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Em primeiro lugar, muito obrigado pela confiança 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. Nesse sentido, compreendemos que a grande solidariedade 

demonstrada para a realização do XV Encontro da ABRALIC na UERJ tem um alcance 

muito mais amplo. Trata-se de defender o ensino público, gratuito e de qualidade. A 

ABRALIC alinha-se com esse projeto. Na “Assembleia Geral”, que terá lugar no dia 23 de 

setembro, às 14h, proporemos a aprovação de duas moções: de apoio à UERJ e de defesa 

da Universidade Pública. 

O XV Encontro ocorre num momento especial para a ABRALIC: em 2016, a Associação 

completa 30 anos. Por isso, apesar das dificuldades que enfrentamos, trabalhamos muito para 

oferecer uma programação à altura da ocasião. De igual modo, destacamos os 62 simpósios, 

instigantes e inovadores, que se desenvolverão durante o congresso. Reiteramos nosso 

compromisso: além da publicação dos trabalhos nos Anais, todo simpósio que retornar em 

2017 terá um livro digital preparado pela ABRALIC. 

Além disso, para o XV Encontro Internacional (31 de julho, 1-4 de agosto de 2017), 

estamos preparando um livro para os associados e as associadas, no qual resgataremos 

a história da Associação e dos congressos realizados nessas três décadas. A decisão 

de criar a ABRALIC foi tomada durante o XI Congresso da “International Comparative 

Literature Association” (ICLA), realizado em 1985, em Paris. No ano seguinte, no âmbito 

do “Seminário Latino-Americano de Literatura Comparada”, em Porto Alegre, a ABRALIC 

foi fundada. O I Congresso da ABRALIC foi organizado na Universidade Federal de Rio de 

Grande do Sul, de 1 a 4 de junho de 1988, sob a presidência de Tânia Franco Carvalhal. 

O primeiro Encontro privilegiou discussões acerca de conceitos-chave para a disciplina: 

“Intertextualidade e interdisciplinaridade”.

Ora, com este livro, desejamos tanto sistematizar a trajetória da ABRALIC quanto mapear 

os caminhos da disciplina Literatura Comparada no Brasil. Exercitar a memória coletiva é um 

gesto de história intelectual indispensável a fim de afirmar a importância do conhecimento 

produzido no âmbito da Universidade Pública.

Tal propósito estimulou a criação dos “Prêmios ABRALIC”, cujo objetivo relaciona-se 

precisamente com a necessidade de fortalecer 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. 

Os Encontros de 2016 e de 2017 pretendem propor 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.

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.

Por que não pensar em termos de experiências literárias em lugar de terminar no eterno 

beco sem saída das definições normativas? 

PalavrasInicias
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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?

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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PROGRAMA-
ÇÃO

Dia 19 de setembro

10h às 14h30 – credenciamento 
(Instituto de Letras, 11° andar)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO

15h00 – Coral Altivoz – Abertura 
oficial 

16h00 – Anúncio dos “Prêmios ABRALIC” 
– Entrega do “Prêmio Tânia Franco 
Carvalhal”

17h – Homenagem a Milton Hatoum: 
Uma conversa  
Milton Hatoum

Coordenação: Valdir Prigol (UFFS)

18h30 – O Ano do Samba
Daniel Samam – Da polca a Noel: Uma 
breve história do samba

Isabella Taviani canta Noel Rosa

Dia 20 de setembro

9h às 11h00 – simpósios 

11h00 às 11h30 – pausa para o café

11h30 às 13h00 – Mesas plenárias

RAV 112 / 114

Alternativas não hegemônicas

Carlos Mendoza-Álvarez (Universidad 
Iberoamericana)

Laura Cavalcante Padilha (UFF)
Coordenação: Silvio Renato Jorge (UFF)

AUDITÓRIO 111 / 113

Mesa redonda: Exercícios de escrita: 
criação e tradução

Rosa Freire d’Aguiar

Lawrence Flores Pereira (UFSM)

Paulo Henriques Britto (PUC-Rio)

Coordenação: Alexandre Montaury 
(PUC-Rio)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO

Estudos literários: futuros possíveis

Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford 
University)

Saulo Neiva (Université Blaise Pascal)
Coordenação: Magali Moura (UERJ)

13h às 14h30 – almoço

14h30 às 16h30 – simpósios 

16h30 às 17h – pausa para o café

TEATRO ODYLO COSTA FILHO
17h – Mesa redonda: Ficção hoje

Ana Maria Gonçalves

Ana Miranda

Rubens Figueiredo

Coordenação: Giovanna Dealtry (UERJ)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO

19h00 – Exibição do filme, A morte de JP 
Cuenca, seguida de debate com o diretor 
e autor João Paulo Cuenca 
Coordenação: Ieda Magri (UERJ).

Dia 21 de setembro

9h às 11h00 – simpósios 

11h00 às 11h30 – pausa para o café

11h30 às 13h00 – Mesas plenárias 

RAV 112 / 114

Relações literárias, traduções 
culturais

Jacqueline Penjon (Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Adriana Amante (Universidad de 
Buenos Aires)

Coordenação: Maria Elizabeth Chaves 
de Mello (UFF)

AUDITÓRIO 111 / 113

Mesa redonda: Filologia e autoritarismo

Kathrin Rosenfield (UFRGS)

Ottmar Ette (Universität Potsdam)

Rosani Umbach (UFSM)

Coordenação: Paulo Astor Soethe 
(UFPR)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO

Práticas textuais, experiências literárias

Regina Zilberman (UFRGS)

Roger Chartier (Collège de France)

Coordenação: Ana Lúcia de Oliveira (UERJ)

13h00 às 14h30 – almoço

14h30 às 16h30 – simpósios 

16h30 às 17h – pausa para o café

TEATRO ODYLO COSTA FILHO
17h – Mesa redonda: Poesia e os meios

Carlito Azevedo
Marília Garcia
Nathalie Quintane
Coordenação: Paula Glenadel (UFF)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO

19h30 – Mônica Montone, Monólogo: 
Godeia, no lugar onde todas as coisas 
são possíveis.

Debate com Manuel da Costa Pinto

Dia 22 de setembro

9h às 11h00 – simpósios 

11h00 às 11h30 – pausa para o café

11h30 às 13h00 – Mesas plenárias

RAV 112 / 114

Humanidades em tempos de crise

Dermeval da Hora (UFPB)
Roberto Acízelo Quelha de Souza (UERJ)
Coordenação: Germana Maria Araújo 
Sales (UFPA)

AUDITÓRIO 111 / 113

Mesa redonda: A globalização da 
cultura no século XIX

Lúcia Granja (UNESP)

Márcia Abreu (UNICAMP)

Orna Messer Levin (USP)
Coordenação: Marcus Vinicius 
Nogueira Soares (UERJ)
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TEATRO ODYLO COSTA FILHO

Crítica & Criação: escritas do eu

Alberto Giordano (Universidad 
Nacional de Rosario)

Conceição Evaristo

Coordenação: Elena C. Palmero 
González (UFRJ)

13h00 às 14h30 – almoço

14h30 às 16h30 – simpósios

16h30 às 17h – pausa para o café 

TEATRO ODYLO COSTA FILHO 

17h – Conexões Itaú Cultural: 
Literatura Brasileira no Exterior 
Luiz Rufatto

Laura Erber (UNIRIO)

Felipe Lindoso (Conexões – Itaú 
Cultural)

Coordenação: Rita Palmeira (Conexões 
Itaú Cultural)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO 

19h30 – Encenação da peça, “Vou, 
com meu advogado, depor sobre O 
Delegado Tobias”, seguida de debate 
com o autor Ricardo Lísias e Evando 
Nascimento

Coordenação: Anna Faedrich

Dia 23 de setembro

9h00 às 11h00 – Simpósios 

11h00 às 11h30 – pausa para o café
11h30 às 13h – Mesas plenárias 

RAV 112 / 114

Teoria Mimética e estudos literários

Trevor Merrill (Imitatio Foundation)
William Johnsen (Michigan State 
University)
Coordenação: João Cezar de Castro 
Rocha (UERJ)

AUDITÓRIO 111 / 113

Mesa redonda: Literatura e 
linguagens de resistência
Tania Sarmento-Pantoja (UFPA)

Fred Coelho (PUC-Rio)

Giorgio de Marchis (Università degli 
Studi – Roma Tre)
Coordenação: Vincenzo Arsillo 
(Universitá Ca’Foscari)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO 

Escrita & tradução: contrapontos
Godofredo de Oliveira Neto & Richard 
Roux

Carola Saavedra & Julia Tomasini
Coordenação: Johannes Kretschmer 
(UFF)

13h00 às 14h00 – almoço

TEATRO ODYLO COSTA FILHO 

14h00 – Assembleia Geral da ABRALIC 
–  Aprovação de moções de apoio à UERJ 
e à Universidade Pública

15h – Homenagem a Carlos Fuentes

Silvia Lemus (Jornalista cultural e 
Ensaísta)

Coordenação: João Cezar de Castro 
Rocha ( UERJ)

16h - Entrega de “Prêmio ABRALIC”

16h30 às 17h – Pausa para o café

17h – Homenagem a Nélida Piñon: 
Memórias de leitura
Alberto Manguel
Nélida Piñon
Coordenação: Carlinda Fragale Pate 
Nuñez (UERJ)



SIMPÓ-SIOS



Guia de Programação
19

01
A  Atualidade De J. W. Goethe

Coordenadores: 
Magali Dos Santos Moura (UERJ/ FAPERJ) 
Wilma Patrícia Dinardo Maas (UNESP - Araraquara) 
Marcus Vinícius Mazzari (USP)

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 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. Em 

consonância com a linha de pensamento que ressalta a atualidade do pensamento goethiano, encorajamos 
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ainda contribuições que focalizem a concepção que Goethe tem da história, muitas vezes mediatizada por 

sua capacidade de ver o tempo no espaço, como já disse Bakhtin. Sugerimos particularmente contribuições 

sobre as configurações do tempo histórico (no sentido em que o entende Reinhard Koselleck) tanto na 

obra ficcional, como no segundo Fausto, como na obra autobiográfica, como em Viagem à Itália. Assim, 

entendemos que o embate com a obra de Goethe ultrapassa as demarcações da assim chamada “Época 

de Goethe” ou as décadas que a ela se seguiram, estendendo-se até nossos dias, bastando pensar em 

romancistas como Thomas Mann, Martin Walser, Günter Grass ou filósofos como Gadamer, Bloch, Ernst 

Cassirer ou Hans Blumenberg, para lembrar apenas alguns nomes. Em consonância com a multiplicidade, 

assim como com a universalidade da obra de Goethe, este simpósio acolherá contribuições relacionadas 

aos temas indicados nas palavras-chave (ou afins a estes). 

PALAVRAS-CHAVE: Goethe; Literatura mundial; Formação; História.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1

Debora Domke Ribeiro Lima   (USP) O abismo psicológico de Pessoa e a religiosidade de Goethe 
na criação do Fausto

O trabalho pretende apresentar considerações a respeito do Fausto de Pessoa, introspectivo, em 
contraponto ao Fausto de Goethe, que apresenta a religiosidade como possível salvação. Como 
afirma Eduardo Lourenço, no prefácio ao Fausto de Fernando Pessoa: “o Lucifer é personagem pouco 
necessário no seu poema, pois nele não há nem disputa com Deus a propósito do Homem, como 
no Fausto de Marlowe e ainda no de Goethe, mas mesmo nenhum diálogo, uma vez que a realidade 
infernal é o próprio pensamento”. A solidão e o horror de deparar-se com a realidade são os conflitos 
que o protagonista de Pessoa enfrenta ao longo do poema, sem conseguir e nem mesmo almejar sair 
de sua subjetividade, o oposto do Fausto goetheano, que lida com conflitos internos e externos a ele, 
conseguindo sua salvação por meio da interseção religiosa. A figura de Mefistófeles não aparece na 
tragédia, uma vez que, “o ‘seu’ Fausto é, ao mesmo tempo, pura vertigem ontológica e pura solidão” 
(LOURENÇO, 2013, p. 24). O autor português trava uma batalha interior, na qual todos os personagens 
estão condensados na aventura psicológica desse Fausto essencialmente subjetivo. Enquanto o Fausto 
de Goethe se relaciona com o divino e chega a receber a salvação mesmo tendo feito o acordo com 
Mefistófeles, o autor português interioriza mais uma vez esse elemento, trazendo para dentro de si 
mesmo a existência divina: “Deus. A apreensão de si mesmo como eu em toda a sua plenitude, ser 
puro e pura luz, em suma, deus de si próprio” (LOURENÇO, 2013: p. 18). A interiorização dos conflitos 
e a constatação do desdobramento de si mesmo suscitam a tão conhecida alteridade pessoana, que 
o tornou famoso com seus heterônimos. Em Fausto, o leitor se depara com o heteronismo abstrato e 
metafísico, concentrando no protagonista o pluralismo de ideias, conceitos e conflitos. Pretende-se 
analisar as diferenças de abordagem do Fausto entre os dois autores pelo viés psicológico, utilizado 
pelo autor português, em contraponto à religiosidade presente de maneira significativa na obra de 
Goethe. A diferença entre essas duas abordagens será o objeto de investigação do estudo. 

Palavra-chave 1: Fausto 
Palavra-chave 2: Religiosidade 
Palavra-chave 3: Goethe 
Palavra-chave 4: Fernando Pessoa

Magali dos Santos Moura (UERJ/FAPERJ)  Goethe, Shakespeare e a dialética do humano 

A presença de Shakespeare na obra de Goethe já se faz notar desde os tempos de juventude do poeta 
alemão. Várias de suas obras se encontram em estreita relação com as peças do dramaturgo inglês. 
Em “Anos de aprendizagem de Wilhelm Meister”, por exemplo, se encontram acaloradas discussões 
acerca do teatro shakespereano e de seu papel na dramaturgia e, consequentemente, na formação do 
homem moderno. Ao representar de modo novo o drama do homem, inserido ainda em um mundo de 
magia pleno de força sobrenatural ao mesmo tempo em que se via dotado de força de ação individual, 
Shakespeare traz para o homem pós Aufklärung uma possibilidade de se ver em sua complexa relação 
consigo mesmo e com o outro, ao mesmo tempo que que se estrutura uma nova relação com o mundo. 
A intenção deste trabalho é, através da discussão da relação Goethe-Shakespeare, analisar alguns 
dramas de Goethe e tematizar a questão dos limites e deslimites do humano, sobretudo na relação bem 
X mal, temática que se abre para resgatar uma visão de humano que intenta criar um espaço liberto de 
uma visão dualista, aproximando o homem da própria dialética da natureza, conforme entendida por 
Goethe, baseada nas leis de polaridade (Polarität) e intensificação (Steigerung). 
Palavra-chave 1: Goethe 
Palavra-chave 2: Shakespeare 
Palavra-chave 3: teatro

Maria Cecilia Marks (USP) Demonismo e homossexualidade, um exercício de literatura 
comparada

No âmbito do universo fáustico que transita do Fausto, de Goethe, a Grande Sertão: Veredas, de 
Guimarães Rosa, o propósito desta comunicação é abordar uma relação historicamente estabelecida 
entre demonismo e homossexualidade. Destaco algumas obras do cânone mundial em que o tema 
aparece, desde a Divina Comédia, de Dante, a Orlando, de Virgínia Woolf, para então adentrar na 
complexidade da relação de afeto entre Riobaldo e Diadorim, abordando alguns episódios do romance 
de Rosa. Para tanto, conto com o suporte teórico de Mikhail Bakhtin e de Michel Foucault, entre 
outros. Como ponto de partida, utilizo um aspecto da cena “Inumação”, que antecede e prepara o 
desfecho da tragédia de Goethe, em que o diabo enamora-se dos mancebos que conduzem a alma de 
Fausto à salvação. Tal deslize provocado pelo desejo homoerótico contribui para que Mefisto perca 
definitivamente a aposta com o Altíssimo. Conforme Haroldo de Campos, esse demônio vencido pela 
luxúria alinha-se à proposição desenvolvida por Bakhtin para o sistema de imagens rabelaisiano, que 
inclui os demônios carnavalizados. Bakhtin, em cuja vasta obra ensaística destacam-se os trabalhos 
sobre Dostoiévski e Rabelais, tinha Goethe como terceiro grande autor objeto de estudo, embora 
apenas fragmentos de seus escritos sobre o mestre alemão tenham alcançado a posteridade. Podemos 
salientar o especial tratamento que Goethe recebe nas páginas de A cultura popular na Idade Média 
e no Renascimento – O contexto de François Rabelais. Bakhtin vale-se de descrições de Goethe sobre 
o carnaval de Roma de 1788, revelando a extrema compreensão deste para todo o repertório da festa 
popular e o seu sentido, conjunto de práticas e atividades que o teórico russo enfeixou no amplo 
conceito de carnavalização na literatura. Crítico e visionário, antecipando poeticamente mudanças de 
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paradigmas sociais e de comportamento, na cena citada, Goethe aborda a homossexualidade de forma 
paródica, ou, para utilizar uma expressão cara ao próprio autor, como um “gracejo muito sério” Entre 
as muitas outras citações de Goethe no trabalho sobre o sistema de imagens de Rabelais, Bakhtin 
também coloca em evidência a percepção goethiana de uma concepção fulcral do realismo grotesco 
que é a do eterno movimento da vida, em que a morte é parte do nascimento, da renovação, em que 
morte e vida mantêm uma relação dialética. De acordo com as palavras de Bakhtin, Goethe exprime 
essa ambivalência “com grau superior de consciência lírica e filosófica” no poema Sagt es niemand: “E 
enquanto não compreenderes esse ‘morre e renasce’ (stirb und werde), tu não passarás de um hóspede 
melancólico sobre a terra tenebrosa.” 
Palavra-chave 1: Homossexualidade 
Palavra-chave 2: Demonismo 
Palavra-chave 3: Bakhtin 
Palavra-chave 4: Guimarães Rosa

Gabriel Salvi Philipson (USP) O Mestre e Margarida de Bulgákov à luz do Primeiro Ato da 
Segunda Parte do Fausto, de Goethe

Em nossa apresentação iremos argumentar como, a partir do motivo do dinheiro na cena no teatro de 
Variedades em O Mestre e Margarida (1940) de M. Bulgákov, é possível entrever uma complexa relação 
de apropriação paródica do Primeiro Ato da Segunda Parte de Fausto (1832) de Goethe. Através de 
uma aproximação comparativa dessas duas obras, iremos demonstrar como essa relação paródica com 
a Segunda Parte da tragédia de Goethe pode, por exemplo, deixar mais complexas as figuras de Woland 
e de Margarida no romance russo. Normalmente, percebe-se a clara ligação de Woland e Margarida 
com os personagens Mefistófeles e Gretchen da tragédia alemã, o que, junto com outros elementos, 
levaria a se considerar o romance de Bulgákov como estando ligado principalmente à Primeira Parte 
da obra de Goethe. Contudo, na passagem em que Woland faz surgir dinheiro como um modo de testar 
se os cidadãos soviéticos haviam se modificado em seu íntimo fica revelada uma relação paródica 
com a Segunda Parte de Fausto, quando Mefistófeles faz do “Papel, em vez de ouro e prata, um bem” 
(v.6120). Logo após o ato de Mefisto, o Imperador chega à conclusão de que não houve mudança 
alguma no íntimo das pessoas, sendo possível ver nisso a conexão da função do motivo do dinheiro 
nas duas obras: “Julguei ver de altos feitos novo afã; / Mas vos conheço: era esperança vã. / Vê-se que 
com o tesouro todo, pois, / Sempre continuareis sendo o que sois.” (v. 6151-4). A proposta de leitura 
que vamos defender é que essa relação paródica com a Segunda Parte da tragédia de Goethe não se 
detém aí, mas se estende para além do motivo do dinheiro e da constatação da imutabilidade do ser 
humano. Levando em conta o motivo carnavalesco que perpassa todo o Primeiro Ato da Segunda Parte 
de Fausto, vamos sugerir alguns elementos para sustentar como é possível que Woland e Margarida 
sejam personagens que recepcionam de modo plural a tragédia de Goethe, tendo ligação ao menos 
com as figuras alegóricas, presentes no baile carnavalesco (Mummenschanz), do Mancebo-Guia (Knabe 
Wagenlenker) como alegoria da Poesia e dos Botões de Rosa (Rosenknospen), respectivamente. Com 
isso, pensamos contribuir para o aprofundamento da relação de O Mestre e Margarida e o Fausto como 
parte dos estudos da atualidade de Goethe. 
Palavra-chave 1: literatura fáustica 
Palavra-chave 2: Fausto 
Palavra-chave 3: O Mestre e Margarida

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2

Luciana Villas Bôas (UFRJ) O desacordo do tempo. História e exemplaridade na obra de Goethe

Em 1803, Goethe publica a sua tradução da autobiografia Benvenuto Cellini, acrescida de um notável 
posfácio crítico. As reflexões de Goethe sobre a vida do ourives e escultor italiano, embora pouco 
estudadas, ensejaram posições críticas antagônicas. Por um lado, atribuiu-se o interesse de Goethe 
à personalidade transgressora, e portanto, genial, do escultor renascentista, por outro, à capacidade 
de Cellini de refletir sobre a sua condição de artista. Em ambos os casos, Cellini adquire uma função 
exemplar, ou mesmo antecipatória, do projeto de auto-historicização do próprio Goethe que culminaria 
na elaboração de Dichtung und Wahrheit. No entanto, se é verdade que a relação entre o indivíduo 
e sua obra, o indivíduo e seu tempo, é objeto de intensa problematização no posfácio, Goethe parece 
menos interessado na genialidade de Cellini do que na exemplaridade do artista - exemplaridade que 
resulta, a um só tempo, da atualidade e da inatualidade do artista. Para a compreensão deste retrato 
paradoxal é preciso considerar como a noção de exemplaridade se associa ao preceito, igualmente 
abraçado por Goethe, da historicização. A «comunidade» e, portanto, «contemporaneidade» 
entre Cellini e Goethe reside no esforço de ambos em «auto-condicionar-se» (Sichbedingen). 
Este comunidade não exclui a descoberta de uma distância intransponível: Goethe reconhece a 
autobiografia de Cellini, enquanto modo de auto-historicização, incipiente. O posfácio de Goethe 
revela também que o projeto de auto-condicionar-se extrapola forçosamente a forma tradicional da 
vita e introduz uma prática escritural e editorial altamente invoadora. Ao elaborar as «circunstâncias 
do tempo», a «formação» e «convergência de condições» na vida de Cellini, Goethe dirige-se 
explicitamente ao seu leitor. Parece dizer que este não deve se eximir de refletir sobre a relação que 
trava com o seu próprio tempo, antes de considerar-se um contemporâneo do autor. 
Palavra-chave 1: contemporaneidade 
Palavra-chave 2: exemplaridade 
Palavra-chave 3: história 
Palavra-chave 4: autobiografia

Wilma Patricia Marzari Dinardo Maas (UNESP-Araraquara)  Tempo histórico em Viagem à Itália 
(1786-1788)

O conceito de tempo histórico é aqui entendido como o entenderam Michail Bakhtin e Reinhardt 
Koselleck, respectivamente em Estética da criação verbal e Futuro passado: por uma semântica dos 
tempos históricos. Em ambos os casos, pode-se afirmar que a exposição das relações temporais 
está associada, necessariamente, ao elemento plástico (bildsam) e visual, expresso pela estética do 
símbolo e da alegoria. Bakhtin abre seu estudo sobre o cronotopo falando da “especial aptidão de 
Goethe para ver o tempo no espaço”. Os indícios da marcha do tempo podem ser lidos, sobretudo, na 
natureza, “no movimento do sol e das estrelas, no canto do galo, nos indícios sensíveis e visuais das 
estações do ano.” Para Bakhtin, esses são sinais que demarcam as atividades do homem sobre a terra, 
como a agricultura e a criação de rebanhos. Trata-se, portanto, do tempo natural, cíclico, que controla 
e determina a relação do homem com a natureza. Ao lado desses sinais do tempo cíclico, Bakhtin 
identifica outros sinais visíveis, “mais complexos”, as marcas visíveis do tempo histórico propriamente 
dito, indícios da atividade criadora do homem: cidades, casas, ruas, obras de arte e de técnica, a 
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estrutura social, etc.. Mas o “tempo histórico” é mais do que a mera constatação das transformações 
causadas pela intervenção humana sobre a terra. Trata-se, na definição de Bakhtin, de uma percepção 
para a “coexistência dos tempos num único ponto no espaço”. Em Roma, o “grande cronotopo da 
história humana” onde a coexistência de épocas distintas se faz visível, essa percepção se faz mais 
clara. A mesma composição estrutural da diacronia na sincronia subjaz à concepção de tempo histórico 
em Koselleck. Ciente da necessidade de se distinguir entre “um tempo único, natural, regido segundo 
nosso sistema planetário e calculado segundo as leis da física e da astronomia e um “tempo histórico” 
entendido para além das determinações temporais compreendidas de maneira física ou astronômica, 
Koselleck recorre a Herder, que afirma, na Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft (1799) : Na 
verdade, cada coisa capaz de se modificar traz em si a própria medida de seu tempo; essa medida 
continua existindo, mesmo se não houver mais nenhuma outra ali; não há duas coisas no mundo que 
tenham a mesma medida de tempo [...] Em ambos os exemplos, a perspectivização ou evocação na 
memória (ou na literatura), são mecanismos essenciais para a apreensão do tempo histórico. A mera 
observação empírica de um conjunto formado por partes separadas não dá conta de fazer surgir ao 
observador essa “profunda dimensão temporal”. Para que ela se desvele, é preciso que se reconheçam 
as relações entre as diferentes unidade de tempo em contínua transformação, o que remete tanto ao 
parágrafo de Herder acima citado, o qual reconhece que “cada coisa capaz de se modificar traz em si a 
própria medida de seu tempo”, quanto a uma expressão frequente em Goethe, a metáfora do “olho da 
mente” ou “olho do espírito” (Auge des Geistes). 
Palavra-chave 1: Tempo histórico 
Palavra-chave 2: Koselleck 
Palavra-chave 3: Bakhtin

Pedro Armando de Almeida Magalhães (UERJ) O romance de formação como parâmetro: Bildung 
em Esaú e Jacó 

As referências a Goethe são explícitas em Esaú e Jacó de Machado de Assis, notadamente as que dizem 
respeito à obra monumental e magistral que constitui o Fausto, drama da existência humana. No 
entanto, seria interessante averiguar qual a pertinência de adotar como parâmetro uma outra obra 
do genial autor alemão, o romance Wilhelm Meisters Lehrjahre (Os anos de aprendizado de Wilhelm 
Meister). De um lado, o livro, que se torna o modelo de romance de formação, aproxima-se de Esaú 
e Jacó por pertencer ao mesmo gênero narrativo híbrido, além de não descrever com linhas muito 
nítidas o contexto histórico. De outro, é inegável que a obsessão teatral que fundamentaria a concepção 
da Bildung burguesa alemã encontra alguma sugestão de respaldo no plano dialógico que se constrói 
entre o narrador machadiano e seus leitores, como por exemplo no capítulo XLVI intitulado “Entre um 
ato e outro”. Em território alemão do século XVIII, a formação do indivíduo burguês estava ancorada 
na experiência teatral, como está bem claro para Lessing ou Schiller. O próprio Goethe, marcado na 
infância pelo teatro de marionetes (Dichtung und Wahrheit), não só dirige o teatro de Weimar, como 
chega a atuar. Mas a Bildung efetiva de Wilhelm Meister constitui uma profunda tomada de consciência 
subjetiva que inclui o questionamento do entendimento de que o teatro seria um fim no percurso do 
indivíduo. A grande transformação individual seria perceber que o teatro não dá conta do papel social. 
O herói goethiano chega ao desenvolvimento de uma apreensão crítica da vida, tornando-se um ser que 
busca contribuir em sociedade. Curiosamente Esaú e Jacó narra o percurso desde a gestação no ventre 
materno de dois gêmeos, pretensos protagonistas antagônicos. Ao contrário de Wilhelm Meister, Pedro 
e Paulo, a despeito da oposição política que busca diferenciá-los, são dotados de grande vacuidade e 
inconsistência subjetiva. Membros da elite burguesa brasileira do século XIX, testemunhas da transição 

de regime governamental, eles apontam a ausência de projeto social que fundamenta a cidadania. A 
polarização dos gêmeos idênticos seria um simulacro enganador, “vestimenta” que encobre o vazio 
de um paradigma de Bildung brasileira. E cabe salientar que é sintomático que no período de crise 
brasileira atual, a polarização política tenha ganho contornos tão acentuados que afastam uma reflexão 
crítica profunda sobre as mentalidades e hábitos enfraquecedores da cidadania. O presente estudo visa 
portanto demonstrar a atualidade de Wilhelm Meisters Lehrjahre como parâmetro para se pensar as 
relações sociais e a formação do indivíduo em Esaú e Jacó, buscando-se partir da Bildung alemã para se 
pensar a questão da construção de cidadania no Brasil. É no plano dialógico entre o narrador e o leitor 
que se encontra algum ensejo de experiência de formação. No plano dos personagens, Pedro e Paulo 
ofereceriam um anti-exemplo, ou uma anti-Bildung, observada atentamente pelo conselheiro Aires. 
Em nossa análise, nós nos valeremos de ensaios críticos sobre romance de formação (MAZZARI, MAAS, 
etc.), bem como de estudos sobre cidadania e cordialidade no Brasil (CARVALHO, HOLANDA). 
Palavra-chave 1: romance de formação 
Palavra-chave 2: Bildung 
Palavra-chave 3: cidadania

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3

Marcus Vinicius Mazzari (USP) O conceito de experiência em Goethe 

A comunicação versará sobre as diversas configurações que o conceito de experiência assume na obra 
de J. W. von Goethe (1749 – 1832). Inicialmente serão referidas passagens autobiográficas (como o 7º 
livro de Poesia e verdade) e epistolares que exprimem de maneira mais direta sua compreensão de 
“experiência”. As cartas da velhice constituem aqui manancial dos mais ricos, mas vale lembrar que 
já aos 20 anos de idade escrevia Goethe à amiga Friedericke Oeser (1748 – 1829) que considerava 
“a experiência como a única ciência verdadeira”. Quanto à obra literária goethiana, o destaque 
recairá sobre a cena “Quarto gótico” no segundo ato do Fausto II. Trata-se do embate entre o velho 
Mefistófeles, que assume o papel de porta-voz da experiência, e o jovem e arrogante Baccalaureus, 
que afirma a acachapante superioridade do “espírito” sobre a experiência. A análise dessa cena 
será adensada por meio de um contraste com textos do jovem Walter Benjamin (1892 – 1940) que 
trabalham essa mesma oposição entre experiência e espírito. 
Palavra-chave 1: Goethe 
Palavra-chave 2: Experiência 
Palavra-chave 3: Fausto 
Palavra-chave 4: Walter Benjamin

Maria Luisa Noujaim Teixeira (PUC-Rio)  Visão do Urphänomen e Urphänomen da visão: a 
Farbenlehre de Goethe como um livro de formação do olhar 

A Farbenlehre (1810) de J.W. Goethe é considerada, pelo próprio autor, a obra auge de sua investigação 
da natureza. Usualmente traduzida como “Teoria das Cores” ou “Doutrina das Cores”, pode-se também 
sugerir uma terceira forma de compreensão do título –não como oposição às anteriores, mas como 
complemento–  a saber, “Aprendizado das Cores”, visto o caráter de formação do olhar que a obra tem. 
Nesta pesquisa, procuro expor o mecanismo interno da chamada parte científica do livro, mostrando 
como o círculo cromático, desenho do Urphänomen (fenômeno original) da aparição das cores para 



XV encontro abralic Guia de Programação
2726

Goethe, constitui um desenvolvimento temporal da cognição do olhar. A questão do movimento 
é fundamental neste aspecto e é na parte das cores físicas que Goethe apresenta sua querela com 
a Optica (1704) de Isaac Newton. Para o autor, a refração da luz no prisma é movimento e é o 
deslocamento da luz sobre a escuridão que produz na borda deste contato as cores. A cor se manifesta, 
portanto, em um espaço (tempo) de transição entre o claro e o escuro e não apenas como subdivisão 
da luz pura, como pressupõe a teoria newtoniana. As cores fisiológicas, físicas e químicas são as três 
etapas que Goethe considera no fenômeno da aparência da cor. Como elas se revelam na primeira 
etapa (nas cores fisiológicas, ou seja, na retina) define a maneira pela qual serão percebidas nas 
etapas seguintes: as leis da física e, consequentemente, da química estão em uma estrutura submissa à 
estrutura de lei da percepção. O fenômeno original das cores, portanto, é uma disposição da percepção 
mais do que uma regra apriorística, ela é a possibilidade de se estruturar outras leis, outras linguagens. 
A exposição interna da teoria engendra inúmeras questões que se podem abrir a partir da obra, como 
a relação entre Gestaltung (configuração) da visão das cores e o processo da Bildung (Formação), 
presente em outras obras do autor – mais nomeadamente no Wilhelm Meisters Lehrjahre (Os Anos 
de aprendizado de Wilhelm Meister, 1795) – assim como a entrada nas teorias da Gestalt do século XX 
pela via da fenomenologia. Desta maneira, pretendo sugerir com a exposição a sempre viva atualidade 
do indivíduo formado por esta obra. 
Palavra-chave 1: aprendizado 
Palavra-chave 2: cores 
Palavra-chave 3: formação 
Palavra-chave 4: Urphänomen

Tatiana de Freitas Massuno (UERJ) A torção do mito fáustico como despedida da modernidade

A presente comunicação busca pensar a forma como as releituras do mito fáustico (Dr. Fausto de 
Thomas Mann, Tragédia Subjectiva de Fernando Pessoa e Meu Fausto de Paul Valéry) possibilitam um 
pensamento sobre a modernidade do século XX - aquela que se entenderá aqui enquanto despedida 
do ideal moderno. Paul Valéry, e não muito distante em termos temporais, também Fernando Pessoa e 
Thomas Mann, apropriam-se daquele que fora o mito conhecidamente moderno – Fausto – e trazem-no 
para o momento no qual a ideia de modernidade encontra-se em tensão. As progressões fáusticas do 
século XX já não são ascendentes e/ou lineares, uma vez que a própria ideia de progresso associada a 
estágios sucessivos é posta, nos textos literários em xeque. Afinal, o que nos trouxe o projeto moderno? 
– pergunta cada uma das interpretações fáusticas. Afinal, onde está o indivíduo, ideia fundadora da 
modernidade? O que nos trouxe a fé da razão? Percebe-se, assim, o momento no qual um dos mitos que 
nasce na modernidade incipiente e ganha força com o avançar da modernidade (o Fausto goetheano 
traz o ápice do otimismo moderno) olha de frente os ideais que foram fundamentais para o seu 
surgimento. Momento de autorreflexão na qual a modernidade olha-se ao espelho, enxerga claramente 
as ilusões que a fomentaram e percebe que fora o seu movimento, os ideais que estão por traz da ideia 
de subjetividade (HABERMAS, 2002, p.25), que impossibilitam agora, no início do século XX, aceitar 
prontamente as premissas modernas. Ou seja, a crítica da modernidade fora, assim, fomentada por 
seus próprios pressupostos. É também nesse momento, no início do século XX, que os três Faustos 
– um português, um francês e um alemão – terminam de forma trágica, sem que seja possível a 
salvação pelo eterno feminino simbolizado por Margarida. E o que implica esse mito moderno que 
morre? O que diz sobre a modernidade da qual se nutriu? O foco central, portanto, será o estudo das 
apropriações do início do século XX e da relação que a torção do mito fáustico possui com a ideia de 
despedida da modernidade. Torção é entendida aqui a partir da discussão trazida por Gianni Vattimo 

para a diferença entre as palavras Verwindung (torção) e Überwindung (superação) no contexto do 
pensamento pós-metafísico desenvolvido por Heidegger. Nesse sentido, a ideia de torção possibilita 
uma apreensão mais ampla para o sentido das várias mortes anunciadas ao longo do século XX, 
inclusive para aquela que aqui nos interessa: a morte de Fausto. 
Palavra-chave 1: Fausto 
Palavra-chave 2: Modernidade 
Palavra-chave 3: Subjetividade  
Palavra-chave 4: Torção

Luciene Antunes Alves (UFSP) Goethe e a tragédia de Gretchen: “do eterno feminino à grandeza 
humana”.

Sabemos que as seis décadas da construção do Fausto de Goethe amalgamaram arte, cultura, vida, 
ciência e movimentos como o romantismo e o classicismo de Weimar. Crítico de sua época e de vários 
temas artístico-filosóficos, Goethe buscará na modernidade e na Grécia clássica não somente a pureza 
e a beleza das formas para enriquecimento de seus escritos, mas também a análise e a problematização 
de vários preceitos. E será na tragédia de Gretchen que o poeta tentará elaborar temas ligados à ética, 
ao feminino ou à grandeza humana, distanciando dos padrões estabelecidos pela “esfacelada” Europa 
moderna (iluminista). Assim sendo, é nesse contexto que nosso trabalho será constituído. Tentaremos 
mostrar como Goethe, na tragédia de Gretchen, opera com o feminino e a dimensão do masculino. 
Primeiramente analisaremos o aniquilamento de Margarida em todas as esferas: filha, amante, irmã 
e mãe; depois iremos abordar a perspicácia do poeta alemão em conduzir esse esfacelamento do 
feminino ao eterno feminino implacável e irredutível de Gretchen – único capaz de salvar e acolher o 
eterno masculino de Fausto - instintivo, arrebatador, confuso e anárquico. Por último veremos como 
Goethe constrói a grandeza humana na figura de Fausto. 
Palavra-chave 1: Feminino 
Palavra-chave 2: Masculino 
Palavra-chave 3: Eterno 
Palavra-chave 4: Humano

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Juliana Oliveira do Couto (Universidade de Colônia/UERJ) O papel da mulher e a construção do 
feminino em Goethe e F. von Schlegel 

A ideia de feminilidade se apresenta na superfície como algo dado, natural, mas ao buscar-se o cerne 
da questão, é possível perceber que trata-se de uma construção social, ostensivamente trabalhada e 
imposta à mulher burguesa desde a ascensão da nova classe social – ocorrida na Europa no século 
XVIII. A reconfiguração da sociedade provocada pelo nascimento da burguesia ocasionou também 
uma reorganização dos papeis da mulher nesta nova estrutura social: com o progresso dos self 
made men, ou seja, os burgueses, uma nova classe passa a ter acesso à alta cultura e, naturalmente, 
à literatura, o que provoca a formação de um novo público leitor, composto, principalmente, por 
mulheres. Por conseguinte, toda uma atividade literária voltada a essas mulheres é criada: obras – 
principalmente romances, mas também textos curtos – são escritas com a finalidade de atender a 
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esse novo público e é justamente através dos escritos direcionados ao público feminino que inicia-
se um ostensivo trabalho de propagação e fixação do “ideal de mulher”, isto é, através destes textos, 
pregava-se um ideal de comportamento feminino, que deveria ser estritamente seguido por aquelas 
que desejassem um papel de mulher virtuosa. Toda esta agitação se reflete na forma como os escritos 
literários retratam a mulher da época: em sua grande maioria, as protagonistas passam por grandes 
provações antes de atingir um final feliz ou de se aniquilar por completo através da morte, afinal, 
uma vida de privações aguarda a mulher que pretende atingir o ideal de virtuosidade propagado pela 
época. Mas há também obras que seguem na contramão desta tendência, apresentando mulheres 
impetuosas e avessas às convenções de seu tempo. No primeiro caso pode-se enquadrar Marie, a 
protagonista do drama goethiano Clavigo e, no segundo, Lucinde, personagem-título do romance 
Lucinde, de Friedrich von Schlegel. A trama da peça de J.W. Goethe gira em torno do caráter volúvel de 
Clavigo e de seu amor impossível por Marie, jovem que corresponde ao amor do protagonista e sofre 
profundamente por conta desta desilusão até sucumbir definitivamente com sua morte. Já Lucinde 
narra o amadurecimento de Julius até seu encontro com Lucinde, com quem mantém um casamento 
não tradicional. O romance, ao contrário do drama goethiano, explora livremente a sexualidade e os 
protagonistas rejeitam veementemente as convenções sociais e não é sem razão que se estabelecem 
em um casamento não tradicional. Em outras palavras: enquanto Clavigo e Marie sucumbem por não 
se enquadrar aos costumes de seu tempo, Julius e Lucinde voltam-se para a simplicidade de uma vida 
alheia a estas convenções e, assim, se elevam em meio à artificialidade. Por fim, vale destacar que, 
embora as obras tenham vindo a lume em distintos estilos de época, – Clavigo pertence ao Sturm und 
Drang, enquanto Lucinde surgiu no âmbito do Romantismo – ambas foram apresentadas ao público no 
mesmo século e encerram importantes questões no que se refere ao papel da mulher burguesa. Desse 
modo, justifica-se uma análise comparativa destas obras. 
Palavra-chave 1: papel da mulher 
Palavra-chave 2: clavigo 
Palavra-chave 3: lucinde

Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro (UFG) Da Weltliteratur ao cinema mundial: genealogia de 
um debate

Uma das discussões mais importantes do campo dos estudos literários e da literatura comparada 
consiste no debate sobre o conceito de literatura mundial, que remonta à formulação crucial de 
Johann Wolfgang von Goethe, no início do século XIX, sobre a Weltliteratur. No campo dos estudos 
cinematográficos, em diálogo com os estudos literários e com a literatura comparada, observa-se 
um desdobramento e uma renovação desse debate, sobretudo a partir da década de 1970, com a 
intensificação do processo de globalização, em torno do conceito de cinema mundial. Ambos os 
debates e conceitos estão relacionados a um questionamento parcial do enquadramento nacional na 
interpretação da literatura e do cinema, assim como à emergência de enquadramentos articulados em 
torno de diferentes projetos cosmopolíticos (o humanismo europeu, o internacionalismo marxista, o 
cosmopolitismo dos direitos humanos, a globalização dos mercados e a globalização que reivindica 
outros mundos possíveis etc.). Neste projeto de pesquisa, proponho uma interrogação das relações 
entre os debates sobre os conceitos de literatura mundial e de cinema mundial, com base em uma 
atenção específica ao conceito de mundo que os informa e às duas formas principais que este conceito 
assume: o mundo como espaço da comunidade da humanidade e o mundo como espaço que ultrapassa 
a comunidade da humanidade (a natureza, o ambiente, a Terra, o planeta etc.). Quando, em uma de 
suas conversações com seu secretário e discípulo Johann Peter Eckermann, em 1827, o escritor alemão 

Johann Wolfgang von Goethe afirmou o advento da época da literatura mundial, sua consciência do 
caráter programático de sua formulação conferiu ao conceito um sentido duplo: a literatura mundial 
como realidade que se aproxima e a literatura mundial como projeto que se deve realizar. A essa 
duplicidade estão relacionados o caráter incipiente e emergente do mundo comum de que depende o 
conceito de literatura mundial em Goethe e em sua época. O conceito de cinema mundial surge num 
contexto histórico de intensificação do processo de globalização, depois da década de 1970. Enquanto 
se pode reconhecer o sentido projetivo que atravessa a Weltliteratur de Goethe e as formulações 
iniciais do conceito de literatura mundial, o conceito de cinema mundial apresenta um sentido 
inicialmente descritivo, que está associado ao modo de organização do mercado cinematográfico e às 
transformações que ele atravessa, cuja história seria preciso esboçar. Nesta comunicação, proponho 
a genealogia do debate sobre o conceito de cinema mundial, a partir de uma revisitação do debate 
sobre a literatura mundial em Goethe, da interrogação de suas relações com a modernidade colonial e 
do questionamento das dinâmicas contemporâneas da globalização que deslocam as coordenadas da 
Weltliteratur no contexto da formulação do conceito de cinema mundial. 
Palavra-chave 1: cinema mundial 
Palavra-chave 2: literatura mundial 
Palavra-chave 3: modernidade colonial

02
A Construção De Mapas: Estéticas E Políticas Do Espaço 
No Brasil

Coordenadores: 
Carolina Sá Carvalho Pereira (UNC - Chapel Hill) 
Beatriz Jaguaribe De Mattos (UFRJ)

RESUMO: Este simpósio busca explorar o papel do mapeamento na produção estética brasileira 

moderna e contemporânea. O objetivo é investigar as relações entre cartografia, narrativa, 

fotografia e tecnologias digitais, tais como localização por satélite (GPS) os Sistemas de 

Informações Geográficas (GIS), e o seu papel na criação de mapas cartográficos e imaginários de 

geografias locais, nacionais e transnacionais. Dialogando com debates recentes na “Geocrítica” e 

nos “Estudos Urbanos” e com pesquisas recentes sobre espaços e cartografias literárias, pretende-

se aprofundar a compreensão das dimensões estética e política da elaboração de mapas. De que 

forma diferentes técnicas cartográficas impactam na criação de geografias na literatura brasileira 

e nas artes visuais? De que modo criações literárias e estéticas têm influenciado experiências 

de elaboração de mapas? Como esses diferentes paradigmas tecnológicos e estéticos mudaram 

ao longo da história? Por um lado, o simpósio acolhe projetos abrangendo técnicas e práticas 
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concretas da cartografia, conceitualmente inseridas em três modelos gerais. O primeiro se 

caracteriza pelo explorador moderno, que percorre locais remotos, coleta dados empíricos e marca 

novos territórios, ao mesmo tempo em que estende as fronteiras territoriais e epistemológicas. 

Nesse modelo se insere, por exemplo, a elaboração pela Comissão Rondon de um mapa detalhado 

do Mato Grosso, apoiado em reconhecimento da região, percorrida exaustivamente durante 

trinta anos. No outro extremo, o satélite, que fornece imagens do solo a partir de sensoriamento 

remoto, favorecendo a perspectiva aérea (“bird’s eye view”) e registrando imensas quantidades de 

dados com regularidade maquínica, cuja análise e interpretação ultrapassa o limite da capacidade 

humana. Por fim, os serviços de mapas digitais, tais como o Google Maps ou Waze, que combinam 

a horizontalidade dos dados gerados localmente pelos usuários com a verticalidade das imagens 

de satélite. Por outro lado, cabe examinar como esses diferentes modelos, com suas diferentes 

temporalidades, pontos de vista e dimensões autorais, inspiram e se inspiram em obras visuais 

e literárias. Se escritores brasileiros modernos utilizaram dados recolhidos por viajantes, 

etnógrafos e geógrafos na criação e conformação de novas e alternativas cartografias nacionais, 

escritores e artistas visuais contemporâneos têm experimentado com realidades virtuais e 

mapas digitais para criar obras que jogam com as utopias do mundo digital. Quais as diferentes 

estratégias desenvolvidas por artistas e escritores para analisar e criticar o uso do solo, o controle 

de fronteiras, o desenvolvimento e planejamento urbano e a exploração dos recursos naturais? À 

medida que as técnicas cartográficas mudam, também mudam as coordenadas do encontro entre 

política e estética. Nesse sentido, esse simpósio visa abordar a forma como produções estéticas 

respondem às consequências políticas e sociais do mapeamento, seja no caso de eventos históricos 

específicos relacionados a projetos de construção nacional ou de planejamento urbano, como no 

contexto de mapeamentos controlados por grandes corporações globais. Em 2015 os jornais em 

todo o mundo noticiaram o assassinato de uma mulher, quando, seguindo um trajeto sugerido pelo 

Waze (aplicativo para celular), o casal entrou inadvertidamente na favela Caramujo, localizada 

em Niterói/RJ. No clamor público que se seguiu, muitos reivindicaram que os provedores do 

aplicativo fornecessem informação adicional sobre a segurança das rotas sugeridas. A própria 

inclusão do termo “favela” nos mapas digitais como Google Maps, já havia se tornado um tópico 

de debate após o prefeito do Rio de Janeiro argumentar que isso prejudicaria a imagem da cidade. 

Por outro lado, esforços recentes como, por exemplo, o projeto Tá no Mapa, uma plataforma social 

de mapeamento digital, delega aos moradores da favelas, ao invés das multinacionais, a função e o 

direito de mapear sua vizinhança. Por fim, esse simpósio busca entender como desenvolvimentos 

recentes no mapeamento digital podem contribuir para repensar o passado (arquivos analógicos, 

cartografia e literatura) de novas formas. As perguntas abaixo visam estimular o debate: 

Quais são os projetos sociais, políticos e estéticos que informam diferentes experiências de 

mapeamento? Qual o papel da cartografia, da escrita, da fotografia e de outras tecnologias de 

inscrição na construção do espaço geográfico? Quais são as principais mudanças de paradigma 

entre o mapeamento modernista e contemporâneo? Que experiências alternativas de re-mapear 

o território vêm questionando a hegemonia e exclusividade da atividade cartográfica? Quais são 

os pontos de interseção entre cartografia, narrativa, fotografia e outros modos de representação? 

Como o tópico do mapeamento se insere no recente debate sobre o papel das Humanidades 

Digitais e qual suas consequências na ampliação do conceito de literatura e na produção de 

crítica literária? De que forma realidades virtuais, videogames e novos experimentos com arte 

participativa na internet constroem a geografia?

PALAVRAS-CHAVE: Espaço literário; Cultura Visual; Mapeamento Digital e Analógico; Políticas 

da representação

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00-11:00] 

SESSÃO 1 [MAPEAMENTO E TECNOLOGIA]

Camila Bylaardt Volker (UFSC) Sobre mapas indefinidos: cartografias de Euclides da Cunha e 
Constant Tastevin no Acre

A comunicação pretende abordar a relação entre a cartografia e a imagem narrativa que se produz 
da Amazônia presente nas obras de dois viajantes do início do século XX: Euclides da Cunha (1866 - 
1909) e Constant Tastevin (1880 - 1963). Euclides vai para o Acre em 1905, como chefe da Comissão 
Brasileira de Reconhecimento do Alto Purus; ele deveria subir até as mais distantes cabeceiras 
do rio Purus e verificar até onde residiam os brasileiros, de modo a fundamentar o uti possidetis, 
direito reclamado pelos brasileiros para legitimar o pertencimento daquelas terras ao Brasil e não 
ao Peru ou à Bolívia. Tastevin permanece na prelazia de Tefé entre os anos de 1905 e 1926, fazendo 
sucessivas viagens para catequizar índios e seringueiros, documentando a ocupação populacional e 
a rede hidrográfica do alto e médio Juruá. Como funcionário do Ministério do Exterior, comandado 
pelo Barão do Rio Branco, Euclides da Cunha cumpre a contento sua missão, produzindo relatórios 
e mapas. O autor encontra muitas dificuldades para documentação dos rios — inicialmente, ele 
quer corrigir as falhas que identificou nos mapas de Chandless, porém, à medida que se dedica à 
composição do próprio mapa, percebe uma volubilidade inerente ao regime hidrográfico da região, 
pois os rios estão sempre numa incessante construção e destruição das próprias margens, o que 
dificulta o seu mapeamento. Tastevin viaja como missionário da Congregação do Espírito Santo e ao 
se deslocar pelos rios da bacia do Juruá, traça os pontos cartográficos que resultam na composição do 
“Mapa do alto Juruá”, produzido entre 1908 e 1925 e publicado em 1928, na revista La Géographie. 
Os mapas produzidos pelo padre “contêm também informações essenciais sobre as populações 
indígenas, sobre os seringueiros e patrões regionais. Os detalhados mapas de Tastevin, traçados com 
bússola nas múltiplas viagens de desobriga, ficaram, com justiça, famosos” (CARNEIRO DA CUNHA, 
“Tastevin, Parrisier - fontes sobre os índios e seringueiros do Alto Juruá”, 2009, p. XVI). Enquanto 
Euclides relaciona o movimento do rio ao trabalho de um artista incontentável, que recomeça sempre 
um quadro que não possui definição, Tastevin almeja um enquadramento, tentando captar todos 
os acidentes do terreno, para posteriormente esboçar o rio em seus traços gerais. Nenhum dos dois 
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conseguirá escapar do fracasso e da destruição inerente ao trabalho, mas se o artista de Euclides 
parece nunca terminar o seu quadro, pois é um quadro de indefinição, o cartógrafo em Tastevin 
aponta para uma composição final. Os dois viajantes se depararam com uma floresta marcada pela 
própria dificuldade de vê-la, de mapeá-la. Se a paisagem, como nos diz Nancy, implica uma suspensão 
da presença, inclusive de quem a observa, os autores tentam ultrapassar a paisagem, escolher seus 
pontos de orientação, uma vez que não basta a “horizontalidade do deslocamento, mas exige-se, 
fundamentalmente, a verticalidade da abstração, uma cartografia, uma ficção” (ANTELO, “Mas, onde 
fica a viagem?”, 2012, p. 2). A comunicação propõe, então, comparar a produção cartográfica dos dois 
autores em relação com a tentativa de escritura da paisagem amazônica. 
Palavra-chave 1: Euclides da Cunha 
Palavra-chave 2: Constant Tastevin 
Palavra-chave 3: Acre 
Palavra-chave 4: mapa

Ester Suassuna Simões (UFPE) Geografia do Romance d’A Pedra do Reino: uma proposta de 
mapeamento topofílico

Praticamente todas as obras de Ariano Suassuna se inserem no sertão nordestino. No entanto, nelas, 
não se fala somente e nem prioritariamente do sertão enquanto região geograficamente delimitada. 
Claramente, esta é uma palavra que evoca um plano simbólico próprio, e que existe também como 
fruto da imaginação criadora do autor. O sertão de Suassuna é mítico, idealizado, poderoso. É lá que se 
passam, por exemplo, os acontecimentos narrados no Romance d’A Pedra do Reino, publicado em 1971, 
um ano após o lançamento oficial do Movimento Armorial. A obra é narrada em primeira pessoa pelo 
personagem Dom Pedro Dinis Quaderna, que se aproveita da transcrição de seu depoimento, quando 
de um inquérito judicial, para finalmente escrever a grande Obra que o consagrará, ele tem certeza, 
como Gênio da Raça Brasileira. Quaderna se considera herdeiro genuíno do trono brasileiro, o quinto 
rei de uma linha sucessória “masculina e direta” de uma realeza sertaneja. No entanto, assustado 
com a perspectiva de confrontos e mortes associada aos reinados de seus antepassados, o narrador 
se propõe a criar um Reino literário, partindo, entre outras coisas, de próprios relatos de viagens. O 
presente estudo buscou investigar as dimensões simbólicas dos espaços vividos de Quaderna. O espaço 
geográfico descrito na obra é composto pelos elementos culturais e físicos dos Sertões do Pajeú, no 
estado de Pernambuco, e dos Cariris Velhos, na Paraíba, os quais formam as paisagens dos principais 
acontecimentos narrados na obra. No Romance, os lugares centrais, como a Vila de Taperoá, a Pedra 
do Reino e os ambientes rurais das fazendas, assumem um caráter mítico e sagrado fundamental na 
composição da narrativa. Nesta pesquisa, partiu-se de um levantamento dos espaços descritos por 
Quaderna e das paisagens que compõem seu Reino. A leitura permite, em seguida, a identificação de 
aspectos simbólicos que terminam por caracterizar esses espaços. A partir dessas duas etapas iniciais, 
e utilizando o software Qgis, um Sistema de Informações Geográficas (SIG) gratuito que possibilita 
a elaboração de mapas temáticos com finalidades diversas, mapeou-se a área que engloba o reino 
de Quaderna. Objetivou-se ampliar e aprofundar mapas como o que ilustra e compõe a narrativa do 
romance de Suassuna – “o Mapa do Tesouro”, que abrange territórios dos estados do Rio Grande do 
Norte, Paraíba e de Pernambuco –; e aquele que Vernaide Wanderley elaborou como parte de sua 
tese “A Pedra do Reino: sertão vivido de Ariano Suassuna” (1997). Buscou-se a produção de recursos 
gráficos que aliassem a identificação das localidades com a importância simbólica que as mesmas 
têm para o narrador. Parece necessário mostrar que há também uma função estética no mapeamento 
de espaços geográficos.Para tanto, foram essenciais conceitos como o de topofilia, estudado a partir 

da perspectiva de Tuan (1980). Levou-se em consideração também, a questão da geografia mítica 
e da importância da figura do herói, em texto de Dardel (1952). Pelo viés da literatura, considerou-
se também as relações entre espaço, criação artística e memória, a partir do que postularam, por 
exemplo, Assmann (2011), Dimas (1986) e Genette (1969). 
Palavra-chave 1: Pedra do Reino 
Palavra-chave 2: mapeamento 
Palavra-chave 3: espaço geográfico 
Palavra-chave 4: Ariano Suassuna

Licio Caetano Do Rego Monteiro (UFF) O Império e o Mapa em escala 1 para 1

A referência ao pequeno conto de Jorge Luis Borges (1946) “Del rigor en la ciencia” e o trecho da 
novela de Lewis Carroll (1893) “Sylvie and Bruno concluded” em que Mein Herr fala sobre o mapa 
na escala uma milha por uma milha são recorrentes entre os geógrafos que buscam enunciar a 
inutilidade do rigor na cartografia e a necessária seletividade na representação do espaço terrestre 
através dos mapas. O que aparece explicitamente no título do conto de Borges como um paradoxo 
da representação científica acaba deixando em segundo plano a potência política do “mapa 1 
para 1” como negação do Império, uma vez que a inutilidade do mapa para o Império não implica 
necessariamente a inutilidade absoluta das “Ruínas do Mapa” onde habitam ainda animais e mendigos. 
A narrativa de Borges pode ser lida em comparação com o conto “Da construção da muralha da China”, 
de Franz Kafka (1918), em que o problema político da inutilidade da muralha para o Império diante 
dos nômades que se apropriavam dos fragmentos construídos sugere uma analogia entre mapa e 
muralha (fronteira), dois traços constitutivos dos Estados e Impérios que podem ser interpretados 
como problemas científicos e políticos. Trazer Kafka ao encontro de Borges é colocar em evidência 
um denominador comum entre os dois textos: o problema do império. Justamente a questão que 
permaneceu adormecida durante as sucessivas leituras de Borges. O paradoxo político do mapa em 
escala 1 para 1, no entanto, não reside somente em sua inutilidade para o Império, mas de forma mais 
profunda, remete à maneira como o mapa em escala 1 para 1 pode se tornar tanto a impossibilidade 
do Império, na conclusão lógica de Umberto Eco (1993), como também uma resistência ativa e uma 
ameaça ao Império, como sugere o manifesto anarquista de Hakim Bey [Peter Lamborn Wilson] 
(1991), “TAZ - Temporary Autonomous Zone”. O que está em questão aqui não é só mais um episódio 
da relação entre mapa e território, mas a busca ativa dos espaços “com potencial de florescer como 
zonas autônomas – dos momentos em que sejam relativamente abertos, seja por negligência do Estado 
ou pelo fato de terem passado despercebidos pelos cartógrafos” (Bey, 1991). Os nômades submergem 
no mapa 1 por 1, “acampamentos de tendas negras sob as estrelas do deserto” (Bey, 1991), como os 
nômades e as lagostas de Kafka que se deslocam entre os blocos descontínuos da muralha, como os 
mendigos e animais de Borges cobertos pelos fragmentos do mapa imperial. O percurso literário e 
geopolítico da relação entre Império e mapa em escala 1 para 1 é, pois, o suporte teórico para pensar a 
recusa à representação cartográfica como um ato político constituinte de espacialidades alternativas. 
Palavra-chave 1: Império 
Palavra-chave 2: escala 
Palavra-chave 3: mapa 
Palavra-chave 4: Jorge Luis Borges
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QUARTA 21

MANHÃ [09:00-11:00]

SESSÃO 2 [CONSTRUINDO O MATO GROSSO]

Patricia Aranha (UFRJ) Mapeando um rio: a epopéia do Ikê Este

Este trabalho tem por objetivo a análise da expedição para exploração do rio Ikê, realizada no ano 
de 1912 pelo engenheiro militar Julio Caetano Horta Barbosa, no interior da Comissão de Linhas 
Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, comumente conhecida como Comissão Rondon. 
A expedição do rio Ikê foi realizada devido à importância que, julgava-se, o rio em questão possuiria. 
Segundo o relato de um morador local, citado em relatório pelo próprio Rondon, o rio poderia ser a 
principal nascente do rio Aripuanan - afluente do Madeira, que se abre em delta com o rio Roosevelt - fato 
este que os obrigaria a revisar todos os mapas da área. Inúmeras dificuldades se impuseram durante a 
expedição, entre elas, destaco a primeira e mais insólita, encontrar o rio! No local apontado pelos mapas 
não havia nenhum curso d’água, o que os obrigou a passar dias na mata procurando onde estaria o objeto 
de sua viagem. Ao fim e ao cabo, o rio foi percorrido e a hipótese inicial refutada, ele não era importante 
quanto imaginavam, era um afluente pequeno, de um afluente (rio Doze de Outubro), de um afluente 
(rio Camararé) do Juruena, a viagem tratava-se de um retumbante fracasso, tanto o é, que Barbosa relata 
ansiedade para telegrafar ao escritório central e impedir que uma outra expedição saísse para navegar 
o Doze de Outubro também imaginando que ele não se tratava de um afluente do Juruena. A despeito do 
fiasco da viagem, os documentos que dela advieram são variados e riquíssimos: cadernetas de campo, um 
relatório/mapa do rio e uma carta do Juruena e seus afluentes. As cadernetas de campo estão assinadas 
pelo próprio engenheiro – o que nem sempre é verificado na Comissão. Além disso, as informações nelas 
contidas possibilitaram a confecção de uma carta detalhada acerca da localização do rio Ikê, bem como 
um mapa do trajeto do rio, metro a metro. A carta retrata a primeira parte do rio Juruena quando este 
recebe, como num delta, os afluentes da região. Dela também consta a posição do rio da Dúvida - que 
seria explorado pela Comissão na célebre viagem Roosevel-Rondon em 1913/1914; enquanto no mapa, 
que assume a forma de mapa mental no relatório do engenheiro, descreve a vegetação, relevo, volume de 
água, capacidade de geração de energia, localização e encontro com comunidades indígenas, atividades 
produtivas do entorno, e, principalmente, as condições de navegabilidade do rio e a possibilidade de seu 
uso como um caminho. O próprio formato do mapa, per se, nos impõe uma série de questionamentos: 
quais são os limites da narrativa? Onde termina a narrativa e começa o mapa? Como interpretar um mapa 
escrito? O porquê de um mapa não-esquemático. Assim, este trabalho tem por objetivo discutir as formas 
de mapeamento e apresentação dos resultados cartográficos da Comissão, tomando como caso específico 
a exploração do Ikê, analisando ainda a própria constituição de uma imaginação geográfica brasileira no 
começo do século XX. 
Palavra-chave 1: mapeamento 
Palavra-chave 2: imaginação geográfica, 
Palavra-chave 3: rios 
Palavra-chave 4: Amazônia

Beatriz Jaguaribe (UFRJ) Nambiquaras em Paris

No final de 2015 realizando pesquisa de pós-doutorado sobre a confecção da Carta de Mato Grosso 
elaborada pelo cartógrafo da Comissão Rondon, Francisco Jaguaribe, me deparei com imagens 
em microfilme de fotografias feitas pela Comissão Rondon nas décadas iniciais do século XX. 

Encontrava-me na secção de cartografia da Biblioteca Richelieu, parte do conjunto da Biblioteca 
Nacional da França. As 120 imagens fotográficas tinham sido doadas anonimamente à Société 
de Géographie, a mais antiga sociedade geográfica da Europa. Esfumaçadas na tela do projetor 
apareciam imagens de índios Nambiquaras e Parecis, acampamentos precários em plena mata, 
soldados maltrapilhos arrastando troncos de árvores para fincar os postos telegráficos, além da 
própria figura de Rondon despontando, no início do rolo, em retrato onde é visto em pé vergando o 
uniforme de exploração militar. Um Rondon ainda jovem no início de sua missão em 1907 rumo às 
terras habitadas pelos Nambiquaras. Embora tenha visto algumas destas imagens no Museu do Índio 
e em publicações esparsas, vê-las reunidas naquele recinto luxuoso e histórico da biblioteca francesa 
gerou um espanto de deslocamento. Nesta apresentação quero problematizar como as imagens de 
indígenas e especificamente os indígenas brasileiros revelados pela Comissão Rondon circularam 
no âmbito dos museus de etnografia, nos espetáculos das exposições coloniais e no imaginário das 
vanguardas artísticas. Finalmente quero refletir o que essas imagens esquecidas em um arquivo 
francês nos dizem sobre os imaginários indígenas atuais. Por meio desta pequena coleção e 
destacando as figuras dos indígenas retratados quero colocar em justaposição ideários conflitivos 
da nação nos anos 1920, as aspirações das vanguardas modernistas, o choque das gerações e o que 
restou destas aspirações conflitivas atualmente. 
Palavra-chave 1: Rondon 
Palavra-chave 2: Nambiquaras 
Palavra-chave 3: Fotografia

Carolina Sá Carvalho (University of North Carolina at Chapel Hill) Lévi-Strauss e as ruínas da 
linha telegráfica da Comissão Rondon

Dina e Claude Lévi-Strauss participaram de duas viagens etnográficas no Brasil. Na primeira, 
feita entre 1935 e 1936, o antropólogo e a etnóloga estabeleceram contato com índios Kadiwéu, 
na fronteira com o Paraguai, e com os Bororo, no Mato-Grosso central. A segunda expedição, em 
1937, mais ambiciosa e financiada por instituições brasileiras e francesas, deveria começar do 
ponto onde a anterior havia parado, levando a expedição ao encontro de grupos indígenas mais 
isolados das nações Nambiquara, Mundé e Tupi-Kawahib. Juntas, as duas expedições seguiriam 
a linha telegráfica construída pela Comissão Rondon na virada do século XIX para o século XX, 
cujo objetivo era “integrar” uma parte ainda desconhecida do território brasileiro e dezenas de 
grupos indígenas que ali se encontravam. Seguiriam também, segundo Lévi-Strauss, o desejo 
de expandir as fronteiras do conhecimento ocidental. Através de uma análise dos cadernos de 
viagem e fotografias feitos por Lévi-Strauss durante as duas expedições da década de 30 e sua 
posterior reorganização nos livros Tristes Trópicos (1955) e Saudades do Brasil (1994), discuto 
como Lévi-Strauss usa o arquivo da expedição para redesenhar o espaço percorrido pela linha 
telegráfica da comissão Rondon como um espaço marcado pela experiência do contato. Este 
espaço não é povoado por “primitivos” nem “modernos”, mas pelas ruínas de um projeto de 
civilização falido. Sugiro que a linha telegráfica e sua ruína figuram, em Tristes Trópicos, tanto o 
desejo do jovem antropólogo de repetir a cena do primeiro contato quanto a sua impossibilidade. 
Por fim, argumento que as ruínas encontram-se na intercessão entre as dimensões epistemológica, 
estética, e histórica do projeto intelectual do antropólogo francês tal qual ele começava a ser 
esboçado na segunda metade da década de 50 e início de década de 60. Em primeiro lugar, podem 
ser compreendidas em relação ao questionamento de uma fenomenologia do encontro etnográfico. 
Em segundo, como uma referência a uma estética simbolista. Por último, servem à denúncia das 
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consequências catastróficas da expansão da civilização ocidental. Se no primeiro caso as ruínas 
são intrínsecas à experiência do contato, no último, as ruínas são produtos da história ocidental. 
Palavra-chave 1: Lévi-Strauss 
Palavra-chave 2: Ruínas 
Palavra-chave 3: Rondon 
Palavra-chave 4: Imagem

QUINTA 22

MANHÃ [09:00-11:00]

SESSÃO 3 [CARTOGRAFIA E ARTES VISUAIS]

Nathaniel Wolfson (Princeton University) A poética e política de mapas na obra de Öyvind 
Fahlström.

Throughout the early 1970s the Brazilian-Swedish visual artist and poet Öyvind Fahlström produced 
works that experimented with methods of visualizing and mapping information concerned with 
geopolitical issues including territorial expansion, the integration of global markets at the end of 
the Cold War, the collapse the Eastern Bloc, environmental destruction and liberation movements. 
In a sense following earlier Surrealist traditions of experimental map-making and at the same time 
presaging later artistic treatments on the myths of neoliberal globalization, Falhstom’s original 
mapping experiments questioned normative and unquestioned conventions of representing the spatial 
relations between nations. This panel seeks to consider in what ways Fahlström’s innovative use of 
statistical data, illustrated figures, citations, among other techniques of visualizing information, in 
these maps, challenged the supposed representational scientificity of mapping along with notions of 
“cartographic truth.” Additionally, this paper seeks to place Fahlström’s maps of the 1970s in dialogue 
with his earlier poetic experiments with visual poetry. As the writer Antonio Sergio Bessa has argued, 
Fahlström’s maps manipulated data and “kneaded” the contours of countries and continents in ways 
not unrelated to his earlier forays into spacial poetry and theorization of poetic materiality generally. 
This presentation thus seeks to consider how Fahlström’s earlier poetic output, indeed some of the 
earliest examples of modern concrete poetry, impacted his later map-making. 
Palavra-chave 1: Öyvind Fahlström 
Palavra-chave 2: estética e política 
Palavra-chave 3: cartografia 
Palavra-chave 4: informação visual

Elena Shtromberg (University of Utah)The Cartography of Place in Brazilian Art

Three major international and national events transformed the spatial orientation of the Brazilian citizen 
during the 1960s and 70s. The emergence of the new capital city, Brasília, in the formerly barren scrubland 
of the interior central plateau, directed political as well as economic and cultural attention inland. In 1969, 
the eagerly anticipated moon landing, broadcast to millions of television viewers, expanded the possibilities 
for dominating (literally) space. And finally, the forced resettlement of the Amazonian rainforest in the 
1970s carried out by the military government (1964-1985) through the construction of the Trans-Amazon 
Highway in 1972, definitively altered not only the physical boundaries of the nation, but also the conceptual 
understanding of its topography. During the 1970s visual artists generated an alternative cartography that 
offers different vantage points for considering the question of identity and citizenship, and more specifically 

Brazil’s relationship to Latin America and the rest of the world. This presentation will consider the work of 
Cildo Meireles and Anna Bella Geiger, two Brazilian artists who uniquely negotiate mapping strategies in 
their work as a critique of the military regime’s expansionist ethos. 
Palavra-chave 1: cartography 
Palavra-chave 2: mapping 
Palavra-chave 3: Anna Bella Geiger

Isabel Leão Diegues (Pesquisadora independente) e Bruno Dunley Guedes Machado (artista) 
Projeto Piauí

Em 2014, um grupo formado por Alexandre Canonico, Bruno Dunley, Isabel Diegues, Luis Barbieri, Marina 
Rheingantz, Mauro Restiffe e Paloma Bosquê começou a planejar uma viagem de imersão. Guiados pela 
vontade de fazer uma expedição de observação ao interior do Brasil, escolheram o Piauí como destino, 
região desconhecida para todos. A arte rupestre e a geografia peculiar da região remota foram fatores 
determinantes para essa escolha: as serras da Capivara e das Confusões, declaradas Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela Unesco, abrigam o maior número de pinturas rupestres do mundo, espalhadas 
por mais de 600 sítios arqueológicos. Para além das representações rupestres, cruzar o sertão do Piauí 
de carro foi a ideia que seduziu o grupo, que partiu do interior até desembocar na amplitude do mar no 
Delta do Parnaíba, em uma jornada de doze dias, em junho de 2015. “Dos sete, um trouxe duas câmeras 
fotográficas, uma Leica e uma Rolleiflex; dois trouxeram tintas, telas e papéis de pintura, um deles um 
caderno de desenho, lápis de cor, canetas; um trouxe argila, caixa de costura, alicate, tesoura, agulha; um 
trouxe trim de cortar unha, caderno, papéis, fita adesiva, dupla face, cola; um trouxe dois cadernos, um 
estojo, seis lápis, uma borracha; o outro trouxe um caderno de desenho e lápis grafite.” Com a ajuda de guias 
locais, percorreram o território, as formações rochosas e a história dessa região do Brasil. A experiência 
de convívio e as travessias na viagem foram intensas. Dessa vivência os artistas destacam o silêncio da 
região inóspita, a observação do céu, a riqueza da vegetação da caatinga, a luz do sertão, as imensidões 
planas, a diversidade das formações rochosas, a natureza seca e árida que um dia foi abundante de rios. 
Além do tempo alargado que torna-se agudo diante das pinturas pré-históricas. Em uma espécie de estado 
de suspensão, os artistas experimentaram de perto a oposição entre natureza e cultura em um contexto 
e geografia totalmente distintos de sua realidade. Os desdobramentos e impressões dessa experiência 
foram divididos com o público numa exposição realizada no espaço Pivô, em São Paulo, entre 14 de 
maio e 2 de julho de 2016, em que cada artista transmite à sua maneira os vestígios que essa jornada 
deixou em suas práticas pessoais. Alguns trabalhos foram realizados durante a viagem, usando ou não os 
materiais encontrados no percurso, e outros feitos já de volta ao ambiente de trabalho de cada um, em que 
a experiência da viagem assume caminhos diversos como fotografia, escultura, desenho, pintura e texto, 
em uma publicação do diário da viagem, também apresentada em áudio durante a exposição. O “Projeto 
Piauí ” não se apresenta como uma conclusão, uma vez que a viagem não ansiava qualquer objetivo final. 
As impressões trazidas são resultado de uma desautomatização do olhar de cada viajante e os trabalhos 
apresentados são fruto da disposição que tiveram para o encontro, antes de qualquer pretensão discursiva. 
A mostra divide, assim, com os visitantes esse exercício de convívio, deslocamento e contemplação a que 
esse grupo se submeteu, não apenas durante a viagem, ou em sua preparação, mas também na concepção e 
montagem da apresentação pública de seu processo. 
Palavra-chave 1: arte 
Palavra-chave 2: deslocamento 
Palavra-chave 3: Piauí 
Palavra-chave 4: afeto
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TARDE [14:30-16:30]

SESSÃO 4 [ESPAÇOS IMAGINADOS]

Carla Monteiro Sales (UFRJ) O Mapa invertido da América do sul: entre arte e cartografia

O Mapa Invertido da América do Sul, feito em 1943 por Joaquín Torres-García é um mapa tão famoso 
quanto diferente. Primeiro, porque não foi feito pelos cânones da ciência cartográfica, mas resguarda 
suas relações ao questionar certas formas tradicionais da cartografia. Segundo, porque não reproduz 
a padronizada orientação ao norte, mas inverte o usual formato da América do Sul em uma orientação 
suleada. Enquadra-se, portanto, no que se convencionou chamar de mapa artístico, que de forma 
resumida, reúne as obras onde artistas se apropriam de elementos consagrados da cartografia para 
outras funções e intencionalidades. Mesmo sendo simples e resumida, essa definição já aponta para 
algumas questões interessantes sobre os mapas artísticos, como: quais intercâmbios ocorrem entre arte 
e cartografia? Como se dá essa relação ao longo do tempo histórico? Quais os impulsos dos artistas para 
usar elementos cartográficos? Mais especificamente sobre o mapa de Joaquín Torres-García, também 
surgem indagações: qual propósito da inversão de orientação para a América do Sul? Quais contextos 
e as quais funções serviram essa obra? Instigado por tais questionamentos, o presente trabalho tem 
como objetivo principal discutir a relação entre arte e cartografia através das características do Mapa 
Invertido da América do Sul. Nesse processo, também se tornam objetivos analisar o atual movimento 
de apropriação artística dos mapas e compreender os significados da inversão proposta por Torres-
García em sua obra. Nesse sentido, a história da cartografia torna-se um importante aporte para elucidar 
como mapeamento e pintura de paisagem eram atividades semelhantes que dividiam os mesmos 
espaços e profissionais. A cartografia crítica também apresenta grande contribuição ao questionar uma 
aceita ruptura entre arte e mapeamento no processo de institucionalização da cartografia moderna e 
científica, abrindo caminho para reconhecer a influência e o intercâmbio entre arte e cartografia até os 
dias atuais, como nas proporções e seleção de cores. Assim, os mapas artísticos reaproximam as relações 
entre cartografia e arte, com motivações diferentes do período pré-moderno e propósitos muitas vezes 
políticos, expondo visões de mundo que multiplicam e diversificam aquelas padronizadas e naturalizadas 
pela cartografia científica hegemônica. Não sendo diferente com o Mapa invertido da América do Sul, 
onde a inversão de orientação expressa visões e indagações políticas, principalmente em questionar o 
padrão de mapa norteado estabelecido pela cartografia cientifica. Feita em 1943 para acompanhar um 
manifesto escrito por Torres-García, essa obra é melhor compreendida pelo contexto do movimento 
modernista na América Latina, onde a crítica ao domínio europeu era uma constante em diversos 
países. Portanto, acreditamos que o Mapa invertido da América do Sul pode ser entendido por duas 
vias: a primeira de questionamento da autoridade do mapa científico, restringindo a liberdade criativa 
da mudança de padrões aos mapas artísticos. A segunda, do discurso de valorização da América do Sul, 
criticando o domínio europeu nas ciências e nas artes. Assim, esse mapa pode propor um novo olhar e 
consciência para a região que representa. 
Palavra-chave 1: mapa artístico 
Palavra-chave 2: cartografia crítica 
Palavra-chave 3: visão de mundo

Maria Del-Vecchio Bogado (PUC-Rio) A materialidade da linguagem e a instabilidade das formas

A partir de vídeos realizados por midialivristas nos protestos iniciados em junho de 2013 no Brasil, 
que perduraram por mais alguns meses em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, 
pretende-se pensar acerca de singularidades expressivas manifestas nessas ocasiões, notadamente 

nos momentos marcados pela tensão com as forças de repressão. O ponto central a ser destacado é a 
preponderância da materialidade da linguagem e da instabilidade das formas, perceptíveis tanto na 
intervenção sobre os lugares e corpos presentes nas manifestações, quanto nos arquivos dos registros 
audiovisuais ali produzidos. Nos vídeos, salta aos olhos a potência estética da má qualidade das 
imagens. A conturbação dos momentos em que eram produzidas, além das contingências técnicas, 
resultaram em imagens cuja suposta capacidade de transmissão neutra de acontecimentos era 
contundentemente refutada por camadas de pixels, borrões, estouros de luz e demais “falhas” que 
se impunham anarquicamente sobre as formas daquilo a que remeteriam. Nas imagens, observa-se 
que as distinções dos corpos entre si e em relação ao espaço, por vezes, eram momentaneamente 
suspensas. Também o som, notoriamente nos cantos e gritos de ordem, muitas vezes gerava camadas 
de indistinção entre esses elementos, de modo que mais do que um enunciador específico declarando 
palavras que remeteriam pura e simplesmente a significados claros, materializava blocos de 
ressonância que atravessam os corpos e o espaço, constituindo-se antes nessas passagens, no entre e 
no através. Utilizando-se de reflexões de Deleuze, Guatarri, Jean Luc Nancy e Georges Didi-Huberman, 
além de intercessores do campo literário, tal como Melville, pretende-se extrair dessa escrita 
audiovisual o sentido político do contato com essa materialidade inquietante, que permite a fuga a 
formas fixas e estáveis, assim como possibilidades de subjetivação que escapam à rigidez identitária e 
são marcadas pela abertura ao devir e ao contato com o outro. Para Nancy, se o som não é reduzido em 
prol da abstração semântica que propõe, pode ser encarado como uma potencialidade física, na qual 
não há distinção entre materialidade e sentido. O sentido passa a ser apenas a margem de um processo 
mais amplo de relações envolvendo o fator crucial da ressonância. Paralelamente, Didi-Huberman, em 
reflexões sobre o pensamento visual de Geroges Bataille, mostra que ao permitir-se o contato intenso 
com a materialidade da imagem, as abstrações formais são abaladas e o informe se dá a ver. Analisando 
o vídeo em fricção com esses pressupostos, restará saber, quando evidencia-se uma preponderância 
da relação copórea com a materialidade do som e da imagem, mais do que uma relação cognitiva 
com significados, que formas de vida são esboçadas ou indiciadas na fuga aos usos costumeiros da 
linguagem. Há, como na literatura de Melville, a intromissão de uma língua estrangeira no interior 
da língua, que põe em risco os seus alicerces e indica um fora? Procura-se, aqui, responder a essas 
questões e verificar como as descodificações e desterritorializações, operadas pelos manifestantes ao 
agirem como máquina de guerra, inscrevem-se em imagem e som nos registros audiovisuais. 
Palavra-chave 1: jornadas de junho 
Palavra-chave 2: materialidade 
Palavra-chave 3: instabilidade 
Palavra-chave 4: subjetivação

Susanne Maria Lima Castrillon (UNEMAT) Cartografias imaginárias, cidades e representação do 
Brasil republicano em Lima Barreto e José de Mesquita

A experiência de estar no mundo é uma navegação constante, de localizar-se em relação aos outros, de 
orientar-se no tempo e no espaço, e de movimentos através de acontecimentos geográficos e históricos. O 
homem aproxima o mais que pode para imitar para que haja sentido na vida, pois a experiência também 
imita o espaço, e requer soluções cartográficas que também se apresentam como relações fictícias. Os 
humanos aceitam a realidade criada porque projeta linhas imaginárias que trazem espaços simbólicos os 
quais permitem navegar pelo mundo de maneiras novas e interessantes, explorar territórios diferentes 
e descobrir efeitos atípicos. Os escritores criam mapas de seus mundos, os leitores e críticos podem 
confrontar estes mapas narrativos para buscar uma orientação das coisas. Tais experiências se inscrevem 
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nos contextos da primeira república em Mato Grosso e no Rio de Janeiro nas narrativas dos escritores 
Lima Barreto e José de Mesquita, colocando em relevo a tensão entre a resistência e o deslocamento, 
bem como revelam à expressão socioespacial do início do período republicano. O interesse pela temática 
da cidade em prosas da Primeira República nasce da necessidade de aproximações e diferenças que 
motivam o contexto comunicativo que se estabeleceu na primeira república no Brasil, de maneira 
a afirmar que ela se tornou emblema de um projeto de nação e de literatura. Como este trabalho se 
desenvolveu no viés da literatura comparada apresenta-se um percurso evolutivo desta teoria, mostrando 
seus conceitos e métodos os quais contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento de 
campo de estudos. Deu-se ênfase no modelo comparatista em redes que observa os textos literários como 
trocas culturais, uma vez que é nessa perspectiva que as análises apresentadas procedem. Os brasileiros 
Lima Barreto e José de Mesquita são escritores de destaque nos movimentos modernistas. Suas criações 
apontam confluências entre eles e fluxos nos movimentos do Modernismo, destacando os elementos 
de natureza socioculturais e estéticas dos autores, explorando as afinidades diversas, experiências, 
substratos literários comuns e motivações nas narrativas. Pelo viés da literatura comparada, reflete-se 
sobre a relação entre os espaços urbanos, as identidades culturais e as diferenças. Parte-se da ideia de 
que a cidade não é um aglomerado de grupos socioculturais e, sim, um lugar de produção constante de 
novas diferenças e novas memórias. Vislumbra-se, assim, uma função subjetiva das cidades, assentada na 
dinâmica irrefreável de contrastes, diálogos e deslocamentos próprios do urbano que trazem registros 
da origem: enquanto seres sociais, os literatos compartilham com outros indivíduos, diretrizes de 
concepções de mundo, de ideologias, assumindo a posição de sujeitos discursivos. 
Palavra-chave 1: Cartografias imaginárias 
Palavra-chave 2: cidades 
Palavra-chave 3: Lima Barreto 
Palavra-chave 4: José de Mesquita

03
A Crítica Literária Contemporânea E Seu Lugar No Debate 
Público De Ideias

Coordenadores: 
Cristhiano Aguiar (UPM) 
Eduardo Cesar Maia (UFPE) 
Fábio Andrade (UFPE)

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. Na 

segunda metade do século XX, a Estética da Recepção, constituída principalmente a partir da obra e da 

atuação acadêmica de Hans Robert Jauss, procurou redimensionar o historicismo literário e ultrapassar 

a dicotomia imposta pelas correntes imanentistas daquele século entre forma e contexto. Hoje, quando 

os juízos críticos se deixaram ver publicamente aproximados, por vezes, do passional, como em Harold 

Bloom; ou quando teóricos proeminentes da análise estrutural a substituíram pelo tema, por exemplo, 

do enriquecimento moral irrestrito do indivíduo via literatura, como Tzvetan Todorov; ou mesmo 

quando um filósofo de extração inicialmente analítica termina por fazer da literatura e da crítica os 

centros do seu pensamento sobre a polêmica que move a cultura, como Richard Rorty, é então chegado 

o momento de realizar uma nova reflexão sobre o lugar da crítica literária no concerto das disciplinas 

que se acercam da literatura contemporaneamente. O que se verifica nos últimos anos do século e 

no início deste século XXI é 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 crítica literária no Brasil. 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, o interesse desse simpósio é 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. E ainda trabalhos que enfoquem o pensamento e a 

trajetória de importantes críticos que, no âmbito brasileiro, conferiram sempre caráter fundamental ao 
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papel da crítica literária, mesmo quando foram teóricos e historiadores da literatura, como é o caso de 

Álvaro Lins, Otto Maria Carpeaux, Antonio Candido e José Guilherme Merquior. 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, Alcir Pécora e Paulo Franchetti. 

Palavras-chave: Crítica Literária; Debate de Ideias; Textualidades Contemporâneas.

PROGRAMAÇÃO:
[15 minutos para cada comunicação | 15 minutos para debate]

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [COMEÇANDO A PENSAR A CRÍTICA PARA O NOSSO TEMPO] COORDENADOR: 
EDUARDO CÉSAR MAIA 

Peron Rios (Universidade Federal de Pernambuco) Crítica atual: contrastes e confrontos

Por uma razão majoritariamente pragmática, pela prevalência dos usos da expressão, entenderemos 
crítica literária em seu sentido amplo: longe de separar-se da teoria ou da história literária, será a 
encruzilhada para onde esses estudos literários confluirão. A prática judicativa, lugar próprio da 
crítica “stricto sensu” (aceitando, como nos destaca René Wellek, em seu Conceitos de Crítica, que 
inicialmente “kriticós” é o juiz de literatura), também não será, naturalmente, dela dissociada. A 
partir dessa preliminar, podemos afirmar que tais modalidades de exercícios críticos podem ser 
vislumbradas em medida considerável, no contemporâneo. Importa acrescentar que, com a virada 
pós-moderna, iniciada nos pressupostos da literatura comparada (como nos mostra o “Bernheimer 
Report”, de 1993), uma série de suportes epistemológicos – observados sobremaneira na concepção 
da crítica como julgamento de valor – foi revista e redimensionada. De fato, parcela relevante do 
culturalismo (que terá uma Linda Hutcheon ou um Homi Bhabha como modelos reflexivos) tentará 
suspender as esferas axiológicas da reflexão sobre literatura. Esse “turning point” relativo ao valor, 
porém, já estava previsto na abordagem privilegiadamente hermenêutica do Northrop Frye de 
Anatomia da Crítica e, em boa parcela, isso representa a percepção da vida cultural da própria 
modernidade. Afinal de contas, ”no vocabulário crítico de nosso século, os adjetivos qualificativos se 
tornaram raros e discretos”, lembra Leyla Perrone Moisés em seu Altas Literaturas. A multiplicidade 
desse olhar crítico legado ao contemporâneo – lastreada em boa medida pela desregulamentação 
dos valores, iniciada com vigor no século XVIII – será foco de nossa comunicação. A partir das teorias 
vislumbradas em Falência da Crítica, de Leyla Perrone-Moisés, em El Sentimiento Estético de la Vida, 
de Ortega y Gasset, e nos Exercícios Críticos, de João Cezar de Castro Rocha, propomos discutir como 
se representam três esferas críticas no contemporâneo, a saber: a) A axiológica, pela emissão de juízos 
contundentes; b) A pedagógica, colaborando ancilarmente (como queria Antonio Candido) para a 
elevação do nível dos escritores; c) A hermenêutica, iluminando pontos obscuros dos textos literários. 
A partir daqui, buscaremos investigar como a crítica atual se manifesta predominantemente, de que 

modo ela pretende agregar esses vetores ou, através da emulação crítica, por meio de quais estratégias 
discursivas se pretende estabelecer uma tendência como hegemônica. Os materiais para nossa 
comunicação serão periódicos literários de ampla circulação nacional (Jornal Rascunho, revista Dicta 
e Contradicta e revista Serrote) e algumas teses acadêmicas defendidas nos últimos cinco anos, nas 
programas de pós-graduação mais qualificados (índice da CAPES) em todas as cinco regiões do País. 
Palavra-chave 1: Axiologia 
Palavra-chave 2: Hermenêutica 
Palavra-chave 3: Culturalismo 
Palavra-chave 4: Emulação

Cristhiano Aguiar (Universidade Presbiteriana Mackenzie) Crítica literária e literatura brasileira 
contemporânea: valores e critérios

Esta comunicação consiste no primeiro passo de uma proposta de pesquisa a respeito da relação 
entre a prática da crítica literária e as diferentes vertentes da literatura contemporânea brasileira. 
A partir de meados da década de 90, podemos perceber uma série de fatores que propiciam o 
surgimento de diferentes dinâmicas em nossa produção contemporânea. É o caso, por exemplo, 
de uma maior profissionalização do mercado editorial e da própria profissão do escritor. 
Podemos citar também: o surgimento de um considerável número de editoras independentes; 
a multiplicação, por todo o país, de eventos, feiras e festas literárias; a influência da internet e 
de todas as possibilidades abertas pelo meio digital. Percebe-se, de igual forma, que toda essa 
novíssima produção literária tem sido alvo de diversas tentativas de sistematização. Podemos 
citar antologias como Geração 90, Geração 00 ou a edição especial da revista Granta: melhores 
jovens escritores brasileiros. No âmbito acadêmico, além de artigos, projetos de pesquisa, 
dissertações, teses e revistas dedicados ao tema, podemos destacar a publicação de livros como 
Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século XXI, de Beatriz Resende (2008), 
Despropósitos: estudos de ficção brasileira contemporânea, de Tânia Pellegrini (2008), Ficção 
brasileira contemporânea, de Karl Erik Schollhammer (2009), Literatura brasileira contemporânea: 
um território contestado, de Regina Dalcastagé (2012), bem como a série de volumes Ficção 
brasileira no século XXI, organizados por Helena Bonito Pereira (2011-2015). Por outro lado, 
no âmbito jornalístico, é possível acompanharmos, ao longo dos últimos anos, uma série de 
reportagens a respeito da literatura contemporânea, sem falar nos inúmeros blogs e sites dedicados 
a resenhas, entrevistas e reportagens sobre escritores contemporâneos. No entanto, de que modo 
toda esta discussão realiza-se? Como se dá a articulação entre críticos literários, acadêmicos, ou 
não, escritores, editores, mercado editorial e universidade? Cabe à crítica, ainda, um fundamental 
papel de legitimação literária? Quais critérios são utilizados pela nossa crítica ao se debruçar 
sobre a multiplicidade da literatura recente? Qual o impacto dos meios digitais e da internet nas 
práticas críticas? Em suma: qual papel cabe à crítica literária, hoje? Como uma discussão inicial, 
nossa comunicação analisará um conjunto de intervenções críticas publicadas originalmente em 
jornais e sites literários. Todos os textos escolhidos possuem uma característica em comum, a de 
buscar estabelecer um panorama geral dos caminhos, ou descaminhos, da literatura brasileira 
contemporânea, não privilegiando, portanto, análises detalhadas de uma obra literária em 
especial. Este corpus nos ajudará a entender como e mediante quais valores alguns dos nossos 
mais destacados críticos problematizam a literatura contemporânea, em especial as obras 
surgidas a partir de meados da década de 1990. Dentre os textos contemplados, analisaremos 
“Impasses da literatura contemporânea”, de Alcir Pécora, “Literatura digestiva”, de José Castello, 



XV encontro abralic Guia de Programação
4544

“A literatura exigente”, de Leyla Perrone-Moisés, “Notícia da atual literatura brasileira: instinto de 
internacionalidade”, de Sergio Rodrigues, entre outros textos. Além dos ensaios citados, também 
serão consultadas entrevistas destes e de outros críticos. 
Palavra-chave 1: Crítica Literária 
Palavra-chave 2: Literatura Brasileira Contemporânea 
Palavra-chave 3: Função social da crítica

Fábio Andrade (UFPE) Crítica e negociação de sentido na era da multiplicidade

Ao longo da evolução dos estudos literários a crítica literária tornou-se, em determinados momentos, 
uma verdadeira tribuna, espaço de embates e diatribes. No séc. XIX não faltam exemplos de polêmicas 
encabeçadas por alguns de nossos mais importantes escritores: Franklin Távora e José de Alencar; 
Machado de Assis e Eça de Queiroz; Sílvio Romero e José Veríssimo. A verve polêmica chegou ao séc. 
XX através dos rodapés que definiriam o perfil da crítica praticada nos suplementos e jornais diários 
– a chamada “crítica de rodapé” – em que atuaram estrelas da grandeza de um Antonio Candido, 
um Sergio Milliet, um Álvaro Lins. Este último tendo encetado com Afrânio Coutinho o embate que 
marcaria, como verdadeiro divisor de águas, a migração da crítica dos jornais para os cursos de letras 
das universidades. Essa mudança de endereço trouxe aquilo que Coutinho de maneira visionária 
anunciava: uma gradativa profissionalização da crítica, preocupação com o rigor do método e um 
aparelhamento do crítico com nomenclatura e terminologia especializadas. Entretanto, o fim do 
século XX e início deste séc. XXI parecem atestar a crise desse modelo. Curto circuito que revela 
lacunas profundas, perceptíveis não só na ausência de escuta para o discurso crítico que parece 
bradar solitário no deserto; como também na falência do ensino de uma prática que ainda aspira a 
um suposto estatuto de ciência. O que se vê cada vez mais é a retomada da discussão que culminou 
com a “vitória” da crítica acadêmica, assinalando que o nosso próprio tempo precisa repensar o 
caráter endógeno dessa crítica. Um novo olhar sobre a crítica de rodapé pode desvelar possibilidades 
capazes de renovar o discurso crítico atual, tais como o diálogo com o mundo social e político; assim 
como a procura de um diálogo mais amplo propiciado pelas novas tecnologias e pelas redes sociais. 
É nesse cenário que surge a defesa da polêmica, efetuada por João Cezar de Castro Rocha, como 
um dos caminhos para a reforma da mentalidade crítica. A polêmica seria o motor de um “sistema 
emulatório” que garantiria maior alcance ao discurso crítico. Nosso objetivo é refletir sobre o possível 
papel e importância da polêmica para os nosso dias, marcados por uma caleidoscópica trama de 
olhares, perspectivas e valores. A questão que procurarei colocar com mais justeza é: na era da 
multiplicidade é viável o paroxismo a que parece levar toda polêmica, ameaçando justamente o matiz 
e a complexidade que se estende de um pólo a outro do confronto? Uma possível resposta é pensar a 
tensa relação do discurso crítico com suas demandas, ou seja, com aquilo que a crítica precisa tornar-
se, esforçar-se por tornar-se; e aquilo que a pressiona, condiciona, molda e perfila, ou seja, suas 
circunstâncias. Da relação dos mais nobres objetivos da crítica enquanto discurso intelectualmente 
“honesto”; com os afetos e paixões que influem inevitavelmente sobre o olhar e sentimento do crítico, 
nasce a negociação dos sentidos da crítica. Uma negociação com o outro e consigo mesmo, que tem 
repercussões éticas profundas. 
Palavra-chave 1: Crítica 
Palavra-chave 2: Polêmica 
Palavra-chave 3: Multiplicidade 
Palavra-chave 4: Negociação de sentido

TARDE [15:30|16:30]

SESSÃO 2 [A CONTRIBUIÇÃO DE JOSÉ GUILHERME MERQUIOR] COORDENADOR: FÁBIO ANDRADE 

José Vicente de Paula Jr. (UFRPE) José Guilherme Merquior: mímese, razão e liberdade

A trajetória intelectual do crítico literário José Guilherme Merquior não é fácil de ser reduzida a 
determinações cabais, peremptórias. Os motivos não são difíceis de serem arrolados: o escopo 
amplo de seus interesses, levando-o a refletir de modo crítico acerca de temas e objetos literários, 
antropológicos, culturais, políticos, etc; a ausência de vinculação clara e terminativa a uma escola 
de pensamento, sua natureza inquieta de polemista, entre outros. Talvez, mais apropriadamente, 
devêssemos considerar Merquior como um crítico de cultura; crítico este que privilegia a literatura no 
seu modo de colimar a realidade. No que tange ainda a uma definição abrangente de sua obra, existe 
uma vertente de estudo que julga detectar etapas distintas que a perfazem, etapas que ilustrariam um 
sentido, um deslocamento, o qual se daria partindo de uma propensão mais pessimista, mais próxima 
às ideias dos frankfurtianos, na direção de uma percepção mais otimista, atrelada ao liberalismo e 
progressismo. Julgamos inadequada tal apreciação, posto que é absolutamente possível explicitar 
um veio de continuidade entre um livro como A astúcia da mímese, de 1972, o O elixir do apocalipse, 
de 1983, e O liberalismo: antigo e moderno, de 1991. O esforço, parece-nos, do pensamento de José 
Guilherme, implica os seguintes aspectos: 1. Um diagnóstico de que a cultura ocidental vivenciava 
uma crise mais que secular; 2. A crença no papel formativo da cultura, elemento essencial para o auto-
aperfeiçoamento individual e para a perfectibilidade social; 3. A arte como possibilidade libertadora 
e ao mesmo tempo sintoma da crise cultural; 4. O irracionalismo (formalismo) como elemento 
deletério no âmbito cultura-artístico, responsável pelo divórcio inaceitável entre razão e poiese, e 
pelo assassínio logopéico. Desta forma, o que buscamos com este ensaio, nosso objetivo, é assinalar 
o fio condutor da reflexão do autor e, sobretudo, ressaltar que a partir do lugar central disposto para 
o estético em sua reflexão, demonstrar a inestimável colaboração dele para uma compreensão mais 
profícua acerca da relação arte-pensamento-realidade social. Afinal, a “explicação” do social passa pelo 
esclarecimento dos processos generalizadores. Se tomarmos a sério – como devemos – as seguintes 
palavras de Gustave Flaubert: “Fique certa de que tudo o que se inventa é verdade. A poesia é algo 
tão preciso quanto a geometria. A indução vale a dedução, até que se chega a um certo ponto em que 
ninguém se engana mais sobre o que vem da alma. Sem dúvida, minha pobre Bovary agora mesmo está 
sofrendo e chorando em vinte aldeias da França ao mesmo tempo” (Carta a Louise Colet, 14.08.1853), 
logo perceberemos a força daquilo a que Merquior chamou de astúcia da mímese, a saber, a capacidade 
que a representação do particular tem em lograr se transmutar em universal. 
Palavra-chave 1: Merquior 
Palavra-chave 2: Crítica literária 
Palavra-chave 3: Mímese 
Palavra-chave 4: Literatura

Artur Ataíde (Editora UFPE) Teoria da forma, crítica da forma: o formalismo e a obra de José 
Guilherme Merquior

O paulatino processo de absorção e crescente revisão crítica, no pensamento teórico e na prática 
crítica de José Guilherme Merquior, das visões formalista e estruturalista, dominantes ao início da 
sua trajetória intelectual na década de 1960, parece ilustrar in nuce uma transformação de caráter 
mais amplo, ocorrida nos sucessivos modos de abordagem do poema ao longo do século XX: a 
passagem daquilo que Viktor Jirmunski, em 1921, terá chamado de “idealismo”, herança do século 



XV encontro abralic Guia de Programação
4746

XIX, para as diferentes formas de textualismo que predominarão até pouco mais que a metade do 
século, abandonadas em seguida em função da posterior reabertura da teoria às relações com o 
leitor e, através dele, com a realidade social sob diferentes ângulos. No horizonte formado após o 
desenvolvimento dos argumentos do pós-estruturalismo e da desconstrução, a própria materialidade 
do texto, pressuposto tácito de tantas práticas analíticas devotadas ao poema, se terá tornado uma 
ilusão de ótica ideologicamente motivada, como proposto por Roland Barthes já em 1966, em “Crítica 
e verdade”, e como provocativamente reproposto por Stanley Fish em 1990, em “Is There a Poem 
in This Class?”. A diferente rota trilhada por Merquior, rota essa não menos compromissada com a 
revisão de um excessivo materialismo verbal do século, o terá levado menos ao questionamento do 
que seja o texto, ou do que seja a sua suposta materialidade singular, e mais ao questionamento do 
quão pouco, nas mãos de dadas correntes de leitura, seja levado o texto literário, independentemente 
do que ele teoricamente seja, a refletir e iluminar os múltiplos aspectos da cultura, dos indivíduos, 
do tempo à sua volta. Os conceitos que privilegiará Merquior cada vez mais em sua trajetória teórica, 
embora muitas vezes lado a lado, sim, com algum aceno à tentação platônica de definir a “natureza” de 
certos fenômenos literários, como em “Natureza da lírica”, de 1967, serão conceitos que privilegiam o 
potencial relacional do texto, como a “mímese externa” (no mesmo ensaio), ou o “sintoma”, que aponta 
já em 1970, referindo Cesare Segre, como ideia modelar para se pensar as relações de sentido entre 
cultura e obra, conceito que voltará a visitar, como, por exemplo, em 1973, ao reivindicar leituras 
mais “alocêntricas” (do grego allós: “outro”) que “ergocêntricas” do texto literário. Os fenômenos 
linguísticos no interior de um verso, descritos com a precisão aprendida, sim, em Jakobson (embora 
não menos com Spitzer, cuja estilística citará como contraponto à dos eslavos), terão sua relevância 
segundo se tornem, sob o olhar do crítico, os sutis mobilizadores, com demais elementos do poema, 
do híbrido vocabulário moral e social de um tempo. Uma revisita à trajetória de Merquior (textos de 
Razão do poema, Astúcia da mímese, Formalismo e tradição moderna, De Praga a Paris), a partir dessa 
perspectiva, não terá sido isenta de estímulos do tempo presente, tanto do exercício quanto do ensino 
da teoria: contra o esquecimento da forma, por um lado, e contra o seu controle ou mesmo substituição 
pela dogmatização teórica, por outro, caberá uma teorização decidida a garantir, à forma revigorada, 
fertilidade crítica. 
Palavra-chave 1: José Guilherme Merquior 
Palavra-chave 2: formalismo 
Palavra-chave 3: crítica 
Palavra-chave 4: poesia

Thaís Amélia Araújo Rodrigues e José Wanderson Lima Torres (UEPI) As contribuições de José 
Guilherme Merquior para a canonização da poesia modernista brasileira: geração 22 

Propõe-se explicitar as contribuições de José Guilherme Merquior (1941-1991) para o processo de 
canonização, da Primeira Geração da poesia modernista brasileira (1922). Vale ressaltar a importância 
do Modernismo para atualização da literatura brasileiro século XX. De todos os estilos de época 
de literatura no Brasil, o modernismo foi o mais ousado, compartilhando das ideias inovadoras 
das vanguardas europeias. Situando -se como um dos maiores intelectuais brasileiros da segunda 
metade do século passado, durante três décadas (1960, 70 e 80) de sua produtividade, Merquior 
investiu criticamente na valorização do legado da geração de 1922, bem como do modernismo 
brasileiro em geral. Com isso a importância e influência públicas de seus ensaios contribuíram para o 
reconhecimento de poetas como Mário de Andrade, Oswald Andrade, Cassiano Ricardo e outros. A obra 
de José Guilherme Merquior é importantíssima para a compreensão da literatura brasileira. Miguel 

Reale destaca a valorização da obra de Merquior, no livro Figuras da Inteligência Brasileira (1994). Em 
seu texto, Reale reafirma tese de que a obra de Merquior precisa ser vista com maior rigor, na verdade 
ele é defensor da ideia de que independente das aspirações políticas de Merquior, no que diz respeito 
a crítica literária Merquior foi, e sempre será importante. Em 2012, a editora É Realizações recebeu o 
direito de publicação dos livros do ensaísta carioca e um acervo com 2 000 itens, o professor e crítico 
literário João Cezar de Castro Rocha recebeu a incumbência de coordenar a nova coleção, a biblioteca 
José Guilherme Merquior, que deverá reunir toda a obra conhecida do crítico literário carioca. A 
coletânea trará também alguns textos inéditos de Merquior, já saíram cinco exemplares: Razão do 
Poema (1965), Verso Universo em Drummond (1972), A Estética de Lévi-Strauss (1973) e De Anchieta 
a Euclides breve história da literatura (1975) e Formalismo e Tradição Moderna (1974). Antes de tudo 
Merquior era um intelectual engajado, desde cedo mostra interesse pelas artes em geral, não só pela 
literatura, mas pintura, cinema e escultura. Defendia suas ideias de maneira extremamente racional, 
o conhecimento imenso, adquirido ao longo da vida fizeram dele um crítico autônomo. Escrevia 
sobre as diversas áreas do conhecimento, filosofia, política e literatura, Merquior tornou-se uma 
figura importante na crítica literária nacional. Era bem claro quanto à sua predileção ao movimento 
modernista na literatura, principalmente a geração de 22. 
Palavra-chave 1: José Guilherme Merquior 
Palavra-chave 2: Modernismo 
Palavra-chave 3: Canonização

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [CRÍTICA E PENSAMENTO MODERNO] COORDENADOR: CRISTHIANO AGUIAR

Eduardo César Maia (UFPE) Repensar a tradição crítica humanista  para nosso tempo: a lição de 
Ernesto Grassi e o caso de Tzvetan Todorov 

Ao observarmos retrospectivamente o século XX e, ainda, os princípios deste século corrente, seja 
no âmbito da teoria e da crítica literária ou no campo mais abrangente do pensamento filosófico, um 
fenômeno interessante na história das ideias nos salta à vista: observe-se quantas vezes a palavra 
humanismo – assim como a chamada crítica literária humanista – já apareceu estampada nos mais 
diversos obituários... A causa mortis, é claro, foi atestada por muitos pensadores que, além de realizar 
o diagnóstico, ainda se dispuseram a fazer o trabalho de coveiro, jogando a pretensa última pá de 
terra sobre uma tradição intelectual antiga e plural que, entre suas principais características, revela 
uma capacidade virtualmente inesgotável de autorregeneração, de adaptação a novos contextos e 
circunstâncias, além de um desapego em relação a formulações dogmáticas, a grandes sistematizações 
autotélicas ou a um corpus doutrinário rígido. Uma das características mais importantes da tradição 
humanista é o entendimento de que as grandes questões humanas não podem ser bem compreendidas 
se tratadas como realidades compartimentadas e estanques: os domínios da política, da arte, da religião, 
da estética ou da ética são respostas humanas diversas a interpelações existenciais diferentes, porém 
indissociáveis, confluentes e interativas. A partir de tal concepção, a literatura participaria da história 
de uma forma dialogal, fazendo parte de uma grande e interminável conversação humana a respeito 
de todos os tipos de situações e problemas vitais, sejam de natureza mais propriamente individual ou 
de abrangência mais social. As obras de arte literárias, portanto, suscitariam, antes de tudo, um tipo 
de conhecimento ligado à experiência vital, ao diálogo entre os homens, porque, diferentemente das 
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proposições da lógica ou da ciência, não se propõem simplesmente a apresentar enunciados verdadeiros: 
elas problematizam certos aspectos difíceis da dimensão valorativa da realidade humana. Tal tipo de 
abordagem, que foge essencialmente à concepção do crítico como especialista e da literatura como 
fenômeno autônomo e autotélico, foi duramente combatido por grande parte das tendências teóricas 
que dominaram os estudos literários do século passado. Pretendo apresentar algumas reflexões relativas 
justamente a esse conflito, e defender a ideia de que a maioria dos filósofos e teóricos literários que se 
opuseram ou negaram a validez intelectual da tradição humanista, por motivos diversos, enxergaram-na 
de forma parcial e, muitas vezes, equivocada. Uma proposta humanista revisada e atualizada, no entanto, 
supõe uma autocrítica: não é já possível pensar o humanismo enquanto visão essencialista e idealizada; 
a aceitação da contingência da linguagem, dos valores e das perspectivas críticas é o ponto de partida. 
Apresentarei na comunicação o pensamento do filósofo italiano Ernesto Grassi como contraponto às 
tendências anti-humanistas da filosofia contemporânea (a partir de sua resposta ao Heidegger da Carta 
sobre o humanismo); e, como estudo de caso, discutirei a curiosa trajetória intelectual e crítica do búlgaro 
Tzvetan Todorov, um dos mais eminentes representantes das correntes formalistas e estruturalistas do 
século passado, e que hoje é um soi-disant “humanista moralista”. 
Palavra-chave 1: Humanismo 
Palavra-chave 2: Crítica 
Palavra-chave 3: Teoria Literária 
Palavra-chave 4: Filosofia 

Thiago Blumenthal (Universidade Presbiteriana Mackenzie) A ascensão do leitor e o debate 
crítico de Proust e Sainte-Beuve

Muito se é debatido hoje o papel do crítico literário na sociedade, e suas relações com o mercado editorial 
vigente, em sua concretude e em seus descaminhos. O papel do jornal, do veículo impresso, frente à mídia 
eletrônica, deixa resvalar questões fundamentais do objeto literário contemporâneo, com destaque para 
o papel autoral e o peso do cânone. O que define um autor e o que consagra um livro ainda depende de 
uma crítica tradicional, respeitada entre seus pares (a saber, a academia e a imprensa)? Questionamentos 
como esse ressoam nos corredores das universidades e das redações, e atingem, sem dúvida, uma nova 
figura de crítico-leitor, na era do caos de informação eletrônica via internet. Embora contemporânea, tal 
discussão se inicia a partir do livro mais do que como fonte de conhecimento e intelecto, mas como objeto 
de valor afetivo, conferindo-lhe um alto grau de status à figura do autor, então alçada a um degrau mais 
alto em especial com a ascensão do romance no século XVIII, principalmente com Goethe. O romance 
como objeto de estima e entretenimento atinge em cheio nossos tempos, mas como um produto, ainda 
que por ganhar uma forma mais homogênea, mastigado, pensado e repensado ao longo de mais dois 
séculos de potencialização e cristalização de sua forma e de sua recepção com o leitor. Se a literatura 
alemã, com Goethe, e a inglesa, com Defoe, traçaram os primeiros esboços dessa nova percepção (e dessa 
espécie de “autoconsciência do romance”), foi Proust, na França, que nos apresentou um novo modelo 
de desaparelhamento dos vértices constitutivos de uma obra (leitor – obra – autor). Tanto na Recherche 
como em seus textos ensaísticos – no debate com o crítico Sainte-Beuve – o autor francês introduz 
uma subversão da recepção estética, não só literária, mas também plástica. Neste percurso, o mundo 
já demanda uma nova apreciação, não necessariamente melhor ou mais elaborada, mas simplesmente 
distinta, inédita e que responda a novas ânsias de um novo mundo e de um novo fazer literário, 
como bem reflete o crítico francês Antoine Compagnon, ele mesmo um estudioso da obra de Proust 
(Compagnon, Ian Watt e, mais contemporaneamente, Franco Moretti e a pesquisadora Deidre Shauna 
Lynch darão conta do aparato teórico da apresentação). Mais do que uma formação e uma canonização 

do autor, da figura autoral, talvez tenhamos hoje o destaque do leitor como principal mediador do cânone 
literário – passagem, trânsito e estado possíveis graças, entre outros motivos, obras e autores, a uma nova 
proposta de romance, e de literatura, decididamente demarcada por Proust, na Recherche e no debate 
crítico de sua época, no caso, com Sainte-Beuve. 
Palavra-chave 1: crítica literária 
Palavra-chave 2: Proust 
Palavra-chave 3: Sainte-Beuve 
Palavra-chave 4: romance

Ana Carla Lima Marinato (UFPE)  A desconstrução derridiana: antihumanismo construtivista? 

Em seu Re-pensando a teoria, Richard Freadman e Seumas Miller apontam para aspectos importantes 
da crítica literária do século XX, ressaltando de forma bastante crítica problemas teóricos (segundo 
constatam) que envolvem as formulações desenvolvidas ao longo do referido século. Os autores 
enumeram os pontos que julgam problemáticos nessas formulações: “a rejeição à referencialidade, a 
negação da individuação essencial e a dissolução do discurso valorativo, estético ou moral” (FREADMAN 
& MILLER, 1994, p. 149). A denominação que conferem a esse conjunto de doutrinas é, então, 
“antihumanismo construtivista”, fazendo menção ao ataque frequente que se empreende a pensadores 
considerados “humanistas”. Em um dos capítulos do mencionado livro, os autores se debruçam 
especificamente às teorias de Jacques Derrida, pontuando aspectos que aproximariam o teórico 
argelino ao que denominam “antihumanismo construtivista”. Para tanto, analisam de maneira especial 
as concepções de linguagem e a própria prática crítica desconstrutivista. Sobretudo no que concerne 
às concepções de linguagem e escrita desenvolvidas por Derrida, os autores se mostram bastante 
críticos, apontando para a total falta de referencialidade que acaba conduzindo essas noções a um vazio. 
Devemos destacar, entretanto, que há certa perturbação, por parte dos autores, ao deparar-se com a 
própria condução do pensamento derridiano, avesso a um pragmatismo tão caro aos ingleses, o que é 
perceptível no estudo em questão. Assim, lembramos que o horizonte teórico de Derrida constitui-se de 
reflexões que habitam, naturalmente, um terreno bastante volúvel, já que pretende abarcar os aspectos 
mais obscuros da linguagem, partindo de uma linha neonietzscheana que julga ser demasiado óbvio 
trabalhar com o seus aspectos referenciais. Seria isso, efetivamente, a negação da referencialidade e do 
sujeito individual? Após vivermos o primado do sujeito cartesiano que, na figura do autor, é o possuidor 
da chave para a o acesso do leitor ao sentido, passamos por momentos de radicalismo que levaram, por 
exemplo, Barthes a proclamar a “morte do autor”. Vemos um eco dessa morte quando nos deparamos 
com a noção derridiana das assinaturas pessoais: girando em torno de conceitos como os de presença, 
ausência, iterabilidade e citacionalidade, Derrida constrói uma ferramenta teórica singular, ressaltando 
a disseminação do sentido para deslocar noções tradicionais de escrita e o lugar concedido à intenção 
do enunciador/autor no âmbito da comunicação. Estaria Derrida na linha do radicalismo de Barthes 
ao operar esses movimentos de desconstrução? Pretendemos, assim, discutir essas questões, de modo 
a fornecer uma reflexão a respeito dos usos das teorias derridianas na crítica literária contemporânea. 
Pretendemos avaliar em que medida o pensamento derridiano pode fornecer ferramentas teóricas 
eficientes para a crítica, incluindo aqui a crítica dita “humanista”. Seria mesmo Derrida um antihumanista, 
na acepção de Miller e Freadman? 
Palavra-chave 1: Crítica literária 
Palavra-chave 2: Humanismo 
Palavra-chave 3: Sujeito 
Palavra-chave 4: Desconstrução
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TARDE [15:30|16:30]

SESSÃO 4 [A CRÍTICA E OS ESCRITORES] COORDENADOR: FÁBIO ANDRADE 

André Vinícius Pessoa (UERJ) A prosa crítica de Sebastião Uchoa Leite: algumas considerações

O crítico e teórico Luiz Costa Lima, em “Sebastião Uchoa Leite em prosa e verso” (2002), reconhece o 
poeta, tradutor e ensaísta Sebastião Uchoa Leite (1935-2003) como um dos representantes de uma 
estirpe bastante rara entre nós: a dos poetas-críticos. “Como ele, haviam sido apenas o Machado do 
‘Instinto de Nacionalidade’ e do ‘Eça de Queirós’, o Cabral de Joan Miró, Mário Faustino e Haroldo de 
Campos” (2002, p. 215), escreveu Lima. Leite cultivou uma vigorosa e densa prosa crítica em paralelo 
ao seu trabalho de poeta e tradutor. Essa produção encontra-se disponível em quatro livros de ensaios, 
a saber, Participação da Palavra Poética, 1966; Crítica Clandestina, 1986; Jogos e Enganos, 1995; e 
Crítica de Ouvido, 2003. Em Participação da Palavra Poética, Leite analisa cronologicamente obras 
de diversos poetas brasileiros, de Gregório de Matos a contemporâneos seus, como João Cabral de 
Melo Neto e os concretistas, a partir do conceito de participação, detectando em suas obras um maior 
ou menor grau participativo, isto é, crítico, face à realidade. Vinte anos depois foi a vez de Crítica 
Clandestina, que adota o gênero ensaio em sua radicalidade e apresenta uma prosa irônica que, além 
de tratar de temas como a crítica de Octavio Paz e Otto Maria Carpeaux, a prosa de Leopardi e a poesia 
de Marianne Moore, transita por diversas linguagens artísticas, como a música, a tradução e até as 
histórias em quadrinhos. Já em Jogos e Enganos, Leite adensa suas reflexões anteriores e introduz 
nas suas análises o conceito de jogo para abarcar antinomias estruturais – como verdade e mentira; 
e realidade e ficção – nas suas análises. Nesse volume, abordagens sobre os quadrinhos de Winsor 
McCay e obras cinematográficas variadas, com vasto material fílmico, encontram-se no mesmo plano 
de análise de obras poéticas, como a de François Villon, por ele traduzida, e ensaísticas, como a de Elias 
Canetti. No livro póstumo, Crítica de Ouvido, dividido em três partes distintas, “De poesia e de poetas”, 
“De prosa e de crítica” e “Imagem e linguagem”, o poeta mais uma vez prima pela variedade de temas 
apresentados e a capacidade de transitar entre linguagens variadas. A comunicação a ser apresentada 
pretende traçar não apenas as linhas gerais de um método próprio na prosa ensaística de Sebastião 
Uchoa Leite como também situá-la no eixo de debates sobre a crítica literária brasileira a partir da 
contribuição da tradição do poeta-crítico no Brasil, intento da pesquisa de pós-doutorado em curso, 
“O poeta-crítico no Brasil: tradição e contemporaneidade – ensaísmo crítico de poetas na literatura 
brasileira dos séculos XX e XXI”. 
Palavra-chave 1: Sebastião Uchoa Leite 
Palavra-chave 2: poeta-crítico 
Palavra-chave 3: crítica 
Palavra-chave 4: ensaio

Edneia Rodrigues Ribeiro (UFMG) Mímesis e a traição conseqüente de João Cabral

Este trabalho pretende analisar o texto “A traição consequente ou a poesia de Cabral”, publicado 
no livro Lira e antilira (1968), de Luiz Costa Lima. Considerando-se a importância do pensamento 
desse estudioso para a crítica literária brasileira contemporânea, serão observadas as possíveis 
interferências que a sua teoria da mímesis possa ter exercido sobre essa leitura acerca da poesia de 
João Cabral de Melo Neto. Apesar do reconhecimento de que a escrita desse livro antecede a exposição 
da teoria da mímesis de Costa Lima, buscaremos apontar que algumas ideias expostas por esse 
crítico, como, por exemplo, a visualização do real por meio de lentes desfocadas e a ruptura de João 
Cabral com os poetas europeus que o influenciaram, carregam traços desse conceito que só vai ser 

explicitado muito posteriormente. A partir dessas aproximações, objetiva-se demonstrar que, mesmo 
de modo incipiente, a noção da mímesis como aquilo que instaura a diferença e não como o que reitera 
semelhanças já pode ser percebida nesse livro de 1968, embora o seu autor só venha explicitá-la no 
em Mímesis e modernidade, publicado em 1980. Em Lira e antilira, livro em que estuda a poesia de 
Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral, além de uma breve passagem por 
Manuel Bandeira, Costa Lima faz um apanhado acerca da obra cabralina, desde o primeiro livro Pedra 
do Sono (1942) até Dois Parlamentos (1960), analisando-a em paralelo com a corrente filosófica 
da fenomenologia, de Edmund Husserl. Para Haroldo de Campo, Lira e antilira inicia uma nova fase 
na carreira de Costa Lima, pois “os estudos desse livro são precedidos de uma discussão da crítica 
estrutural e da proposta de uma crítica que se caracteriza pela “visada estruturalizante”, porém não 
destituída da “consideração histórica”. Ainda que haja divergência acerca da posição de que nesse livro 
Costa Lima já ponha em prática uma crítica estrutural, a fala de Campos chama a atenção para o fato 
de esse livro demonstrar o comprometimento intelectual desse crítico à medida que ele se propõe 
a analisa o texto literário amparando-se em uma teoria, o que indicaria o princípio da sua crítica da 
razão estética. Fugindo do amadorismo no exercício da crítica literária, Costa Lima apresenta métodos 
e teorias que começam a propor uma resposta para a difícil pergunta que lhe fizera o seu pai, quando 
da sua decisão de se dedicar ao estudo da literatura: “Como se estuda literatura?”. A essa questão Costa 
Lima tem se dedicado desde então, desenvolvendo estudos que aliem o teórico ao literário, como já 
demonstrara ao analisar a poesia de João Cabral, em Lira e antilira. 
Palavra-chave 1: Luiz Costa Lima 
Palavra-chave 2: João Cabral de Melo Neto 
Palavra-chave 3: Mímesis 
Palavra-chave 4: crítica literária

Paula Lage Fazzio e Alfredo Cesar Barbosa de Melo (Unicamp)  (O)caso Campos de Carvalho: 
recepção, mercado editorial, academia e campo literário

Walter se tornou Campos de Carvalho apenas aos 40 anos, quando publicou seu primeiro romance: A 
lua vem da Ásia (1956). Formou-se em direito pela USP, colaborou com o jornal O pasquim e O Estado 
de S. Paulo e depois tornou-se procurador do Estado de São Paulo. A vida regrada de um burocrata não 
combinava com a temática de seus livros. “Todos os meus livros foram surrealistas e eu não me forcei 
a isso”, explicou a Antonio Prata, numa entrevista. Sua mulher, Lygia Rosa, disse que “a vida dele de 
interessante não tem nada. É uma vida banal, comum, de um homem aparentemente comum”. Chico 
Diaz, que adaptou e interpretou para o teatro A lua vem da Ásia comentou: “Ele era contraditório 
de fachada. Eu creio muito dele ter feito essa imagem na terra da literatura”. Ênio Silveira, editor de 
Campos de Carvalho na Civilização Brasileira, disse que “sua obra é insólita, paradoxal, agressiva, 
candente”. Ele costumava dizer que seus livros só seriam lidos depois de 30 anos. Acertou. Somente 
depois de publicada a Obra reunida, pela José Olympio é que Campos de Carvalho começou a aparecer 
com certa frequência, ainda que ínfima, em teses acadêmicas e no meio intelectual. Jorge Amado, que 
escreveu o prefácio dessa edição, só ouviu falar no autor quando dois de seus livros foram publicados 
na França. Sobre o autor, ele comentou: “Uma das obras maiores da literatura brasileira, por tantos 
anos esquecida, fora das mostras das livrarias, reencontra caminho do público e do reconhecimento 
da crítica [...] pareceu-me um escritor de personalidade singular, pouco comum no quadro da nossa 
literatura”. Depois de seu último livro, O púcaro búlgaro (1964), não publicou mais nada até sua morte, 
em 1998. Foram 34 anos de silêncio que originaram uma série de teorias e hipóteses por parte de 
críticos, imprensa, editores e até de sua esposa. Bastante questionado sobre esse fato, para cada uma 
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das entrevistas que concedia dava informações diferentes sobre seu hiato. Este “caso” não é único 
na história literária, Raduan Nassar e J.D. Salinger também fizeram parte desta tradição. Durante 
sua vida, os livros de Campos de Carvalho tiveram certa recepção crítica instantânea, no entanto, 
grande parte das análises e reflexões (inclusive no meio acadêmico) vieram de forma bastante tardia, 
principalmente nas últimas décadas. O que se nota é que há uma revalorização deste tipo de perfil 
intelectual, um resgate de prestígio de um escritor esquecido. Partindo dessa aparente contradição, 
buscarei percorrer como essa recepção media a leitura da obra do autor no campo literário. Um 
exemplo evidente dessa recuperação é quando se observa a quantidade de textos do autor adaptados 
para o teatro (dos quatro livros, três foram encenados): O púcaro búlgaro teve direção de Aderbal 
Freire Filho, em 2006; Vaca de nariz sutil foi de Hugo Possolo, do grupo Parlapatões, em 2008 e A lua 
vem da Ásia tem adaptação de Chico Diaz, de 2011. Para fundamentar essa discussão, me atenho às 
teorias de Bourdieu, Jauss e Stephen Greenblatt. 
Palavra-chave 1: literatura 
Palavra-chave 2: sociedade 
Palavra-chave 3: recepção 
Palavra-chave 4: self-fashioning

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 5 [CRÍTICA DA CRÍTICA] COORDENADOR: EDUARDO CÉSAR MAIA 

Manuela Mirna Enéas de Nazaré (UFPE) Como a crítica literária reagiu – e reage – à figuração do 
regional na prosa contemporânea

Se a prosa contemporânea é essencialmente urbana e citadina, segundo Manuel da Costa Pinto (2005), 
que lugar tem a prosa contemporânea que trate o regional e coloque espaços do interior? E não são 
poucas, chamando atenção para o carioca João Ubaldo Ribeiro, o amazonense Márcio Souza, o paulista 
Raduam Nassar, o baiano Antônio Torres (todos esses com obras iniciadas entre a década de 70 e 90, 
alguns entrando no século XXI), o amazonense Milton Hatoum, o mineiro Luiz Ruffato, o paraibano 
Francisco Dantas e o cearense Ronaldo Correia de Brito. Cada um desses escritores, a sua maneira, 
figura o regional na prosa contemporânea, reconfigurando antigos moldes para o trato de uma região na 
literatura. A maior parte assume não reafirmar o “ismo” da regionalidade, apenas dialogar com retratos 
e realidades de uma região, conversando com seu passado e seu presente, que estão, geralmente, em 
relação nas suas obras. Falar em regionalidade sem dizer ou desdizer os discursos construídos para a 
região é complicado, por isso a crítica literária de hoje geralmente coloca esses escritores em relação 
com o regionalismo. O que parece problemático, uma vez que, o imaginário e o projeto são outros. Dentre 
os discursos mais expoentes sobre a região, na literatura, temos o naturalismo de fins do séc. XIX, o 
Regionalismo surgido a partir do Modernismo e culminante nos romances de 30, e o Armorialismo de 
Ariano Suassuna. E o imaginário acionado em todos eles costumou ser homogêneo e, por mais diverso 
que fosse, cheio dos mesmos mitos, crendices, tradições e identidades estereotipadas, em um espaço de 
saudades e cheio memórias de origem. Mas é claro que, como haveria de ser, desde então a sociedade se 
modificou muito; paralelo a isso, as necessidades estéticas foram modificadas, e a literatura acompanhou 
esse processo, ainda que sem tanta notoriedade por parte da crítica, ou mesmo entendimento do 
que estava sendo feito. Percebendo esse contexto, este trabalho visa estudar como a crítica literária 
contemporânea tem recebido esses novos discursos ficcionais sobre uma região, com enfoque sobre a 

prosa. Veremos o caso da recepção de alguns escritores, pretendendo problematizar os pensamentos a 
respeito deles e perceber as opiniões da crítica sobre a prosa contemporânea que trabalha o regional. 
Karl Erik Schollhammer, por exemplo, pensa os escritores referidos mais acima como participantes 
de um novo regionalismo, em que as características deste se transformam de múltiplas maneiras, 
estabelecendo diálogos com Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Porém, é problemático trazer “ismos” 
para a contemporaneidade tão plural, pelos limites de liberdade criadora que eles colocam para os 
escritores que queriam tratar do regional. É o que acredita Durval Muniz Albuquerque Junior ao falar das 
construções discursivas em torno da região Nordeste, tentando fazer perceber que a contemporaneidade 
deslocou vários estatutos do passado, os quais a literatura regionalista passava a diante conscientemente 
de seu projeto, o qual não existe mais hoje. Veremos, então, como está a recepção, por parte da crítica, das 
novas versões do regional e de suas novas tensões na prosa contemporânea. 
Palavra-chave 1: Crítica literária 
Palavra-chave 2: Prosa contemporânea 
Palavra-chave 3: Regional 
Palavra-chave 4: Literatura

Larissa Moreira Fidalgoe José Luís Jobim (UFF) Entre uma disciplina e outra, entre o passado 
histórico e o tempo presente: o entre-lugar da crítica literária contemporânea

Como objeto de construção de nossa experiência temporal, muitas são as tentativas de recuperar o 
tempo passado em sua totalidade e, assim, compreender o tempo presente. Entretanto, o que antes 
era considerado um corpo sólido capaz de ser traduzido em relato fiel, situa-se em um contexto 
mais amplo da crítica. Reconhecendo que o passado somente se presentifica como um relampejo 
em um momento de perigo que ameaça a tradição, como já advertira Walter Benjamin, a ficção 
contemporânea volta-se para as incompreendidas questões históricas a fim de compreender, 
ainda que de maneira fragmentada, os sistemas de signos que conferem forma a nossa experiência 
temporal. E é justamente nessa problemática da representação estruturada na relação básica entre 
o ato de narrar e o caráter temporal das experiências humanas que o presente trabalho encontra-
se inserido. Evidenciando que o sentido do passado não está apenas nos acontecimentos, mas nos 
sistemas, como observara Paul Veyne, direcionaremos nossa atenção para as cenas de enunciação 
da ficção contemporânea. Ao inserir elementos históricos em seu universo ficcional, a literatura 
contemporânea questiona os pressupostos históricos de verdade e objetividade nos oferecendo 
uma rede de possibilidades frente aos paradoxos do tempo, ao invés de uma verdade totalitária. 
Esse retorno as sombras do mundo histórico pela ficção, discursos que durante muito tempo foram 
considerados em compartimentos estanques, só é possível a partir do momento que compreendemos 
uma relação de semelhança entre eles no que tange os caracteres estruturais comuns. Entretanto, 
como nos mostra Paul Ricoeur, não podemos negligenciar suas diferenças concernentes aos aspectos 
referenciais. E é isso que faz com que os discursos literário e histórico apresentem visões antagônicas 
a respeito do passado. Ao romper com a cadeia linear de causa-efeito-causa da rede conceitual das 
ações, o discurso ficcional opera uma trans-figuração das usuais características semânticas de nossa 
relação com o tempo. Reconhecendo a natureza indeterminada do conhecimento histórico, o discurso 
literário busca uma reorganização criativa e intransitiva de uma rede culturalmente histórica. 
Assim, através da análise do romance Nove noites, do brasileiro Bernardo Carvalho, observaremos a 
literatura não como apenas um corpo de obras, mas uma rede de significantes que assume diversos 
saberes. Corroborando a perspectiva do teórico Roland Barthes, para quem, a literatura não diz que 
sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa, poderemos concluir que o discurso ficcional, ao não 
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garantir uma uniformização da dinâmica temporal, pode ser considerado uma dentre as inúmeras 
formas – quiçá a mais produtiva - de se compreender o sentido do ser e suas configurações. 
Palavra-chave 1: Metaficção Historiográfica 
Palavra-chave 2: Literatura Brasileira Contemporânea 
Palavra-chave 3: História 
Palavra-chave 4: Bernardo Carvalho

Roberto Carlos Ribeiro (UFFS) Crítica, ficção e (auto)biografia

Crítica, ficção e (auto)biografia é um projeto de pesquisa em que se propõe analisar a crítica como (auto)
biografia. Utilizando a ideia de Ricardo Piglia, que propôs que na pós-modernidade a crítica literária é 
uma autobiografia, procura-se interpretar, fazer conexões e redes entre crítica, literária e cultural, ficção 
e aspectos (auto)biográficos de autores que trabalhem com vertentes como criação ficcional, ensaios 
e artigos; que ocupem, também, espaço na sala de aula como professores. Este projeto parte dessas 
relações com a obra de Silviano Santiago. Nela, encontram-se todos os aspectos necessários para a 
construção desse viés teórico e perspectiva literária para se pensar crítica e (auto)biografia. Na ficção de 
Silviano Santiago, são explícitos os aspectos que analisam e constroem a narrativa ficcional enlaçada a 
perspectivas teóricas literárias e culturais, bem como, uma aproximação da autobiografia. Comparando 
a sua ficção com seus ensaios e artigos literários e culturais, nota-se a relação forte entre temas e 
propostas nas duas áreas de conhecimento. Ficção e crítica, em sua obra, são aspectos relevantes de sua 
vida acadêmica, são faces da mesma moeda. A trilha cursada pelo autor expõe sua forma de pensar a 
literatura, a cultura e o seu contexto histórico. Quando um autor se propõe pensar sua realidade histórica, 
pode apresentá-la sob perspectivas diferentes como a ficção, a poesia e o ensaio. Muitos optam só pelo 
magistério, outros, pela ficção, outros, ainda, pelo ensaio e artigo científico. Quando isso se dá, se perde 
a rede necessária para o entendimento de uma área maior sobre a produção daquele autor. De certa 
forma, quando ele se propõe como multiprodutor de literatura (aqui o termo está ampliado para todos 
os aspectos da escrita), está propondo a ampliação de sua rede de conhecimento, está dando sinais de 
que só pode ser entendido se se levar em conta todas essas perspectivas: contexto e texto. Tais relações e 
perspectivas são analisadas e interpretadas para comporem conclusões a respeito da crítica como (auto)
biografia. São analisadas obras ficcionais de Silviano Santiago e teóricas sobre a (autobiografia) como as 
de Lejeune, Doubrovsky, Bordieu, entre outros. 
Palavra-chave 1: Silviano Santiago 
Palavra-chave 2: Pós-modernidade 
Palavra-chave 3: Multiprodutor literário 
Palavra-chave 4: Redes de sentido

TARDE [15:30|16:30]

SESSÃO 6 [REINVENTANDO A CRÍTICA NO CONTEMPORÂNEO] COORDENADORES: CRISTHIANO 
AGUIAR E FÁBIO ANDRADE 

Natália Francis de Andrade (PUC-RJ) Práticas da crítica em espaço digital: a vida literária em uma 
nova esfera pública

Embora os estudos literários ainda passem ao largo da autorreflexão sobre suas articulações com o 
universo digital, ela é fundamental para que se diminua a assimetria entre as formas institucionais 
estabelecidas da crítica e sua práxis contemporânea. Nesta comunicação, será problematizada a 

crescente profusão em círculos virtuais da participação de professores, pesquisadores, analistas e 
artistas das áreas de literatura e cultura, que alimentam o ambiente digital com textos e comentários 
críticos e, além disso, constroem autorrepresentações em rede. Conforme sinalizam autores como 
Beatriz Resende, “no cyberspace surge uma nova vida literária – com amizades, brigas ou perseguições 
– que configuram, hoje, novas formas de escrita, de leitura, de crítica e, sobretudo de produção e 
circulação literárias.” O exercício de encontrar condições e formas de estar nos dois lugares - no livro 
publicado e nas revista eletrônicas, na discussão de corredores universitários e nos debates nas redes 
sociais – exige, porém, que se administre a tensão entre dois sistemas de valores: o da tradição e o da 
comunidade digital. Esta comunicação situa a resistência a novas modalidades de crítica na esteira 
de um debate cíclico que se arrasta no Brasil desde a década de 40, quando houve a querela entre o 
“rodapé” e a “cátedra”. Sob novas molduras, reacendem-se questões semelhantes. Como e onde, afinal, 
se “pode” falar sobre literatura? De que maneira a tônica da dinâmica entre os novos espaços e aqueles 
onde o pensamento sobre literatura já está aferrado (principalmente a Universidade) pode passar da 
disputa para o diálogo, do antagonismo para a complementariedade? Em “Crítica literária: em busca 
do tempo perdido?”, João Cezar de Castro Rocha diagnostica que “a criação de vínculos simbólicos 
entre indivíduos transferiu-se do campo literário, da esfera do livro, para áreas de produção associadas 
à tecnologia com base em recursos audiovisuais e digitais”. Em tempos de perda de centralidade 
da literatura e dos livros como forma cultural privilegiada e diante do panorama geral de crise da 
crítica em seus espaços tradicionais, seu lugar e papel devem ser reavaliados. Entender onde circula 
o intelectual, como são percebidos seus gestos na esfera pública e quais as formas de sua auto-
encenação e autorrepresentação implica, hoje, compreender as relações em rede virtual. Nesse espaço, 
porém, as próprias noções de “esfera pública” (como definido por Habermas) ou de “polêmica” são 
tensionadas, pois seus sentidos originais dependeriam de uma centralidade mínima em torno de um 
objeto comum - mas o que a grande rede abarca e encena é justamente uma profusão de intervenções 
pontuais, fragmentadas. Afinadas, portanto com o momento de superação do paradigma moderno de 
classificações fundadas em dicotomias e de superação, também, nos estudos literários, do modelo de 
“crise e crítica”, descrito por Reinhart Koselleck. Assumindo e trazendo também à pauta a dificuldade 
de estabelecer distância epistêmica de um objeto como a internet, cujo impacto ainda se faz sentir em 
nossa vivência cotidiana, esta comunicação traça uma breve cartografia dos atuais usos da web pela 
crítica e propõe ferramentas teóricas para pensar uma relação produtiva entre academia e participação 
crítica na internet. 
Palavra-chave 1: crítica contemporânea 
Palavra-chave 2: espaço digital 
Palavra-chave 3: hierarquia cultural 
Palavra-chave 4: esfera pública

Cristine Fickelscherer de Mattos (Universidade Presbiteriana Mackenzie) Intermidialidade e 
literatura: uma leitura de Um crime delicado 

Em Um crime delicado, de Sérgio Sant’Anna (1997), encontramos uma rica mistura de gêneros e 
linguagens, evidenciada pelas reflexões metaficcionais do narrador e pela sua declarada fronteira 
estética com os universos do teatro e das artes plásticas. O romance destaca tanto o processo de 
leitura e crítica das mensagens artísticas como sua gênese criativa, ambos unidos pela confluência 
do verbal com o não-verbal. Dessa maneira, numa obra de linguagem exclusivamente verbal, 
como a literária, encontramos reflexões sobre construções imagéticas, ao lado de quadros e cenas 
linguisticamente delineados e encadeados de forma narrativa. O trabalho analisa, então, a presença 
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dessas sequências visuais através dos moldes da linguagem audiovisual, especialmente de sua 
vertente cinematográfica, buscando compreender motores de expressão nessa premiada obra 
da literatura brasileira contemporânea. A análise propõe a inversão do enfoque comparatista de 
leitura e crítica das adaptações – do livro às telas - tão difundido nos meios de comunicação, seja 
na crítica jornalística, seja em blogs ou outros formatos digitais e, hoje em dia, já estabelecido no 
meio acadêmico. Para tal, lança mão de instrumental teórico intermidiático e cinematográfico no 
intuito de examinar aspectos específicos dos meios e das linguagens a eles associadas, bem como 
aos modos de empréstimo ou influência do mundo das imagens em movimento para as narrativas 
literárias. O trabalho sugere que o romance em questão não seja um caso isolado, mas mostre uma 
tendência intermidiática do fazer literário contemporâneo nacional nem sempre considerada pela 
crítica, devido, por um lado, ao primado do literário sobre o cinematográfico, que estabelece um 
direcionamento comparatista tradicional e, por outro, à pouca atenção aos aspectos midiáticos e 
às suas implicações, em geral não contemplados pelo viés comparatista, quase sempre associado a 
vertentes teóricas que os excluem. 
Palavra-chave 1: intermidialidade 
Palavra-chave 2: linguagem cinematográfica 
Palavra-chave 3: literatura brasileira contemporânea 
Palavra-chave 4: Sérgio Sant’Anna

04
A Experiência Do Confinamento: Literatura E Outras Pro-
duções Culturais

Coordenadores: 
Maria Rita Sigaud Soares Palmeira (USP) 
Lisa Carvalho Vasconcellos (UFBA) 
Daniela Birman (UNICAMP)

RESUMO: A prisão marca a história do Brasil de maneira singular. Nossos primeiros colonos -como 

já dava notícia a Carta de Caminha - foram degredados portugueses, condenados, criminosos, 

mandados para cá a fim de cumprir suas penas. O Brasil, como muitas colônias, inaugurou-se como 

uma prisão, ocupando, no século XVI, o papel que Fernando de Noronha ou Ilha Grande tiveram para 

nós durante o século XX –isto é, um lugar onde o isolamento e a distância fizeram a função de muros 

e guardas. Nos anos, décadas e séculos seguintes, em um percurso marcado pela repressão e pelo 

autoritarismo (da Coroa Portuguesa, do Estado Imperial e logo de muitos governos republicanos), 

a prisão desempenhou importante papel –duplo e contraditório– no imaginário e na realidade 

nacional: ela foi, por um lado, espaço de exceção, onde leis e direitos estavam sistematicamente 

ausentes, e foi também, por outro, continuação e prolongamento - laboratório talvez - para as práticas 

autoritárias que vigoravam e se disseminavam em nossa sociedade. As ilhas onde eram abrigados 

os piores indesejados sociais, os campos de concentração para retirantes da seca, o hospício e a 

tortura institucionalizada como prática médica, as prisões forçadas e ilegais das ditaduras do século 

XX foram algumas das práticas do Estado e de setores privilegiados da sociedade civil para manter 

a população geral sob constante terror e rígido controle. Nesse contexto, o massacre do Carandiru 

foi um fato marcante, ao revelar, inevitavelmente, a brutalidade e o caráter de classe das instituições 

prisionais, a face terrível de uma política de segregação e violência contra os mais pobres. Imagens, 

vozes e personagens do assassinato de pelo menos 111 presos na antiga Casa de Detenção de São 

Paulo (1992) transformaram-se e desdobraram-se, na década seguinte, em testemunhos, ficções e 

diálogos culturais, marcando a entrada de novos autores no nosso campo literário. Diferentemente 

de escritores e prisioneiros políticos de obras seminais da nossa literatura (como, por exemplo, Lima 

Barreto e Graciliano Ramos, autores, respectivamente, de Cemitério dos vivos e Memórias do cárcere), 

esses novos autores fazem parte daquele contingente anônimo de homens e mulheres vulgarmente 

chamados “presos comuns” (denominação que merece ser desnaturalizada e debatida). Publicados 

por pequenas e grandes editoras nas vésperas e primeiros anos deste século, esses escritores e suas 

obras alimentaram o interesse sobre as terríveis condições dos nossos presídios, impulsionando um 

verdadeiro boom da literatura carcerária. Num campo literário já reconfigurado com a entrada de 

gêneros como o testemunho, a literatura marginal e um diverso leque de narrativas do eu, o interesse 

pela escrita carcerária contemporânea se somou a novos estudos sobre a literatura prisional do 

passado nacional - sobretudo para as experiências vividas e/ou imaginadas em períodos de exceção 

da nossa história, como o Estado Novo (1937-1945) e a ditadura militar (1964- 1985). 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. Buscaremos discutir 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 sobre outros tipos de confinamento, como o dos manicômios. Interessa-nos, 

assim, debater problemáticas como aquela do valor na escrita carcerária, incluindo questionamentos 

sobre a estética (ou inestética) 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 (e, portanto, 

modelo a ser adotado por seus seguidores). 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. Procuraremos também, aumentando o escopo do nosso campo de reflexão, examinar diferentes 

formas concentracionárias, como o Gulag soviético, e outros modos de expressão artística (rap, 

cinema documentário, artes plásticas). Por fim, interessa-nos indagar sobre a possibilidade de um 
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diálogo efetivo em nosso campo cultural com essas 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.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [AUTORITARISMO BRASILEIRO: ONTEM E HOJE] COORDENAÇÃO: LISA 
VASCONCELLOS

Luciana Araujo Marques (Unicamp) Vivo na casa dos mortos (hospício e prisão): testemunhos do 
eu e do outro por Lima Barreto e Graciliano Ramos

Lima Barreto foi dos poucos intelectuais de seu tempo que leram os russos, destaca Alfredo Bosi 
em História concisa da literatura brasileira. As referências que faz a Dostoiévski não deixam dúvida. 
Seu inacabado “Cemitério dos vivos” espelha no título a “Casa dos mortos” – como o russo nomeou 
em suas recordações o lugar onde cumpriu pena por subversão entre 1850 e 1854. Experiências de 
humilhação e opressão vividas pelo brasileiro em sua segunda internação no Hospício Nacional de 
Alienados (1919-1920) evocavam as relatadas por Dostoiévski. Nesta comunicação, em que proponho 
uma aproximação entre os póstumos Diário do hospício, de Lima Barreto (1881-1922), e Memórias 
do cárcere, de Graciliano Ramos (1892-1953), também remeto já no título àquele espelhamento 
manicômio/prisão que, se não deixa de conter o fúnebre “casa dos mortos”, visa sobretudo ressaltar 
o “vivo”, para além da conjugação de viver em primeira pessoa, senhora nos gêneros diário e memória 
(e suas sobreposições – uma vez que o diário de Lima Barreto tem aspectos memorialísticos e há 
nas memórias de Graciliano tentativas de reconstituição de um diário não realizado). Tem-se em 
vista nessa leitura ancorada no “vivo”: 1.) a temporalidade própria da memória (de modo especial a 
traumática) que presentifica eventos e suas ressonâncias, mantendo-os vivos; 2.) a posição desses 
escritores como observadores atentos (vivos) aos demais viventes (suas falas e mutismo, por 
exemplo), estendendo a textualização do Eu e o direito à voz aos Outros; 3.) a resistência implicada 
nessas formalizações literárias aos processos de mortificação dos sujeitos convertidos em números 
através das regras e modos de funcionamento dessas “instituições totais” (definição de Erving Goffman 
em Manicômios, prisões e conventos (1961). Além desses pressupostos, a análise comparativa 
parte da hipótese de que nos dois casos, a relação desse Eu (narrador que coincide com o autor no 
“pacto autobiográfico”, nos termos de Philippe Lejeune) com os que compartilham do mesmo tipo 
de confinamento é simultaneamente de aproximação e distanciamento. São semelhantes (internos/
detentos) e compartilham de uma autoridade testemunhal comum, mas também diferenciados. 
Evidencia-se nos textos uma distinção por serem escritores cientes deste papel. No capítulo 2 das 
Memórias, Graciliano comenta com um médico que vai escrever um livro: “Os senhores me deram um 
material magnífico”. O interlocutor resmunga: “A culpa é desses cavalos que mandam para aqui gente 
que sabe escrever”. Ao longo do “Diário do hospício” são identificados vários trechos nos quais fica 
evidente o plano de “Cemitério dos vivos”. Ainda sobre as distinções: em Lima Barreto há a lucidez 
diante de pessoas com problemas mentais graves e do mistério que envolve a condição da loucura; 

em Graciliano, preso político, a consciência de pertencimento a outra classe em relação aos presos 
comuns, aliás, os que mais despertavam seu interesse. Enquanto a maioria sofre a perda da imagem 
usual de si nesses espaços “apartados” da sociedade, o escritor, ao contrário, parece reforçar seu posto 
de observador privilegiado (de si mesmo, de cada um individualmente e do grupo) como medida de 
sobrevivência e singularização no território além-muros e além-morte que é o literário. 
Palavra-chave 1: memória 
Palavra-chave 2: testemunho 
Palavra-chave 3: Lima Barreto 
Palavra-chave 4: Graciliano Ramos

Elizabeth Santos Ramos (UFBA) Onde se escondiam elas? A presença feminina em Memórias do 
cárcere

Após duas semanas de detenção em Recife, no estranho ambiente unicamente masculino, organizado 
por regras incompreensíveis, Graciliano Ramos é embarcado no porão do navio Manaus, com destino 
desconhecido ao preso. No ambiente degradante, emergem as primeiras figuras femininas na trajetória 
que ali se inicia. Levado ao Pavilhão dos Primários, após o desembarque no Rio de Janeiro, Graciliano 
vê-se, mais uma vez, restrito a um espaço tomado por homens. Dias depois, no entanto, o escritor toma 
conhecimento de que na sala 4 do Pavilhão encontravam-se cerca de doze mulheres, cuja presença 
possibilita ao leitor de Memórias do Cárcere o lampejo de um Graciliano mais leve e ironicamente bem 
humorado. Para além dessas figuras femininas, a narrativa prisional traz ainda outras mulheres com 
o papel fundamental de agentes de ligação com o mundo exterior. A elas, com suas mãos decididas 
e rápidas, cabia desaguar bilhetes, cartas com instruções de articulações políticas, que terminavam 
desaparecendo em consultórios, escadas, debaixo das portas, levadas da cadeia dentro das bolsas, 
vestidos e roupas íntimas. Uma dessas mulheres, Heloísa, após deixar os filhos aos cuidados de 
parentes em Alagoas, parte para o Rio de Janeiro, jovem e decidida, para iniciar “um trabalho de 
aranha, estendendo fios em várias direções”, passando os dias em visita aos Ministérios da Guerra, 
da Justiça, ao Palácio do Catete, à Chefatura de Polícia. Fala com generais, deputados, mobilizando 
intelectuais, visitando diferentes repartições, com o objetivo de angariar a solidariedade necessária à 
libertação do marido. O artigo, com traços marcadamente pessoais, explora o papel de Heloísa Ramos 
no processo de libertação de Graciliano Ramos, durante a ditadura do Estado Novo. 
Palavra-chave 1: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 2: Memórias do Cárcere 
Palavra-chave 3: Heloísa Ramos

Milena Mulatti Magri Universidade de São Paulo (USP)  O corpo, a prisão e a resistência em João 
Gilberto Noll

Os livros iniciais que compõem a obra de João Gilberto Noll apresentam um embate direto com o contexto 
de repressão política, característico dos anos da ditadura militar brasileira. A coletânea de contos O 
Cego e a Dançarina (1980) e o romance A Fúria do Corpo (1981) foram publicados ainda no início da 
década de 1980, concomitante ao processo de abertura política lenta e gradual, que prometia concluir 
a redemocratização; convivendo, ainda, com estruturas de repressão que incluíam a prisão, a tortura e 
o desaparecimento forçado de opositores ao regime ditatorial. Era ainda muito recente a suspensão do 
Ato Institucional número cinco, que decretou a suspensão do habeas corpus para presos políticos e que 
vigorou por dez anos no país. É neste contexto que a obra de João Gilberto Noll dará especial atenção para 



XV encontro abralic Guia de Programação
6160

um conflito entre prisão e resistência, elegendo como elemento central para a figuração deste conflito 
a imagem do corpo. Em sua coletânea de contos mencionada acima, o texto inaugural “Alguma coisa 
urgentemente” apresenta a relação entre pai e filho, sendo que o pai é um ex-preso político e, por essa 
razão, o filho cresce em um colégio interno. Outro conto da coletânea, “Domingo sem néctar”, também 
nos apresenta a imagem do prisioneiro político, evocada a partir de um cartaz a favor da anistia. Já 
no romance A Fúria do Corpo, o próprio protagonista, um morador de rua, é preso, ainda no contexto 
político da ditadura, e sofre inúmeros suplícios. Comum às três peças ficcionais é a representação 
do corpo dividido entre o sofrimento e o gozo; corpo que se apresenta como uma forma possível de 
resistência em um contexto de forte opressão. Segundo Foucault (1988), a história da sexualidade é 
um processo que ocorre no Ocidente, já no período de ascensão da burguesia. Este processo teria sido 
instituído por meio de procedimentos que estabeleciam, sobretudo, o controle do corpo e do desejo 
e se amparava em discursos médicos e jurídicos que determinavam o que era considerado saudável e 
legal. O sexo era privilégio do casal heterossexual, em situação de matrimônio, e deveria ser praticado 
visando sua função reprodutiva. O controle do corpo dependia do mapeamento, classificação e vigília 
dos comportamentos ligados à sexualidade, que passaram, então, a ser considerados anomalias ou 
desvios. Nos textos de João Gilberto Noll, as imagens do corpo e do gozo se impõem como uma afirmação 
possível do indivíduo diante do contexto de repressão política, não sendo excluída, ainda, a experiência 
da frustração do gozo. Em um contexto como este, a dominação do corpo e do desejo se torna um 
instrumento fundamental para o controle da ordem social. Ao contrário, no entanto, o ato de recolocar a 
liberdade do corpo, do sexo e do desejo em primeiro plano implica, se não uma transgressão, ao menos, 
uma força de resistência à ordem política instituída. 
Palavra-chave 1: Corpo 
Palavra-chave 2: confinamento 
Palavra-chave 3: resistência 
Palavra-chave 4: João Gilberto Noll

Miguel Conde (PUC-Rio) Planos de fuga: sobre ironia e recordação em Quatro-olhos, de Renato 
Pompeu

Por meio da leitura do romance Quatro-olhos (1976), de Renato Pompeu, este trabalho pretende 
realizar uma indagação sobre o valor da ironia e da recordação como dispositivos críticos para lidar 
com o contexto pós-ditatorial brasileiro. Proponho que o livro é atravessado por uma ambivalência 
constitutiva a respeito da história que conta, que se pode entender como uma hesitação entre contar a 
história de um fracasso ou a história de uma derrota. A história da derrota diria mais do combate contra 
um antagonista, enquanto a história do fracasso falaria de um esforço que deu errado. A hesitação entre 
as duas possibilidades traz para o primeiro plano o próprio desenrolar da escrita, que assume assim 
um sentido performático e reflexivo: não é mero registro do acontecido, mas tentativa de elaboração de 
uma experiência cujo sentido permanece em aberto, e que por isso resiste ao fechamento necessário 
à fatura narrativa. A hesitação não é, portanto, apenas sintoma de algo que permanece mal resolvido 
(ainda que possa ser isso também), mas resposta crítica a uma série de dificuldades. Essas dificuldades 
estão ligadas, de um lado, a formas diversas de clausura: a criação artística, a militância política, o delírio 
esquizofrênico. São mundos que, no livro, parecem a princípio fechados em si mesmos, incompatíveis, 
ligados aos espaços absolutamente heterogêneos do quarto de escrita, do aparelho clandestino e do 
manicômio. A esses espaços incomunicáveis, corresponde um tempo irreversível, o tempo de um duplo 
desaparecimento: o de um livro, que o narrador supostamente escrevia antes de ser internado num 
manicômio (fracasso do projeto literário); e o da mulher do narrador, militante política que some ao fugir 

da repressão ditatorial (derrota do projeto político). O livro que começamos a ler é, desde o início, um 
segundo livro, aquele que o narrador resolve escrever como resposta a esses problemas, o dos espaços 
de clausura, que configuram identidades fixas e ações inefetivas, sem desdobramentos; e o do tempo 
dos desaparecimentos, que constituem um passado encerrado e irrecuperável. Os procedimentos que 
tentam responder a essas dificuldades são a ironia e a recordação. A dicção lacunar e irônica desfaz 
o encadeamento narrativo e produz um amontado de imagens fragmentárias, de maneira que coisas 
díspares se aproximam. A recordação sobrepõe passado e presente, fazendo com que momentos distintos 
se embaralhem e o passado recupere algo da abertura do presente. Por vias diversas, ironia e recordação, 
fragmento e sobreposição produzem deslocamentos de perspectiva que constroem uma voz narrativa 
ambivalente, espécie de hesitação prolongada entre luto e jogo. 
Palavra-chave 1: Renato Pompeu 
Palavra-chave 2: Ditadura 
Palavra-chave 3: Memória 
Palavra-chave 4: Ironia

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [O CAMPO E O MUNDO] COORDENAÇÃO: MARIA RITA PALMEIRA

Elisa Scaraggi (Universidade de Lisboa) O arquivo e a testemunha: uma tentativa de análise 
comparada entre as Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, e os Papéis da prisão, de José 
Luandino Vieira

Ainda que a experiência da prisão possa assumir formas e modalidades variadas, ela está sempre 
marcada pela violência e pela inscrição do preso, enquanto sujeito, em uma situação de exceção. 
Diferentes contextos históricos, políticos e geográficos, além das evidentes dessemelhanças entre 
os próprios presos, configuram essa multiplicidade de experiências. Ao analisarmos a literatura que 
narra a experiência da prisão e/ou que é produzida no interior dela, também nos deparamos com 
tal diversidade. Contudo, é possível verificar uma constante no interior dessa produção literária? 
Como questiona Roberto Vecchi, será que a prisão conserva e alimenta uma relação especial com o 
pensamento? Dentro do contexto de produção literária luso-afro-brasileira ligada à experiência da 
prisão, gostaria de destacar aqui as obras Memórias do cárcere e Papéis da Prisão, respetivamente 
do escritor brasileiro Graciliano Ramos e do angolano José Luandino Vieira. Presos por suas ideias 
políticas, ambos mantiveram uma relação privilegiada com a escrita, apesar das circunstâncias 
excepcionais impostas pela prisão. Nessa perspectiva, o caso de Luandino é exemplar já que não só 
os Papéis, mas a maioria da sua produção literária remonta aos anos da cadeia. Graciliano e Luandino 
recorreram à escritura e ao estudo como instrumentos para contrastar o perigo sempre iminente de 
um embrutecimento moral e intelectual. Porém, não se trata de uma escrita com função exclusivamente 
terapêutica, nem de um simples entretenimento. No estudo e na escrita do cárcere enxergamos uma 
exigência que transcende o imediatismo do contexto e se configura como prática intelectual livre 
dos vínculos, das contingências e das penúrias do presente. Uma prática pela eternidade, ou für 
ewig, para usar uma expressão de Antonio Gramsci, outro grande escritor do cárcere. Retomando em 
alguma medida o título de uma das obras mais conhecidas do filosofo italiano Giorgio Agamben, o 
que proponho analisar, aqui, são as principais caraterísticas das duas obras e seu papel de arquivo e 
testemunha, além da sua importância no campo puramente literário. Pelos contextos e pelas condições 
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de produção, mas sobretudo pela sua natureza textual, as duas obras se colocam em dois extremos da 
produção literária que surge da experiência do cárcere. Por isso, na análise, recorremos ao método 
comparativo, que pode nos ajudar a evidenciar não só as semelhanças entre as obras, mas também as 
diferenças. A primeira diferença se nos apresenta logo nos títulos das duas obras: Memórias e Papéis. 
Enquanto o primeiro remete a um gênero literário já estabelecido que pressupõe uma narrativa 
autobiográfica bem estruturada, o segundo nos faz pensar numa série de folhas espalhadas e reunidas, 
se não ao acaso, também sem um projeto literário específico e sistematizado. As Memórias situam-se 
na fronteira entre ficção literária e realidade, sendo que o texto oscila constantemente entre uma esfera 
política de denúncia da violência do Estado e uma esfera privada, na qual se expõem os sentimentos 
e os pensamentos do autor. O resultado é uma narrativa que, embora verdadeira, também não se 
constitui enquanto documento histórico; um texto que se apresenta como ato literário, mas ao mesmo 
tempo reivindica seu lugar no campo do real. É preciso não esquecer que as Memórias do Cárcere 
são a elaboração literária da experiência de detenção do autor, elaboração feita depois de décadas de 
distância do evento e após muitas reflexões, inclusive sobre o porquê e a forma como contar casos 
passados há muitos anos num contexto tão sofrido. Graciliano admite ter sido obrigado a destruir as 
anotações que mantinha, todavia, estas não lhe fazem falta na hora de escrever: no primeiro capítulo 
das Memórias, verdadeira declaração de intenções do autor, ele chega a afirmar que não possuir as 
anotações pode até vir a ser uma vantagem para conseguir criar uma boa narrativa literária. Por outro 
lado, Os Papéis da Prisão são compostos pelos apontamentos tomados no dia a dia da reclusão de 
Luandino Vieira. Como ele mesmo declarou na sessão de lançamento da sua obra, os Papéis não são um 
livro, mas doze anos na vida de uma pessoa. Aliás, não de uma só pessoa, na medida em que os Papéis 
reúnem cartas, poemas, desenhos, bilhetes, canções, contos populares que o Luandino recolheu entre 
os presos que partilharam com ele a experiência da cadeia. Por isso, os Papéis se configuram como um 
verdadeiro arquivo que permite reconstruir os anos da luta pela independência de Angola a partir e 
através do ponto de vista da prisão –espaço de grande repressão, mas também de grande resistência. 
Palavra-chave 1: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 2: Luandino Vieira 
Palavra-chave 3: testemunha 
Palavra-chave 4: arquivo

Lisa Vasconcellos (UFBA) Elaboração, resistência e escritura nos Papéis da prisão, de Luandino 
Vieira

Entre 1962 e 1971, o poeta e escritor luso-africano Luandino Vieira percorreu uma traumática, mas 
não inusual trajetória, considerando o contexto autoritário dentro do qual a intelectualidade africana se 
encontrava na época. Aprisionado pela Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) por conta de 
atividades políticas, ele foi transferido de instituição para instituição até terminar no Campo de Trabalho 
do Chão Bom (Ilha de Santiago, Cabo Verde). Nessa prisão, já conhecida de todos pelo nome de Tarrafal, 
ou ainda pela triste alcunha de “Campo da Morte Lenta”, ele passou os anos seguintes. Do cárcere viu ser 
publicado seu primeiro sucesso literário, Luuanda; de lá foi projetado para o cenário literário português 
pelo prêmio que recebeu logo em seguida, por essa mesma publicação. Agora, em nossa época, os muitos 
escritos pessoais que produziu durante o grande período de detenção e violências, saem publicados 
no volume Papéis da prisão: apontamentos, diário, correspondência (1962-1971), sob a organização 
de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi. Como o título já sugere, essa grande obra se dá a ler 
como um diário, mas o registro do dia-a-dia da prisão também inclui as cartas recebidas, os desenhos, 
rascunhos literários e recortes de jornal com que conviveu e pensou. O resultado é uma obra que lembra, 

em certo sentido, os contemporâneos livros de artista. No presente trabalho, tentaremos identificar duas 
das principais linhas de força em torno das quais o livro se constrói: a primeira delas seria a própria 
tentativa de captar e retratar, de um ponto de vista subjetivo e pessoal – que são a marca do escritor – a 
realidade prisional, de Tarrafal em particular; a segunda é o lugar que a arte (a literatura e também as 
artes plásticas, visto que o desenho é um dos modos privilegiados de expressão adotados por Luandino 
Vieira) ocupam no livro como lugar de elaboração, memória, fuga e resistência. Os referênciais teóricos 
com que se irá trabalhar vem da leitura das obras de Michel Foucault (a questão biopolítica e controle 
dos corpos), Hannah Arendt (o conceito e o cotidiano do Totalitarismo) e de Giorgio Agamben (vida nua, 
tertis e superstes). Esperamos com isso ensaiar uma primeira leitura do livro que, ainda recente, é pouco 
conhecido no Brasil, abrindo caminho, quem sabe, para novos leitores e distintas aventuras críticas. 
Palavra-chave 1: literatura carcerária 
Palavra-chave 2: Luandino Vieira 
Palavra-chave 3: testemunho

Anderson Bastos Martins (UFSJ) O arco-íris sobre os muros: o encarceramento na ficção de 
Nadine Gordimer

Entre 1948 e 1994, a África do Sul manteve a legalidade da tese do apartheid como base de seus 
governos. Em linhas gerais, o apartheid defendia a separação geográfica e cultural das diversas etnias 
que compunham a sociedade sul-africana e são hoje reconhecidas na Constituição do país. Com isso, 
foi implementado um complexo código jurídico que criminalizava toda forma de interação entre tais 
grupos étnicos, entre os quais podem ser citados o casamento e mesmo a relação sexual entre pessoas 
de etnias diferentes, a recepção de hóspedes negros em condomínios declarados como moradia para 
brancos, a permanência de cidadãos negros em determinadas regiões das cidades brancas por mais 
de setenta e duas horas (Lei dos Passes), entre outros. Naturalmente, as diversas leis do apartheid 
provocaram atos de desobediência civil na população da África do Sul, o que suscitou violentas 
reações dos governos do país, especialmente no período compreendido entre meados da década de 
1960, com a revolta contra a Lei dos Passes e as revoluções estudantis de Soweto, e o final da década 
de 1980, com as diversas cidades do país tomadas por milícias e guerrilheiros dispostos a todo tipo 
de ação violenta para derrubar o governo branco e segregacionista. A partir de 1990, tiveram início 
as negociações entre os muitos grupos interessados em resolver os dilemas políticos, econômicos e 
sociais da África do Sul e os dois momentos mais significativos dessas negociações foram a libertação 
de Nelson Mandela da prisão em Robben Island, onde ele permaneceu por vinte e sete anos, e sua 
eleição para o cargo de Presidente da República em 1994. Todo esse intervalo histórico coincidiu 
com o desenvolvimento da obra da escritora Nadine Gordimer (1923-2014), que teve seu primeiro 
livro publicado em 1952 e o último em 2012. Essa obra, que durou sessenta anos, debruçou-se 
insistentemente sobre a sociedade que havia criado e mantido um dos regimes segregacionistas mais 
odiados do século 20 e entre os diversos motes que podemos identificar ali está o do “encarceramento”, 
seja na apresentação de personagens submetidos a diversas penas de prisão por se oporem ao regime, 
seja como metáfora para a própria condição do escritor branco e engajado politicamente numa luta 
que foi considerada, por muitos intelectuais e ativistas, como um espaço que deveria ser ocupado 
apenas pelas vítimas da segregação. Esta comunicação revisita alguns dos destaques da obra de Nadine 
Gordimer e busca referendar a atualidade e relevância histórica de sua ficção. 
Palavra-chave 1: literatura do apartheid 
Palavra-chave 2: encarceramento 
Palavra-chave 3: Nadine Gordimer
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Andrea Zeppini Menezes da Silva (USP) Chalámov: literatura e experiência do horror

Varlam Chalámov foi um escritor russo que passou dezessete anos no Gulag. Praticamente desconhecido 
no Brasil, foi preso a primeira vez em 1929, tentando divulgar o chamado Testamento de Lênin, uma 
carta na qual o líder bolchevique criticava Stálin. Com uma pena de três anos em Solovki, foi solto em 
1932. No “grande expurgo” de 1937, onde foram presos e fuzilados muitos intelectuais, Chalámov foi 
preso novamente, desta vez sendo mandado para Kolimá, um dos piores campos do Gulag. Lá trabalhou 
em minas de ouro, de carvão, passou por campos de trânsito, de castigo, chegou bem perto da morte mais 
de uma vez, por fome, exaustão, surras, doenças. Sua pena termina em 53, mas só pôde retornar a Moscou 
em 55, quando foi reabilitado. Morre em 82, cego, surdo, meio louco, um dia depois de ser transferido 
para uma clínica psiquiátrica. Escreveu muita poesia, uma peça de teatro, cartas, ensaios, contos. 
Escreveu muito. Depois do campo, passou a vida tentando colocar em palavras a experiência do horror. 
Sua principal obra é Contos de Kolimá, que começa a ser traduzido por aqui. São seis ciclos de contos, 
escritos durante vinte anos, compondo um vasto painel sobre a vida nos piores campos do Gulag. Em 
contos em primeira ou terceira pessoa, Chalámov narra o que viu, o que sentiu, o que sofreu, o que soube 
por outras pessoas. Exige que sua obra seja vista como “verdade”, pois trata-se, como ele diz, da verdade 
das marcas deixadas pelo campo em sua pele, em sua alma. A experiência ficcionalizada, a memória que 
encontra uma forma artística para expressar-se. Experiência, memória, ficção, testemunho, literatura, 
história. Sua obra é tudo isso, além de ser fundamental para entendermos o tempo em que vivemos. 
Em 1965 escreveu o ensaio “Sobre a prosa”, praticamente um manifesto sobre a “nova prosa”, que é sua 
concepção de como a literatura deveria ser depois de Auschwitz, Hiroshima, Kolimá. O fundamento da 
“nova prosa” é que a literatura deve ser feita por escritores que sofreram na pele a matéria de sua escrita, 
deve-se escrever apenas sobre o que se conhece muito bem e qualquer um pode escrever. Para pensar 
a “nova prosa”, Chalámov põe em cena concepções de verdade, talento, memória, experiência. Em jogo 
também a relação com a tradição literária russa e ocidental e com a própria experiência nos campos. Em 
71 Chalámov escreve outro ensaio, “Sobre a minha prosa”, onde retoma ideias do primeiro, mas focando 
nas questões do papel da memória em sua obra e seus métodos de escrita. Os dois ensaios consistem, 
portanto, em uma perspectiva do autor sobre sua própria obra, constituindo material essencial para a 
reflexão sobre as questões trazidas por sua escrita. Esse trabalho visa lançar um olhar sobre a obra do 
autor russo através desses ensaios, discutindo, sobretudo, os lugares da “verdade”, da experiência, da 
memória e do testemunho. 
Palavra-chave 1: Chalámov 
Palavra-chave 2: testemunho 
Palavra-chave 3: Gulag 
Palavra-chave 4: experiência

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [O HOSPÍCIO, A LOUCURA E O CONTROLE DOS CORPOS] COORDENAÇÃO: DANIELA 
BIRMAN

Ornella Erdós Dapuzzo (FURG) “Espiral ascendente” e Hospício é Deus: Maura Lopes Cançado e a 
escrita de resistência

A escrita de Maura Lopes Cançado é fortemente influenciada pela sua experiência de confinamento 
manicomial ao longo da vida. Por consequência desse espaço em que se encontrava quando 

no processo de construção narrativa, é evocada uma voz que tenta traçar sua vida e acaba por 
realizar um discurso de resistência e denúncia, com irrefutável impacto para si e para o leitor. Essa 
pesquisa foi iniciada a partir da leitura das obras Hospício é deus: diário I (2015) e O sofredor do 
ver (2015), nas quais se verificou que o eu do enunciado se apresenta em constante construção de 
si. Em um segundo momento, foi selecionado o conto “Espiral ascendente”, buscando uma análise 
da aproximação de ambos os textos (o conto e o diário), uma vez que percebe-se que a autora não 
abandona sua temática nuclear: a internação e a busca pela sobrevivência através da escrita no 
espaço da reclusão em que se encontra. Ainda que se configurem como formas narrativas distintas, 
é notório o fluxo de consciência da narradora ao longo dos textos. É através da escrita que ela 
reconstrói o seu eu há muito estilhaçado. Recorrendo aos estudos sobre o gênero autobiográfico 
propostos por Leonor Arfuch (2010), ao entender que a presença do nome próprio do autor na 
narrativa não é estatuto que garante a semelhança entre o eu da enunciação e o eu do enunciado, 
uma vez que “para além do nome próprio, da coincidência empírica, o narrador é outro, diferente 
daquele que protagonizou o que vai narrar” (pg.54), busca-se analisar as referências e indícios que 
certificarão o caráter autobiográfico do conto em questão, uma vez que a personagem principal não 
se apresenta como uma transposição direta do sujeito empírico (autor) de acordo com as noções 
iniciais estabelecidas por Philippe Lejeune (2014). Ademais, o reconhecimento da intratextualidade 
– uma vez que estamos diante de alguns trechos enunciativos idênticos aos escritos no diário da 
autora – pode ser pensado como um mecanismo de reiteração das dores e buscas de si dentro da 
escrita, além de um instrumento de deslocamento do próprio sujeito da narrativa para reafirmar 
suas denúncias e resistir à condição carcerária. Por fim, o estudo de Monique Plaza (1986) se fez 
auxiliar para compreendermos a inscrição da loucura na literatura, como um meio de aproximação 
da obra com os leitores, uma vez que “identificamo-nos simultaneamente com o louco que se queixa 
do mundo e com o mundo que se queixa do louco.” (PLAZA, 1986, pg.12). É possível afirmar, até o 
presente momento, que Espiral ascendente se configura enquanto uma narrativa autobiográfica uma 
vez que manifesta os mesmos limites impostos ao eu personagem de sua obra anterior (diarística), 
imputada de subjetividades advindas de uma situação de “prisão”. 
Palavra-chave 1: Maura Lopes Cançado 
Palavra-chave 2: escrita de si 
Palavra-chave 3: clausura

Denis Leandro Francisco (IFMG) “Nunca saí do hospital”: a experiência do confinamento em 
Conhecimento do inferno, de António Lobo Antunes

O bordão que ecoa repetidamente na narrativa de Conhecimento do inferno – “Nunca saí do hospital” – 
insinua tanto o efeito colateral de aprisionamento do autor-narrador-psiquiatra ao espaço socialmente 
autorizado para o tratamento da loucura quanto sugere a impossibilidade de sua escapatória – assim 
como a de seus pacientes – desse espaço: médico e paciente não são, assim, tão diferentes em sua 
obrigatoriedade de reclusão e em sua “incompreensão” do mundo. Essa terceira parte do que a crítica 
antuniana chamou de “ciclo da aprendizagem” já anuncia, em seu próprio título metafórico, esse locus de 
encarceramento e de deformação: o “inferno” como espaço onde se aniquilam todas as ordenações que 
regem as nossas concepções de mundo. Na ficção antuniana, “conhecer” esse “inferno” correlaciona-se 
explicitamente com conhecer a face psiquicamente patológica da natureza humana, “espaço” igualmente 
privado de ordem e de regulação, bem como correlaciona-se com o conhecimento de toda a problemática 
que envolve a complexa dimensão clínico-institucional do sistema psiquiátrico. O eu autobiográfico 
que narra sua experiência como psiquiatra imerge de tal modo nesse espaço de confinamento que, 
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frequentemente, vê-se forçado a participar, como personagem, da condição de demência, privação e 
degradação que ele próprio observa em relação aos internos do Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa. A 
partir dessa indistinção entre médico e paciente, pode-se identificar, nessa narrativa, um procedimento de 
distorção/deformação da ordem do mundo, uma inversão da sua lógica convencional e um consequente 
estranhamento daí derivado. O caráter deformativo dos sujeitos que habitam o lado de dentro do hospital 
é precocemente identificado pelo narrador, mas esse inóspito habitat da loucura irá encontrar sua forma 
análoga no lado de fora desse espaço de confinamento/limite que, como uma fronteira, tanto separa/
demarca o “dentro” e o “fora” como exibe/potencializa as zonas de contato e de indeterminação daquilo 
que se intenta distinguir e distanciar. Esse procedimento de indistinção entre o “lado de dentro” e o “lado 
de fora” indica que o discurso ficcional antuniano não opõe o “mundo alheado” ao “mundo supostamente 
ordenado” no qual estamos inseridos: essa escrita parece operar por meio de imagens dialéticas e a 
deformação proposital do mundo não faz outra coisa senão demonstrar a deformidade constitutiva desse 
mesmo mundo. O mundo alheado é, indissociavelmente, o mundo supostamente organizado e, mostrando 
isso, Lobo Antunes oferece ao leitor uma permanente incerteza e insegurança quanto ao comportamento 
das coisas, já que a lógica convencional que rege o mundo sensível é substituída pelo que se poderia 
chamar de “lógica do inferno”. Discutir os modos pelos quais a narrativa antuniana irá representar essa 
experiência de um confinamento “dentro-fora” é o objetivo do trabalho ora proposto. 
Palavra-chave 1: António Lobo Antunes 
Palavra-chave 2: confinamento 
Palavra-chave 3: inferno 
Palavra-chave 4: loucura

Paula Carolina Betereli (FALE – UFMG) Uma ilha em si mesma: W.G. Sebald comenta Ernst 
Herbeck

Minha proposta de comunicação para o simpósio “A experiência do confinamento: literatura e outras 
produções culturais” consiste na apresentação do poeta Ernst Herbeck por parte do escritor W. G. 
Sebald. Herbeck é austríaco e passou 34 anos internado em um hospital psiquiátrico em Maria Gugging 
conhecido por incluir atividades artísticas em seus tratamentos terapêuticos. Herbeck começou a 
escrever a partir de temas que lhe eram propostos pelo seu médico e muitas de suas poesias tem 
como título essas “sugestões” temáticas como “Manhã”, “Azul”, “A Zebra”, “O Vaso”. W. G. Sebald, 
escritor alemão, dedicou dois ensaios ao trabalho de Herbeck, além de incluí-lo em uma de suas obras 
literárias. Pretendo abordar alguns dos aspectos que Sebald destaca acerca da obra de Herbeck, em 
especial aqueles que tangem ao contexto de solitude decorrente da internação hospitalar, e apresentar 
aos demais participantes algumas traduções de seus poemas para o português. 
Palavra-chave 1: W. G. Sebald 
Palavra-chave 2: Ernst Herbeck 
Palavra-chave 3: Poesia austríaca

Irma Maria Viana da Silva (UFBA) Loucura, exclusão e confinamento: suas representações no 
cinema brasileiro

Com o objetivo de dar continuidade à pesquisa que vem sendo realizada em nível de Pós-Doutorado, 
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, no 
campo de intersecção entre a análise sócio antropológica da arte e da doença mental, este trabalho 
aborda a representação da loucura, especialmente, no que diz respeito ao cuidado e à questão do 

confinamento, no cinema brasileiro, entre as Décadas de 1970 e 2000. Cabe observar que esse período 
foi bastante significativo para o desenvolvimento de concepções relacionadas ao sistema da saúde 
mental, e suas formas de “tratamento”, quando as reflexões sobre os cuidados com os sofrimentos 
mentais adquiriram novos contornos, principalmente, devido aos rumos tomados pelo processo 
da Reforma Psiquiátrica e das transformações com relação aos cuidados com o louco lançadas pelo 
movimento Antimanicomial. Trata-se ainda de um período em que a produção cinematográfica 
brasileira se intensificou com a criação de novos incentivos, como é o caso da chamada “retomada 
do cinema nacional”. Além de seu poder de penetração em diversos segmentos da população, o 
cinema reflete aspectos fundamentais do imaginário nacional e suas transformações. Posto que, 
o cinema, enquanto meio de comunicação de massa, além de reproduzir o imaginário social dos 
transtornos mentais, ajuda a construir este imaginário, por um lado, e por outro, enquanto formador 
de opinião pública, tem a capacidade de transformá-lo. Nesse âmbito, o presente trabalho, além 
de procurar examinar as diversas formas por meio das quais o cinema constrói e destrói, reforça 
ou modifica clichês e estereótipos sobre o louco e os cuidados com os que sofrem de transtornos 
mentais, em diferentes momentos históricos, volta-se para discutir as formas pelas quais, ao longo 
do tempo, o cinema brasileiro representou as mudanças ocorridas no imaginário sobre a loucura 
e, consequentemente, no “mundo” dos transtornos mentais e suas formas de “cuidado”, através de 
uma análise comparativa dos filmes: Azyllo muito louco (Brasil, 1971), com direção e roteiro de 
Nelson Pereira dos Santos e Baseado no conto “ O Alienista”, de Machado de Assis, e Bicho de Sete 
Cabeças (Brasil, 2000), de Laís Bodanzki, baseado no livro autobiográfico de Austragásio Carrano 
Bueno, Canto dos Malditos. Ambos os filmes, embora de formas diversas e em momentos históricos 
diferentes, colocam uma das questões chave no campo dos estudos da sócio antropologia da doença 
mental, a saber: a questão da clinica, instituída pelo poder disciplinar, como coloca Michel Foucault, 
e do confinamento, no espaço do manicômio, cercado por muros. O que permite ainda refletir sobre 
a relação do indivíduo com a sociedade e os modos desta, através de suas instituições, tratarem os 
transtornos mentais, assim como refletidos no imaginário social e artístico na contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: Loucura 
Palavra-chave 2: Confinamento 
Palavra-chave 3: Imaginário Social 
Palavra-chave 4: Cinema

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4 [PERSPECTIVAS PARA O PRESENTE] COORDENAÇÃO: BRUNO ZENI

Maria Rita Sigaud Soares Palmeira (USP) Uma análise da escrita carcerária brasilera 
contemporânea

A partir de 2000, livros escritos por homens presos ou recém-saídos das prisões brasileiras ganharam 
as páginas dos suplementos culturais de jornais e revistas de grande circulação no país, fosse porque 
publicados por casas editoriais médias ou grandes, fosse porque parece haver, hoje em dia, no Brasil, 
maior curiosidade em torno da vida na prisão. A comunicação propõe uma reflexão a respeito desses 
livros, a partir destas questões: Como escrevem esses autores? Como representam em seus relatos a 
experiência do cárcere? Como se colocam frente à literatura, isto é, adotam os modelos tradicionais de 
escrita ou procuram rompê-los? O que, finalmente, os distingue como narradores? Como a elaboração 
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que fazem da experiência do cárcere atua na constituição dessas obras? Proponho uma leitura para 
a escrita prisional que a destaca de outras produções que surgiram paralelamente no cenário da 
literatura brasileira contemporânea, pelas razões que detalho a seguir. A escrita a partir do cárcere 
se funda sob o signo de ambivalências que parecem remeter ao modo de sociabilidade das prisões 
brasileiras. Quando narram a partir da prisão, os autores encarcerados constroem uma perspectiva 
que, ao mesmo tempo que dialoga com a dos demais presos, confirmando seu pertencimento a esse 
grupo, procura escapar à condição limitadora do cárcere. A escrita produzida a partir da prisão revela 
oscilação de seu narrador entre o sentimento de tomar parte em um coletivo, o prisional (quando faz 
valer certo conjunto de valores – solidariedade e fraternidade, por exemplo – e condutas – não delatar, 
não testemunhar, não deixar de pagar dívidas, não deixar de cumprir as tarefas etc. – próprio ao 
cárcere), e afastar-se dele (quando de prisioneiro, passa a escritor publicado: aqui, afasta-se do grupo 
não só pela destreza com a escrita e o que vem com ela – afinal, posta-se como observador privilegiado 
do espaço de onde e sobre o qual narra–, como também pela inserção – ou possibilidade de inserção 
– por meio da edição de sua história, quando é alçado à categoria de autor). A partir da análise dessa 
produção, que se reivindica literária, a comunicação visa ao estabelecimento das especificidades dessa 
escrita e da relação disciplinada formal e tematicamente pelo ambiente que a engendra. 
Palavra-chave 1: cárcere 
Palavra-chave 2: confinamento 
Palavra-chave 3: literatura brasileira

Bruno Gonçalves Zeni (USP) Literatura e rap na/da prisão

Dentre os livros de teor literário sobre a prisão lançados no Brasil na última década, destacam-
se alguns que se relacionam com a produção do rap, ritmo musical de grande força nas periferias 
brasileiras. Nesses livros, como “Diário de um detento”, de Jocenir, e “Sobrevivente André du Rap”, 
de André du Rap e Bruno Zeni, o rap aparece como elemento de identidade (de seus autores ou de 
personagens importantes), mas também como elemento de identificação e de comunicação com o 
leitor. Assim como alguns detentos escreveram livros sobre a experiência do cárcere, alguns rappers 
e grupos de rap produziram composições a respeito da detenção e sua origem e identidade de grupo 
são marcada pela vivência na cadeia, como é o caso de Comunidade Carcerária e 509-E. Os Racionais 
MCs, apesar de não terem passado pelo cárcere, têm importantes músicas que aludem ao tema – por 
exemplo, “Diário de um detento”, escrita em parceria com Jocenir. Pretende-se analisar exemplos de 
textos da literatura prisional recente e de composições de rap em que a cadeia, o crime e o próprio rap 
sejam apresentados como elementos de identidade pessoal, mas também como caracterização literária 
de personagens ficcionais e de um público, leitor ou ouvinte, que se pretende atingir. 
Palavra-chave 1: literatura prisional 
Palavra-chave 2: rap 
Palavra-chave 3: crime 
Palavra-chave 4: cadeia

Daniela Birman (Unicamp) Impulso, esquecimento e resgate: a recepção inicial de Maura Lopes 
Cançado e o movimento de revalorização de sua escrita hoje

A escritora Maura Lopes Cançado (1929-1993) passou boa parte de sua vida internada em instituições 
psiquiátricas, tendo inclusive escrito seu livro mais conhecido, “Hospício é deus” (1965), e parte de 
seus contos numa delas: o Hospital Gustavo Riedel, no antigo Centro Psiquiátrico Nacional (CPN). Nessa 

comunicação, discutiremos de modo sucinto sua recepção inicial a partir, sobretudo, das associações 
entre o destaque que ela recebeu da nossa imprensa e a valorização, na mesma época, de artistas 
plásticos do Ateliê do Engenho de Dentro (Centro Psiquiátrico Nacional). De fato, supomos que o 
acolhimento da escritora pelo grupo de intelectuais e artistas do “Jornal do Brasil”, veículo que a lançou, 
pode ser entendido pela abertura que se manifestava em nosso país entre o universo das artes e aqueles 
da loucura e da psiquiatria. É preciso lembrar que foi na segunda metade dos anos 40 que a psiquiatra 
Nise da Silveira começou a coordenar, no CPN, os ateliês de pintura e modelagem da Seção de Terapêutica 
Ocupacional (STO), cujas primeiras grandes exposições seriam realizadas em 1947 e 1949. Após a 
repercussão dessas mostras, seria criado ainda, em 1952, o Museu de Imagens do Inconsciente. Tomando 
como fio condutor o diário manicomial Hospício é deus, buscaremos desdobrar as ambiguidades e os 
efeitos desta relação entre escrita e loucura na obra de Maura Lopes Cançado. Procuraremos ainda 
levantar e analisar os textos publicados dela e/ou sobre ela no Jornal do Brasil e Correio da Manhã, nos 
anos 50 e 60. Esquecida durante décadas pela história da literatura, a autora e seus livros têm sido hoje 
objetos de uma tentativa de resgate, movimento sobre o qual também nos deteremos. 
Palavra-chave 1: Maura Lopes Cançado 
Palavra-chave 2: Manicômio 
Palavra-chave 3: Hospício é deus

Heurisgleides Sousa Teixeira (Universidade Estadual de Campinas) Aqui, do lado de dentro, fora 
do mundo: a autobiografia do claustro e a instabilidade dos conceitos

Este trabalho propõe uma aproximação temática entre duas escritas de memória bastante diversas 
entre si, tanto no que diz respeito ao gênero quanto ao percurso narrativo a que se propõem. Trata-se 
do romance No caminho de Swan, de Marcel Proust e das Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos. 
No primeiro, o menino, angustiado, espera pelo incerto beijo de boa noite de sua mãe, enquanto 
observa imagens de uma “lanterna mágica” colocada na lâmpada do seu quarto para que se distraísse. 
No segundo, o narrador, preso sem acusações e sem processo, se encontra em uma das muitas celas 
pelas quais passará e percebe, na inalterável rotina do quartel, a instabilidade dos conceitos que até 
ali constituíam para ele verdades. Tanto em Proust quanto em Graciliano Ramos, os narradores se 
veem em estado de suspensão, na expectativa do próximo momento; ambos estão impossibilitados 
de sair de onde se encontram – um do quarto, o outro da cela; isolados do resto do mundo, se sentem 
“fora” dele. É a partir desse sentimento que os dois narradores percebem o quanto as generalizações 
e a certeza até mesmo das formas dos objetos são ilusões de verdade sobre as quais pautamos nossa 
existência. Uma vez dentro do claustro, fora do mundo, tais certezas ora se modificam, oram se 
esfacelam, dificilmente são reiteradas. A imagem que aqui proponho a partir de ambos os autores 
aparece como uma tese em seus textos, com algumas variações de sentido, mas também constitui parte 
fundamental da estrutura do texto de memória naquilo que torna o gênero híbrido, pois que a escrita 
se situa no limite entre a escrita da lembrança do vivido e a promoção de constantes reelaborações 
de imagens, um exercício próprio da escrita literária. O mote da discussão surge a partir da leitura do 
filme O quarto de Jack (2015), dirigido por Lenny Abrahamson; a narrativa faz uma inversão à medida 
que o mundo para Jack, até a idade de cinco anos, se resume apenas a um pequeno quarto. Suas 
certezas até então construídas pelo que vê na TV e pelas conversas com sua mãe são absolutamente 
abaladas quando descobre que o mundo não é apenas uma projeção, que o mar existe e também 
árvores enormes, florestas inteiras assim como outros seres humanos. Jack, fora do quarto, é que então 
percebe que tudo no mundo é que é instável. Essa instabilidade, assim vista de dentro para fora, me 
parece, é uma tônica do nosso momento histórico, em que o acesso à informação não só se ampliou 
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como se tornou cada vez mais ambíguo, de modo que dias há que não sabemos mais em que nós 
mesmos podemos acreditar. Olhando pela nova janela do mundo – a rede mundial de computadores, 
vivenciamos a metáfora do claustro, observando a enorme mutabilidade de todas as coisas. 
Palavra-chave 1: autobiografia 
Palavra-chave 2: conceito 
Palavra-chave 3: ficção

05
A História Da Literatura Como Problema: Reflexões 
Sobre A Crise Permanente Nos Estudos Diacrônicos De 
Literatura 

Coordenadores: 
Constantino Luz De Medeiros (UFMG) 
Roberto Acízelo Quelha De Souza (UERJ) 

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 de 

um objeto no qual ocorre um progresso infinito. No entanto, com as diversas ondas de contestação 

da história a partir de meados 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 

já nas primeiras décadas de 1900, se dava por motivos estéticos, no âmbito da busca de autonomia por 

parte 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 colocam é a da representação das 

vozes oprimidas pelo discurso histórico hegemônico. Diante de tais perspectivas, ainda seria 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 Simpósio 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.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [QUESTÕES DE LITERATURA, HISTÓRIA E ENSINO DE LITERATURA]

Adriana de Fátima Barbosa Araujo (UnB) Crise da historicidade: conjuntura e perspectivas

Diante da crise permanente nos estudos diacrônicos de literatura e também considerando as mudanças 
curriculares nos cursos de Letras que estão imprimindo revisões do tradicional periodismo na organização 
das disciplinas de literatura, como é o caso do que recentemente ocorreu na UnB, proponho neste 
artigo uma problematização da situação de enfraquecimento da categoria da historicidade no contexto 
contemporâneo e suas consequências para os estudos literários. O caminho dessas reformas mostrou 
uma escolha, na UnB, equilibrada entre momentos decisivos da formação e da história da literatura 
brasileira e o estudo dos gêneros literários a partir de um recorte a ser realizado pelo/a professor/a 
no desenho de cada curso. Principalmente no campo da licenciatura, tenho como objetivo neste espaço 
investigar a correlação entre as estruturas curriculares do curso de Letras, a partir das recentes reformas 
curriculares que rejeitaram o periodismo, com a maneira em que a literatura e a história da literatura são 
tratadas na Lei de Diretrizes e Bases para a educação. Tendo em vista esses dois aspectos, o objetivo é 
refletir sobre os efeitos dessa organização curricular nos estudos literários que tendem relevar a história 
literária pela sincronicidade de palavras e situações de modo mais fortemente associativo. A recente 
incorporação da literatura no campo da Leitura e da formação de leitores deve ser analisada também com 
maior profundidade. Outro elemento relevante a ser considerado na LDB é a mudança de foco do texto 
para o leitor, que chegou mesmo ao limite, no PNC 2002, de as opiniões do aluno serem tomadas como 
critérios para estabelecer o juízo estético de uma obra literária. Nesse sentido, temos como horizonte 
nessa comunicação a reflexão sobre as mudanças curriculares nos cursos de Letras, o modo como a 
LDB reconhece a Literatura e a história literária e o atual contexto da crítica literária em termos do 
enfraquecimento da categoria da historicidade no mundo contemporâneo em seu conjunto e os efeitos 
disso para os complexos dinâmicos de problemas que aparecem hoje no campo dos estudos literários. 
Palavra-chave 1: historicidade 
Palavra-chave 2: reformas curriculares 
Palavra-chave 3: LDB 
Palavra-chave 4: história da literatura

Rauer Ribeiro Rodrigues (UFMT) O conceito de epifania: dissonâncias críticas

Os dicionários informam que epifania tem origem no Grego, sendo formada pelo prefixo EPI-, “sobre”, 
e PHAINEIN, “mostrar, aparecer”, significando “manifestação, aparecimento dramático”. A palavra 
tem seu uso vincada pelo campo semântico do religioso, em particular em páginas católicas, que não 
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recuperam o sentido original, pagão. Na antiguidade, o dia dedicado ao deus Dionísio era o Dia da 
Epifania. Na Wikipédia, o verbete aglutina essas vertentes: “é uma súbita sensação de entendimento 
ou compreensão da essência de algo. Também pode ser um termo usado para a realização de um 
sonho com difícil realização. O termo é usado nos sentidos filosófico e literal para indicar que alguém 
“encontrou finalmente a última peça do quebra-cabeças e agora consegue ver a imagem completa”. O 
termo é aplicado quando um pensamento inspirado e iluminante acontece, que parece ser divino em 
natureza (este é o uso em língua inglesa, principalmente, como na expressão “I just had an epiphany”, 
o que indica que ocorreu um pensamento, naquele instante, que foi considerado único e inspirador, 
de uma natureza quase sobrenatural)”. Os sentidos indicados decorrem de dicionários disponíveis 
na internet e de outros sites. Nessa busca, também anotamos epifania se referindo, no âmbito da 
literatura, a iluminação na vida da personagem e à transformação íntima experimentada por leitores. 
Destaca-se, também, certo sentido filosófico de haver uma compreensão da “essência das coisas” (em 
< http://www.significados.com.br/epifania/ >). Temos, pois, uma visão do senso comum quanto ao 
vocábulo. O significado do conceito, no âmbito da crítica literária brasileira, incorporou essa ampla, 
diversificada e pouco precisa dimensão que a palavra tomou em sua bimilenar trajetória. O conceito de 
epifania literária foi proposto por James Joyce, a partir da leitura de Tomás de Aquino, sendo bastante 
preciso. No Brasil, ampliou-se o sentido, visando contemplar certo modo de narrar construído por 
Clarice Lispector. Na sequência, passou a designar os mais diversos movimentos em que algo se desvela 
em um texto literário. Ou seja, a partir de determinado momento, a epifania na historiografia e na 
crítica literatura brasileira deixou de ser o conceito joyceano e passou a ser a palavra do senso comum, 
pouco caracterizadora de um modo de narrar. Tal circunstância retira a grandeza e especificidade 
de autores como Clarice Lispector no concerto dos grandes autores da literatura mundial, banaliza 
o conceito, empobrece os estudos literários e não permite que visualizemos a riqueza do modo 
de narrar de outros grandes autores da literatura brasileira. Em dissonância, pois, com a crítica, 
propomos, neste artigo, que a epifania dramática, “auditiva”, de James Joyce, siga sendo chamada de 
epifania, e que a assim chamada “epifania” visual de Clarice Lispector receba outra denominação, 
assim como a “epifania” reflexiva de narrativas intimistas (como a presente no conto “Tremor de terra”, 
de Luiz Vilela) receba uma terceira denominação. Enfim, defendemos que os movimentos narrativos 
específicos sejam especificados por denominação única, menos genérica, para que os estudos literários 
descrevam de modo mais completo e mais amplo a riqueza da literatura produzida no Brasil. 
Palavra-chave 1: Crítica Literária 
Palavra-chave 2: História da Literatura 
Palavra-chave 3: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 4: Teoria Literária

Loreta Russo Monteiro (USP) As vertentes histórica e retórico-poética no ensino a partir do fim 
do século XIX.

A retórica foi uma disciplina que esteve presente durante mais de vinte séculos, desde o surgimento da 
democracia, na Grécia, em fins do século VI a.C, até o século XIX, no caso do Brasil, quando deixou de 
ser ensinada oficialmente com esse nome . Entretanto, com o passar do tempo, ela foi sendo entendida 
cada vez mais como mera ornamentação do discurso, perdeu muito de sua dimensão argumentativa 
e reduziu-se a um catálogo de figuras. Nossa tradição de ensino das figuras de linguagem está ainda 
muito presa a essa redução, e não é à toa que as gramáticas tradicionais trazem uma parte dedicada 
a elas, apresentando-as de forma imprecisa e como meras operações formais, em vez de serem 
consideradas em sua dimensão discursiva (FIORIN: 2013). Segundo Brandão (1988), a simples 

leitura de nossos manuais de retórica do século XIX basta para conferir uma metodologia dogmática, 
mecânica e autoritária no ensino das figuras. Para o estudioso, com tal metodologia, completa-se 
o projeto ideológico que alimenta a retórica da retórica, isto é, a retórica como metadiscurso tem 
unidade e totalidade, “fora das quais nada existe” (p. 46). No entanto, a partir do século XVIII, a 
retórica passa a cair em desprestígio, este acentuado efetivamente entre os séculos XIX e XX, devido 
a três causas principais: 1. valorização de um ideal discursivo de transparência e objetividade, com 
base na concepção de que a linguagem deveria representar a realidade; 2. em oposição a esse ideal, 
mas igualmente contra as normas retóricas, insurge-se o ideal romântico na literatura, pregando a 
originalidade, a individualidade e a subjetividade, as quais não poderiam conviver com o estoque 
de lugares comuns e de procedimentos à disposição do escritor; 3. por fim, a ascensão do discurso 
político liberal, pautado pela racionalidade, inconciliável com o ideal de persuasão que está na base 
da retórica (FIORIN, 2014: 13). Roberto Acízelo de Souza também faz referência ao ideal romântico de 
expressividade e subjetividade como um dos fatores responsáveis pela decadência da retórica, levando 
esta a se restringir ao púlpito e aos tribunais (1999: 10), assim como o fato de a retórica ter ficado 
alheia ao projeto nacionalista que se impôs na Literatura e no ensino e que triunfou absolutamente em 
1892, poucos anos após a publicação de “História da Literatura Brasileira” (1888), de Sílvio Homero 
(1999: 28, 37). Tal preponderância do historicismo sobre a vertente retórico-poética fica evidente ao 
observarmos as alterações sofridas no conteúdo programático do Ginásio Nacional do Colégio Pedro II 
de 1850 a 1900. Com base nesse contexto de mudanças, esta comunicação, visa, portanto, à discussão 
sobre o prevalecimento da vertente historicista no ensino da literatura sobre a vertente retórico-
poética, preponderância esta que relegou os estudos das figuras de linguagem a um tema anexo à 
gramática, desvinculado da literatura, sobretudo no ensino, onde os textos literários ficam, muitas 
vezes, relegados a segundo plano. 
Palavra-chave 1: Figuras de retórica 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Retórica 
Palavra-chave 4: Ensino

Juliane de Sousa (UERJ) A crise da história da literatura: repensando seu lugar nos estudos 
literários e no ensino de literatura

A história da literatura desfrutou de enorme prestígio em meados no século XIX, especialmente, 
por conta do aparecimento da história como disciplina pretensamente científica, cuja perspectiva 
dominou o conhecimento, e da definição do conceito de literatura no sentido moderno, consolidada 
em meio ao movimento romântico, que se opunha à doutrinação clássica aristotélica. Convém, então, 
destacar que a história da literatura sobrepõe-se às disciplinas de linha humanística (retórica, poética, 
gramática) devido à sua orientação cientificista, de acordo, portanto, com o perfil do século em que 
ela se estabelece. Entretanto, a concepção positivista da referida disciplina foi abalada com os estudos 
de fundamentação linguística desenvolvidos no período que vai de 1910 a 1970, a partir, sobretudo, 
do formalismo russo, passando pelo new criticism e repercutindo no estruturalismo. Sendo assim, 
a história da literatura sofre certo desgaste, declinando em respeitabilidade científica e voltando a 
ter certa visibilidade, apenas, com os estudos da estética da recepção (por volta da década de 1960). 
Ainda assim, os vários questionamentos aos quais foi submetida a história da literatura, bem como 
a desvalorização dos ideais que a ela estavam ligados, como os de nação, identidade nacional e 
patriotismo, não diminuíram sua função prática, mas alteraram profundamente o seu lugar no âmbito 
dos estudos literários. No que diz respeito ao ensino de literatura, por exemplo, a disciplina em questão 
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parece ser ainda fundamental, pois é difícil dispensar por inteiro um ensino pautado na periodização 
de obras e escritores, situados em recortes temporais e ligados a movimentos estéticos. No entanto, 
esta metodologia, centrada nos períodos literários, é alvo de críticas por parte de muitos professores, 
que consideram negativo esse modo de ensinar literatura na escola. Todavia, olhando por outro ângulo, 
o que poderia ser criticada é a forma como a história da literatura é tratada em sala de aula. A partir 
disso, é possível afirmar que a história da literatura passa por uma crise. Se assim é, questionamos: o 
ensino de literatura também é atingido por essa crise? Por que ainda se dá, em sala de aula, o estudo 
de obras e autores que compartilham dos mesmos valores estéticos e que são regidos por uma linha 
temporal? Com base em Maria Eunice Moreira, Roberto Acízelo de Souza, Paulo Franchetti, entre 
outros estudiosos da área, objetivamos problematizar o lugar da história literária como ciência, 
ligada aos estudos literários. Para tanto, levaremos em conta as relações que ela estabeleceu, desde 
sua formação, com outras disciplinas, a saber: a literatura comparada, a crítica literária e a própria 
teoria da literatura, esta abastecida com subsídios de investigação pela história da literatura. Por fim, 
intentamos avaliar o seu lugar no ensino de literatura, buscando o trajeto histórico de implementação 
da disciplina tanto no meio acadêmico quanto no ensino básico, estendendo nossa reflexão para o 
caráter imprescindível da angulação diacrônica inerente à história da literatura. 
Palavra-chave 1: História da Literatura 
Palavra-chave 2: Estudos Literários 
Palavra-chave 3: Ensino de Literatura

Marco Aurélio de Souza (UFPR) Pode a história literária do Paraná ser dividida em pedaços?

Este artigo se quer uma reflexão meta-histórica sobre o fenômeno literário. Mais do que isso, sobre um 
literário circunscrito geograficamente: a literatura paranaense, ou do Paraná. O intuito, evidentemente, 
não é o de buscar uma especificidade para a literatura desta região brasileira, afim de torna-la algo 
distinto em relação à literatura brasileira vista como um todo. Muito menos pretensioso, o objetivo 
deste trabalho é compreender de que modo as parcas tentativas de história literária do Paraná já 
publicadas recortam seus períodos e ordenam o passado que lhe serve de conteúdo, dado que, nesta 
avaliação, acreditamos ser possível verificar que tipo de história se produziu ao longo do tempo em 
relação à literatura do Paraná e, mais do que isso, se estas histórias efetivamente nos permitem pensar a 
literatura paranaense enquanto problema historiográfico, ou seja, para além de um aglomerado de fontes 
e autores cronologicamente organizados. Para isso, utilizamos a discussão de Jacques Le Goff (2015) 
acerca da noção de periodização na historiografia. Para o historiador, não podemos ignorar o caráter 
indeterminado das periodizações, posto que estas são sempre um objeto de disputa, um termo em 
negociação. Assim, por trás do ato de periodizar o passado, residem intenções éticas, estéticas, teóricas 
e ideológicas, o que coloca em relevo a importância das periodizações e de sua compreensão enquanto 
recurso da narrativa histórica. Do mesmo modo, a história literária também se vale deste recurso e, 
em seu uso, denuncia aquelas questões mencionadas. Mediante tal reflexão, analisamos, portanto, um 
conjunto de quatro textos panorâmicos relativos ao desenvolvimento da literatura no Paraná, cada qual 
oriundo de um recorte temporal distinto. São eles os livros Paraná Mental (1912), de Mariana Coelho, 
e Introdução à Literatura Paranaense (1988), de Marilda Samways, além dos ensaios introdutórios 
que constam nas antologias Letras Paranaenses (1970) e 48 Contos Paranaenses (2014), assinados, 
respectivamente, pelos autores Andrade Muricy e Luiz Ruffato. A escolha se justifica, sobretudo, pela 
baixa quantidade de textos que nos ofereçam uma visão de conjunto sobre a literatura do estado, 
destacando-se, neste cenário de ausências, os títulos selecionados. O trabalho comparativo e de análise 
histórica destaca as diferentes concepções de história, literatura e, mais do que isso, o entendimento do 

que seria a literatura paranaense neste contexto de narrativas sobre o passado literário do estado, uma 
vez que a própria concepção do vínculo entre o texto literário e o seu lugar de origem se transformou ao 
longo do tempo, gerando ruídos teóricos nas visões contemporâneas do fenômeno. 
Palavra-chave 1: periodização 
Palavra-chave 2: história literária 
Palavra-chave 3: literatura paranaense

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [A POLÊMICA ENTRE OS ESTUDOS DIACRÔNICOS E SINCRÔNICOS: QUESTÕES 
CLÁSSICAS]

Roberto Acízelo (UERJ) A ideia de literatura: dependência recíproca das perspectivas conceitual 
e historiográfica

Na área da nossa especialização, durante todo o século XX, o ponto de vista de base historiográfica 
tornou-se alvo de uma contestação generalizada, até chegar praticamente a transformar-se em 
verdadeira impertinência, mal tolerada, e vista como simples estorvo para um delineamento adequado 
do objeto dos estudos literários. No entanto, parece haver, para uma construção consistente desse 
objeto, dependência recíproca entre a perspectiva conceitual e a historiográfica. É o que se pretende 
demonstrar, com base na análise de duas obras representantes respectivamente do que vamos chamar 
modo de exposição historiográfico e modo de exposição conceitual: Storia della letteratura italiana 
(1871), de Francesco De Sanctis, e Literary theory: an introduction (1983), de Terry Eagleton. 
Palavra-chave 1: História da literatura 
Palavra-chave 2: Teoria da literatura 
Palavra-chave 3: Narrativa 
Palavra-chave 4: Conceito

Márcio Roberto (UNESP) José Veríssimo: da valorização etnológica à defesa estética na 
construção do cânone literário brasileiro

José Veríssimo publica sua História da literatura brasileira (1916) estabelecendo uma ruptura com a 
crítica romântica ou com a interpretação cientificista de sua época, ao adotar um ecletismo teórico, que 
o faz desconfiar dos sistemas fechados e das classificações únicas, que conferiam à análise da literatura 
um caráter determinista. Da valorização etnológica ao sentimento nacionalista ou do cientificismo à 
defesa estética da construção do cânone literário, a trajetória de José Veríssimo é marcada por uma 
organicidade que gera o apuramento de seus critérios. Utilizando-se de sua experiência como leitor 
e do arcabouço teórico de críticos como Brandes, Taine, Lanson, Brunetière, entre muitos outros, 
Veríssimo delineia seu cânone a partir de duas coordenadas: a relação entre literatura e sociedade 
e a definição, ou afirmação, de seu objeto de estudo: a literatura brasileira. José Veríssimo inicia um 
processo de seleção em que a literatura nacional começa a ser compreendida em sua singularidade, 
num processo dialético, e não mais como um mero produto da sociedade. Assim sendo, o critico 
propunha uma seleção daquelas obras que representassem o desenvolvimento brasileiro, através de 
problemáticas universais e, ao mesmo tempo, nacionais. Este trabalho analisa a História da literatura 
brasileira, de José Veríssimo, a partir de três diretrizes. Em primeiro lugar, a relação entre crítica e 
leitura, demonstrando a organicidade da obra de Veríssimo e suas constantes revisões, a partir da 
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sincronia crítico-leitor. A segunda diretriz estabelece uma análise da construção do cânone literário 
nacional, proposto pelo crítico, para manter a tradição, e, por fim, há uma reflexão sobre a importância 
da educação nacional como meio de desenvolvimento do Brasil. 
Palavra-chave 1: José Veríssimo 
Palavra-chave 2: Crítica Literária 
Palavra-chave 3: História da literatura

Renato Cesar Ribeiro Casimiro Lopes (UERJ/FBN) Beija-flor: Um periódico no alvorecer 
romântico

Reflexão sobre o periódico Beija-flor – Annaes brasileiros de sciencia, politica, litteratura, que circulou 
no Rio de Janeiro, nos anos de 1830 e 1831, tentando identificar a trajetória social, política e intelectual 
de seus editores e colaboradores, através da leitura dos textos nele veiculados e sua contribuição no 
processo de afirmação, no país, do movimento romântico. 
Palavra-chave 1: revistas literárias 
Palavra-chave 2: pré-romantismo brasileiro 
Palavra-chave 3: vida intelectual 
Palavra-chave 4: História literária

Constantino Luz de Medeiros (UFMG) Friedrich e August Schlegel: teóricos da aproximação entre 
história, crítica e teoria da literatura

Mais de um século e meio antes do notório discurso proferido por Hans Robert Jauss na 
Universidade de Constança, no ano de 1967, intitulado “História da literatura como provocação 
à ciência literária”, no qual o estudioso busca desconstruir as bases de uma visão linear e 
teleológica da história da literatura, a maneira como os irmãos Friedrich e August Wilhelm Schlegel 
compreendiam as épocas da literatura já chamava a atenção para algo que se situava igualmente 
à margem da compreensão histórica tradicional. Contemporâneos do Zeitgeist em que a história 
da literatura não apenas começava a se constituir enquanto disciplina, mas se tornava uma das 
mais importantes áreas do conhecimento científico, os estudos dos irmãos Schlegel indicam que 
a problemática inserida por Jauss já se encontrava, ainda que em germe, na discussão sobre a 
poesia dos antigos e dos modernos, na resolução da famosa Querelle des anciens et des modernes, 
e na concepção dialética dos sistemas circular e progressivo de compreensão da literatura. Ao 
postular que a poesia dos antigos havia alcançado o mais perfeito e acabado modelo de harmonia e 
beleza, Johann Joachim Winckelmann negava aos modernos qualquer chance que não fosse a mera 
imitação dos antigos. Instigado por esse paradoxo, Friedrich Schlegel afirma que, se os antigos 
foram perfeitos em sua representação objetiva da bela natureza, os modernos poderiam buscar o 
mesmo princípio através da representação indireta do histórico e do subjetivo propiciada pela ironia 
romântica. Assim como Hans Robert Jauss percebera que a relação entre a literatura e o leitor tinha 
implicações históricas e estéticas cuja extensão definiria inclusive o próprio significado da obra 
no tempo, Friedrich Schlegel demonstra que o sistema da literatura dos modernos revela-se como 
uma “progressividade em picos”, os quais poderíamos compreender como a própria alternância 
entre uma e outra geração de leitores. Esse fato demonstra que o caráter polêmico dos estudos 
de história da literatura é algo que já se tornou igualmente histórico. Grande parte desse caráter 
polêmico advém da compreensão equivocada de que não se deve estudar mais a literatura em um 
viés diacrônico, como se isso fosse possível, como se todo fenômeno literário não contivesse em si 

o germe de sua história, ou, pensando com Friedrich Schlegel, como se todo fenômeno literário não 
fosse a própria história da literatura. Nossa comunicação discute o caráter polêmico dos estudos 
diacrônicos de literatura e a aproximação entre história, teoria e crítica literária, cuja fundamentação 
já se encontra inserida no começo do século XIX, quando August Wilhelm Schlegel, em seus Cursos 
sobre Literatura Bela e Arte (1801-1802), afirma que estudar literatura é fazer crítica, história e 
teoria da literatura. 
Palavra-chave 1: Historiografia literária 
Palavra-chave 2: Friedrich e August Schlegel 
Palavra-chave 3: Primeiro romantismo alemão 
Palavra-chave 4: Crise nos estudos diacrônicos

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [A POLÊMICA ENTRE OS ESTUDOS DIACRÔNICOS E SINCRÔNICOS: QUESTÕES 
CONTEMPORÂNEAS]

Anderson Pires da Silva (UFJF) O sistema literário na contemporaneidade: campo de formulações

Ao final do século XX, a história da literatura, como método de estudo literário, foi encarada como uma 
prática conservadora na vida acadêmica. Uma praxis quase obsoleta. Sua última aparição relevante 
ocorreu nos anos de 1980, com a polêmica aberta por Haroldo de Campos em relação aos pressupostos 
teóricos adotados por Antonio Candido em Formação de literatura brasileira, uma das opus magna 
da historiografia literária brasileira. Apoiado no pensamento pós-estruturalista de Jacques Derrida e 
no conceito de “horizonte de expectativa”, desenvolvido por Hans Robert Jauss, Haroldo denunciava o 
caráter nacionalista presente na ideia de “formação” como uma estratégia de legitimação canônica de 
obras esteticamente conservadoras, em sacríficio de obras ou projetos autorais mais “radicais”. Logo, 
o método diacrônico empregado por Candido foi associado a um tipo de pensamento racionalista 
excludente, incapaz de compreender e absorver o diferente. Esse julgamento, às vezes intransigente, 
coincidia justamente com a chegada dos estudos culturais e do multiculturalismo na literatura 
brasileira, e toda uma pauta a favor da diversidade e dos discursos de gênero. Em seguida, Silviano 
Santiago, defendendo uma postura pós-colonialista, acusará na moldura nacionalista da “formação da 
literatura brasileira” uma submissão às normas do Ocidente imperialista e racista, segundo uma visão 
reducionista eurocêntrica. Nesse cenário, o conceito de tradição proposto por Candido, primitivamente 
baseado na ideia de “vontade de fazer literatura brasileira” como princípio que atravessa gerações, 
conferido coesão e unidade ao sistema, desembocando em um conceito de identidade nacional 
una e coesa, chocava-se com o pensamento pós-moderno e sua valorização do fragmentário e do 
descontínuo. Nesse sentido, a reflexão de Jean-François Lyotard em A condição pós-moderna sobre a 
falência das mega-narrativas no fim do século XX foi mais um indício de inadequação do discurso da 
“formação”, pois o nacionalismo pode e deve ser lido como uma mega-narrativa. Essas perspectivas 
críticas sobre a falência da História, como disciplina e método, já estavam previstas nas reflexões 
de Walter Benjamin sobre o caráter imperial do discurso histórico, e no pensamento filosófico de 
Friedrich Nietzsche em sua Segunda consideração intempestiva, sobre “a desvantagem da história para 
a vida”. Porém, ao raiar do século XXI, assistimos a uma situação nova e (im)previsível: projetos no 
campo da crítica e da teoria literária que se propõem a traçar um panorama das tendências literárias 
contemporâneas, como por exemplo, Ficção brasileira contemporânea de Karl Erik Schollhammer 
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e Contemporâneos de Beatriz Rezende. Nesse sentido, pretendemos demonstrar como há hoje um 
campo de expectativa para os estudos historiográficos e a proposição de novas ideias a respeito do 
“moderno” e do “contemporâneo”. 
Palavra-chave 1: Historiografia 
Palavra-chave 2: Modernidade 
Palavra-chave 3: Pós-modernidade 
Palavra-chave 4: Contemporaneidade

Andressa Marzani (UFSC) Repensar o Brasil moderno a partir das discussões médicas: uma 
reavaliação a partir da trajetória e das obras de Gastão Cruls

Affonso Romano de Sant’Anna já discutia a necessidade de revisão da historiografia literária e do 
corpus oficial de nossa literatura. Para ele, exercia-se então uma ideia elitista de literatura, pautada 
em conceitos ideológicos como “artístico” e “belo” (SANT’ANNA, 1977, p. 14). Nesse corpus oficial, 
somente certos tipos de obra eram privilegiados. Mesmo a origem da própria palavra “literatura” 
pode ser repensada, visto que um fato literário é considerado enquanto tal de acordo com a sua 
relação com a série ou sistema literário, e seus correspondentes extraliterários, tudo o que não é 
considerado literatura. Tais denominações não são estanques, e sim construídas historicamente, 
em um processo dinâmico. Essa construção histórica do conceito também é analisada por Raymond 
Williams (2000), que recupera os diferentes significados que palavras como cultura, sociedade e 
economia tiveram ao longo do tempo. As três palavras são formulações históricas relativamente 
recentes, e se não se desenvolveram paralelamente, afetaram umas às outras em algum momento, 
bem como influenciaram no desenvolvimento da ideia de literatura também. Em que pese a distância 
da produção da obra de Romano de Sant’Anna – década de 1970 – para a atualidade, ainda se percebe 
esse ranço – principalmente em ambiente acadêmico –, sobretudo no que concerne à vasta camada da 
chamada “subliteratura”: a literatura de massa e os best-sellers, a narrativa policial, a ficção científica, 
as literaturas oral e folclórica. A partir das discussões feitas por esses autores sobre a multiplicidade 
do ato de escrever e o delineamento do próprio significado de “literatura”, propomos a reconsideração 
das divisões entre esta e a “subliteratura”, bem como seus gêneros e variações. Consideramos neste 
trabalho que, como categorias construídas historicamente, devem ser repensadas a partir da superação 
das dicotomias como “realidade/ficção” ou “subjetivo/objetivo”. Ao invés disso, novas propostas de 
estudos literários devem privilegiar, como afirma Williams, as formas de sua inclusão ou exclusão, 
atentando para os processos históricos nas quais estas ocorreram. Destarte, propomos uma reflexão 
para repensar a importância do estudo de um autor que passeia entre a proto-ficção científica e a 
literatura fantástica no Brasil para o estudo do contexto histórico do período, bem como das discussões 
sobre nacionalidade e identidade brasileira. A trajetória intelectual, bem como trechos selecionados da 
obra literária de Gastão Cruls (1888-1959), médico carioca que atuou parte de sua vida também como 
escritor, e manteve contato com alguns círculos cariocas de escritores ligados ao Modernismo, servirá 
de ponto de partida para a reflexão sobre a historiografia literária consagrada, de suas contradições e 
pontos que podem ser questionados. Do mesmo modo, a reconstituição dos principais pontos de sua 
fortuna crítica auxiliará no debate. 
Palavra-chave 1: Modernismo 
Palavra-chave 2: História literária 
Palavra-chave 3: Gastão Cruls 
Palavra-chave 4: Identidade nacional

Gabriel Salvi Philipson (USP) O problema da história da literatura na crítica aos formalistas do 
jovem Bakhtin

Nesta comunicação vamos abordar a crítica à abordagem formalista da história da literatura operada 
pelo jovem Bakhtin no texto “O Problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária” 
de 1924. O objetivo é dar elementos para pensar o lugar complexo de Bakhtin na história do debate 
sobre a história da literatura em sua defesa da insuficiência de uma abordagem literária que não 
enfrente os problemas da estética geral propriamente ditos. Entre outros problemas filosóficos não 
enfrentados pelos formalistas – essa “nova” crítica russa –, eles não seriam capazes de compreender 
a tensão emocional e volitiva da forma por concentrarem suas análises apenas na base material da 
obra de arte, já que entendiam o conteúdo ético e moral meramente como metafórico. E isso no limite 
levaria a um esgarçamento do horizonte histórico dos próprios sistemas literários analisados, pois os 
formalistas necessitavam isolar não apenas a arte dos processos culturais, como também uma arte 
particular do conjunto de artes para compreender o processo específico de suas mudanças técnicas. 
Sua crítica acaba assim nem tanto por recusar a análise formalista do desenvolvimento técnico da 
literatura, mas sim por reivindicar uma compreensão mais aprofundada dos problemas filosóficos – 
aqui especificamente dos problemas concernentes ao dinamismo do desenvolvimento histórico da 
literatura em relação ao todo da cultura. Será essa exigência que estará no bojo de seu estudo sobre a 
cultura carnavalesca e sobre a prosa de Dostoiévski e que pode deslocar e aprofundar o problema do 
estudo diacrônico de literatura. 
Palavra-chave 1: Bakhtin 
Palavra-chave 2: história da literatura 
Palavra-chave 3: literatura e filosofia

Leomir Silva de Carvalho (UFPA)  A pós-utopia como modo de apropriação do passado pelo 
presente em trânsito

Esta comunicação visa analisar, em produção ensaística de Haroldo de Campos, o modo como 
o conceito de pós-utopia torna-se uma forma de problematizar o presente e de apropriar-se 
do pensamento europeu. Especialmente no ensaio Poesia e Modernidade: da morte do verso à 
constelação. O poema pós-utópico (1997), proferido pela primeira vez em 1984, Campos demonstra 
estar atento aos estudos feitos na Alemanha por Hans Robert Jauss, no contexto dos estudos 
estético-receptivos, e por Octavio Paz na América Latina. Ambos estavam engajados em refletir 
acerca do conceito de modernidade: i. Em Tradição literária e consciência atual da modernidade 
(1996), o teórico alemão estuda o conceito de modernidade em Baudelaire realizando um percurso 
histórico sobre o termo antes de receber a contribuição decisiva do poeta francês; ii. Em “Analogia 
e ironia”, o poeta mexicano pensa as características do conceito em questão evidenciando a 
necessidade da ambivalência para compreender a dinâmica histórica. A questão central no ensaio 
de Campos é: qual seria a poesia viável no presente, tendo-se em perspectiva o contundente 
declínio dos projetos capazes de unir uma coletividade de artistas em torno de um ideal comum. 
Isso porque, de acordo com o crítico paulistano, as vanguardas se caracterizam pelo princípio-
esperança compreendido como uma “esperança programática que permite entrever no futuro a 
realização adiada do presente” (CAMPOS, 1997, p. 265). Junto a esse princípio, conjugam-se os 
anseios de um movimento construído coletivamente, o que pressupõe a temporária dissolução 
das particularidades de cada membro em favor de um projeto comum, constituído, em última 
análise, por um ideal utópico. Nesse caso, as nomenclaturas insatisfatórias como pós-moderno 
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e antimoderno conduzem à necessidade de pensar uma noção mais abrangente, o pós-utópico. 
Campos chama a atenção para a atualidade dessa noção caracterizada pela fragmentação, em 
contraste com as diretrizes totalizantes das vanguardas, e pelo princípio-realidade. Esse último traz 
consigo um matiz crítico, a respeito dos sucessivos projetos de futuro que procuram estabelecer um 
discurso unificador e “messiânico”. Campos considera que a possibilidade de apropriação de “uma 
‘pluralidade de passados’ sem uma prévia determinação exclusivista de futuro” (CAMPOS, 1997, p. 
268) seja o horizonte aberto pela contemporaneidade. Constata-se que ao aproximar o pensamento 
diacrônico do teórico alemão ao pensamento que denomina “sincrônico” do poeta e crítico latino-
americano, Campos almeja, por meio da apropriação, insubmissa e deshierarquizante, questionar 
o presente refletindo sobre a impossibilidade do surgimento de outras vanguardas e chamando a 
atenção para o novo paradigma da atualidade nos três âmbitos caros ao seu pensamento acerca do 
poético, a ser: a tradução, a crítica e a historiografia literária. 
Palavra-chave 1: Pós-utopia 
Palavra-chave 2: Contemporaneidade 
Palavra-chave 3: Modernidade literária

Rodrigo Octavio Águeda (UFF) Conceitos para uma outra história da literatura

Em As palavras e as coisas, Foucault afirma que tanto o conceito de história, como o conhecemos 
hoje, quanto o de literatura surgiram no final do século XVIII, em meio às revoluções burguesas, 
no limiar da modernidade. Esta aparição caracteriza também o surgimento do homem, pensado 
então como origem e destino desses fenômenos, em uma perspectiva teleológica e etnocêntrica, 
muitas vezes associada à filosofia de Hegel, para quem a história seria inteiramente racional, 
em todos os seus momentos e progrediria dialeticamente por uma tomada de consciência do 
Espírito Absoluto, afirmando ainda que a História é a autobiografia do Espírito. De acordo com 
tais concepções, as manifestações literárias foram pensadas historicamente segundo categorias 
hierarquizantes que apresentavam fenômenos contemporâneos como pertencentes a diferentes 
etapas de um desenvolvimento histórico uniforme, classificando-os, assim, como primitivos, 
civilizados ou modernos. Através dessas categorias, chega-se, por um lado, à noção esquemática da 
sucessão dialética de escolas literárias, opondo-se umas às outras (barroco – subjetivo, clássico – 
objetivo, romântico – subjetivo, realista – objetivo...), por outro, à ideia de inovações progressivas 
nas técnicas literárias indo de uma suposta ingenuidade na idade média a uma suposta maturidade 
no século XX: das narrativas populares e histórias de cavalaria medievais e a estrutura do conto 
popular, à forma do romance em Dom Quixote, seguindo-se o realismo do século XIX, a introdução 
do romance psicológico já no final desse século com seus personagens “redondos”, o discurso 
indireto livre no início do século XX, chegando finalmente à ruptura da forma nas vanguardas. 
Narrativas progressivas semelhantes podem ser feitas em relação à poesia: a autonomização em 
relação à dança e à música, eliminação das interjeições, o desenvolvimento de formas fixas, sua 
flexibilização no romantismo, a introdução modernista do verso livre e branco, etc. Em “A Biblioteca 
de Babel” Borges imagina uma simultaneidade eterna de todos os textos possíveis em uma biblioteca 
fantástica. Embora a emergência histórica dos textos não possa ser desconsiderada, em suas relações 
discursivas, estéticas e políticas com o seu tempo, o conto de Borges sugere a presença e a repetição 
do mesmo (as mesmas vinte e seis letras do alfabeto) num espaço sem progressão – sem origem e 
sem destino. Considerações históricas mais críticas vão apontar também para os diversos equívocos 
que se acumulam na narrativa eurocêntrica e teleológica tradicional, da presença do discurso 

indireto livre em Ulysses (apontada por James Wood), à aparição do romance “moderno” no Japão 
do século X (O Conto de Genji), à observação de técnicas complexas de composição em narrativas 
indígenas. Seguindo essas considerações, buscarei, enfim, apresentar alguns conceitos que deslocam 
concepções tradicionais da história – os jogos de força em Nietzsche, a arqueologia de Foucault, o 
paradigma de Agamben, a rede de atores de Bruno Latour e a imagem dialética de Benjamin – para 
podermos pensar outros rumos para as histórias das literaturas. 
Palavra-chave 1: arqueologia 
Palavra-chave 2: narrativa 
Palavra-chave 3: paradigma 
Palavra-chave 4: história da literatura

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4 [HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOBREVIVÊNCIA]

Georg Otte (UFMG) Não existe arquivo morto - a história da literatura e a questão da 
sobrevivência

As chamadas “Teses” de Walter Benjamin, articuladas em “Sobre o conceito de história”, permitem 
uma série de reflexões não apenas relacionadas com a história em geral, mas também sobre 
as diversas histórias particulares, inclusive sobre a história da literatura. As descobertas e 
redescobertas de autores do passado, os renascimentos e os revivals, deixam claro que esse 
passado, paradoxalmente, guarda muitas “novidades” e que há muitos autores – e, sobretudo, 
autoras – foram “vencidos” pelas condições culturais de sua época, marcadas por uma série 
de instâncias hegemônicas como no caso da predominância masculina. Por outro lado, é nas 
bibliotecas e outros arquivos que as “vozes que emudeceram”, mencionadas na 2ª tese, aguardam 
pela sua “redenção”, para usar a terminologia teológica de Benjamin – basta que sejam ouvidos 
e ecoados por determinado presente que descobre suas afinidades com as vozes do passado. Foi 
assim que a Geração de 1927 na Espanha descobriu suas afinidades com Góngora e foi assim que 
Haroldo de Campos, benjaminiano de primeira hora, resgatou a obra de Gregório de Matos, para 
citar apenas dois casos de um barroco “sequestrado”. É nas próprias Teses que Benjamin passa a 
substituir a metáfora acústica das vozes e dos ecos pela metáfora visual da “imagem da história”, 
que, em outros textos, aparece sob o nome “imagem dialética”. Se a voz precede o eco, a relação 
de causa e efeito passa a ser anulada no caso da imagem, onde passado e presente são justapostos 
numa relação de correspondência simultânea. Com a abolição da sequência temporal, que Benjamin 
insiste em fazer “explodir” em três teses seguidas, extingue-se ao mesmo tempo a possibilidade de 
estabelecer uma relação causal. Se Benjamin se esforça em outros textos a questionar a ideia de 
uma origem fundadora que joga sua sombra no presente, asfixiando-o, de certa maneira, o alvo das 
Teses é o progresso, que despreza o passado como algo a ser superado. É explodindo o continuum 
do “tempo vazio e homogêneo” que o conceito de uma história linear é subvertido para ceder o 
lugar ao jogo livre de uma dialética em que o passado é constantemente ressignificado por um 
presente, embora progrida, não é mais dominado pela visão do progresso. Muito pelo contrário: 
o anjo da história, essa alegoria de um conceito de história a ser almejado, volta o rosto para as 
ruínas do passado que, não fosse a tempestade do progresso, serviriam de ponto de partida para 
a confecção da “imagem da história”. As ruínas são os sobreviventes, que, quando salvos – ou 
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“redimidos” –, dão notícias de um passado esquecido. Não são as inovações do progresso, mas 
as novidades reveladas por esses sobreviventes do passado que fazem com que o presente deixe 
de ser um momento de transição, conforme o postulado da 16ª tese, e passa a ser um momento 
decisivo ao descobrir relações insuspeitadas com o passado. É o arquivo que, por “mais morto” que 
seja, garante essa sobrevivência. 
Palavra-chave 1: História da literatura 
Palavra-chave 2: Walter Benjamin 
Palavra-chave 3: Sobrevivência 
Palavra-chave 4: Arquivo

Pauliane Amaral (UFMS) O advento dos estudos (auto)biográficos: entre a ascensão do privado e 
a identidade do autor

Se considerarmos que toda ficção literária tem origem na observação e criação de um homem que 
utiliza uma linguagem específica – a escrita – para falar de seu tempo e, consequentemente, de si, 
entenderemos que todo empreendimento literário traz em seu bojo uma experiência individual. 
No entanto, a reflexão sobre esse processo de apreensão e transformação da experiência individual 
através da literatura ganhou novo impulso após a segunda grande guerra, quando houve uma 
popularização dos testemunhos dos sobreviventes do holocausto, como monstra Beatriz Sarlo 
no livro Tempo passado (2007). A emergência dos relatos, acrescida da valorização do espaço 
privado, que acompanhou o nascimento do romance e da própria modernidade da literatura, 
proporcionaram condições ideais para a criação de narrativas que refletem sobre as fronteiras 
entre o ficcional e o biográfico. Na literatura brasileira contemporânea são diversos os exemplos 
de livros que jogam com o que Philippe Lejeune chamou de “pacto autobiográfico”, a exemplo 
dos romances O filho eterno (2007), de Cristovão Tezza; Chá das cinco com o vampiro, de Miguel 
Sanches Neto (2010) e Divórcio (2013), de Ricardo Lísias. No contexto da historiografia literária, 
é inegável que essa ascensão da ficção autobiográfica se beneficiou dos estudos historiográficos 
impulsionados a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos pensadores da École des Annales, que 
possibilitaram uma revisão do próprio estatuto do discurso histórico, como o questionamento das 
metanarrativas históricas, problematizadas em pormenor por Hayden White em sua Meta-história 
(1973). Optamos pela nomenclatura (auto)biografia por entendemos, juntamente com Pierre 
Bourdieu, que a biografia e a autobiografia são indiscerníveis quanto aos seus procedimentos 
narrativos. Em um quadro geral, hoje o que vemos é o desmembramento da ficção autobiográfica 
em outras subcategorias – como a autoficção, que, no Brasil, recebeu a atenção de Diane Klinger 
em Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etnográfica (2007) – que tentam 
acompanhar o jogo performático dos autores contemporâneos, que emulam uma aproximação 
entre a imagem do autor-pessoa e a do autor-criador. O que nos cabe questionar nesse ponto de 
inflação e, poderíamos dizer, de saturação da ficção autobiográfica é a pertinência da criação de 
novas nomenclaturas para classificar as variantes do (auto)biográfico na literatura contemporânea. 
Para isso, refazemos o percurso de críticos como Philippe Lejeune, que tenta delimitar o espaço 
da biografia, da autobiografia e da ficção autobiográfica a partir de um pacto implícito entre autor 
e leitor; Pierre Bourdieu, para quem a identidade é construída a partir de uma série de práticas 
sociais instituídas, a começar pelo nome próprio; Paul de Man, que critica Lejeune por dar ao leitor 
uma autoridade transcendental que lhe permite julgar o autor enquanto “sujeito” contratual; e 
Georges Gusdorf, que entende a autobiografia como um fenômeno especialmente Ocidental, nascido 
tardiamente do encontro entre o universo cristão e a tradição clássica. A leitura de tais teóricos 

mostra que as reflexões acerca da ficção autobiográfica abarcam, inevitavelmente, a definição do 
espaço público e privado, assim como as reflexões que tentam desvendar os processos que definem 
a identidade de um autor. 
Palavra-chave 1: autoria 
Palavra-chave 2: ficção autobiográfica 
Palavra-chave 3: historiografia literária 
Palavra-chave 4: identidade

Raphael Salimão Khede (UERJ) Texto e contexto na correspondência de Italo Calvino

Através da leitura crítica da correspondência de Italo Calvino (1923-1985), reconstruímos a biografia 
intelectual do autor, percorrendo as etapas principais de sua formação e de sua produção. Vista a 
dimensão da obra do escritor italiano, tal reconstrução se configura como um esboço geral que de 
maneira alguma pode-se dizer exauriente. O livro Lettere (1940-1985), organizado por Luca Baranelli 
e publicado por Mondadori em 2000, reúne não somente um grande número de cartas enviadas por 
Calvino a parentes, amigos, escritores e editores, mas também trechos citados das cartas enviadas 
para Calvino pelos seus correspondentes. Segundo Baranelli, mesmo não reunindo a totalidade das 
cartas escritas por Calvino, o livro pretende se constituir como uma antologia dotada de “massa crítica 
suficiente para a valorização seja da qualidade que da variedade dos textos” (2000, p. LXXVI). Diante do 
enorme conjunto de cartas, a escolha que fizemos entre os trechos mais significativos foi tão difícil quanto 
necessária: priorizamos, na nossa sucinta seleção, que segue uma ordem cronológica, o diálogo assíduo 
de Calvino com amigos escritores e críticos literários italianos e estrangeiros. Acompanhamos o autor 
aos 16 anos, em 1940, durante a fase do liceu clássico em Sanremo (Ligúria), seu relacionamento com 
o colega Eugenio Scalfari (futuro fundador do cotidiano “La Repubblica”), suas primeiras leituras, suas 
primeiras tentativas como escritor e em seguida a inscrição na faculdade de agronomia em Turim, cidade 
que será o “centro de minha vida e de minha formação intelectual” (2000, p.948); sua participação entre 
os partigiani contra o nazi-fascismo no final da 2° guerra mundial; a inscrição na faculdade de Letras na 
Universidade de Turim e a tese sobre a obra de Conrad; a publicação do primeiro romance em 1947, “Il 
sentiero dei nidi di ragno”; o início da colaboração com a editora Einaudi que durou pelo resto da vida e o 
convívio cotidiano com escritores, como Cesare Pavese e Elio Vittorini, que foram modelos fundamentais 
para a sua formação intelectual assim como para a sua produção narrativa. Em 1950, logo após o suicídio 
de Pavese, escreve para Isa Bezzerra (p.297) que Cesare foi: não somente o autor predileto, um amigo 
entre os mais queridos, um colega de trabalho há anos, um interlocutor cotidiano, mas também uma das 
figuras mais importantes da minha vida, alguém a quem devo quase tudo o que sou, que determinou 
a minha vocação, que encaminhou, estimulou e seguiu sempre o meu trabalho, influenciando o meu 
modo de pensar, meus gostos, até meus hábitos na vida e meus comportamentos. Há trechos em que 
Calvino reflete explicitamente sobre o ofício de escritor, como na carta de 1972 para Giuseppe Bonura 
(p.1166) para o qual confidencia: Agora começo de novo a entender que a única coisa que eu quero é 
escrever, publicar, comunicar, mas ao recusar isso e aquilo, acabei perdendo o amor pelas imagens da 
vida contemporânea e, até do ponto de vista teórico, as coordenadas do meu discurso, colocadas em crise 
de todas as formas, não consigo mais domina-las. Em outros trechos, o autor fala de sua poética, como 
em carta para Claudio Varese, onde diz que Le città invisibili resta “fiel a uma ideia de literatura como 
instrumento de conhecimento” e acrescenta (p.1206): Talvez eu não seja um escritor de livros sérios 
e solenes: o que quero dizer é que também através do humorismo, da ironia, da caricatura e talvez do 
paradoxo é possível induzir as pessoas a pensar sobre várias coisas que passariam despercebidas, colocar 
em movimento rapidamente a mente e raciocinar de forma mais eficaz. Há cartas do final dos anos 1970 
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que relatam o diálogo com Sergio Solmi centrado na colaboração para a tradução da Petite cosmogonie 
portative de Raymond Queneau, que Calvino havia convencido Solmi a traduzir para Einaudi. Em 1980, 
dois anos antes da publicação, Italo lhe escreve dizendo que está preparando um “guia para a pequena 
cosmogonia” no qual (p.1426): Irei indicar as grandes dificuldades superadas pela sua tradução e citarei 
a nossa colaboração; porém não seria justo colocar o meu nome ao lado do seu, segundo a proposta 
generosa feita por você e pela qual lhe sou grato, mesmo não podendo aceita-la. A tradução é obra sua; 
sua é a impostação estilística e o enorme trabalho de versificação, enquanto eu fiz apenas alguns retoques 
em detalhes. Em muitas páginas não existe nenhuma intervenção minha. A minha colaboração se limita a 
uma revisão que por minha culpa realizei sem regularidade e com grandes atrasos. 
Palavra-chave 1: Italo Calvino 
Palavra-chave 2: correspondência 
Palavra-chave 3: Literatura italiana contemporâneanea 
Palavra-chave 4: Narrativa

Joana Luíza Muylaert de Araújo (UFU) História e ficção, o passado reinventado na escrita “justa”

Para abordar tema tão debatido, sem cair na tentação de constatar, melancolicamente, a crise pela 
qual passa, não apenas, a história como campo específico de estudos e pesquisas, recorro às noções 
de “representância” e significância”, em proposição de Paul Ricoeur, para pensar a questão da 
“referência ao real”, obsessão quase absoluta dos historiadores. Sem se deter na crise da história, o 
autor do “Tempo e narrativa” se orienta pela certeza de que os relatos, sejam de ficção ou história, não 
podem escapar de “uma dívida para com os homens de antigamente, para com os mortos”. Além de 
um “mestre em intrigas”, o historiador/narrador seria, dessa perspectiva, “um servidor da memória 
dos homens do passado”, recuperando, pelos caminhos do paradoxo, uma certa “identidade narrativa”, 
o que não exclui as contradições, as fraturas e os silêncios, constitutivas de todo relato. 
Palavra-chave 1: história 
Palavra-chave 2: narrativa ficcional 
Palavra-chave 3: memória 
Palavra-chave 4: esquecimento

Maria Clara da Silva Ramos Carneiro (UNEB) O plágio por antecipação: um manifesto 
anticronologia

O “plágio por antecipação” é uma tentativa de verificar esse furto absurdo que alguns autores 
do passado fazem de autores e obras do futuro. Termo inventado pelos autores do Ouvroir de 
Littérature Potentielle (OuLiPo) de Raymond Queneau, Georges Perec e Italo Calvino, foi definido 
por François Le Lionnais dessa forma, nos anos 1970: “Às vezes nos acontece de descobrir que 
uma estrutura, que até então acreditávamos perfeitamente inédita, já havia sido encontrada 
ou inventada no passado, por vezes em um passado longínquo. Nós cumprimos a obrigação de 
reconhecer tais evidências qualificando os textos de “plágios por antecipação’. Assim a justiça 
é feita e cada um recebe seus mérito.” (OULIPO, 1973, p. 27) A teoria sobre o plágio será muito 
melhor explicada pelo escritor e teórico Pierre Bayard, cujo livro Le Plagiat par anticipation 
de 2009 teria sido, obviamente, plagiado por antecipação pelos oulipianos! Mais um exercício 
inteligente e bem humorado do que evocar simples coincidências, a ideia desse plágio demonstra 
como a literatura não se performa diacronicamente, e pode ser lida de fato a contrapelo. Bayard 
escreve um verdadeiro manifesto por uma nova cronologia literária não-diacrônica, mas pela 

verificação desses pontos de contato – algo que a teoria da imagem desde Aby Warburg já 
demonstra (DIDI-HUBERMAN, 2009). Referências bibliográficas BAYARD, Pierre. Le Plagiat par 
anticipation. Paris: Minuit, 2009. DIDI-HUBERMAN, Georges. Images Malgré Tout. Paris: Les 
Éditions de Minuit, 2003. OULIPO. La Littérature potentielle. Paris: Gallimard, 1973. 
Palavra-chave 1: História da Literatura 
Palavra-chave 2: Oulipo 
Palavra-chave 3: plágio

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

O livro Se um viajante numa noite de inverno, do escritor italiano Italo Calvino, foge aos modelos 
convencionais e nasce do cruzamento de estilos, gêneros e discursos diversos. O livro é escrito 
em vinte e dois capítulos – doze deles numerados (Capítulo 1, Capitulo 2, Capítulo 3, e assim 
sucessivamente...) e entre eles, 10 capítulos nomeados (“Se um viajante numa noite de inverno”, 
“Fora do povoado de Malbork”, entre outros). A separação entre números e nomes, segundo a crítica, 
está baseada no princípio de que apenas os capítulos numerados pertencem ao livro propriamente 
dito. Os capítulos nomeados são inícios de romances de outros autores dentro do livro principal. 
O primeiro capítulo numerado não é Se um viajante numa noite de inverno, mas o anúncio de 
uma leitura que está por começar, isto é, em processo, em movimento: “Você vai começar a ler o 
novo romance de Italo Calvino, Se um viajante numa noite de inverno...” . Trata-se de um livro em 
que um leitor e uma leitora são os personagens principais. Após adquirir um novo exemplar de 
Se um viajante numa noite de inverno, de Italo Calvino, o leitor-personagem descobre, que por 
um erro de encadernação, o seu livro apresenta um defeito a partir da página 32. Ao trocá-lo por 
outro volume, ele descobre que a história nada tem a ver com aquela cuja leitura havia começado: 
o livro Se um viajante numa noite de inverno agora é Fora do povoado de Malbork. Os obstáculos 
para a leitura se intensificam quando esse romance também apresenta um erro de encadernação – 
páginas em branco preenchem o lugar da história e um novo início de romance aparece para o leitor 
personagem. Assim, o fluxo da narrativa de Se um viajante numa noite de inverno procede a partir 
de cancelamentos sucessivos. O leitor e a leitora lançam-se em um universo labiríntico de livros 
e situações em busca de uma satisfação do prazer da leitura que lhes é continuamente roubado, 
desviado, escondido. Italo Calvino esteve durante toda a sua vida engajado política e teoricamente 
com a literatura. A sua obra é tão atrelada às questões que circunscrevem o seu tempo e o nosso 
tempo que se torna impossível passarmos despercebidos por uma obra tão rica para o pensamento 
teórico. Sua obra crítica e literária articula questões que podem ser consideradas clássicas para 
a Teoria Literária, como por exemplo: os gêneros literários, as questões relativas à tradução e ao 
plágio, os níveis de realidade no interior da ficção, a morte e o retorno do autor, a realidade e a 
ficção, o leitor e a leitura, o espaço literário em geral e tantos outros tópicos. A princípio, o objetivo 
deste trabalho é entender como, a partir de uma desarticulação do romance, de um hibridismo de 
gêneros, de que modo, através de que estratégias de composição o texto de Calvino dialoga com 
a Teoria Literária - principalmente com o Formalismo Russo e o Estruturalismo - e formula uma 
possível teoria para os gêneros literários. 
Palavra-chave 1: Italo Calvino 
Palavra-chave 2: Se um viajante numa noite de inverno 
Palavra-chave 3: Gênero Literário
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06
A Provocação Do Real Sobre O Fictício: Entes Que Dialo-
gam Para A Construção Da Narrativa 

Coordenadores: 
Maria Do Socorro Pereira De Assis (CESA- PE) 
Daniela Silva Da Silva (UNICENTRO- PR) 
Ana Claudia Munari Domingos (UNICS- RS) 

RESUMO: A discussão sobre um texto literário acaba chegando à intimidade da obra e, 

consequentemente, de seus autores, a despeito das diversas teorias que lhes acusam o 

desaparecimento em favor de novos entes autorais fictícios. Ou seja, chega-se sempre ao campo 

ético, moral, da obra de arte (KLINGER, 2014). Nesse sentido, somos levados de modo necessário, 

se quisermos criticar um texto, a desvendar os limites de uma obra, no sentido de caracterizá-la 

como esse ou aquele gênero, a descobrir as perguntas ou questões que ela suscita e a identificar 

os sentidos que ela opera sobre os sujeitos nela envolvidos. Ainda que reconheçamos que um 

texto fictício é um emaranhado de vidas vividas e inventadas, a outra margem do rio -a real - é 

sempre a busca mais constante. Para nós, a experiência estética não se extingue nela mesma, pois 

deve estar acompanhada pelas vivências do sujeito histórico, contextual, portanto, de todas as 

expectativas de passado, presente e futuro. Se as vivências dos sujeitos estão implicadas na obra de 

arte como síntese de suas expectativas em face do mundo, ou a partir daquilo que o conhecimento 

da arte fomenta, diremos, pois, que a ação prática desses sujeitos pode, pela arte, transformar-se 

e transformar as estruturas de suas vidas e de suas narrativas. Pretende-se adotar tal abordagem 

sobre obras literárias ditas “do presente” em razão do muito que se há discutido sobre o teor de 

verdades que há nelas, sobre o nível de comprometimento da literariedade que a suposta vida real 

implica e sobre a presença de dados reais da vida do próprio sujeito autor dispersa no corpo da 

narrativa. Todos esses “itens” estão sob forte julgamento atualmente e não há muito consenso em 

relação à caracterização ou quanto à instituição de padrão de narrativas contemporâneas. De um 

lado, parte da crítica reclama o formato tradicional das histórias literárias e de outro, os autores 

inovam sobre a regra, criando novas construções narrativas nas quais a verdade pode ser verificada, 

se interessar a quem lê ou simplesmente ignorando os chamados pactos com o leitor. Desde 

Aristóteles, passando pelos Formalistas Russos, como Viktor Chklovsky, a arte como procedimento 

é um fazer que excede o texto literário, alcançando a sociedade. Os procedimentos da forma estão 

na sociedade e vice-versa, a catarse e/ou o estranhamento estão pressupostos na forma, garantindo 

sua singularidade. A singularidade das formas literárias questiona os limites dos gêneros, apontando 

para sua hibridez, bem como para o diálogo com outras mídias, em diferentes suportes. O conteúdo 

das formas (auto)biográficas e/ou (auto)ficcionais, os suportes e os atos de narrar nos chamam 

a refletir sobre os limites e a própria forma do ato de narrar, assim como sobre as posições éticas 

ocupadas pelos sujeitos. As perguntas sobre o fenômeno literário na contemporaneidade têm, 

sobretudo nas últimas três décadas, recaído sobre questões cujo sentido evoca a própria noção de 

literatura: o esboroamento de suas antigas molduras, a fragmentação dos discursos - e a própria 

noção dessa pluralidade - a virtualidade das noções de tempo, presença e, principalmente, de 

sujeito. Para além do anacronismo, o interesse sobre essa ilusão que é o presente continua a mover 

olhares comparativos, entre o ontem e o hoje, advindos do campo das artes e da cultura, interesse 

que se volta não apenas sobre o que se escreve, mas quem escreve. Entre os efeitos da comunicação 

ubíqua (SANTAELLA, 2009) permitida pelas novas mídias não está apenas o de fazer convergir um 

emaranhado de vozes e, ainda, turvar a distinção entre ficção e realidade, mas, sim, trazer à tona 

o sujeito que emana dessa própria vibração. A literatura, como expressão desse sujeito -o herói 

problemático que é a própria gênese da epopeia moderna (LUKÁCS, 1916, 1920, 1962) - é o locus 

ideal de observação. A discussão sobre um texto literário, dessa forma, acaba chegando à intimidade 

da obra e, consequentemente, desse sujeito que fala, a despeito das diversas teorias que lhes acusam 

o desaparecimento em favor de novos entes autorais fictícios. Ou seja, chega-se sempre ao campo 

ético, moral, da obra de arte. Nosso objetivo de reflexão neste trabalho, portanto, diz respeito à 

literatura como mediadora e interventora na e sobre a vida dos indivíduos, bem como nas práticas 

culturais por meio da leitura, do efeito estético, da memória e da circulação. Verificando os recursos 

de que se valem e aos quais estão submetidos em suas experiências literárias transcendentes e reais 

e como esses processos interferem sobre as suas ações no mundo real, é de nosso interesse discutir 

tais aspectos por meio de narrativas do eu, (auto)biográficas e/ou (auto)ficcionais. 

PALAVRAS-CHAVE: narrativa; autoficção; biografias; autor.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [IMAGEM, FICÇÃO E ESCRITAS DE SI]

Abilio Pacheco de Souza (UNICAMP) Isso tudo acontecendo e eu aqui na escrivaninha: escrita de 
si autoral em romances pós-ditatoriais brasileiros

Durante as duas décadas de duração da ditadura (civil)-militar no Brasil (de 1964 a 1985) a 
produção literária não esteve alheia à reflexão e à crítica ao regime. Desde o prenúncio do golpe (a 
renúncia de Jango e a campanha pela legalidade em 1961), sobretudo a intelectualidade artística de 
esquerda se viu diante um processo gradativo de cesseamento de direitos e liberdades individuais, 
das percas das conquistas sociais que vinham sendo adquiridas de modo lento e dificultoso e 
do processo de rompimento com a esfera democrática e completa instalação de uma ditadura. 
Essa onda de reacionarismo gradativo teve, entretanto, dois grandes empuxos: o golpe de 1964 
e o decreto do Ato Institucional número 05 em dezembro de 1968. Desde o início dos governos 
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militares, é possível observar como as representações estéticas de protesto faziam paralelamente à 
crítica ao regime, um registro da própria atividade estética ou uma reflexão sobre ela. Como uma das 
primeiras manifestações desse duplo compromisso, temos o livro de poemas do amazonense Thiago 
de Mello, cujo poema título do livro “Faz escuro, mas eu canto” indicam o reacionarismo politico 
(‘escuro’) e o ato de escrever poemas (“eu canto”). Também as canções de Chico Buarque, sobretudo 
dos primeiros discos, trazem em suas letras a reflexão política par a par com a reflexão sobre o fazer 
estético, neste caso, compor canções ou tocar violão. As crônicas de Carlos Heitor Cony, publicadas 
em 64 e 65 e que representavam um certo refúgio para leitores contrários ao regime (como afirma 
Luís Fernando Veríssimo no prefácio ao livro O ato e o fato, que traz crônicas de Cony), apresentam, 
mesmo en passant, essa dupla reflexão. Entretanto, esse double bind se torna mais complexo quando 
o encontramos em romances produzidos durante o período. Existe uma quantidade significativa de 
narrativas cuja crítica ao período de exceção ocorre paralela a reflexão sobre a própria produção 
da narrativa. Desde o romance-dentro-de-romance que nos lembra o mise-en-abyme gideano e 
os labirintos ficionais de Borges, a narrativas desconjuntadas que atestam a tentativa e o fracasso 
na consumação do romance, passando por romances que num jogo de auto-espelhamento nos 
lançam num debate muitíssimo específico da escrita de si autoral ou transformam o romance num 
personagem da narrativa; apenas para citar algumas ocorrências. Em quaisquer das possibilidades, 
o contexto histórico da ditadura militar participa de modo significativo para a reflexão, para o 
êxito ou para o fracasso do romance ou do romance interno ao romance. Se a escrita de si pode 
ser considerada “um sintoma do final do século” (KLINGER, 2014), nosso objetivo é refletir sobre 
a forma como romances pós-ditatoriais brasileiros escritos durante a ditadura (civil-)militar 
singularizam (ou pulverizam) ou exploram as questões vivenciais do sujeito histórico e questionam 
o comprometimento com realidade histórica em narrativas cuja reflexão sobre o próprio objeto 
estético também é problematizado. 
Palavra-chave 1: auto-ficção 
Palavra-chave 2: romance ditatorial 
Palavra-chave 3: romance pós-64 
Palavra-chave 4: escrita de si

Bruna Wagner (UFMT) O texto reflete o mundo: literatura e sociedade em laranja mecânica

A presente comunicação foi baseada na análise da obra Laranja Mecânica (2011) de Anthony 
Burgess. Neste texto, levantamos a hipótese de que o personagem protagonista da obra, Alex, é 
construído e corrompido socialmente, sendo sua personalidade e ações reflexos da sociedade que 
o rodeia. O estudo se fundamenta no crítico literário Antonio Candido, que aborda em seu ensaio 
Literatura e Sociedade (2000) a temática da reflexão do ambiente social dentro da constituição 
do romance. O objetivo em que esta análise está apoiada é o de que o ambiente externo social tem 
fundamental contribuição na elaboração e formação das características presentes na produção 
ficcional Laranja Mecânica (2011), que se voltam para a representação da realidade social, tema 
abordado no romance analisado. Este é um trabalho de cunho bibliográfico que busca analisar a 
influência do elemento externo na constituição do elemento interno do personagem Alex e de como 
esse elemento, no caso a sociedade da Inglaterra no período pós Segunda Guerra Mundial, mais 
precisamente nos anos 1950 e 1960, afeta as relações interpessoais e o caráter do protagonista. Para 
a realização deste trabalho é feito um levantamento histórico sobre a situação social da Inglaterra no 
período da escrita da obra de Burgess, dos fatores que contribuíram para a situação em que o país 
se encontrava e como esses mesmos fatores refletiram na constituição do caráter do protagonista 

de Laranja Mecânica (2011). Como suporte teórico, utilizam-se as teorias de Lukács (2000) sobre 
a teoria do romance e a formação dos gêneros literários de acordo com as características das 
sociedades que os formaram, de Goldmann (1976) e sua teoria sobre o herói problemático na 
sociedade moderna e de Antônio Candido (2000) e sua explicação sobre como o elemento externo 
pode se tornar interno à estrutura narrativa. A partir das leituras realizadas podemos observar que 
as mazelas do poder governamental da Inglaterra dos anos de 1950 e 1960 estão presentes na obra 
por meio das atitudes e ideologias do protagonista Alex. O personagem representa o governo da 
Inglaterra no período pós Segunda Guerra Mundial. Ele é opressor, desprovido de culpa, violento 
e corrupto assim como o governo do período de escrita da obra o era. Através deste personagem 
podemos ver como o sistema político inglês do período de Burgess se comportava e quais eram as 
suas estratégias para se manter no poder. Burgess evidencia a representação do estado inglês dos 
anos 1950 e 1960 diante dos fatos que ocorriam nesta sociedade na segunda metade do século XX. 
Portanto, foi possível chegar à conclusão de que houve reflexos sociais na construção do personagem 
Alex e esses reflexos são os de uma Inglaterra deteriorada por problemas sociais causados pela 
Segunda Guerra Mundial e por um governo ineficiente e hostil que contribui diretamente para a 
alienação dos indivíduos. Neste sentido, o personagem Alex é também deteriorado, degradado, sem 
conseguir encontrar valores autênticos. 
Palavra-chave 1: Literatura e Sociedade 
Palavra-chave 2: Laranja Mecânica 
Palavra-chave 3: Anthony Burgess

Karla Magalhães de Araujo (UERJ) Memórias andarilhas - uma leitura de Coração andarilho, 
memórias de Nélida Pinon, à luz de Aby Warburg

Conduzida por mecanismos diversos e complexos, as escritas de si encerram o prenúncio da 
singularidade como manifestação suprema do “eu” e, ao mesmo tempo, convocam a coletividade 
como alicerce fundamental para a construção de um si. O enredo de um eu, por mais singular 
que possa parecer, inscreve-se em rituais cumpridos há milênios, seja por gestos arcaicos ou 
por imagens-sobreviventes - a vida póstuma de imagens carregada de intensidade patética - que 
embora reatualizadas em novos e diferentes contextos, são engendradas por uma humanidade 
à qual não se renuncia jamais. Além disso, a condição humana confere ao “eu” uma perenidade 
apenas assegurada pela memória compartilhada. Esta, por sua vez, apresenta-se como o cerne de 
uma imagética capaz de conferir ao homem um estatuto de constante espectador de si mesmo e de 
tudo a sua volta. Para enxergar a si próprio, localizar suas falhas, tensões e contrastes é preciso que 
o sujeito estabeleça uma relação dialética constantemente entrelaçada aos tempos e às memórias, 
tanto pessoais quanto coletivas. Dessa maneira, o sujeito é capaz de experimentar uma infinidade 
de sentimentos ambíguos, contraditórios e inexplicáveis, revestidos de polaridades que longe de 
se excluirem, se complementam, criando um aparato de mistérios e neuroses, fruto de memórias 
subjetivas e engramáticas, aquilo que a humanidade selecionou como heranças de um “páthos” 
intenso, ou seja, a concepção biológica das experiências emotivas universais. Essas polaridades, 
por sua vez, são evocadas a partir das chamadas “ fórmulas de páthos” - as “Pathosformeln” - termo 
cunhado por Aby Warburg - ou seja, sentimentos carregados de forte intensidade emocional, gestos 
corporais, epítetos verbais, nascidos há milênios e sancionados por práticas conscientes ou não, 
e que constituem as vivências imemoriais que se tornam autossignificativas e universalmente 
conhecidas. As cartografias dos homens, ao se inscreverem em imagens ou em narrativas escritas, 
propiciam o afloramento dessas fórmulas, sempre renovadas em contextos específicos, porque 
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singulares, e traduzidas como verdadeiros sintomas da humanidade. Mecanismo de dramática 
expressividade e apelo irrecusável para uma emaranhada e mágica geografia humana, as “fórmulas 
de páthos” transitam nas memórias humanas e prescindem da razão. Nelas está impresso todo o 
percurso do homem e da humanidade. É nesse contexto, e também de um espaço atual de inflação 
autobiográfica, que o presente estudo se baseia. O objetivo dessa pesquisa é a análise de Coração 
andarilho (2009), livro de memórias da escritora brasileira Nélida Pinon, articulado aos estudos 
de Aby Warburg (1866-1929), historiador da arte alemão, e suas questões acerca da movimento 
e da sobrevivência das imagens e de gestos antigos, e sobre a valorização da arte do retrato pela 
burguesia florentina à época da Renascença, ressaltando como o indivíduo se mescla nos espaços-
tempos da história, como o real é manipulado por meio de imagens-sobreviventes selecionadas e 
como estes elementos atuam na construção de uma autoimagem. 
Palavra-chave 1: Escrita de si 
Palavra-chave 2: Imagens-sobreviventes 
Palavra-chave 3: Coração andarilho 
Palavra-chave 4: Aby Warburg

Maíra Silva da Fonseca Ramos (UNB) Entre fotos e fatos: autoria e escrita autobiográfica em Guia 
Afetivo da Periferia, de Marcus Vinicius Faustini

Pretende-se discutir a escrita de si presente no livro Guia Afetivo da Periferia (2008), de Marcus 
Vinícius Faustini, que se insere no projeto maior da coleção chamada Tramas Urbanas, editada 
pela Aeroplano, que dá visibilidade a eventos culturais e sociais que agora ocorrem nas periferias 
das grandes cidades brasileiras, cujas narrativas são contadas pelos próprios protagonistas. 
Marcus Vinícius Faustini, juntamente com os demais autores da coleção Tramas Urbanas, oriundos 
das margens econômica, geográfica e social do Brasil, traz para a literatura uma perspectiva 
diferente da que domina a cena literária atual, rompendo com o discurso hegemônico sobre quem 
pode fazer literatura. Buscando a inclusão social por meio da literatura e do engajamento em 
atividades culturais, o estudo da autoria na obra Guia Afetivo da Periferia atende aos reclamos de 
democratização do fazer literário. Narrado em primeira pessoa, com identidade implícita entre 
autor-narrador-personagem, a ficha catalográfica classifica o livro como “ficção”, ao passo que 
a trajetória pessoal do autor narrada e as mais de 50 (cinquenta) fotografias presentes na obra 
deixam dúvidas quanto ao correto enquadramento: romance ou autobiografia? Se a catalogação 
sugere a leitura da obra enquanto romance, como entender as diversas fotografias do autor 
trazidas para conhecimento do leitor, que, ao menos de forma aparente, parecem confirmar 
o pacto autobiográfico? Assim, a narrativa eleita estimula a pensar na tensão entre a escrita 
factual e a ficcionalização de si por parte do autor Marcus Vinícius Faustini. Esse estreitar de 
vínculos entre o produto literário e a realidade vivenciada é um dado que não se pode olvidar 
na literatura contemporânea, fato que não é exclusividade das obras produzidas no Brasil. O 
conceito de autobiografia criado por Phillipe Lejeune, bem assim o pacto de veracidade firmado 
com o leitor, será o ponto de partida para a leitura da obra eleita. A discussão sobre autoficção 
ainda engatinha no Brasil, mas já é objeto de polêmica na França pelo menos desde a edição de 
Fils em 1977, de Serge Doubrovski, que também norteará os estudos. Embora inexista consenso 
quanto ao termo autoficção, a discussão será trazida para a atual apresentação, em especial para 
se perquirir se a narrativa de si pode ser encarada sob o caráter ficcional, recorrendo, ainda, aos 
ensaios organizados por Jovita Noronha no livro Ensaios sobre autoficção (2014). A obra escolhida 
estabelece uma reflexão do real a partir da própria realidade, retratando a sociedade brasileira 

atual através de pontos de vista marginais ou periféricos, apresentando inovação das formas de 
expressão e da escrita. Não se trata, aqui, de um narrador que reproduz valores do grupo central, ao 
revés: a narrativa nos traz um autor que está à margem - deslocado fisicamente, economicamente 
e socialmente. É a visão de mundo desse sujeito, com sua experiência, tão diferente dos autores de 
classe-média que dominam a cena literária atual, que é trazida para a narrativa estudada. 
Palavra-chave 1: Guia Afetivo da Periferia 
Palavra-chave 2: Autoria 
Palavra-chave 3: Autobiografia 
Palavra-chave 4: Autoficção

Sylvain Adrien Optat Bureau (UFPR) A literatura-selfie: novas tendências na autoficção francesa 
contemporânea

Eleita “palavra do ano” em 2013 pelo Oxford English Dictionary, o selfie, autorretrato instantâneo, 
surgiu no era da revolução digital com a propagação das tecnologias móveis e o desenvolvimento 
das redes sociais, mudando a relação dos indivíduos com eles mesmos num período que 
acompanha a multiplicação de obras autoficcionais na literatura francesa contemporânea. Já no 
final do século XX surgiram diversos estudos questionando o gênero da autoficção, principalmente 
pela dialética realidade-ficção: de um lado, os ficcionais (COLONNA, 1989; GENETTE, 1991) 
entendem a autoficção como uma projeção de si dentro de um universo ficcional; do outro, os 
realistas (DOUBROVSKY, 1988) interpretam-na buscando suas raízes reais. O presente estudo 
tende a sair dessa perspectiva analisando a constituição sócio-midiática do gênero, com base 
num corpus mais recente composto apenas por narrativas do século XXI cujos autores são, entre 
outros, Houellebecq, Louis, Beigbeder, Nothomb, Ernaux, Darrieussecq, Laurens, Vigan, Angot, 
Boltanski. Buscando uma nova definição da narrativa autoficcional, constatamos que não existe 
apenas um tipo de autoficção. De fato, encontramos projetos autoficcionais tendendo a distanciar-
se do romance ao qual eles ainda estão presos, e do qual regularmente denuncia-se a exaustão 
formal. Em todos os textos autoficcionais analisados, o autor se desfaz do diktat do autor-morto 
(BARTHES, 1973) e inclui-se na sua narrativa. No entanto, a condição do autor-vivo não é mais 
suficiente à definição do gênero, pois as últimas produções literárias mostram que pode definir-se 
a autoficção com critérios complementários à presença do autor, como por exemplo o tempo, a ação 
do autor dentro da narrativa e o meio social. Falaremos, portanto, de autoficções nostálgicas ou 
sociológicas (Angot, Ernaux, Louis), jornalísticas ou testemunhas (Carrère) e midiáticas ou públicas 
(Houellebecq, Beigbeder, Nothomb). Essa última tendência – as autoficções midiáticas ou públicas 
– consiste em protagonizar o autor não mais como um indivíduo comum, mas como um escritor 
que convive no meio midiático-público francês, onde a figura do autor ocupa um lugar privilegiado. 
Questionando a etimologia do termo “autoficção”, originalmente fusão de “autobiografia” e “ficção”, 
construímos uma nova genealogia baseada na proximidade entre o prefixo grego  autós (“si-
mesmo”) e a palavra latina auctor (“autor”) para pensar a autoficção não mais como uma “biografia 
de si”, mas como uma “biografia do autor”. De “autor” vindo do latim augere que também gerou a 
palavra “ator”, podemos distinguir o autor e o ator, nos remetendo à dicotomia que opõe o escritor 
(écrivain) e o scriptor (écrivant) (BARTHES, 1964). Nesta perspectiva, as narrativas autoficcionais 
protagonizando o autor como pessoa pública escrevendo sua própria condição de escritor, podem 
aparecer como questionamentos sobre a função do autor na contemporaneidade. Nestes últimos 
anos, as ficções de autores famosos escrevendo sobre eles mesmos, com eles mesmos, por eles 
mesmos se tornaram um ritual na carreira dos escritores franceses contemporâneos, como selfies 
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ou autorretratos literários instantâneos, fotografando não só mais o “eu” como também o “autor”, 
dando luz aos poucos a um novo tipo de literatura: a literatura-selfie. 
Palavra-chave 1: autoficção 
Palavra-chave 2: autor 
Palavra-chave 3: literatura francesa contemporânea

Virginia Araujo (UNIFESP) Ampliar a realidade? Diálogos entre o Neo realismo italiano e a 
poética política de Antonio Manuel.

O diálogo entre o cinema de Antonioni e a literatura de Julio Cortázar é assumido como um emblema 
da produção fotográfica e audiovisual das décadas de 60 e 70, produção que sugere o desenvolvimento 
de uma linguagem como corpo empenhada em uma mirada crítica dos acontecimentos e podemos 
compreendê-la como produção de uma geração influenciada pelo filme Blow-Up. As poéticas 
vanguardistas Dadaísta, Surrealista que, em parte, se fragmentariam no advento da Arte Pop e dos 
conceitualismos na América Latina e, especialmente, durante a ditadura civil e militar que se implantou 
no Brasil com o Golpe de 1964, recrudescendo a partir de 1968, fundamentaram uma revisão crítica da 
realidade pelo artista Antonio Manuel. Diante das imagens fotográficas em seu trabalho gráfico, indago 
se ainda devemos ampliar o real e qual seria o seu efeito. Por suas características intrínsecas como 
meio popularizado e de inserção social, a produção editorial, fotográfica e cinematográfica implicou 
uma forte experiência de realismo crítico. Houve a proliferação de uma política da arte, a arte como 
vida, em face à repressão e à violência aos corpos nos protestos nas ruas, que se estenderam depois 
de Maio de 1968 em Paris às cidades da América. Como resultantes desta confluência de elementos 
que se encontram na arte desdeas vanguardas Históricas, bem como do fotojornalismo engajado e 
de elementos caros à cultura de massa, como a sexualidade, o erotismo, a música e a dramaturgia, 
analisarei um objeto híbrido - o painel em silk- screen Repressão outra vez: Eis o saldo (1968) de 
Antonio Manuel, sua relação com o filme Blow-Up de Antonioni que, por sua vez, dialoga com o 
conto “Las Babas del Diablo” do escritor argentino Júlio Cortázar. O objetivo da análise comparativa é 
problematizar a imagem fotográfica conotada ao código realista. A análise das imagens buscará uma 
revisão crítica do caráter documental da linguagem fotográfica, colocando em xeque a existência de 
algumas modalidades de representação forjadas no século XIX e ainda em vigor nos dias de hoje. A 
construção de novas narrativas como desejo de corrigir a realidade manipulada pelas mídias elege a 
montagem e a cor como estratégia comum às poéticas visuais das Neo vanguardas dos anos 60. 
Palavra-chave 1: imagem fotográfica 
Palavra-chave 2: Neo realismo 
Palavra-chave 3: literatura latino-americana 
Palavra-chave 4: Antonio Manuel

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [AUTO(FICÇÃO) E INTERDISCURSOS]

Ana Claudia Munari Domingos (UNISC) Em teu ventre: quando a ficção é mais verossímil

A literatura, em sua gênese, tem profundo sentido nos mitos e nas narrativas que explicam o 
funcionamento do mundo – desde as vozes coletivas e sustentadoras da coletividade, até a lógica 
da civilização e o sentimento do homem sobre si próprio. O romance está fundado sobretudo nessa 
última questão, na quebra entre esse mundo e o sujeito. Desde então, memórias coletivas, como as 

das guerras, e subjetivas, a exemplo de muitas biografias, têm-se dividido entre principais tendências 
da escritura, conforme a importância dos acontecimentos e das pessoas que o vivem – ora temos 
sido mais empáticos com o que nos rodeia, ora somos mais centralizados em questões individuais, 
marca esta da mentalidade contemporânea. Em Em teu ventre, romance de 2015, o escritor português 
José Luís Peixoto contraria um pouco essa tendência, ao ficcionalizar uma história que faz parte do 
imaginário cristão: as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, em 1917. Este trabalho busca 
compreender o entrelaçamento dos elementos referenciais factuais e a figuração das personagens, 
bem como a elaboração fictícia, pelo preenchimento dos vazios que a história nunca contou. Para tanto, 
utiliza aportes da narratologia, a exemplo de Roland Barthes, Gerard Genette e Paul Ricoeur, e das 
relações entre religião, jornalismo e literatura, a exemplo de Renato Modernell e Maria Clara Bingemer. 
Palavra-chave 1: José Luís Peixoto 
Palavra-chave 2: imaginário cristão 
Palavra-chave 3: ficcionalização

Daiane Crivelaro de Azevedo (UFF) Entre divórcio e assassinatos, a dupla rasura: o real e o 
fictício em Divórcio e Delegado Tobias, de Ricardo Lísias

As recentes publicações de Ricardo Lísias, os folhetins Delegado Tobias, iniciadas em 2014 e 
estendidas até o período atual, trouxeram à tona a discussão já iniciada com a publicação de 
Divórcio. Quando trazido a público, em 2013, o romance que retira o autor do quase anonimato e o 
leva às páginas de jornais coloca em xeque o estatuto ficcional ao apresentar Ricardo Lísias não só 
como autor e narrador, mas, principalmente, como personagem. A narrativa, que gira em torno de 
um divórcio vivenciado pelo narrador-personagem, parece apropriar-se do real para, enfim, rasurá-
lo a partir da incorporação entre o documental e o ficcional, evidenciado como uma tendência 
contemporânea por Beatriz Rezende (2008). Embora o nome de sua ex-mulher não esteja exposto 
na narrativa, o leitor que desconfia dos limites entre narrador, personagem e autor, em uma breve 
pesquisa, encontra sua identidade: Ana Paula de Sousa, que, segundo parte de seu diário transcrita 
no romance, “sou a melhor jornalista de cultura do Brasil” (2013, p. 35). Tendo reconhecimento 
como tal, Lísias-narrador assinala a constante insistência da personagem em prezar pela privacidade 
e se esquivar da exposição. Com a publicação do romance, no entanto, a fissura entre o real e 
fictício ultrapassa as páginas do livro e ganha repercussão para além da ficção: a jornalista é, então, 
demitida e inicia um processo jurídico contra o ex-marido. Vítimas da midiatização tratada pela 
Leonor Arfuch, o trama das intersubjetividades proposto por Lísias provoca a superposição do 
privado ao público, atendo-se a este como possível espaço de aprovação ou reprovação – literária, 
ética –, de modo que “a literatura se apresentava, assim, como uma violação do privado, e o privado 
servia de garantia precisamente porque se tornava público” (2010, p. 46). E é exatamente em cima 
da argumentação ficcional que Lísias assegura-se à literatura e vence o processo, alegando, a partir 
de passagens do próprio romance, que tudo aquilo insere-se no universo ficcional. Essa ocorrência, 
apropriada pelo autor-gesto como traço identitário, interessa à literatura à medida que dialoga com 
o que Josefina Ludmer chamou de literatura pós-autônoma, em que o divórcio entre o real e o fictício 
prescreveu na interpretação de alguns dos atuais romances. Com base na imergência da autoficcção, 
compreendida, aqui, “como uma narrativa híbrida, ambivalente, na qual a ficção de si tem como 
referente o autor, mas não como pessoa biográfica, e sim o autor como personagem construído 
discursivamente (KLINGER, 2007, p. 62), a presente proposta busca analisar tanto a rasura do real 
na construção de um gênero narrativo como a apropriação da ficção literária como argumento nos 
processos jurídicos aos quais Divórcio e Delegado Tobias estão submetidos. Acreditamos que, na 
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transposição entre literatura e jurisdição, há um importante diálogo entre ficção e realidade, de 
modo que o ficcional, ao rasurar o real, extrapola, inclusive, os “textos anfíbios que se sustentam no 
limite entre realidade e ficção” (GARRAMUÑO, 2012, p. 22). 
Palavra-chave 1: rasura 
Palavra-chave 2: real 
Palavra-chave 3: fictício 
Palavra-chave 4: Lísias

Guilherme de Figueiredo Preger (UERJ) Deus é assimétrico: ciência e discurso narrativo em 
Criação Imperfeita, de Marcelo Gleiser

Este trabalho propõe uma aproximação entre as “Duas Culturas”, da ciência e da literatura, através de 
uma leitura de Criação imperfeita. Cosmo, vida e o código oculto da natureza, do físico Marcelo Gleiser, 
para investigar a presença do discurso narrativo como componente do discurso científico. A querela 
das Duas Culturas, proposta pelo químico e romancista C.P. Snow em 1959, indica o distanciamento 
de entendimento entre os discursos das ciências exatas e das humanas. Para questionar essa ideia 
é proposta a tese de que a elaboração de narrativas é uma etapa importante, porém nem sempre 
explícita, para a construção de paradigmas científicos, sobretudo quando a ciência se defronta 
com questões “indecidíveis”, isto é, questões que não podem ser decididas por construções lógicas 
de um Sistema Axiomático Formal, nem podem ser verificadas experimentalmente. Tais questões 
são frequentes sobretudo no âmbito da Cosmologia e nas discussões sobre a origem do tempo e a 
formação do universo. Será debatida a ideia de que a indecidibilidade é a marca do real no interior 
do discurso científico e produz um impasse teórico por não poder ser simbolizado nem logica nem 
matematicamente. Este impasse muitas vezes obriga a ciência, mesmo nas mais avançadas pesquisas 
contemporâneas, a recorrer a premissas metafísicas e “onto-teológicas” como solução. Por outro lado, 
este real indecidível impulsona a produção ficcional na explicitação e justificação dos paradigmas 
da ciência e é também um recurso na resolução do impasse teórico. Porém, o recurso ficcional não 
se explicita, permanecendo oculto ou não refletido e permitindo a formação de dogmas. Através da 
distinção entre hipótese, dogma e ficção, proposta por Hans Vaihinger, e sua “lei do deslocamento de 
ideias”, a ficcionalidade intrínseca dos postulados científicos será então alvo de análise na indistinção 
de fronteiras entre hipótese e dogma. A narrativa, com o uso da ficção, articula a relação entre o 
discurso científico “strictu senso”, que é sintagmático, com o eixo paradigmático das perspectivas 
imagéticas para assim produzir uma “visão de mundo”, sem o qual a ciência é incapaz de comunicar 
suas pesquisas e descobertas. Será visto como a obra de Gleiser, como exemplo da literatura de 
divulgação científica, é levada a “narrativizar” o debate científico, explicitando os pontos de vista 
narrativos (focalizações). Esta obra apresenta assim um cruzamento entre três narrativas: a da 
“ciência monoteísta”, a contranarrativa apresentada pelo autor que produz a controvérsia científica e 
a metanarrativa autobiográfica que “justifica” a decisão entre essas narrativas e “decide o indecidível”. 
A narrativa de Gleiser permite assim explicitar aquilo que é omitido no discurso científico ao não ser 
capaz de articular sua própria atividade narrativa. 
Palavra-chave 1: Narrativa 
Palavra-chave 2: Ficção 
Palavra-chave 3: Literatura da Ciência 
Palavra-chave 4: Indecidibilidade

Ilana Goldfeld Carvalho (PUC-Rio) Autoficção e os discursos pós-discursos

O presente trabalho pretende articular o conceito de autoficção, surgido com a publicação do livro 
Fils por Serge Doubrovski em 1977, com o debate do pós-moderno, compreendendo-o como forma 
discursiva cuja própria existência só foi possível a partir das questões centrais suscitadas pela 
discussão acerca da pós-modernidade. Para tanto, pretendo relacionar a autoficção com a crise da 
representação, que se iniciou na modernidade, com o sujeito fragmentado pós-moderno e com as 
identidades híbridas estudadas pelo pós-colonialismo. Desde sua criação, o termo “autoficção” tem 
sido alvo de bastante polêmica tanto entre acadêmicos quanto entre escritores. Se a autobiografia já 
era considerada por muitos como um gênero literário de legitimidade questionável, a combinação 
de autobiografia e ficção encontra-se sujeita ao mesmo tipo de questionamento. Intelectuais como 
Vincent Colonna, Philippe Gasparini, Philippe Lejeune e o próprio Doubrovski dedicaram-se ao 
debate, que se estende desde como definir um gênero tão híbrido e aberto a tantas possibilidades 
até a se seria necessário que autor e protagonista compartilhassem do mesmo nome. É plausível 
conceber a autoficção como um possível desdobramento da crise da representação, presente no 
universo artístico desde a modernidade, no campo da literatura. Se a arte não está mais envolvida 
com uma tentativa de registro do real, o mundo literário abre-se a novas possibilidades de criação 
artística. Ao abrir mão do comprometimento com a verdade que a autobiografia almeja (objetivo 
que sabemos ser idealizado, uma vez que não há sujeito absolutamente imparcial), a autoficção 
renova a relação da literatura com a realidade. De certo modo, inspira-se na ideia nietzschiana de 
vida como obra de arte e torna difusas e apagadas as fronteiras entre vida real e ficção. Assim, o 
pacto autobiográfico de Lejeune sofre mutações e é muitas vezes embaralhado. Elizabeth Duque 
Estrada menciona Blanchot ao afirmar que há na autobiografia algo que não se pode dizer, uma 
espécie de lacuna impossível de ser trazida à luz (DUQUE ESTRADA, 2009). Na autoficção, a arte 
consegue lidar com a opacidade presente no relato autobiográfico, não procurando preencher 
os vazios que lhe são inerentes, mas sim oferecendo-se como uma ferramenta alternativa na 
hora de contar uma história. O sujeito pós-moderno, por sua vez, é fragmentado, o que significa 
que as relações estabelecidas entre ele e si mesmo, o Outro e o mundo são diferentes das da 
modernidade. O presente trabalho pretende analisar a figura do autor como sujeito pós-moderno, 
que não se vê mais como indivíduo unificado. Acima de tudo, ele consegue criar um personagem 
capaz de se alternar entre criação e realidade justamente porque a visão que o autor possui de 
si é fragmentada. Assim, a questão da representação é igualmente fragmentada, com o autor 
transitando entre vida e ficção. Tal pensamento é coerente também com as teorias pós-coloniais 
e um de seus objetos de estudo, a presença de um hibridismo nas identidades culturais. Em um 
mundo no qual é cada vez mais comum ver-se em um entrelugar, torna-se mais fácil criar um 
personagem cuja posição oscila entre ficção e realidade. 
Palavra-chave 1: Autoficção 
Palavra-chave 2: pós-modernidade 
Palavra-chave 3: sujeito pós-moderno

Maria Elizabete Nascimento Oliveira (UNEMAT) O engajamento de Maria de Arruda Müller e 
Dunga Rodrigues nas atividades literárias e culturais em Mato Grosso

A presente comunicação, fruto de pesquisa em andamento, busca apresentar as escritoras Maria 
de Arruda Müller(1898-2003) e Dunga Rodrigues (1908-2002), como pioneiras na difusão da 
literatura e da cultura no Estado de Mato Grosso. Acreditamos que a atenção voltada para a atuação 
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dessas duas mulheres, por meio da localização, levantamento e estudo de suas produções, muitas 
delas esquecidas nos arquivos e publicações da época, nos possibilitará resgatar aspectos da arte 
e da literatura, fornecer subsídios sobre a vida social no cenário histórico de Mato Grosso, além 
de dar visibilidade a ao papel por elas desempenhado nessa direção. Assim é que, na constituição 
do corpus de nossa pesquisa, contemplaremos o engajamento das referidas autoras em projetos, 
grupos e movimentos de cunho político-social, bem como uma amostra representativa da produção 
de ambas e a respectiva importância no jornalismo matogrossense de seu tempo, com vistas a um 
traçado de seus perfis intelectuais. Nos limites desta comunicação faremos uma breve apresentação 
das autoras, tendo em vista os elementos já recolhidos e focalizaremos em duas crônicas, “O 
Jornalismo em Mato Grosso” (1994, p. 51), escrita por Maria de Arruda Müller e “Experiência 
Jornalística” (1994, p. 188), de autoria de Dunga Rodrigues, ambas fazem parte da coletânea Cuiabá 
ao longo de 100 anos (1994), em que as autoras descrevem práticas cotidianas matogrossenses 
, revelam um pouco de suas relações com o jornalismo, e nos fornecem elementos relevantes de 
um contexto e um período em que também foram personagens. A trajetória de Dunga Rodrigues 
e Maria de Arruda Müller nos fornece dados para entender a história cultural e literária de Mato 
Grosso sobre um prisma humanizador e solidário. São mulheres que, apesar das limitações 
impostas pelo período de produção, romperam com a hierarquia vigente e nos ajudam agora, no 
nosso tempo, a (re)significar a história por meio dos seus registros. Falar em Dunga Rodrigues e 
Maria de Arruda Müller é falar de suas memórias e, falar de suas memórias, é compor o mosaico da 
História de Mato Grosso com grande parte das manifestações artísticas, culturais e literárias que se 
movimentaram na primeira metade do século XIX na região Centro-Oeste. Portanto, dar visibilidade 
a essas ilustres figuras, jogar luz sobre o seus legados, talvez seja um dos caminhos para fortalecer 
a difusão e a compreensão do percurso literário e cultural no Estado de Mato Grosso, pois como 
bem salientou Lenine Póvoas (1994, p.03), na apresentação do livro Cuiabá ao longo de 100 
anos, estas duas mulheres foram testemunhas e partícipes do que ocorria em nosso país no mais 
refinado meio social, no entanto, não perderam o contato com as camadas mais humildes de nossa 
população, bem como foram líderes de vários movimentos de filantropia. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Jornalismo 
Palavra-chave 3: Maria de Arruda Müller 
Palavra-chave 4: Dunga Rodrigues

Tatiana de Almeida Nunes da Costa (PUC-Rio) O espaço do blog em jogo com o autobiográfico: a 
escrita de Marcelino Freire em Ossos do Ofídio

Refletir sobre “aquele que escreve” em tempos de expansão das plataformas eletrônicas e da 
constante visibilidade autobiográfica que muitos escritores tomam para si, aparece como um 
dos desafios do movimento de analisar a produção textual contemporânea. Quem se arriscaria 
a traçar os limites entre o real e o ficcional exposto no universo da web? Certamente, estamos 
diante de uma figura do escritor mais humanizada - o escritor de carne e osso, ou melhor, o 
escritor criptografado –, desvelando em suas páginas pessoais aspectos de sua intimidade. Mesmo 
que virtualmente, ficam mais perto de seus leitores. Seja pela recorrência a temáticas próximas 
(questões afetivas ou político-sociais que afetam a cidade, o país), seja pela linguagem direta, quase 
um bate-papo de corpo-presente. O presente trabalho tem por objetivo problematizar a escrita 
blogueira a partir da atuação do escritor Marcelino Freire em seu blog “Ossos do Ofídio”. O blog 
de Freire, criado em 2011, é um espaço de divulgação de seus contos, de suas realizações como 

agitador cultural, mas também, é local de experimentação, de provocação de seus leitores onde o 
ficcional e o real aparecem embaralhados. 
Palavra-chave 1: Marcelino Freire 
Palavra-chave 2: Blog 
Palavra-chave 3: Literatura Contemporânea

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [GÊNEROS (AUTO)BIOGRÁFICOS, HISTÓRIA E POLÍTICA]

Daiane Basílio de Oliveira (UFV) e Nilson Adauto Guimarães da Silva (UFV) - História das 
mulheres, política e outros diálogos do século XIX no romance Indiana, de George Sand

Em meio aos grandes acontecimentos do século XIX, George Sand, em 1832, publica seu primeiro 
romance, Indiana, no qual a autora investe sua crítica à sociedade patriarcal, com maior enfoque 
na maneira com que a mulher era tratada no matrimônio. A presença maciça da História e da 
política como elementos constitutivos do romance, oferece-nos a dimensão temporal e o contexto 
a que a autora prima referir-se, afim de afirmar aquilo que se passava e como o extrato social 
acaba por sujeitar os indivíduos àquilo que lhe era de interesse, a exemplo das mulheres. Visto 
que a autora ocupa-se em discutir questões de ordem social, pode-se afirmar que o contexto 
político e histórico, na obra referidos, tende a incidir diretamente sobre o comportamento e 
caráter de cada personagem, ao passo que torna-se também, um dos objetos de crítica dentro 
da obra. Antônio Candido (2006) afirma que a dimensão histórica e a construção artística 
convivem como um conjunto dentro das obras literárias. Em se tratando do universo de Indiana, 
percebemos a expressão de uma época, do século XIX e da classe burguesa. Narrada com bastante 
realismo, o trabalho da autora, permite alinhar os fatores estéticos e sociais na obra. Para 
Chartier (1990), todo documento, seja ele literário ou de qualquer outro tipo, é representação do 
real que se apreende e não se pode separar de sua realidade de texto construído segundo regras 
próprias de produção, provenientes de cada gênero de escrita. Contemplamos, dessa forma, 
um romance no qual seu enredo é desenvolvido dentro de um período histórico, um romance 
que perpassa o real e o imaginário, que excede o limite através da maneira com que retrata 
uma gama de perfis políticos distintos entre si, os quais representam várias figuras sociais e 
até aquela que seria em suma, a idealização da mulher em ascensão à emancipação; além da 
maciça e relevante crítica social que se estende à política da época, até a mais clara situação 
da mulher na sociedade de 1830. Ao pensar no lugar das mulheres nas sociedades francesa 
ilustrado nas obra, temos o feminino como o segundo sexo (BEAUVOIR, 1949), de modo que para 
esse contexto, o homem é a norma e a mulher é o desvio. Trata-se de um espelho das autora e 
das demais mulheres, cerceadas pelos princípios religiosos e pelo moralismo das convenções 
sociais, os quais funcionam como aparelhos ideológicos repressores da individualidade e agem 
como fomentadores da massificação. Dessa forma, compreendendo-se a obra como “romance 
dentro da história, romance de 1830, Indiana é muito mais que um romance de tese que denuncia 
a opressão das mulheres dentro do casamento” (BORDAS, 2004, p.147), discutiremos acerca 
dos traços relevantes da vida social da época, através de acontecimentos históricos e perfis de 
personagens, bem como a situação da mulher dentro do matrimônio no século XIX delineada no 
romance, assim como a repercussão da publicação da obra. 
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Palavra-chave 1: História 
Palavra-chave 2: Política 
Palavra-chave 3: Crítica Feminista 
Palavra-chave 4: Literatura Francesa

Daniela Silva da Silva (UNICENTRO) Falar de si e desconstruir o outro: o controle do fictício e do 
imaginário

Segundo Luiz Costa Lima, em Trilogia do controle, “a narrativa real ou fingida da própria vida se 
tornou como um tipo de história, mais confiável que o enredo do romance e novelas”. Nos dias atuais, 
há cada vez mais leitores interessados em histórias sobre memórias. Por essa razão, falar sobre 
histórias de vida implica em falar sobre público e privado, bem como sobre a questão dos gêneros 
do discurso. Citando Niklas Luhmann, Costa Lima aponta que sentimentos, e, aqui, acrescento, 
gestos de escritas, revelam um “código diferenciado de comunicação”. Há, portanto, um padrão 
de comunicação que revela o indivíduo e o real. Uma vez contrariado esse padrão imaginário e 
cristalizado de mundo, ou como diz Costa Lima “os esquemas gerais de interpretação”, o mundo 
real pode se voltar contra o imaginário, ou contra o leitor do mundo. A recepção individual do 
real coloca-se como um risco, risco esse emblematicamente corrido por Paulo César de Araújo ao 
escrever e publicar Roberto Carlos em detalhes, o que culminou em uma autobiografia O réu e o 
rei, vista a proibição de circulação impetrada à obra. A primeira, uma biografia histórica, assim 
como a de Lira Neto, O inimigo do rei, em que conta a história de vida de Alencar, sem, no entanto, 
ter seu livro censurado. Também não passou por censura Ruy Castro (não desta vez), em Era no 
tempo do rei, tampouco Ana Miranda, em Desmundo, ou Manuel Antonio de Almeida, em Memórias 
de um Sargento de Milícias. Contra quê, cristalizado em nossa sociedade, foi o texto de Araújo para 
mobilizar um processo jurídico e todo um sistema de leitura, nacional e articulado? Em todos esses 
autores citados figura a imagem do Rei. Somos afinal uma República? Como as práticas de escritas, 
de autoria, os gêneros, a narrativa, discutem essas questões, bem como nos permitem historiar a 
experiência brasileira do controle do imaginário por meio de uma afirmação absolutista de mundo, 
de longa duração, ainda no século XXI, ainda numa República democrática capitalista? Falar de si é 
descontruir ou desmitificar o outro? À tal problematização, além dos já citados, também traremos a 
contribuição dos pensamentos de H. U. Gumbrecht, P. Ricoeur e R. Chartier. 
Palavra-chave 1: memórias 
Palavra-chave 2: Paulo César de Araújo 
Palavra-chave 3: imaginário

Fernanda Boarin Boechat (UFPR) Mobilidades literárias em Érico Veríssimo: Gato preto em 
campo de neve e a política de Boa Vizinhança estadunidense 

Compreendemos que o discurso literário é voz que integra uma comunidade discursiva. O discursivo aqui, 
que caracteriza essa comunidade, e? visto como interlocuc?a?o que se estabelece entre os sujeitos, como 
ac?a?o partilhada que os conduz a questionamentos. Assim, entendemos que o discurso litera?rio integra 
essa comunidade de comunicação enquanto voz que se manifesta sobre ela e seus temas, como voz ativa 
de um sujeito integrante de uma comunidade, que fala da mesma e para a mesma. Trata-se, portanto, de 
uma voz que vem permeada por discursos diversos e que irá, ademais, desencadear outros discursos, 
promovendo inúmeros diálogos na comunidade que o recebe. Dessa forma, o discurso litera?rio não se 
encerra em si mesmo, podendo ser inclusive definitivo na efetivação de conexões com outros universos 

discursivos. A partir desse entendimento, propomos uma reflexão que procura investigar a participac?a?o 
da produc?a?o litera?ria existente no grande discurso que se estabelece em uma comunidade que na?o 
mais se limita a?s fronteiras nacionais, mas sim que pode ser compreendida como uma comunidade 
discursiva mundial. Procuraremos demonstrar, enta?o, como o discurso litera?rio pode ser visto como 
um medium que, ao fazer uso da linguagem natural e dar-se nas dina?micas desta linguagem, pode ser 
capaz de incorporar e incentivar transformac?o?es na realidade extralitera?ria, desde quando se trata do 
indivi?duo leitor e a ampliac?a?o de sua visa?o de mundo ate? a possi?vel transformac?a?o de espac?os 
sociais. Esse medium, então, não é visto apenas como simples instrumento, mas como ambiente onde se 
constrói uma espécie de realidade ficcional capaz de dialogar com a realidade extraliterária. Em vista da 
discussa?o de natureza teo?rica brevemente exposta, propõe-se observar tais dinâmicas em diálogo com 
Gato preto em campo de neve (1941), a primeira narrativa de viagem de Érico Veríssimo (1905-1975), 
publicada após sua primeira estadia nos Estados Unidos, a qual oficializa a participação do escritor na 
política de Boa Vizinhança estadunidense instituída entre os anos 1933 e 1945 com os países da América 
Latina. Para tanto, não só trataremos de Gato preto em campo de neve em interface com esta política 
específica, destacando os potenciais de diálogo entre o discurso literário e o discurso extraliterário, mas 
procuraremos também destacar o lugar político exercido por Érico Veríssimo neste contexto, que, a nosso 
ver, é definitivo para a construção de sua posição de intelectual ao longo da carreira. Além da investigação 
de cunho teórico que se volta aos interesses mencionados, procuraremos também observar como é 
possível apontar para a revalorização não só da obra literária no amplo debate que se estabelece em 
uma comunidade de comunicação, mas também do papel do escritor enquanto intelectual não somente 
através de sua produção literária, mas especialmente graças a ela. 
Palavra-chave 1: Érico Veríssimo 
Palavra-chave 2: Discurso literário 
Palavra-chave 3: Estados Unidos 
Palavra-chave 4: Política de Boa Vizinhança

Rafael Batista de Sousa (UNB)  “Um eco da minha solidão”: os Diários Completos de Lúcio Cardoso

O trabalho apresenta uma proposta de análise dos Diários Completos de Lúcio Cardoso (1912-1968), 
publicados em 1970, sob a perspectiva de Ricoeur (2007), Lejeune (2014) e Dosse (2009), com o 
objetivo de investigar a construção de uma vida que se produz no limiar entre o real e o ficcional em 
um gênero, que, segundo nossa leitura, transborda o status autobiográfico e constitui literatura no 
conjunto da obra do autor. Consoante com o projeto estético de Cardoso, que, desde sua estreia em 
1934, faz de sua literatura território da escrita de si, o estudo se debruça sobre uma literatura que se 
faz sob o invólucro da escrita íntima tecendo uma vida inventada nos limites da palavra. 
Palavra-chave 1: Lúcio Cardoso 
Palavra-chave 2: diário 
Palavra-chave 3: autobiografia 
Palavra-chave 4: escrita de si

Viviane Dantas Moraes (UFPA) Literatura de testemunho, autobiografia e romance biográfico: 
um estudo sob a ótica de diferentes construções de subjetividade

Após a Segunda Guerra Mundial, a história da literatura se deparou com uma leva de escritos 
oriundos de relatos sobre a experiência no campo de concentração. Considerados, a priori, como 
fontes testemunhais dos horrores da vivência concentracionária, por motivos dos quais se pretende 
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expor, esses textos ganharam uma dimensão literária no que diz respeito à estrutura do romance, 
respeitando os limites entre a ficção e a não ficção. Portanto, os relatos advindos dos sobreviventes 
da Shoah, transmutando-se de um testemunho por Direito em dever de memória e justiça, atende, 
em sua maioria, os parâmetros estéticos da técnica narrativa. Há um narrador, mas nesse caso, em 
primeira pessoa, ou seja, o próprio autor. É o caso, por exemplo, das obras do judeu italiano Primo 
Levi (1919-1987), um dos que resistiram às atrocidades e resolveram partilhar sua experiência. 
No entanto, no decorrer do surgimento das narrativas consideradas testemunhos, publicadas em 
livros, nem sempre foi assim. Dentre a produção testemunhal literária há muitas variações de estilos 
narratológicos. Entretanto, hoje, considera-se que os testemunhos em primeira pessoa, ou seja, um 
narrador onisciente e onipresente são os que mais se adéquam a excelência de um gênero literário 
para o que se pretendeu e ainda se pretende ser a narrativa de testemunho. Uma das primeiras 
implicações no que concerne à estrutura desses textos é considerá-los como relato autobiográfico, ou 
seja, uma produção dentro do escopo do gênero biográfico. Porém, embora em sua origem se deva à 
vontade de relatar uma história de vida, nisso tem sua veia biográfica, a narrativa de testemunho tem 
uma essência ideológica, política e moral. A reflexão para esse trabalho é uma proposta de análise 
comparada entre as diferentes construções da subjetividade que podemos encontrar nos gêneros 
literários autobiográfico, romance biográfico e literatura de testemunho, sendo este último, o que 
mais se apropria da questão da alteridade. Considerado recentemente enquanto um gênero literário, 
buscamos elucidar os motivos pelo qual esse tipo de narrativa não pôde ser denominada como 
gênero autobiográfico. Um dos objetivos é identificar o aparecimento do gênero testemunhal, tanto na 
História como também na história da literatura universal, e avaliar quais foram os critérios elencados 
na produção dessas memórias testemunhais para que configurem textos literários, de acordo com as 
características do romance moderno. Na literatura de testemunho, dentre as escritas de si, podemos 
verificar um alto nível de alteridade, no que diz respeito à relação do sobrevivente com as memórias 
coletivas que incluem sentimento de culpa pela não sobrevivência do Outro. 
Palavra-chave 1: alteridade 
Palavra-chave 2: testemunho 
Palavra-chave 3: subjetividade 
Palavra-chave 4: memória

Regina Lúcia de Medeiros (UFRN) “O tempo e eu”: autobiografia e ficção de Luís da Câmara Cascudo 

Em O tempo e eu: confidências e proposições, obra de natureza autobiográfica publicada pela 
primeira vez em 1967, Luís da Câmara Cascudo consignou reflexões e apontamentos sobre sua vida, 
seus interesses, suas predileções, simpatias e amizades. A partir da leitura desses registros, somos 
informados de que o contato íntimo do escritor com o universo ficcional principiou desde cedo, 
quando ainda vivia sua meninice isolada e doente, sem amigos e sem direito a brincadeiras. Nas 
páginas desse livro, encontramos ainda a mescla de registros de leituras com anotações de caderno 
de viagens, reminiscências de casos e comentários acerca de acontecimentos históricos, ilustrando 
bem o estilo híbrido da escrita do célebre pesquisador norte-rio-grandense. Primeira e mais citada 
de suas obras autobiográficas, O tempo e eu apresenta uma estrutura organizada e hierarquizada, 
composta de quatro partes: “No rasto das velhas imagens”, narrativas breves sobre o nascimento e o 
crescimento de seu autor, dispostas em ordem cronológica, lembrando os personagens e os cenários 
da convivência familiar e amiga; “A lição do cotidiano”, reflexões sobre o aprendizado oriundo da 
experiência, que se aproximam, em sua maioria, do ensinamento fabular pelo fato de narrarem 
acontecimentos que culminam na formulação de uma lição ou de um preceito moral; “Compensações 

e mistérios”, discussões que retomam o caráter fabular dos textos anteriores, sobre as escolhas feitas 
ao longo da vida, entre os apelos opostos da “vocação” e da “remuneração”, e algumas narrativas acerca 
de casos e histórias ouvidas sobre experiências sobrenaturais; “Aula de bichos”, comentários, também 
de natureza fabular, tecidos a partir da observação do comportamento animal, ocupados, porém, como 
acontece nas fábulas, em ordenar um conhecimento sobre a espécie humana. As páginas de O tempo e 
eu nos fornecem elementos históricos e memorialistas: dados autobiográficos do escritor, informações 
sobre a sua relação com os homens e as coisas da sua cidade natal. De fato, o entrelaçamento entre 
autobiografia e memorialismo caracteriza o conjunto dos textos que integram o livro. Contudo, 
ponderamos que uma leitura orientada tão somente para a busca dessas informações biográficas, 
sem o propósito de problematizá-las, acaba por se mostrar superficial e ignora a importância desse 
volume para a compreensão do pensamento cascudiano. Dessa maneira, optamos por levantar 
questionamentos que condizem com o interesse deste simpósio e atentam para a riqueza da narrativa 
cascudiana. Propomos uma leitura que considere os imbricamentos existentes entre autobiografia e 
memorialismo, autobiografia e ficção. Para tanto, tomamos como pressupostos teóricos os escritos 
de Williams (1977), Miranda (1992), Benjamin (2006), Ricœur (2007) e Lejeune (2008). A presente 
comunicação reúne os primeiros resultados da nossa pesquisa de doutoramento, desenvolvida junto 
ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, vinculado à Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 
Palavra-chave 1: Autobiografia 
Palavra-chave 2: Luís da Câmara Cascudo 
Palavra-chave 3: Ficção 
Palavra-chave 4: Memorialismo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [SUBJETIVIDADE, POESIA E (AUTO)FICCIONALIZAÇÃO]

Aída Maria Jorge Ribeiro (UFF/ IFF) Os romances como ficcionalização do vivido

Os romances como ficcionalização do vivido. Aída Maria Jorge Ribeiro (UFF/IFF) A partir das leituras 
de duas obras de cunho autobiográfico da escritora antilhana Maryse Condé, La vie sans fards (2012) e 
Mets et merveilles (2015), busca-se observar de que modo - a partir de pistas oferecidas pela própria 
autora e conferidas por seu leitor - vida e obra apresentam uma intrincada relação, de onde decorre 
uma confusão deliberada entre o romanesco e os índices do real, um embate que a persegue desde 
seu primeiro livro. Tanto em La vie sans fards quanto em Mets et merveilles, Maryse Condé, além 
da biblioteca particular que oferece a seus leitores em uma multiplicidade de citações e referências, 
também tenta deixar pistas de leitura de muitas de suas obras, apresentando relações entre estas e 
os acontecimentos de sua vida. Nessas autobiografias, a todo o momento, indica ao leitor o recurso 
de ficcionalização do vivido (GASPARINI, 2014) utilizado em muitas de suas obras marcantes, ou seja, 
busca mostrar a realidade dos acontecimentos a partir de sua visão literária, de sua fabulação, de 
seu modo de ver e interpretar. Gasparini considera que algumas obras são lidas como autobiografia, 
e outras como romance; posicionando-se contra a possibilidade de leitura que siga, a um só tempo, 
as duas direções, como se diz, às vezes, em relação à autoficção. Para ele, não há um terceiro tipo 
de pacto de leitura, que não seja o autobiográfico ou o romanesco, como já postulara Lejeune. Pelas 
definições que Gasparini oferece, o texto de Condé seria “uma ficcionalização inconsciente (através 
de erros, esquecimentos, seleção, roteirização, deformações) comum a toda reconstituição narrativa.” 
(NORONHA, 2014, p.203) Algumas autobiografias deixam mais evidente o “pacto autobiográfico”, 
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marcando de forma particular a interlocução. Aqui, podem-se perceber, a todo instante, referências 
do tipo “Como disse em...”, “Como eu conto na narrativa...”, “Por exemplo, quando eu escrevi...”, “Como 
eu contei em...”, “Eu descrevo em...” que fisgam e instigam o leitor a conferir tal pacto; “denominarei 
essa forma indireta de pacto autobiográfico pacto fantasmático.” (LEJEUNE, 2008, p.50) Condé revela 
em La vie sans fards e ainda persegue em Mets et merveilles o desafio de traçar um mapa de leitura 
de suas próprias obras e oferece muitos elementos que contribuiriam para uma colagem ao real, o 
que Roland Barthes chama de efeito de real (BARTHES, 2004, p.190) e não a realidade propriamente 
dita. Os trechos de La vie sans fards e de Mets et merveilles que fazem referências às obras da autora, 
se confrontados com as mesmas obras citadas, estimulam o leitor, cão de caça (LEJEUNE, 2008), a 
aceitar e comprovar cada vez mais o pacto de sinceridade feito com ela (inicialmente na obra de 2012, 
com clara continuação na obra de 2015) que recorre a eventos de sua vida, pessoas e lugares pelos 
quais passou e apresenta como esses eventos, lugares e pessoas serviram de inspiração à criação 
de personagens, cenas, capítulos ou até mesmo obras inteiras, mostrando que a vida é um elemento 
essencial à criação literária.  
Palavra-chave 1: Narrativa 
Palavra-chave 2: Ficionalização 
Palavra-chave 3: Autobiografia 
Palavra-chave 4: Romance

Andrea Stelzer (UFRJ) A cena autoficcional e a poética dos afetos

Esta comunicação busca abarcar o universo da autoficção na cena teatral a partir da analise de dois 
espetáculos apresentados recentemente no Rio de Janeiro, que falam sobre a relação dos atores com as 
suas mães, que já faleceram: “Mamãe” do ator Alamo Facó e “Processo de conscerto do desejo” do ator 
Matheus Naschtergaele. A dramaturgia foi composta pelos atores, a primeira a partir de lembranças da 
mãe quando ela estava sofrendo com um câncer no hospital, o que a levou a morte. E o segundo a partir 
das poesias que a mãe escreveu antes de se suicidar, aos 22 anos, quando ele tinha somente três meses 
de idade. Os atores criam uma poética com seus corpos por meio de lembranças, poesias, musicas, a 
fim de estabelecer uma relação de encontro de afetos com as memórias de suas mães. Desta forma, irá 
se analisar as formas como os atores constroem suas poéticas a partir do real. 
Palavra-chave 1: autoficção 
Palavra-chave 2: poética da cena 
Palavra-chave 3: afeto

Maria do Socorro Pereira de Assis (Centro de Ensino Superior de Arcoverde) e Alexandre de 
Assis Monteiro (FAM AM) A verdade e a subjetividade: O senhor agora vai mudar de corpo, de 
Raimundo Carrero

Raimundo Carrero, escritor pernambucano, foi acometido por um grave acidente cardiovascular, 
no ano de passagem entre 2009 e 2010. Sobreviver àquilo foi quase uma aventura, uma invenção. 
Palavras do autor. Ele resolveu contar sua história, mas afirma que não queria fazê-lo como uma tola 
proclamação da dor, e nem queria atrair para si, curiosidades e compaixão. O acontecimento já havia 
sido amplamente noticiado pela mídia local e nacional. O público acompanhava o quadro e mantinha 
satisfeita sua necessidade de informação. Carrero, no limbo vida/morte, decidiu, então, criar um 
narrador em terceira pessoa, “o escritor”, a partir do qual exercitaria a imaginação criativa e contaria 
a partir de imagens e metáforas, sua versão dos fatos. A trama é posta para o público num romance 

de 112 páginas e soa como um impasse: integrar a narrativa num corpo que talvez deixasse de existir. 
Criar este corpo – permanecer vivo - é o primeiro desafio encontrado pelo “escritor”. É também desafio 
do leitor, pois, segundo Barthes, o corpo vivo não existe a priori na experiência da leitura, mas pode ser 
constituído desde o seu sentimento de prazer, experiência radical que transcende quaisquer deleites 
ou satisfações, é um “traço de um corte, de uma afirmação e o sujeito dessa afirmação, longe de poder 
acalmar-se, nunca é mais do que uma contradição viva: um sujeito clivado, que frui ao mesmo tempo, 
através do texto, da consistência de seu ego e de sua queda”. Nenhum pacto com o leitor é capaz de 
recuperar esse ser. Essa experiência é vertiginosa, pactuá-la significa também correr riscos de morte. 
Como um historiador que se põe de volta ao passado a fim de reajustar “seus vestígios documentais”, 
Carrero resolveu rever a sua própria história e reparti-la com o público leitor. Elaborou assim, para 
falarmos como Ricoeur, “uma conduta de objetividade de tipo próprio”, a partir da qual, aquele AVC 
começou a divagar na vastidão de novos espaços: o corpo do texto que a experiência estética erige 
a partir da noção de prazer definida por Roland Barthes. Em O senhor agora vai mudar de corpo, 
a fruição do leitor ignora dados estatísticos e busca, sôfrega, novas formas de acasalamento, nova 
elaboração de uma vida que se despe das linhas, traços de um narrador que se presta a restabelecer 
as coisas tais quais elas se passaram, mas, nesse ajuste de contas, percebe que compreender e explicar 
os fatos é uma tarefa que se torna a cada linha mais distante e ineficaz. Os leitores que desejam 
talvez como o próprio narrador enfrentar os acontecimentos, requalifica-los, espreita-os o fantasma 
da morte, morte do autor. Ou seja, numa narrativa existe o momento em que a linguagem assume o 
comando das vidas que a seguem, a do texto e a do leitor, destituindo os fatos narrados e a identidade 
histórica do seu status de verdade. Propomo-nos a examinar neste estudo, o estatuto do prazer, como 
refere Barthes, habitado não por um sujeito de fato e de direito, tampouco por um leitor comum, 
preocupado com limites éticos e morais, mas, por dois entes que, dialogando, desafiam as convenções, 
as instituições, os acontecimentos, a morte. A verdade passa a ser apenas uma possibilidade de leitura 
e “o autor é a última pessoa autorizada a interpretar o que produziu”. 
Palavra-chave 1: Raimundo Carreiro 
Palavra-chave 2: narrador 
Palavra-chave 3: O senhor agora vai mudar de corpo

Natasha Centenaro (PUCRS) Por uma Carta ao (meu) pai: a representação paterna em Ribamar, o 
diálogo com Kafka e a enunciação da (minha) voz autoral

Este trabalho pretende enfocar as considerações iniciais do projeto de doutorado em Teoria da 
Literatura (PUCRS) intitulado “Por uma Carta ao (meu) pai: a representação paterna na literatura 
brasileira dos séculos XX e XXI”. O tema da representação paterna na literatura brasileira a partir do 
olhar do(a) filho(a) me motivou, sobretudo, ao perceber que o pai é pouco tratado e pesquisado, ao 
se levar em conta a figura da mãe e sua representatividade. Inclusive, nos estudos de Psicologia, o pai 
começa a ser estudado e conduzido em destaque com as teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, no 
fim do século XIX e começo do século XX. Quando a mãe já aparece na literatura clínica desde 1830, 
com registro nos Estados Unidos. Para este projeto, o corpus de romances selecionados consideram 
os critérios de narrador autodiegético, homodiegético e heterodiegético, sendo o(a) filho(a) a 
personagem principal ou focalizador(a), portanto, o pai não pode ser o narrador ou principal. 
Como esse filho ou filha enxerga, considera, pensa o pai? Em se tratando de relacionamento pai-e-
filho(a), como fundamentação teórica, tem-se o aporte da Psicanálise, além das considerações da 
História e da Sociologia, pois intento vincular as personagens ficcionais e seus universos fictícios 
em correspondência ao mundo real e suas transformações. Ou seriam personagens reais falando 
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de universos e pessoas reais? O pai que está no romance é somente ficcional? Em que medida esse 
também é o meu pai? Estas questões corroboram às hipóteses levantadas no decorrer da pesquisa 
iniciada no ano de 2015. No que concerne esta comunicação, em particular, escolhi o recorte na obra 
Ribamar, de José Castello (2010), que integra o corpus, na sua análise e no diálogo estabelecido com 
a obra de Franz Kafka, sobretudo, Carta ao pai. É imprescindível ressaltar que, assim como Franz 
Kafka escreveu em 1919 esse texto paradigmático para se compreender quem foi o seu progenitor 
(com isso, estabeleceu um modelo de pai), na tentativa de uma auto-busca por sua literatura, para 
desvendar a sua própria face na face do pai, minha jornada pretende alicerçar-se no campo teórico, 
investigativo e analítico, porém, sem ocultar os motivos pessoais a que me levam a empreender essa 
tarefa difícil de encontrar o eu no outro, esse outro tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe, esse 
outro que, se não fosse por ele, eu também não estaria aqui. Kafka se tornou Kafka porque Hermann 
foi Hermann, tirano, autoritário, cruel. Se em Ribamar, Castello estende esse laço com o escritor de 
A metamorfose (1915), com base em fatos biográficos como a sua relação com o pai e a influência 
decisiva desse na sua formação como indivíduo, a carta de Kafka pode, dessa forma, contribuir para 
minha busca por esse(s) pai(s) – o meu (inclusive), o(s) da literatura brasileira dos séculos XX e XXI. 
Palavra-chave 1: Representação paterna 
Palavra-chave 2: Literatura brasileira 
Palavra-chave 3: Ribamar 
Palavra-chave 4: Carta ao pai

Samira Pinto Almeida (UFMG) Encontros entre mundo e literatura 

O objetivo da comunicação será refletir sobre as relações possíveis entre mundo e literatura, ora 
pensando a realidade como luz que incide no palco da ficção, ora considerando a ficção enquanto 
um ponto singular de mirada sobre a realidade. Tais relações serão contempladas, inicialmente, 
através do conceito de mimese elaborado por Aristóteles (2011) em sua Poética. Compagnon 
(2012), em O demônio da teoria, afirma que a crítica tradicional leu o termo citado como imitação 
da natureza – sem, contudo, questionar outras possibilidades de tradução e sem considerar o todo 
desenvolvido pelo filósofo no seu famoso tratado estético. Assim, por muito tempo pensou-se a 
literatura, sobretudo, enquanto reflexo da realidade. Essa visão foi combatida por outra, moderna, 
que se valeu do próprio Estagirita para quebrar o aparente jogo de espelhos entre a realidade e 
a literatura. Foi somente com uma nova tradução francesa do texto aristotélico em 1980 e com a 
empreitada levada a cabo por Genette e Todorov na revista Poétique que a Poética passou a ser 
vista como “a arte da construção da ilusão referencial” (COMPAGNON, 2012, p. 102). Há, portanto, 
uma tentativa dos modernos em desvincular a relação rasteira entre ficção e realidade, buscando 
cada vez mais a autonomia da literatura e outras conexões possíveis entre os dois mundos (o 
real, o ficcional). Ao revisitar a crítica literária interessada no diálogo entre vida e arte, pretende-
se discutir paralelamente três romances que aprofundam a problemática: Aventuras de Alice no 
País das Maravilhas e Através do espelho, ambos de Lewis Carrol, bem como O livro de Praga, de 
Sérgio Sant’Anna. Tais obras discutem o fazer artístico através de processos metaficcionais. Nas 
aventuras de Alice, o reino encantado parece ser o grande responsável por propiciar à protagonista 
uma percepção mais aguçada de sua própria realidade através dos conflitos instaurados entre as 
lógicas distintas do seu mundo real (o que se considera realidade dentro do mundo ficcional) e do 
seu mundo de sonhos. Por sua vez, o narrador de O livro de Praga, mergulha constantemente em 
situações causadoras de estranhamento, nas quais é difícil estabelecer onde termina a realidade 
e onde começa a ficção. O próprio romance, nascido da experiência de trânsito vivida por Sérgio 

Sant’Anna na cidade de Kafka, encontra-se no limiar dos dois mundos, posto que, num jogo de 
mise en abyme, se configura como o relato de viagem de um famoso escritor brasileiro chamado 
Antônio Fernandes. A comparação entre as vivências de Alice em terras imaginárias e aquelas 
“surreais” experimentadas por Antônio numa cidade estrangeira revela, cada obra a sua maneira, 
que debruçar-se sobre o reino difuso do ficcional seria uma forma de transpor os limites estreitos do 
cotidiano opressor, dando a este novo significado. 
Palavra-chave 1: Mimese 
Palavra-chave 2: Metaficção 
Palavra-chave 3: Narrativa

Thadeu Togneri Moreira (UERJ) Tempo, Vida, Poesia: matéria e memória na prosa drummondiana

O presente trabalho aborda Tempo, Vida, Poesia, obra ainda pouco estudada de Carlos Drummond 
de Andrade, publicada em 1986, produto final de uma série de oito entrevistas radiofônicas 
concedidas à amiga e jornalista Lya Cavalcanti, veiculadas, todos os domingos, pela PRA-2, Rádio 
Ministério da Educação e Cultura, na década de 1950. Objetiva-se no contexto de Tempo, Vida, 
Poesia, apreciar o trabalho literário da narrativa enquanto media fundamental da recordação que 
se projeta sobre a memória dos vestígios autobiográficos do autor. Neste sentido, a performance 
singular do prosador em foco permite identificar o percurso de “uma vida literária” , principalmente 
na empatia que estabelece com o receptor e a matéria da recordação e memória constituídas em 
imagens, que figuram sua própria complexidade subjetiva enquanto “personagem”. A riqueza poética 
do artifício de escrita encena a oralidade da experiência singular do narrador, possibilitando uma 
compreensão ampliada do fazer literário em foco, principalmente no que se refere à auto-ironia e ao 
humor em relação à matéria da recordação e memória de sua própria vida, reatualizando leituras e 
críticas ao corpo canônicos de seus escritos. Esta característica da obra permite analisar os traços 
do perfil autobiográfico do narrador que se integram harmonicamente à memória autobiográfica 
dos intelectuais no período do Estado Novo e à memória sócio-cultural do país, na medida em que 
a memória intelectual do autor, como crítico de seu tempo, contribui para ampliar a percepção 
de organização da cultura nacional entre 1920 e 1950. Neste contexto, o debate acerca da cultura 
brasileira constitui uma tradição entre os escritores nacionais, manifestando um traço constante, 
que permite delinear o roteiro de um itinerário intelectual coletivo, principalmente no que se refere 
a um processo contínuo de representação da identidade cultural nacional. O ingresso de Getúlio 
Vargas na Academia Brasileira de Letras assinala uma reconfiguração particular neste debate acerca 
da atuação tradicional dos escritores, principalmente ao criticar a metáfora machadiana da “torre 
de marfim” em contraposição à profissionalização do trabalho de escrita requerida pela “Ideologia 
de Estado” emergente nos anos 30, delimitando a participação dos intelectuais no âmbito de um 
“projeto político-pedagógico” dedicado à popularização e difusão ideológica do regime: enfocar 
o vínculo dos intelectuais com este projeto evidencia as relações entre propaganda política e 
educação no Estado Novo. Assim, os relatos de Drummond em Tempo, Vida, Poesia tratam de suas 
contribuições neste projeto enquanto chefe de gabinete no Ministério da Educação, administrado 
por Gustavo Capanema. Destacam-se também aspectos da cooptação dos intelectuais no contexto 
e da articulação entre uma política nacional de educação erudita e o controle das comunicações 
pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Além disso, a narrativa traz cenas privilegiadas 
na história da literatura brasileira: a mocidade do “Café Estrela”, o encontro com os modernistas 
paulistanos, as correspondências estabelecidas entre seus contemporâneos como heranças na sua 
“geração de modernistas”. Sendo assim, busca-se verificar em que medida Tempo, Vida, Poesia 
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contribui na reconstituição e atualização da memória do movimento modernista mineiro pensando 
também na relação com o modernismo em escala nacional. 
Palavra-chave 1: Matéria 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: prosa drummondiana

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [FICTÍCIO, IMAGINÁRIO E (AUTO)BIOGRAFIAS]

Alexandre Ferreira Velho (PUC-Rio) Profanação autobiográfica em Por que a criança cozinha na 
polenta, de Aglaja Veteranyi

Esta proposta de apresentação é um ensaio aproximativo entre o material de minha pesquisa de 
doutoramento, Profanações autobiográficas, e o livro Por que a criança cozinha na polenta, de Aglaja 
Veteranyi. Tomo como ponto inicial, e de suma importância, a conceituação de Philippe Lejeune 
(2008) sobre o conceito de autobiografia: “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real 
faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de 
sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 14). A partir desse ponto, minha pesquisa (de um modo 
geral) segue um caminho de distanciamento para distintos modos como se podem narrar a vida e a 
experiência humanas. O objetivo é ir além da mera inclusão de “exemplos” e/ou gêneros dentro de um 
reservatório das formas cambiantes, que esse tipo de narração pode assumir. Para tanto a discussão 
tem estabelecido diálogo com o conceito de profanação, do filósofo italiano Giorgio Agamben (2007). 
Para Agamben, profanar é uma ação política que busca devolver o que está consagrado ao livre uso 
dos homens, ou ao uso comum dos homens. “Profanar significa abrir a possibilidade de uma forma 
especial de negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso particular.” (AGAMBEM, 
2007, p.66). Dentro dessa perspectiva a pesquisa se interessa pelo uso da profanação por identidades 
e subjetividades minoritárias e/ou periféricas na constituição de atos autobiográficos. Uma vez que, 
sendo a autobiografia um dispositivo de poder associado à escrita individual sobre a personalidade de 
um sujeito branco, eurocêntrico e colonizador, os diversos usos operados por essas “vozes menores” 
abolem e cancelam as separações que a autobiografia, como sagrado, havia separado e petrificado. 
É dentro desse contexto que lanço meu olhar sobre o texto de Veteranyi. Nele a autobiografia não 
consiste, na verdade, no relato dos acontecimentos de uma vida, mas em um rumor profundo e secreto, 
de tentativa de articulação de uma experiência extrema, que só se torna perceptível na escrita. A voz-
narrativa não é a voz de uma pessoa já adulta, interessada em dar sentido e revisitar/solucionar os 
traumas de sua experiência da infância. Aglaja dá voz a uma criança anônima que narra a história sem 
fazer distinção entre e sem hierarquizar o que é propriamente realidade e o que seria imaginação 
e devaneio. Minha proposta é, portanto, discutir o que pode ser audível dessa construção de 
subjetividade, isto é, o rumor autobiográfico dessa “voz menor”, à qual aproximo o conceito de devir-
criança de Gilles Deleuze & Félix Guatarri (1997). 
Palavra-chave 1: Autobiografia 
Palavra-chave 2: Narrativa de construção do self 
Palavra-chave 3: Profanação autobiográfica 
Palavra-chave 4: Aglaja Veteranyi

Eloise Porto Ferreira (PUCRio) O baú de memórias

A escrita de si parece ganhar novas nuances na contemporaneidade. Conceitos como autobiografia e 
autoficção tornam-se cada vez mais difusos e abrangentes, e várias possibilidades de experimentação 
técnica são exploradas por escritores cada vez menos atrelados à noção clássica de veracidade. O 
questionamento do conceito de verdade e da própria noção de sujeito possibilitaram novas formas 
de composição de autobiografias e obras de autoficção, que cada vem mais vem ganhando adeptos no 
mercado editorial. Para entendermos tal fenômeno, faz-se necessário conceituar o que entendemos 
como autoficção. O termo, proposto por Serge Doubrovsky para designar seu livro Fils, pretende o 
imbricamento de autobiografia e ficção. Doubrovsky explicava a preferência por esse processo dizendo 
optar pela criação de ficção a partir de fatos reais, e que autobiografia é algo destinado “aos grandes”. 
No entanto, enquanto a autobiografia lida com a veracidade, a autoficção traz o viés ambíguo, onde 
as fronteiras entre ficção e não ficção estão diluídas. É interessante notar que o fenômeno no Brasil 
parece ganhar bastante força na contemporaneidade, mas não é algo novo. De acordo com Luciana 
Hidalgo, Lima Barreto, em Recordações do escrivão Isaías Caminha, já utilizava esse procedimento 
literário, que causou estranhamento quando foi realizado. Muitos são os escritores brasileiros 
contemporâneos que parecem seguir esse caminho, como vemos em O filho eterno, de Cristóvão 
Tezza, A chave da casa, de Tatiana Salem Levy, Diário da queda, de Michel Laub, entre outros. Em 
artigo publicado na Folha de São Paulo, Raquel Cozer sugere que essa tendência coincide com a época 
da superexposição dos autores. No entanto, podemos questionar até que ponto essas narrativas 
“coincidem” com a fase de superexposição dos autores: seria essa opção somente uma coincidência, 
ou ela também está atrelada ao fenômeno da autoria celebridade? Seria a narrativa autoficcional um 
procedimento que atende à demanda do mercado de colocar não somente personagens nas estantes 
de livraria, mas também o autor, transformando-o em um personagem-narrador? Na impossibilidade 
de falar do outro, encontramos a tendência contemporânea cada vez maior em falar de si, ainda que 
seja pelo outro, como nos casos estudados nessa comunicação. A retomada de si pelo outro encontra 
expressão em Pedro Nava, e ecos em Ricardo Lísias e Carola Saaverdra. A presente comunicação 
propõe-se a investigar, ainda que de forma inicial, o uso de registros escritos (anotações,arquivos e 
diários, principalmente) como o início da criação de obras de ficção, presente na obra Baú de ossos, 
de Pedro Nava, em contraposição aos contemporâneos O inventário das coisas ausentes, de Carola 
Saavedra, e Divórcio, de Ricardo Lísias. Pedro Nava compõe sua narrativa ficcional partindo de seus 
arquivos familiares – é a memória concebida através da reconstrução ficcional de documentos. 
Ricardo Lísias parte de suas próprias anotações e do diário de sua ex-mulher para compor Divórcio, 
polêmica narrativa autoficcional contemporânea. O protagonista de Carola Saavedra parte de registros 
e cadernos de anotações para compor seu romance. Em todos eles, um ponto em comum: o uso de 
registros para a criação ficcional como ponto de partida. 
Palavra-chave 1: autoficção 
Palavra-chave 2: autoria 
Palavra-chave 3: real/ficção 
Palavra-chave 4: autores contemporâneos

Irene Correa de Paula Sayao Cardozo (UFF) O autorretrato em verde de Marie NDiaye ou o “eu” 
que vacila como um rio turvo

O presente artigo se inscreve no contexto da reflexão sobre o papel da literatura na constituição de 
subjetividades na contemporaneidade pós-moderna. A fim de problematizar oposições intransponíveis 



XV encontro abralic Guia de Programação
10910

8
entre “escritas de si” e narrativas ficcionais, verossímil e inverossímil, real e fictício, buscarei pensar as 
estratégias narrativas empregadas pela escritora francesa Marie NDiaye, no “autorretrato fantástico” 
Autoportrait en vert, para se inscrever literariamente enquanto singularidade. Trata-se de mostrar 
como a construção ou a desintegração da realidade operando em diversos sentidos – que vão do 
anuviamento interior (presente fantástico) à encenação e (re)apropriação do “eu” pela escrita 
(presente na narrativa autoficcional) – afetariam a busca identitária e a expressão da alteridade da 
autora-narradora, sinalizando para uma impossibilidade de realização plena no mundo real. 
Palavra-chave 1: escritas de si 
Palavra-chave 2: fantástico 
Palavra-chave 3: autoficção 
Palavra-chave 4: psicanálise

Kátia de Souza Nascimento (UERJ) O fantástico-maravilhoso em A Orgia dos Duendes, de 
Bernardo Guimarães

Esta pesquisa propõe analisar o poema “A Orgia dos Duendes”, da obra Poesias Diversas, do autor 
brasileiro Bernardo Guimarães (1825 - 1884). A partir de uma análise do discurso do eu poético, que 
se configura como um sujeito externo ao evento macabro observado por ele em uma floresta, o modo 
como o subgênero fantástico-maravilhoso manifesta-se nesse texto será investigado. A visão do autor 
Tzevetan Todorov quanto aos subgêneros originários dos seguintes gêneros literários: Estranho, 
Fantástico e Maravilhoso servirá como base para esse estudo. Outros autores, como Noël Carroll e 
Remo Ceserani, também contribuirão para o aprofundamento deste trabalho. Dessa forma, objetiva-se 
preencher a lacuna que ficou em relação ao Bernardo Guimarães como poeta ultrarromântico, digno 
de reconhecimento tanto como em relação à sua produção romântico-popular, em que ele se destacou 
com o conhecido romance A Escrava Isaura (1875). Também será investigado o modo especial como 
Guimarães configura seus personagens de inspiração folclórica no evento soturno do poema em 
questão, compondo um estilo macabro-grotesco em sua face poética. Em síntese, a proposta central 
deste trabalho é apresentar uma nova leitura de “A Orgia dos Duendes”, através de investigação a 
respeito da construção do eu poético com vistas a um efeito de fantástico.  
Palavra-chave 1: Bernardo Guimarães. 
Palavra-chave 2: Poema narrativo macabro-grotesco. 
Palavra-chave 3: Perspectiva Fantástico-maravilhoso. 
Palavra-chave 4: Ultrarromantismo - Século XIX

Tiago Monteiro Velasco (PUC-Rio) ...eu escrevo eu escrevo eu..

O presente trabalho é um experimento de escrita de si literária, de cunho teórico-prático, a partir 
da indagação sobre possíveis formas autobiográficas que ensaiam respostas plausíveis face à 
incredulidade com relação a grandes narrativas fundadas sobre a ideia de um sujeito supostamente 
autônomo, autoconsciente, integrado. O formato experimental deste trabalho é um ensaio para 
chegar ao formato final da minha tese. A metanarrativa aqui apresentada reflete não somente sobre 
o processo de escrita, mas também sobre a “invenção” de um narrador autocentrado durante a 
escrita. Este trabalho se justifica dentro de uma perspectiva construtivista, de autores como Benhard 
Poerksen e Siegfried J. Schmidt, que compreende que a realidade, bem como objetos, é construída 
pelo observador, de forma intersubjetiva. O conhecimento e o acesso à realidade são apreendidos 
e construídos por sujeitos históricos, a partir de seus aparatos cognitivos, inseridos em contextos 

socioculturais específicos. Assim, o foco deste texto passa do objeto para processos de construção; em 
vez de perguntar “o quê”, cuja resposta seria o objeto, explicar o “como”, que leva o pesquisador, como 
um observador de segunda ordem, à compreensão e ao desvendamento do processo de construção 
deste objeto. Este ensaio mostra-se não só como um espaço em que o percurso da pesquisa pode ser 
desvelado, explicitando dúvidas, dificuldades, confortos e desconfortos que surgem durante o período 
de doutorado, mas também se apresenta como o lugar de encenação e construção deste autor e futuro 
doutor em Letras no ato da escrita. Para isso, além do formato experimental, que inclui estratégias 
referenciais verificáveis, simultaneamente a outras que geram dúvidas e contradições, identidade 
onomástica entre autor, narrador e personagem, narrativa fragmentada, este trabalho dialoga, de 
forma implícita e explícita, com teóricos da escrita autobiográfica, como Philippe Lejeune, Leonor 
Arfuch, Alfonso de Toro e Diana Klinger. O texto busca manter a instabilidade do narrador e, também, 
tentar provocar instabilidades na leitura, a partir da problematização de categorias como “verdade”, 
“real” e “eu”. As discussões teóricas aqui presentes respeitam a própria desordem no espaço disciplinar 
dos estudos literários e as hesitações pessoais diante dos debates nada consensuais sobre o assunto. 
Este experimento de escrita de si literária deve ser compreendido como performance do autor tanto na 
construção do texto quanto em sua vida pública. Mas, nessa fusão entre real e ficcional, se dá também 
a performance do narrador, em processo durante o próprio ato da escrita objetiva, deste modo, uma 
construção identitária móvel, em aberto. A despeito da discussão teórica presente neste experimento 
de escrita de si literária, os leitores idealizados não são apenas profissionais, pesquisadores e críticos, 
mas diversos tipos de leitor interessados na leitura de ficção. 
Palavra-chave 1: Autobiografia 
Palavra-chave 2: Autoficção 
Palavra-chave 3: Escrita criativa 
Palavra-chave 4: Performance

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [ARTE, REAL E (AUTO)FICÇÃO]

Alexandre Pacheco (UNIR) A paisagem urbana de Porto Velho e a constituição estética de uma 
“poética das ruínas” na Amazônia Ocidental

Essa pesquisa tem como intenção analisar alguns elementos da paisagem urbana contemporânea 
da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, Amazônia, em perspectiva comparativa com as 
representações da literatura histórica e de ficção produzida sobre a cidade, mas também em comparação 
com as representações da literatura de ficção e da crítica literária produzida sobre a Amazônia nos 
últimos cem anos. A análise incidirá sobre os processos de intervenções que expressam os padrões 
políticos do poder, como também os padrões econômicos, estéticos e culturais da vida local e que 
se relacionam com a promoção da fragmentação, da falta de unidade, da distorção e até mesmo da 
própria destruição de certos elementos da paisagem urbana contemporânea da cidade de Porto Velho. 
Nossas referencias teóricas irão se basear no diálogo com autores como João Henrique Bonametti que 
influenciado por Walter Benjamin entende o conceito de paisagem urbana como produto de complexas 
percepções do homem sobre ela. De acordo com esse autor, as paisagens não devem ser lidas apenas 
sobre o que vemos nelas, mas também a partir da identificação e sensibilidade que possam despertar 
nas pessoas. Esse conceito de paisagem urbana envolve além do que vemos nelas, também os objetos, 
as luzes, cores, sons, histórias, impressões e memórias que possam conter. Esse conceito de paisagem 
urbana, por outro lado, nos leva ao estudo da literatura de ficção produzida sobre a cidade de Porto Velho 
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e sobre a Amazônia, bem como a crítica literária que se debruçou sobre ela. Sobretudo se considerarmos 
as possibilidades da paisagem urbana de Porto Velho - através das suas formas fragmentadas, distorcidas 
ou destruídas - nos revelar as imagens simbólicas de uma trágica vida urbana em relação ao avanço da 
inserção da cidade ao capitalismo nacional e internacional. Imagens que se relacionam, por sua vez, com 
os enredos apocalípticos, com os enredos trágicos e violentos, com as imagens de ruínas percebidas 
em boa parte da literatura de ficcção da Amazônia e que foram percebidos por críticos como Francisco 
Foot Hardman e Jaime Gizburg, ambos influenciados por Walter Benjamin. Somado a alguns nomes da 
literatura amazônica produzida nos últimos cem anos nós pretendemos também para utilizar para o 
desenvolvimento dessa pesquisa, algumas obras de historiadores e críticos literários tais como: Manoel 
Rodrigues Ferreira e sua obra A Ferrovia do Diabo; Euclides da Cunha e sua obra À margem da História; 
Francisco Foot Hardman e sua obra A Vingança da Hiléia: Euclides da Cunha, A Amazônia e a literatura 
moderna; e Allison Leão e sua obra Amazonas: natureza e ficção. Autores que demonstram através 
de suas obras como as representações literárias acerca do desenvolvimento de uma civilização nos 
trópicos amazônicos sempre foram permeadas por processos ambíguos, fragmentados, incompletos 
e destruidores da natureza. Processos que sempre impuseram violência e opressão aos habitantes da 
grande floresta através do avanço da racionalidade capitalista na região Amazônica, sobretudo a partir de 
inícios do século XX. 
Palavra-chave 1: Paisagem urbana 
Palavra-chave 2: Porto Velho 
Palavra-chave 3: Estética 
Palavra-chave 4: Poética das ruínas

Breno Couto Kummel (UFMG) Verão, de J.M. Coetzee, e o eterno embate de arte e realidade

Finalizando sua série Cenas de uma vida provinciana, Coetzee complica significativamente o 
panorama supostamente autobiográfico traçado nas duas obras antecessoras, Infância e Juventude, 
com um volume de premissa bem mais escorregadia, se tomarmos como sendo estreita e direta 
a ligação de arte e realidade na narrativa: a história começa com o objeto-autor já morto, e com o 
protagonista de seu romance estudando sua obra pelo viés biográfico, com a distorção bizarrra de 
o fazer por meio de entrevistas às mulheres com as quais o autor se relacionou. O presente estudo 
buscará entender quais são as consequências de entendimento do funcionamento matizado da 
literatura que essa decisão acarreta. 
Palavra-chave 1: Literatura sul-africana 
Palavra-chave 2: Auto-ficção 
Palavra-chave 3: Literatura pós-moderna

Lilian Greice dos Santos Ortiz da Silveira (UFPel) Entrecruzamentos entre vida e obra em Caio 
Fernando Abreu

Na análise da obra de Caio Fernando Abreu temos a possibilidade de constatar que existem relações 
que conseguimos estabelecer entre os dados referenciais da vida do escritor e sua ficção. Por conta 
disso, seus textos foram entendidos por alguns críticos literários como pertencentes ao gênero 
autobiográfico. Dentre os motivos que levaram a esse entendimento está o fato de que muitos eventos 
da vida do autor podem ser encontrados em sua obra quando se coloca realidade e ficção lado a 
lado. Todavia, ao refletirmos sobre a obra do escritor, percebemos que essa definição não dá conta 
de oferecer um entendimento satisfatório dos entrecruzamentos entre ficção e vida/real. Nesse 

sentido, uma teoria que visa dar conta dessa hibridização é a da autoficção. Serge Doubrovsky cria 
esse termo para pensar essas relações de uma maneira em que o trabalho com a linguagem literária 
seja destacado e analisado juntamente com o real. Dessa forma, é admissível entender a autoficção 
como uma escrita em que fatos reais eventualmente estão presentes na escrita ficcional, mas não 
se sobrepõem ao trabalho com a linguagem realizado pelo escritor. Essa noção dá margem para 
constituirmos nexos com os textos de Caio Fernando Abreu, pois compreendemos que o autor deixa 
alguns fatos de sua vivência atravessarem sua escrita ficcional, sem que isso transforme sua escrita 
em autobiografia, além de romper com a identidade autor-narrador. Esses apontamentos contribuem 
para a análise dos diálogos que podem ser instalados na tentativa de entendermos como realidade e 
ficção conseguem coexistir em um mesmo texto. As fronteiras entre um campo e outro não são bem 
definidas e muitas vezes acabamos lendo um texto sem conseguir separar o que pode ser entendido 
como real ou não. Tal acontecimento só é possível porque a escrita literária permite ao escritor realizar 
um trabalho que mescle vida e obra. A autoficção deve ser relacionada a uma construção híbrida entre 
realidade biográfica e construção romanesca (BARBOSA, 2008). Essa hibridez está no diálogo possível 
entre realidade e ficção que podem ser evidenciadas na literatura. É isso o que ocorre na obra de Caio 
Fernando Abreu, que é capaz de realizar um trabalho com a linguagem combinando de tal forma real 
e fictício que se torna praticamente impossível distinguir um de outro. Dessa forma, não é possível 
pensar sua como um registro das experiências do escritor e deixar de refletir sobre sua preocupação 
literária, pois é notável a articulação que o escritor faz entre os dois campos. 
Palavra-chave 1: Autoficção 
Palavra-chave 2: Real 
Palavra-chave 3: Ficção 
Palavra-chave 4: Caio Fernando Abreu

Mariana Augusta Pinheiro Di Salvio Almeida (UFMG) Trânsitos performáticos em Los detectives 
salvajes, de Roberto Bolaño

Partindo da hipótese de que a literatura de Roberto Bolaño constitui-se como um modo de acessar 
o real, incidindo olhares múltiplos sobre ele sem realizar, contudo, uma leitura fechada e definitiva, 
esta comunicação tem como objetivo analisar o romance Los detectives salvajes (1998) a partir da 
performance. Com outras palavras, tendo em vista a postura performática do autor de expor traços 
autobiográficos nesse romance, esta comunicação pretende discorrer sobre uma concepção de arte 
inserida nas relações do mundo, muito mais preocupada com os meandros éticos e o processo de sua 
criação do que com a recepção crítica do seu fazer artístico; um modo de construção artística no qual o 
artista surge como um aprendiz, como um sujeito que busca sentido para a própria vida e também para 
a alheia, pois , como um performer, percebe-se imerso na experiência da coletividade. Em um primeiro 
momento, será abordado como o romance, ao trazer traços autobiográficos do autor, realiza uma 
espécie de trânsito performático rumo a uma coletividade pensada por uma constante abertura para o 
outro. Em um segundo momento, será analisado como o romance trava uma interessante relação com 
o tempo presente, despertando nele estratos temporais outros. E finalmente, após termos abordado 
as dimensões espacial e temporal da narrativa, será analisado o trânsito performático que realiza o 
romance rumo ao “real indomável”, tendo em vista que, composto por mais de trinta narradores que 
giram em torno da errância ao longo de vinte anos por América Latina, Europa e África de dois poetas 
marginais , Arturo Belano e Ulises Lima (o primeiro, alter ego de Bolaño e o segundo, uma homenagem 
ao amigo Mario Santiago Paspaquiarro), os quais nunca surgem como narradores, sugerindo uma 
incessante construção identitária sempre atravessada pelo outro, a narrativa acaba por trazer a 
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tona territórios degenerados pela violência, pela guerra e pela miséria: um espaço atravessado por 
aquilo que não se deixa conhecer por inteiro. Dito de outro modo, o trânsito de ideias, de linguagens 
e das mais de trinta vozes presentes no romance que se entrelaçam no agora da enunciação em 
épocas recentes e longínquas, em abismo, bordejando uma história ausente, a dos poetas perdidos 
que buscam respostas e multiplicam os sentidos em torno da violência que atravessa não somente 
a história latino-americana, mas também a mundial, faz emergir pedaços de um texto cujo todo não 
nos é possível conhecer. Sendo assim, com uma estrutura detetivesca, onde a literatura surge imersa 
em situações limítrofes desde o ponto de vista ético, refletindo, por um lado, sobre o próprio fazer 
literário, e, por outro, inquirindo sobre os limites entre ficção e realidade, demandando uma postura 
ética do leitor com relação ao que lê, a literatura, para Bolaño, surge como um campo privilegiado 
para elaborar, desde as mais diversas perspectivas, o não compreensível da experiência humana, o que 
pode apontar, de algum modo, para a construção de um horizonte de perspectiva, apesar do enigma do 
extermínio e da violência que paralisa e mina os desejos de transformação social na América Latina. 
Palavra-chave 1: Performance 
Palavra-chave 2: Literatura Latino-Americana 
Palavra-chave 3: “Real indomável” 
Palavra-chave 4: Coletividade

Nandara Maciel Leite Tinerel (UNEMAT) Narrativas de baratas e formigas: uma relação entre 
ficção e real

Perrone-Moisés (1998) afirma que a literatura aponta sempre para o que falta no mundo e em 
nós. Consequentemente, somos levados por meio do texto ficcional a refletir o cotidiano, períodos 
socioeconômicos, políticos que afetam, direta ou indiretamente, a todos nós. Nos permite refletir a vida e 
suas nuanças. Pensando nessa “falta”, nos vemos sempre em busca de nós mesmos, do outro, do mundo. 
É um exercício diário de reflexão e criticidade. Desse modo, ao apontar sempre para o que falta e revelar 
sempre algo, buscamos por meio do estudo dos contos “Começo”, de Rubem Fonseca, “As formigas”, de 
Lygia Fagundes Telles e “A quinta história”, de Clarice Lispector, compreender como essas narrativas 
dialogam e nos permitem entender, de maneira geral, a experiência humana diante de situações 
que provocam o terror, o medo e, em dados momentos, destacam por meio de seus personagens as 
fragilidades diante de situações que lhes causam medo. O modo como os personagens lidam e enfrentam 
com esse sentimento e, como por um motivo ou outro se deixam levar por ele. Além disso, alguns insetos 
como baratas e formigas, são responsáveis por desencadear nos personagens dessas narrativas o medo. 
É por meio desses insetos, considerados nojentos e asquerosos, que os personagens perpassam por 
um momento de transgressão como nos contos de Fonseca e Lispector, uma vez que, saem de um lugar 
comum, enfrentam seus medos e dão novo significado as suas existências. Enquanto os personagens de 
Telles se destacam, justamente, por fazerem o caminho oposto dos personagens anteriores. São levados 
pelas penumbras e situações de medo e fogem. Kothe (1987) faz uma distinção entre os personagens de 
características baixa (sendo elevados) e os de característica alta (sendo rebaixados). Com relação aos 
personagens planos e esféricos vemos que são aqueles que não se modificam no decorrer da narrativa 
ou aqueles que surpreendem pela complexidade dos seus atos, respectivamente. Daquele gordo, 
insignificante, àquele petrificado pelo cotidiano, ambos caracterizados pelo “baixo” e “esférico”. Já noutro 
conto os personagens de caráter elevado ao vivenciar o clima de tensão e medo passam pelo “baixo” e 
“plano”, pois desde o início apresentam características de medo e ao final isso só se concretiza com à fuga. 
Os contos aqui selecionados nos remetem ao tema do medo e suas implicações. Entre baratas e formigas, 
personagens insignificantes, que se desconstroem. Vemos que todos os personagens percorrem caminhos 

diferentes, porém, se entrecruzam na medida em que marcam um processo de busca, de “começo” como 
enfatiza o próprio título do conto de Rubem Fonseca. Apresentam, de maneira geral, o enfrentamento e 
não enfrentamento do medo por meio de personagens contemporâneos, a relação do medo e do mundo, 
do homem. Percebemos que a importância da literatura decorre também de seus leitores, do modo como 
assimilam o real plasmado pela literatura, da significação dada ao texto literário e, consequentemente, 
como estes compreendem o mundo à sua volta, o modo como as obras literárias implicam na formação 
social, cultural, política, psicológica, enfim, na formação pessoal de cada leitor. 
Palavra-chave 1: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: medo 
Palavra-chave 3: ficção 
Palavra-chave 4: real

Lisiane Oliveira e Lima Luiz (UNIR) A solidariedade feminina nos contos cabo-verdianos: 
“Liberdade adiada” de Dina Salústio e “A troca” de Ondina Ferreira

O presente artigo se propõe a analisar dois contos de autoras africanas cabo- verdianas em que são 
abordados o desejo da mulher em emigrar em busca de uma vida melhor. Especificamente, analisamos 
os contos “Liberdade Adiada” de Dina Salústio e “A troca” de Ondina Ferreira. Os contos retratam 
situações de personagens femininas que saíram de Cabo Verde e outras que ficaram imaginando que 
destino poderiam ter. O conto “Liberdade adiada” da escritora cabo-verdiana Dina Salústio faz parte 
do livro de contos Mornas eram as noites, publicado em 2002. Neste conto nos é descrito o cotidiano 
de uma mulher cabo-verdiana nos afazeres domésticos e o seu desejo de morte diante de uma vida tão 
miserável que levava com os filhos. O conto “A troca” de Ondina Ferreira faz parte da obra Contos com 
Lavas publicado em 2010. Trata-se de uma narrativa que perpassa o período colonial, independência 
e período pós-colonial. Nesse conto temos duas mulheres desconhecidas que passam a se relacionar 
em virtude do destino que as unia: saída de Cabo Verde em busca de sobrevivência. A viagem foi por 
meio de um navio; o destino era trabalhar como contratadas nas roças de São Tomé e Angola. Os 
contos abordam também o sentimento de solidariedade entre as personagens ainda que em situações 
diferentes. O fato de Cabo Verde dispor de recursos naturais escassos e secas periódicas, a sua 
população, na maioria masculina, recorria à emigração como forma de sobrevivência e esperança de 
uma vida melhor. No período colonial há um fluxo migratório de homens e mulheres cabo-verdianos 
para as ilhas de São Tomé e Príncipe com o objetivo de trabalhar em roças como contratados visto 
que Cabo Verde não lhes dava condições de subsistência. A emigração para as ilhas de São Tomé e 
Príncipe estava longe de ser um destino almejado, no entanto era uma saída para escapar da fome os 
que se encontravam em situações menos favorecidas. Essa emigração era apoiada pelas legislações, 
pois o governo via como uma forma de resolver o problema de desemprego e fome nos anos das 
grandes secas de 1864/1866 fornecendo mão-de-obra barata para o trabalho agrícola em São Tomé e 
Príncipe. Em dezembro de 1863, uma portaria régia determinou a facilitação da emigração por parte 
do Governo-Geral. Perceberemos nos contos que história real e ficção entrelaçam-se e confundem-se, 
pois o tema emigração tanto na vida real quanto no imaginário, atravessa literalmente, a vida dos cabo-
verdianos e é um tema recorrente nas artes (HOFFMAN, 2007). Nessa análise comparativa procura-se 
estabelecer alguns pontos de semelhança e dessemelhanças entre as personagens femininas do conto. 
Palavra-chave 1: Conto 
Palavra-chave 2: Cabo Verde 
Palavra-chave 3: Mulher 
Palavra-chave 4: Emigrar
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07
A Recepção Dos Clássicos Nas Literaturas Modernas

Coordenadores: 
Edson Ferreira Martins (UFV) 
Alexandre Agnolon (UFOP) 
Charlene Martins Miotti (UFJF).

RESUMO: Do conjunto de civilizações que habitaram a Bacia do Mediterrâneo na Antiguidade, 

destacam-se –quer pela produção de bens materiais e imateriais que lhes foi inerente no passado, quer 

pela transmissão desses bens ao mundo ocidental– as civilizações grega e romana. No que se refere 

à civilização helênica, o pensamento grego, com sua busca incessante por princípios e fundamentos 

que criassem um ponto de vista lógico-explicativo sobre a natureza e sua problematização acerca dos 

fatos político-históricos que circundavam a vida dos cidadãos, terminou por se constituir em um marco 

indelével para o desenvolvimento do modus cogitandi de seus próprios conquistadores, os romanos, 

de maneira que, a partir de um certo momento, esse legado passará a ser não mais genuinamente 

grego, nem propriamente romano, mas greco-romano. Com relação à contribuição grega para a 

construção desse legado, que se deu lentamente através de séculos, entre outros marcos civilizacionais, 

devemos salientar o cultivo das ciências, da filosofia, das artes em geral e, particularmente, de uma 

literatura das mais antigas de que temos notícia, da qual derivaram praticamente todos os gêneros 

literários cultivados ainda hoje no Ocidente, entre eles, a poesia épica, a poesia lírica, a tragédia, a 

comédia, o romance, a oratória, a fábula e a sátira. Não menos importante será a contribuição dos 

romanos, que assimilarão a cultura grega, modificando-a ao gosto de seu pragmatismo republicano 

ou imperialista, e transmitindo-a ao vasto território geográfico e cultural do mundo antigo, submetido 

às armas e às letras romanas, por meio da aemulatio, via de regra, dos autores gregos. Importa 

destacar, dessa forma, que a Antiguidade Clássica, fundamental, pois, para a gestação das Literaturas 

Modernas, mantém-se presente justamente em virtude de sua vitalidade, consequência das sucessivas 

leituras por que os diversos gêneros de poesia antigos, bem como a filosofia, a retórica, a história, 

a oratória, etc. passaram ao longo do tempo. Tais (re)leituras, de um ponto de vista dialético, foram 

determinantes para a constituição do que se poderia chamar Cânone Ocidental. Ora, se é verdade 

que os românticos tomavam Shakespeare como entidade fundante do gênio, justamente em razão do 

modo pelo qual o bardo inglês supostamente transgredira as convenções clássicas do fazer poético 

vigentes, desde a Antiguidade, no Ocidente, não é menos verdadeiro que esse movimento se dera em 

função das perspectivas sob as quais Shakespeare escrutinara a tradição greco-romana, escrutínio 

que se consubstanciava, contemporaneamente ao poeta, na emulação dos antigos. Não é à toa, 

portanto, que Dante é guiado por Virgílio na Divina Comédia: a imagem de Dante a seguir o poeta 

mantuano sob as sombras da selva oscura não é uma imagem poderosa da centralidade ocupada 

pelos antigos na Tradição Ocidental? O canto dantesco nasce com Virgílio, assim como as modernas 

literaturas vernáculas nascem do canto altissonante da antiguidade greco-romana. O presente 

simpósio deseja reunir trabalhos cujos autores se dediquem à questão da recepção dos clássicos 

greco-romanos nas Literaturas Modernas, de quaisquer cronologias e línguas posteriores, por meio 

de uma abordagem interdisciplinar que busque refletir prioritariamente sobre o literário a partir 

da construção das identidades, da memória e dos espaços simbólicos, buscando o entendimento das 

interações entre práticas sociais, artísticas e culturais. Com isso, procura-se acompanhar e refletir 

as dimensões do debate em torno de temas tradicionais e/ou contemporâneos entre os Estudos 

Clássicos e as Literaturas Modernas, a partir de manifestações observáveis quer imediatamente no 

contexto brasileiro, quer no de outros países com os quais tais diálogos se estabeleceram e continuam 

a se estabelecer através da transmissão da cultura clássica. Sob as mais variadas denominações 

-intertextualidade, hipertextualidade, metatextualidade, arte alusiva etc. -, cada uma implicando seu 

viés específico, o diálogo diacrônico entre textos e autores tem se estabelecido desde a Antiguidade 

como a condição mesma da legibilidade, da crítica e da teoria literária. No caso das literaturas grega 

e latina, o procedimento interdiscursivo não apenas configura o nascimento do sistema literário no 

Ocidente, mas se constitui como principal meio de transmissão desses textos para a posteridade, já 

que muitos autores só chegaram a nós por meios indiretos, isto é, na maioria dos casos, por citação de 

comentadores posteriores. Modernamente, estudos sobre recepção de autores da Antiguidade Clássica 

abundam no exterior, mas são ainda pouco comuns no Brasil. Este simpósio se coloca como um espaço 

de incentivo e visibilidade aos pesquisadores brasileiros ou estrangeiros que se dedicam a identificar 

e ressignificar efeitos intertextuais oriundos de uma troca de influxos sistemática e indispensável à 

leitura e à escrita literária. É, pois, no âmbito do encanto pelo reconhecimento, do prazer partilhado 

entre gerações de autores, paixão colhida na superfície do texto, índice de simpatia (no sentido 

etimológico de “sentir simultaneamente”) entre leitores das mesmas e de outras eras, que se situa, em 

sentido amplo, a proposta aqui apresentada. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos Clássicos; Recepção; Dialogismo; Literaturas Modernas.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Licia Rebelo de Oliveira Matos (UFRJ) O mito de Odisseu e a história lusitana

A importância da tradição greco-romana no mundo moderno ultrapassa influências diretas, como 
as que podemos observar nas línguas e nas artes. As narrativas clássicas se repetem com frequência 
não só na literatura, mas também na história; é o que mostra a escritora portuguesa Teolinda Gersão, 
em sua obra A cidade de Ulisses (2011), a respeito da odisseia – não propriamente o poema, mas a 
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jornada de Odisseu – e sua semelhança à trajetória de Portugal ao longo de vários séculos. Odisseu/
Ulisses, herói que dá nome à segunda epopeia homérica, é, quiçá, o mais famoso viajante da literatura 
ocidental. A árdua travessia do guerreiro de Troia a Ítaca representa não apenas uma viagem de 
provação e autoconhecimento, mas o desenho nítido de uma estrutura social que divide homens e 
mulheres em funções socioeconômicas e espaços de circulação distintos. Em outras palavras, enquanto 
Odisseu retrata o elemento externo, que sai em busca de conquistas e histórias, traçando uma ampla 
rota de experiências a céu e mar aberto, Penélope permanece no espaço interno doméstico, compondo 
o centro de equilíbrio do lar a que o marido anseia por regressar, com sua rota concentrada entre 
paredes e desfiada na manta que tece incessantemente. De forma semelhante, segundo a leitura 
de Gersão, ou melhor, do narrador e protagonista de seu livro, a nação lusitana viveu, século após 
século, períodos de saída de homens para o mar, à custa de guerras, conquistas, exploração de outros 
territórios e emigrações com variadas finalidades; a notável ausência masculina no seio familiar 
lusitano tornou-se tema recorrente na literatura local, tendo sido cantada por Luís de Camões, 
Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, entre outros numerosos poetas e prosadores. Portugal 
cumpre, portanto, uma espécie de representação histórica do mito de Odisseu, com diversas gerações 
de mulheres que, na ausência dos maridos, acabaram por ser responsáveis pela administração das 
casas e criação dos filhos – não nos esqueçamos de Telêmaco, que, recém-nascido quando da partida 
do pai para Troia, conhece-o apenas pelas narrativas da família, tendo construído em seu imaginário 
um pai-sonho em iminente retorno. Além disso, numa perspectiva macro, grande participação tiveram 
as mulheres lusitanas na construção da nação, formando uma sociedade a que não é errado classificar 
como matriarcal. Mas a ligação entre Grécia, ou, mais especificamente, entre o herói da Odisseia e 
Portugal não se esgota na história lusitana. O grande tema de A cidade de Ulisses recai sobre a teoria de 
que o rei de Ítaca teria fundado Lisboa durante sua viagem de retorno após a guerra, lenda que muito 
se resguarda na origem do nome da cidade, Olisipo, e sua semelhança ao nome Ulisses. Investigando, 
enfim, a influência do antigo no moderno e do mito na história, Teolinda Gersão faz uma sensível 
leitura do que se passou no caminho de Troia a Ítaca, transpondo para a realidade de seu país esse 
conto homérico fundador de todos nós. 
Palavra-chave 1: mito 
Palavra-chave 2: Portugal 
Palavra-chave 3: Grécia 
Palavra-chave 4: viagem

Ana Lucia Silva Resende de Andrade Reis (PUC-Rio) Da Odisseia de Homero à Odisseia Moderna 
de Nikos Kazantzakis: Uma Atualização de Ulisses

A presente comunicação aborda duas obras: a Odisseia de Homero, representativa da Antiguidade 
Clássica e A Odisseia moderna de Nikos Kazantzakis (1958), expoente da Literatura Moderna/
Contempôranea. O ponto de interseção das duas obras tem início no canto XXII, verso 477, da Odisseia 
de Homero, quando Ulisses acabara de exterminar os pretendentes de Penélope. A continuação dos 
feitos do herói lendário, entretanto, reorienta o sentido do destino glorioso do herói clássico. Logo 
em seu primeiro encontro com a esposa, o filho e o pai, longe de sentir-se apaziguado pelo fim das 
atribulações do trajeto de retorno ao lar, o Ulisses kazantzakiano sente um profundo desencanto, e sua 
ilha tão desejada torna-se a seus olhos estreita e asfixiante, empreendendo então uma nova jornada. 
Na Odisseia homérica, a temática da obra gira em torno da volta (nóstos); já na Odisseia kazantzakiana, 
fica latente a clara tentativa de superação da meta de retorno à Itaca, o herói é movido pela vontade 
de continuar a jornada, quer manter-se em marcha. Nas duas histórias, Ulisses não fica imune aos 

episódios vividos; ao contrário, impregna-se das marcas dos lugares visitados, dos acontecimentos 
e das pessoas e seres mitológicos encontrados ao longo do caminho. Vale ressaltar que, no texto de 
Kazantzakis, os deuses não estão presentes, as agruras de Ulisses estão sedimentadas na esfera do 
humano, e são oriundas, dentre outros fatores, da caotização do cotidiano, a abalar sua noção de 
pertencimento e origem. Está claro, portanto, uma diferenciação fundamental entre os dois Ulisses: 
ao moderno não mais se aplica a alcunha de herói. A releitura (ou o retorno ao texto canônico) está 
condicionada a um novo sentido político e ideológico que se quer dar, de forma a atualizar o texto, 
situando-o na modernidade/contemporaneidade. Na sua errância, o Ulisses moderno personifica a 
metáfora do caminhante, i.e., sempre em marcha, tendo o horizonte como meta e a memória como 
alimento, insolitamente, as do Ulisses de Homero, como se estivesse permanentemente à sombra 
deste. Um dos personagens mais instigantes e complexos da mitologia e da literatura gregas, e 
também da universal, Ulisses fornece substância para reflexões modernas/contemporâneas, tais 
como a impermanência, o estranhamento e a errância – autoimposta, no caso de Kazantzakis. Dito 
isto, delineiam-se os objetivos do trabalho - a análise comparatista entre as odisseias de Homero 
e Kazantzakis, pelo viés do personagem Ulisses, mapeando as três questões supracitadas – e o 
escopo teórico selecionado para a sua realização – Edith Hall (The return of Ulisses a cultural history 
of Homer´s odyssey – 2008); W. B . Stanford (The Ulysses theme. A study in the adaptability of a 
traditional hero - 1954); Piero Boitani (A sombra de Ulisses - 2005); Maria José de Queiroz (Os males 
da ausência, ou a literatura do exílio) e Jeanne Marie Gagnebin (Lembrar, escrever, esquecer – 2009). 
Palavra-chave 1: Odisseia 
Palavra-chave 2: Ulisses 
Palavra-chave 3: Homero 
Palavra-chave 4: Nikos Kazantzakis

Bruno Ferrari (PUC-Rio) Entre a devoção e a traição: releituras feministas do épico clássico

Em meio à crise nos processos de representação que vivenciamos na contemporaneidade, o épico – 
assim como qualquer outra modalidade do paradigma clássico – encontra-se em franco processo de 
desconstrução, prestando-se a diversos usos e imiscuindo-se a vários gêneros. Em sua associação 
com o romance, é parodiado, estilizado, estetizado, reescrito e reinventado por meio de inúmeras 
estratégias narrativas, tais como a paródia, a intertextualização, a ironia, a polifonia, o apagamento 
das fronteiras de gêneros, entre outras. Propomos, neste trabalho, caracterizar e analisar a presença 
e influência do épico clássico na literatura contemporânea, a partir da observação desses processos 
de reapropriação de suas matrizes nas obras A Odisseia de Penélope (2005), da canadense Margaret 
Atwood, e Lavínia (2008), da norte-americana Ursula Le Guin. Em seu romance, Atwood reapropria-
se da Odisseia, de Homero, e de sua tradição mítica, conferindo-lhe nova roupagem. Ao posicionar 
a personagem Penélope como narradora, a escritora reescreve a obra sob um novo viés. Le Guin 
percorre em sua obra caminho semelhante: apropria-se dos seis últimos cantos da Eneida, de Virgílio, 
conferindo voz à Lavínia, que na epopeia clássica era uma personagem menor e não tinha falas. Tais 
alterações são os pontos de partida para ambas promoverem tanto a atualização do gênero épico 
quanto a reinterpretação dos mitos clássicos. Entretanto, ainda cabe-nos ressaltar que, em suas 
releituras, as escritoras revelam um comportamento ambivalente em relação à tradição canônica, 
que é típico das feministas contemporâneas. Boa parte da escrita/teoria feminista se notabiliza por 
desafiar e questionar ideologias patriarcais e noções tradicionais masculinas sobre a natureza daquilo 
que é classificado como feminino. Para tanto, essas mulheres têm como agenda política promover 
uma (re)leitura crítica dos textos canônicos da cultura ocidental. Dadas a importância e a circulação 
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desses textos, eles vêm informando por séculos a formação das identidades de gênero, mostrando-se 
invariavelmente opressivos para as mulheres, por conferirem a elas papéis de gênero que lhes negam 
a possibilidade de autonomia e empoderamento. Assim, como feministas Atwood e Le Guin se engajam 
seu processo de releitura a fim de entender e revelar as injunções de gênero que os permeiam, para 
resistirem a elas e promoverem sua desconstrução. Para levar a cabo tal discussão, contaremos como 
o apoio do referencial teórico de autores como J.B. Hainsworth (1991), Ana Mafalda Leitte (1995), 
Salvatore Settis (2006), Paul Innes (2013), Massimo Fusillo (2013) e Linda Hutcheon (1995), Graham 
Allen (2000), entre outros. Dessa maneira, esperamos contribuir para um melhor entendimento sobre 
a permanência do gênero na contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: épico 
Palavra-chave 2: contemporaneidade 
Palavra-chave 3: paródia 
Palavra-chave 4: Estudos Clássicos

Daniel R. Bonomo (UNICAMP) Virgílio depois do romance

Em 1945, após oito anos de trabalho, incluindo a prisão nos Alpes austríacos e a fuga do nazismo 
pela Inglaterra até os Estados Unidos, Hermann Broch publicou no exílio A morte de Virgílio, sobre 
as últimas horas do autor da Eneida. Nesse momento difícil, recorrer ao poeta por excelência da 
história de Roma, dos inícios míticos à consagração de Augusto, permitiu além disso um amplo 
comentário à época de Broch, com suas preocupações mais frequentes: o lugar social e a possibilidade 
epistemológica da arte, em especial seus limites; a violência coletiva, a ação política e o destino 
religioso. Mas que outras implicações temporais, não apenas históricas, se veem nessa contração de 
dois milênios entre Virgílio e Broch? Minha fala explora as temporalidades na Morte de Virgílio como 
exemplo narrativo “depois do romance”, isto é, discute no texto de Broch implicações formais para 
a história e teoria do romance resultantes de uma articulação temporal reflexivamente excedente, 
pluriforme e polissêmica, que motivou, por exemplo, a afirmação de Thomas Mann sobre “um dos 
experimentos mais incomuns e radicais jamais feitos com o meio flexível do romance”. 
Palavra-chave 1: Hermann Broch 
Palavra-chave 2: Teoria do romance 
Palavra-chave 3: A morte de Virgílio

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Janeide Maia Campelo (UFRN) e Márcio Venício Barbosa (UFRN) Onde está Electra? O mito 
clássico a partir da Comparação diferencial e discursiva.

A recorrência aos mitos gregos é uma prática discursiva e artística renovadora. Ao longo dos anos, 
o mito de Electra – a princesa argiva que, junto ao irmão Orestes, urde o assassinato de sua mãe e 
padrasto para vingar a morte do seu pai Agamenon, foi retomado por escritores que lhe atribuíram 
novas forma e pertinência. Autores como Jean Anouilh (1972), Nelson Rodrigues (1947) e Jean-Paul 
Sartre (1943) dedicaram parte de suas obras à retomada do mito de Electra em diferentes contextos 
sócio-históricos e, por sua vez, atribuíram-lhe características próprias às práticas discursivas da 
sociedade às quais estes autores pertenciam. De acordo com Ute Heidmann, “cada enunciação de 
um mito grego, antigo ou moderno, traz indícios mais ou menos explícitos do que podemos definir 

como uma re-enunciação de uma história que ainda é uma ‘velha história’” (2010, p.2). Assim, nosso 
trabalho parte da compreensão de que textos escritos em línguas e épocas distintas tornam-se 
fundamentalmente distintos, pois inscrevem as antigas narrativas helênicas em contextos discursivos 
próprios às culturas de seus enunciadores, tornando-se, portanto, (re)escrituras desses mitos gregos. 
Dessa forma, tal como propõe Heidmann (2009, 2010), consideramos pertinente a realização de 
uma análise das diferenças presentes em cada re-escritura dos mitos gregos, pois defendemos que 
essas re-escrituras não reproduzem única e simplesmente o sentido “universal” do mito clássico, mas 
modificam as cenas de fala e as cenas genéricas presentes nas antigas narrativas helênicas e assim, 
criam novos efeitos de sentido. Essas diferenças estão presentes não apenas no texto, mais também 
em elementos de seu co-texto. Assim, elementos como dedicatórias, posfácios, entre outros funcionam 
como indicadores importantes do discurso construído pelo autor em sua obra. Nesse sentido, conceitos 
pertencentes à Análise Textual do Discurso, suplantada por Dominique Maingueneau (2006) e Jean-
Michel Adam (2005; 2010; 2011) tornam-se fundamentais para a realização do nosso trabalho. Diante 
do exposto, nossa pesquisa se constitui como uma Análise comparativo-diferencial e discursiva do mito 
de Electra e suas re-escrituras modernas. Nesta exposição, deteremo-nos em duas retomadas do mito: 
a primeira, na peça Les Mouches, de Sartre (1943) e a segunda, no filme Electra, my love, de Miklós 
Jancsó (1974). Pretendemos através de conceitos próprios à Análise do Discurso demonstrar como 
cada autor se vale de seus próprios paradigmas sociais e culturais para reconstruir uma narrativa que 
adquire aspectos particulares à sociedade da qual emergiu. Nesse sentido, propomos que essas re-
escrituras sejam compreendidas não como repetição, mas como resposta às narrativas helênicas, no 
sentido em que estabelecem uma relação não hierárquica entre os textos analisados. 
Palavra-chave 1: Electra 
Palavra-chave 2: Comparação diferencial 
Palavra-chave 3: reescritura 
Palavra-chave 4: texto dramático

Erenil Oliveira Magalhães (UNEMAT) e Dante Gatto (UNEMAT)  Aspectos do trágico em O 
pagador de promessas, de Dias Gomes

A presente comunicação pretende discutir como a religiosidade se apresenta tragicamente na obra 
O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. O ponto de partida às considerações aqui produzidas é a 
ideia de que o sentimento de incompletude, inerente ao ser humano, pode se revelar trágico por conta 
também do seu desejo de unidade, antagonismo exterior e interior, pois o que o tornaria inteiro seria 
a sua relação primeira com Deus, o real, segundo expõe Mircea Eliade (1907-1986), em O sagrado e 
o profano, como no princípio em um mundo homogêneo. Devemos entender o trágico desvinculado 
da tragédia, apesar de ser inegável a relação primeira, e se concentrar na perspectiva de Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (1844-1900), no âmago da sua filosofia, no que se refere à afirmação da vida, 
na sua inteireza, mesmo com todos os seus problemas e sofrimentos. Podemos dizer que os valores 
burgueses fizeram da racionalidade racionalismo, sob a imagem que se criou do dinheiro, anulando a 
vida na medida em que, por vezes, impõe, enquanto imperativo categórico, o cárcere do ser em função 
do ter. As religiões foram aplacando suas prerrogativas iniciais e se desligaram da arte e do mito, na 
medida em que se perdeu seu caráter original, como argumenta Georg Lukács (1885-1971) em A 
teoria do romance. As festas foram dessacralizadas e morreu o lado festival da vida, exibindo apenas 
resquícios atávicos como o carnaval, mas o trágico sobrevive como realização estética e condição 
ontológica do ser, como bem defendeu Nietzsche. Zé do Burro, personagem protagonista da obra 
em pauta, representa uma religiosidade mais próxima ao mundo arcaico, primitiva, irracional, que 
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sobrevive arquetipicamente em contraponto ao racionalismo, inerente ao avanço burguês. A reflexão 
aqui dirigiu-se a uma racionalidade, mas como argumenta Unamuno, Do sentimento trágico da vida, 
somos animais sentimentais. Assim, o aspecto trágico se estabelece na tensão que se efetiva entre 
a ordem dominante, o catolicismo, e os valores arcaicos e se estende dramaticamente à consciência 
do protagonista. Dizendo de outra forma, o catolicismo neste contexto é algo externo que interfere e 
produz uma problemática trágica. Como argumenta Michel Maffesoli (1944), em O eterno instante: 
o Retorno do Trágico nas sociedades Pós-Modernas, Deus e o Estado foram maneiras econômicas de 
pensar e de organizar as forças que ultrapassam o indivíduo. Soma-se ao contexto, o brutal choque de 
realidade que enfrenta Zé do Burro, na sua inocência, alheio aos paradigmas da urbanidade degradada. 
Palavra-chave 1: trágico 
Palavra-chave 2: religião 
Palavra-chave 3: racionalismo, 
Palavra-chave 4: Dias Gomes

João Vicente (UnB) Cadeias de recepção e interpretação entre o mito de Orfeu e o filme Orfeu do 
carnaval

O mito de Orfeu e Eurídice trata, em poucas palavras, de dois personagens cheios de qualidades e 
destaque entre seu grupo social. Orfeu, o poeta mais talentoso de todos já encarnados, podia com 
sua lira mudar o curso dos rios e os animais, selvagens ou domésticos, paravam para escutá-lo. 
Ele acalmava quem sua lira ouvia e pôde até silenciar as sereias. Eurídice, assim como Orfeu, era 
considerada belíssima e por isso atraía olhares, o que acabou por acarretar em sua perseguição e 
morte. Orfeu, triste por perder a amada, parte para o mundo de Hades para resgatá-la. Com a piedade 
de Perséfone, Orfeu faz um acordo com o rei dos mortos: poderá partir com sua amada, mas sem olhar 
para trás. Porém, a saída não se efetiva, pois ele não resiste a verificar se sua amada ainda o segue 
no final da jornada. Inconsolável por perder definitivamente Eurídice, Orfeu termina seus dias com a 
música da lira abafada pelos gritos das mênades, mulheres antes recusadas por ele e que atiram seus 
dardos cheios de rancor. Em 1948 o filósofo francês Jean Paul Santre publica o texto “Orfeu Negro” 
como prefácio à uma coletânea de poesia negra organizada por Leopold Senghor: Anthologie de la 
nouve/le poésie negre et malgach. Nesse ensaio temos uma das primeiras reflexões profundas a 
respeito da negritude que nos é apresentada como antítese ao racismo (tese). No ensaio Sartre afirma 
que a negritude é “mito doloroso e cheio de esperança, a Negritude, nascida do Mal e grávida de um 
Bem futuro, é viva qual uma mulher que nasce para morrer e sente a própria morte nos instantes 
mais ricos de sua vida”. Questão que irá ser marcante na recriação do mito ao ser transmutada como 
peça e filme, configurando espetáculos que colocaram atores negros em primeiro plano nos palcos e 
telas do Brasil. Além disso, a afirmação de Sartre nos ajuda a interpretar a presença das crianças nas 
obras em análise como a esperança de um “bem futuro” e a própria presença constante do augúrio de 
morte, deste a réplica no menino Benedito “até quando eu morrer?” ao conhecer Eurídice até a morte 
do casal de protagonistas. Nessa sequência de recepções e interpretações do mito de Orfeu no Brasil 
contemporâneo, passamos, a partir do próprio mito, pelo prefácio de Sartre “Orphée Noir” (1948), a 
peça teatral Orfeu da Conceição (1954) escrita por Vinícius de Morais e com canções dele e Antonio 
Carlos Jobim até chegar aos filmes Orfeu do Carnaval (1954) de Marcel Camus e Orfeu (1999) de 
Cacá Diegues. Orfeu do Carnaval ou Orfeu Negro foi dirigido pelo realizador francês Marcel Camus e 
rodada em língua portuguesa no Brasil. A questão do título se mistura também à da nacionalidade da 
película. Nela vemos uma transposição do mito clássico em uma espécie de tragédia carioca moderna. 
Na favela Babilônia, Orfeu e Eurídice se conhecem e vivem seu breve romance durante o carnaval. 

Além da mitologia grega, explícita no filme, temos também a presença da representação da mitologia 
Ioruba. Orfeu tem diversas característica do mito grego, mas também pode ser facilmente associado 
a Xangô. A própria disputa de duas mulheres pela atenção do herói pode ser mais bem explicada pela 
mitologia Iorubá, que pela grega e que chega ao filme pela releitura da peça teatral. Outro personagem 
diretamente ligado à mitologia clássica é o chefe de Orfeu, Hermes que é atualizado para o chefe dos 
condutores de bonde, ou seja, aquele que conhece todos os caminhos assim como mito. A pequena 
garota que surge ao final da obra, também pode naturalmente ser associada à Perséfone, apesar de 
não ser nomeada. Há, portanto, um cruzamento de mitologias e ressignificações para a transmutação 
em filme. A tensões entre mito e modernidade nos são permanentemente mostradas no filme, seja na 
forma da oposição favela/cidade ou do ritmo frenético e a cadência suave das canções. Tendo como 
plano central o amor vivido por Orfeu e Eurídice durante o carnaval, a obra tem como plano de fundo a 
reflexão de Sartre de que “o negro, assim como trabalhador branco, é vítima da estrutura capitalista da 
nossa sociedade”. Existem diversas críticas a respeito do estereótipo de brasileiro/carioca apresentado 
no filme e peça, porém não se pode negar o viés crítico com o que o mito clássico de Orfeu é recebido e 
recriado nessas obras. Nesse processo os sentidos da mitologia são recuperados de forma objetiva, por 
exemplo na escolha dos nomes dos personagens, mas também de maneira subjetiva pela apreensão 
da essência e realização em cenário brasileiro, durante o carnaval, com canções em ritmo de samba e 
especialmente atores negros. 
Palavra-chave 1: Orfeu 
Palavra-chave 2: Mitologia Clássica 
Palavra-chave 3: Mitologia Iorubá 
Palavra-chave 4: Transmutação Fílmica

Fernando Crespim Zorrer da Silva (UFES) A releitura do mito de Hipólito e Fedra por Racine a 
partir de Eurípides e Sêneca

O mito de Hipólito e Fedra possui registros desde a Odisseia de Homero, quando Odisseu visita o 
Hades. A história trata da paixão de Fedra, esposa de Teseu, pelo seu enteado, Hipólito, que é, mais 
tarde, acusado de ter ultrajado a casa de seu pai, por ter tocado em sua esposa. Tal relato mítico 
é retomado na tragédia clássica em duas obras do dramaturgo Eurípides, sendo que a primeira 
delas, intitulada Hipólito Velado, possuímos poucos fragmentos, ao passo que o segundo texto, 
Hipólito Porta-Coroas, já temos a sua totalidade. Vale destacar que a primeira tragédia escandalizou 
o público, pois Fedra apresentava diretamente a sua paixão a Hipólito. Já a segunda não possui tal 
cena, mas, a revelação da paixão é realizada pela aia, por isso a presença dessa personagem é tão 
significativa nessa tragédia. No prólogo da peça, a deusa Afrodite revela todo o enredo da trama 
da tragédia, contudo não nos informa sobre a interferência da serva da rainha e tal personagem 
será mencionada como decisiva, no êxodo, pela deusa Ártemis. Há registros de que Sófocles teria 
escrito também uma peça com o mesmo tema, porém sabe-se muito pouco sobre esse texto. 
Posteriormente o dramaturgo latino, Sêneca, retomou tal mito e apresentou uma nova reflexão, 
adaptando-o de acordo com a sua filosofia estoica. Os estudiosos da Literatura Latina debateram 
muito se o texto de Sêneca seria uma simples cópia e até mesmo se possuía valor literário. Vale 
mencionar que o estudioso Pierre Grimal destacou a qualidade literária da tragédia de Sêneca. 
Conceitos novos apresentados no estudo da Literatura como intertexto, imitação, originalidade 
e influência foram decisivos para uma nova avaliação dessa tragédia. Agora, no texto latino, se 
observa é uma retomada da estrutura da primeira tragédia de Eurípides, ou seja, Fedra apresenta 
diretamente o seu desejo a Hipólito. Também merece destaque que a figura de Fedra, pelo seu 
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desequilíbrio e por sua incapacidade de conter o seu desejo amoroso, é apontada por ser uma 
personagem cujos atos deveriam ser evitados e estariam longe de uma conduta equilibrada que, de 
certo modo, era defendida pela filosofia estoica. Muitos séculos depois, Racine, também retoma o 
mesmo mito, porém introduz uma série de novidades se fizermos um contraponto com as obras dos 
dramaturgos clássicos, apesar de que novamente Fedra confesse o seu desejo amoroso a Hipólito. 
Além disso, nessa peça há a introdução de novos personagens que não estariam nas tragédias 
clássicas, como, por exemplo, Arícia, Terâmeno, Panopéia. Racine, do mesmo que os autores 
clássicos, reescreve o mito de acordo com as suas escolhas mas tendo sempre subjacente os textos 
greco-romanos. Desta forma, a ideia central é refletir como o dramaturgo francês escreve a sua 
tragédia em contraponto com o legado clássico; é explicar esse diálogo que mantém com o passado 
e ao mesmo tempo com o seu período histórico. 
Palavra-chave 1: Racine 
Palavra-chave 2: Sêneca 
Palavra-chave 3: Eurípides 
Palavra-chave 4: tragédia

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Charlene Martins Miotti (UFJF) Florentia omnia uincit: as Éclogas latinas de Giovanni del Virgilio 
e Dante Alighieri

Se a literatura latina tem recebido, recentemente, a atenção de numerosos e talentosos tradutores 
brasileiros, a vasta maioria das obras latinas da Renascença ainda aguarda seu momentum. A 
única tradução para o português das Éclogas de Giovanni del Virgilio e Dante Alighieri remonta à 
década de cinquenta (Editora das Américas), em versão prosaica do Padre Vicente Pedroso, sem 
notas ou comentários. As Eclogae são compostas por quatro missivas, duas assinadas pelo mestre 
de retórica Giovanni del Virgilio e duas por Dante Alighieri, escritas em latim entre 1319 e 1321, 
pouco antes da morte deste último. O gênero pastoril, que remonta aos Idílios de Teócrito e às 
Éclogas de Virgílio, lhes serve de cenário para tratar das mais variadas questões de seu tempo: de 
crítica literária (como a recepção da recém-publicada Comédia) e linguística (avant la lettre, como 
a discussão sobre intenção e uso do idioma vernáculo) à política (como a disputa entre guelfos, 
partidários do papado, e gibelinos, partidários do império romano-germânico, pela sucessão do 
sacrum romanum imperium após a morte de Henrique V). Tanto os versos de Giovanni como os 
versos de Dante abrigam mensagens cifradas, por vezes incompreensíveis aos leitores não iniciados, 
em que alusões a personagens e acontecimentos contemporâneos se misturam às musas, às vozes 
dos célebres pastores Títiro e Melibeu, e a cenas bucólicas imitadas da Antiguidade clássica. Se o 
poema de Virgílio já acena a uma leitura dupla, isto é, uma ficcional e outra conjuntural, remetendo a 
eventos exteriores ao texto (malgrado toda a crítica a uma leitura “histórica” das éclogas virgilianas), 
o poema de Giovanni e Dante tornará irrecusável a interface com o triângulo da cultura na península 
itálica do século XIV: Florença (palco das referidas disputas políticas), Bolonha (de onde escreve 
Giovanni, e sede da mais antiga universidade do mundo ocidental, fundada em 1088) e Ravena (onde 
Dante recebe asilo de Guido Novello da Polenta até sua morte). Neste sentido, é nosso interesse 
abordar alguns exemplos de alegoria poética empregados por ambos os enunciadores das Eclogae, 

recuperando seu modelo virgiliano e seus ecos posteriores, considerando que a correspondência 
poética entre Giovanni e Dante dá início ao renascimento do gênero bucólico no contexto do 
Humanismo itálico, reiterado pelas obras de Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio (Bucolicum 
carmen, respectivamente em 12 e 16 éclogas latinas) e Iacobo Sanazzaro (Arcadia, em 12 éclogas 
e 12 trechos de prosa em língua vernácula), por exemplo. Quanto aos “enigmas” versificados nas 
éclogas, o próprio Petrarca avisa que não se pode compreendê-los se não forem explicados pelo 
autor, incorrendo o leitor aventureiro no risco de “cansar-se inutilmente” (Fam., X, 4, 12). Abdicando, 
evidentemente, de uma exaustiva hermenêutica sobre os versos polissêmicos das Eclogae, nosso 
escopo se restringirá aos modos de dizer que reinauguram o fugere urbem (perfeitamente 
justificável) na pré-Renascença europeia. 
Palavra-chave 1: Dante Alighieri 
Palavra-chave 2: Bucolismo 
Palavra-chave 3: Éclogas 
Palavra-chave 4: Renascimento

Ana Paula Gomes do Nascimento (USP) Bento Teixeira (15?-ca. 1618) e o legado da poesia épica: 
reflexões sobre um “poemeto épico” do século XVI luso-americano

A Prosopopeia de Bento Teixeira chegou aos dias atuais por meio de uma edição lisboeta de 1601. A 
obra surge como apêndice de um Relato de naufrágio, que estava em sua segunda publicação e que 
teve duas grandes tiragens – de acordo com Lanciani (1979, p. 25-6) foram impressos mil exemplares 
por edição, uma quantidade expressiva em termos de inícios do século XVII. Numa cadeia de leituras 
que a analisa ora como “documento de reduzido mérito poético” (Antônio Ribeiro,1601; Ramiz Galvão, 
1873), ora como “primeira obra da literatura brasileira” (Sílvio Romero, 1905; Afrânio Peixoto, 1923; 
entre outros), ora como “poemeto” (Bosi, 2006) ou “pequeno poema de assunto brasileiro” (Saraiva e 
Lopes, 2001), a obra é ignorada por Varnhagen e sequer figura no Florilégio da poesia brasileira, já que 
o historiador teria apurado a origem lusitana de Teixeira. De maneira geral, porém, a Prosopopeia tem 
sido interpretada basicamente como uma imitação pouco aprimorada d’Os Lusíadas de Camões. De 
fato, o épico camoniano é o principal modelo emulado por Teixeira na confecção de sua Prosopopeia, 
mas não a sua única referência. Fortemente ancorado no gênero épico, o texto de Teixeira dialoga com 
todo o legado, inicialmente greco-romano, deste. Acima de tudo, tem numa prosopopeia de Proteu o 
seu ponto alto, além de citar inúmeras divindades marinhas da mitologia. Assim, é possível encontrar 
na Prosopopeia uma écfrase à maneira da do escudo de Aquiles, expressa na Ilíada de Homero; há, 
também, uma menção ao episódio da gigantomaquia, narrado por Apolodoro em sua Biblioteca. Por 
meio de apenas dois exemplos já é possível verificar que Teixeira lançou mão não somente da memória 
contida no gênero épico, mas também de suas fontes para a construção de um fundamento, que à 
época arcaica foi mítico, mas que na de Teixeira é principalmente histórico. No Prólogo, Bento Teixeira 
menciona o símile horaciano ut pictura poiesis e, mostrando familiaridade com o braço romano da 
épica, cita Virgílio e seu herói Eneias, além de medir forças com os poetas antigos, cantando um herói 
“cujo valor e ser [...] pode estancar a Lácia e Grega lira”. O poeta se refere a Jorge de Albuquerque 
Coelho, nascido em Olinda e tornado terceiro donatário da capitania de Pernambuco após a morte de 
seu irmão Duarte, herói em Alcácer-Quibir. Os irmãos Albuquerque Coelho são considerados capazes 
de “no valor abater Querino e Remo”, e, metaforicamente, são figurados como heróis fundadores 
da Nova Lusitânia, à semelhança dos gêmeos romanos. Desse modo, por meio de uma dicção épica, 
Teixeira insere a América no rol de assuntos possíveis para esse tipo de poema de louvor de grandes 
ações e de grandes heróis, como Camões o havia feito com relação à descoberta da rota marítima para 
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as Índias. Assim, o gênero ancora o texto na tradição antiga, mas o tema a atualiza. Nesse sentido, 
é bastante pertinente acionar, além dos preceitos das artes poética e retórica, um evidente legado 
clássico a fim de ler a Prosopopeia de Bento Teixeira, tarefa a que nos propomos neste estudo. 
Palavra-chave 1: Literatura luso-americana 
Palavra-chave 2: Século XVI 
Palavra-chave 3: Épico 
Palavra-chave 4: Emulação

Felipe Lima da Silva (UERJ) Um sentinela do mistério: Antônio Vieira e a anatomia do conceito de 
“Hermes cristão” à luz da tradição clássica

Inserida em um campo investigativo mais amplo, esta comunicação propõe-se como uma breve 
sondagem do que consideramos chamar de “anatomia do conceito de pregador” que, no nosso 
entendimento, tem sua marcação inicial nas preponderantes anotações de Aristóteles, as quais 
compõem os livros de sua Retórica. A partir de um olhar mais analítico, é possível apreender que 
o caráter do orador, conforme indica o filósofo helenista, assumiria o papel de mais poderosa 
prova argumentativa. Alinhado ao páthos e ao logos – elementos centrais do tratado aristotélico e, 
por conseguinte, da técnica retórica –, o éthos completa uma série fundamental de preceitos que 
encaminham ao fim do edifício conceitual da retórica: a persuasão. É mediante a modelagem ideal do 
caráter, portanto, que o orador atingiria – segundo Aristóteles – o seu propósito discursivo. Sem deixar 
de passar pelas icônicas figuras de Cícero e Quintiliano e suas respectivas contribuições teóricas, que 
encorparam ainda mais a silhueta desse conceito tão caro ao período medieval e ao pós-tridentino, 
procuraremos focalizar no exame sistemático do período o qual está inserido o Padre Antônio 
Vieira, que, como se sabe, foi educado segundo os moldes dos colégios jesuíticos, responsáveis pela 
reatualização e pela difusão da matriz tomista-aristotélica que concebeu a Península Ibérica o título 
de território majoritário de atuação da “segunda escolástica”, de acordo com o comentário de Carlo 
Giacon (1944-1950). Nossa finalidade, portanto, é discutir fontes e fundamentos que sopraram vida na 
imago do orador seiscentista, que concentra em um mesmo ser o papel de pregador e de hermeneuta, 
por ser o índice de orientação e de condução da mensagem de Deus, praticamente um dos “mestres 
da verdade”, como no mundo antigo, para falar com Marcel Détienne. Sob a égide dos clássicos gregos 
e latinos, que não ficaram de fora do espectro conceitual da formação dos jesuítas, procuraremos 
demonstrar como Vieira – segundo nossa perspectiva – configurar-se-ia como um verdadeiro “Hermes 
cristão”, um autêntico pregador sacro formado nas bases clássicas que representa a imagem ideal 
de um mensageiro para a Igreja contrarreformada. O ponto nevrálgico desta comunicação, contudo, 
consistiria em demonstrar, na medida do possível, como o inaciano em foco não apenas se reveste do 
conceito de exegeta da Bíblia, isto é, de comentador das passagens escriturais, mas sim de autorizado 
hermeneuta, uma vez que reinventa o imaginário cristão – não no sentido romântico-moderno da 
criação estética –, explorando as próprias Histórias sacra e profana, de modo a elucidar as cadeias de 
signos que dão forma aos mistérios, ressemantizando e orientando sentidos intransitivos que lastreiem 
as heterodoxias para reconfigurá-los como signos transitivos que devem obedecer aos mandamentos 
da hermenêutica canalizada da Igreja católica ortodoxa. 
Palavra-chave 1: Antônio Vieira 
Palavra-chave 2: Hermenêutica 
Palavra-chave 3: Retórica clássica 
Palavra-chave 4: Hermes Cristão

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Alexandre Agnolon (UFOP) Tragédia e Romance: uma leitura de Os Maias (1888) de Eça de Queirós

É bastante conhecida a afirmação de George Steiner, em A Morte da Tragédia (2006), de que “as 
aparições majestosas ou abomináveis que haviam perseguido a mente desde que o sangue de 
Agamênon clamou por vingança desapareceram todas ou buscaram um refúgio vulgar entre as 
lâmpadas de gás do melodrama”. Com efeito, os gêneros clássicos, fundamentalmente a epopeia 
e a tragédia, acabaram por serem superados pelo romance ao longo da assim chamada Segunda 
Modernidade. A expansão do Liberalismo e a Revolução Romântica na Europa, de um lado, 
varre de cena a cólera de Aquiles e os sucessos de Édipo e do ciclo dos Atridas, dando lugar à 
representação séria do cotidiano, representado pelo romance; de outro lado, do ponto de vista 
temático, faz voltar os olhos dos europeus para a Idade Média, onde o gótico passa a alimentar 
a fantasia noturna da sensibilidade romântica, ao mesmo tempo em que esta quer recuperar 
as raízes dos Estados modernos da Europa nas trevas amiúde indistintas do Medievo. O papel, 
portanto, coadjuvante da tragédia, e por extensão da tradição clássica – como se percebe pela 
referência a Steiner –, é análogo, ainda, à superação dos modos de composição propugnados 
pelos antigos, sobretudo no do que diz respeito ao binômio imitação/emulação, de fundamental 
centralidade no Ocidente desde a época helenística: em seu lugar, eleva-se, majestosa agora, a 
subjetividade, entidade demiúrgica da produção artística, responsável por converter a poesia e as 
artes de um modo geral em busca incansável pela materialização do espírito absoluto romântico 
cuja marca d’água, por assim dizer, subjaz nos critérios de autoria e originalidade, essenciais agora 
para a aferição da verdadeira obra de arte. No entanto, não parece que a longa tradição poética 
que nos transmitiu a Antiguidade, responsável, aliás, por forjar Dante e Shakespeare, tenha 
exatamente desaparecido, a despeito da predileção contemporânea por temáticas relacionadas 
à burguesia urbana e à província, como nos deixam entrever Balzac e Stendhal, por exemplo. A 
epopeia foi fundamental, como se sabe, para a formação do romance, mas também a tragédia 
contribuiu não pouco para o gênero, principalmente para a constituição do herói romanesco, 
quer para a sua inerente sublimidade, quer para a irreconciliável condição desse mesmo herói 
na sociedade burguesa, sintetizada muito bem em Hegel no conflito “entre a poesia do coração 
e a prosa adversa das relações sociais”. Nesse sentido, o presente trabalho versará acerca do 
caráter eminentemente trágico do romance Os Maias, de Eça de Queirós, publicado em 1888. Em 
particular, nosso objetivo principal será, a partir da análise de episódios diversos do romance, 
perceber como a tragédia, à maneira de verdadeira paródia – “paracanto”, em sentido mesmo 
etimológico –, imiscui-se na intrincada tessitura da prosa queirosiana. Paralelamente, tentaremos 
demonstrar que o ingrediente trágico da obra se constitui não somente um viés possível para a 
compreensão da trajetória das personagens protagonistas, mas também que a leitura do romance 
de Eça, tendo a tragédia como contraponto, colabora para potencializar as possibilidades de 
enfrentamento de sua narrativa, compreendendo, pois, o romance de Eça como espécie de 
metáfora da história de Portugal e da condição portuguesa no século XIX. 
Palavra-chave 1: Tragédia 
Palavra-chave 2: Romance 
Palavra-chave 3: Os Maias 
Palavra-chave 4: Eça de Queirós
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Rafael Lobão Gotti (UFV) Edson Ferreira Martins (UFV) A recepção dos mitos de Helena e 
Penélope na composição do romance Helena, de Machado de Assis

No presente trabalho, por meio da releitura de elementos da cultura greco-romana inseridos por Machado 
de Assis em seu romance Helena, pretende-se discutir a recepção da cultura clássica no projeto literário 
machadiano, indagando sobre as funções a que se presta a incorporação dessa camada intertextual 
(BAKHTIN, 2002) nos escritos do romancista brasileiro, a par do que preconizava o próprio Machado 
na persona de um outro eu: a do crítico literário, atento às transformações sociais e estéticas do Brasil 
oitocentista. Desse processo, resulta a utilização sistemática das citações aos elementos da cultura clássica 
para a caracterização psicológica da sua Helena a partir da técnica da emulação operacionalizada por meio 
da reescrita de mitos relativos às personagens gregas Penélope e Helena de Esparta. 
Palavra-chave 1: Cultura clássica 
Palavra-chave 2: Emulação 
Palavra-chave 3: Dialogismo 
Palavra-chave 4: Machado de Assis

Edson Ferreira Martins (UFV) “Aí vindes outra vez, inquietas sombras”: a apropriação da história 
romana em um episódio de Dom Casmurro

No presente trabalho, a partir da narrativa ficcional de Machado de Assis, que dialoga constantemente 
com o cânone ocidental, ora estilizando-o, ora subvertendo-o, propomos uma leitura dos procedimentos 
narrativos utilizados pelo autor para a construção de sua poética de revalorização da imitatio e da 
aemulatio, em um contexto estético efervescente, marcado pela convivência, nem sempre harmoniosa, 
de estéticas plurais, que vão do Romantismo ao Simbolismo. Orientada teoricamente pelo conceito 
bakhtiniano de dialogismo (BAKHTIN, 2002) como uma marca constituinte de todo tipo de linguagem, 
sobretudo na artística, presente no discurso literário, nosso trabalho busca discutir a redefinição que 
Machado dá para conceitos como mito (BURKERT, 1991), história e clássico (CALVINO, 1993; BARBOSA, 
BRANDÃO e TREVISAM, 2009; CAIRUS, 2011) em sua produção literária. Para a comunicação, selecionamos 
alguns episódios particulares do romance Dom Casmurro, em que o narrador se refere a/invoca figuras 
emblemáticas da história política da Roma Antiga, enfocando particularmente a apropriação de uma delas: 
a do rei numida Massinissa; em nossa análise, buscamos identificar, a partir da estratégias narrativas que o 
Bruxo do Cosme Velho estabelecerá com as matrizes literárias da Antiguidade Clássica, o engendramento de 
um tipo particular de “literatura nacional”, por meio da poética da emulação (ROCHA, 2013). 
Palavra-chave 1: Cultura Clássica 
Palavra-chave 2: Recepção 
Palavra-chave 3: Machado de Assis 
Palavra-chave 4: Dialogismo

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Andressa Luciane Matheus Medeiros (UFPR) Grande Sertão: Veredas e rudimentos épicos

A recepção da épica na obra Grande Sertão: Veredas é tema recorrente na crítica rosiana. Contundo, 
este trabalho pretende discutir a influência das principais características da narrativa homérica, 
lendo-as como recursos digressivos retóricos no Grande Sertão: Veredas, discutindo de que maneira 

as digressões são arquitetadas e o modo como elas fornecem argumentação essencial na composição 
do eixo narrativo. A análise aqui porposta apresenta como base teórica as retóricas e poéticas 
clássicas e a interpretações que estas fazem das digressões em Homero, bem como argumentos 
de classicistas contemporâneos como Malcolm Heath. O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
análise das digressões em Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, a partir da influência das 
obras de Homero na elaboração das digressões. Tomo como ponto de partida para tais afirmações 
as anotações pessoais de Guimarães Rosa sobre a Ilíada no documento E17, seção Ilíada, no Arquivo 
Guimarães Rosa (IEB-USP), cadernos, nos quais o autor tomou notas breves e registrou algumas das 
principais características da narrativa homérica como: antecipações, epítetos e comparações com 
animais (símiles); multiplicidade na imagem, dualidade de nomes, intercalações e perguntas retóricas. 
Na primeira metade do Grande Sertão: Veredas existem diversas partes digressivas que empregam 
elementos formais e estilísticos como os acima citados. Assim sendo, essa comunicação tem como foco a 
análise das funções estratégicas de algumas dessas características da épica, porém as abordando como 
categorias digressivas, tendo como objetivo analisar de que maneira colaboram para a construção do 
sentido e da estética do romance como um todo, permitindo ao leitor estender os significantes para 
novos significados, por meio de associações imagéticas, léxicas, e fonossemânticas e pelas repetições 
dos Leitmotive, que ocorrem ao longo do romance. Portanto, concluímos que o emprego da digressão 
no Grande Sertão: Veredas objetiva multiplicar as possibilidades de investigação do tema principal 
e a manifestar as relações entre o sensível (explícito na ação) e o inteligível (expresso através do 
pensamento, da subjetividade da palavra). Assim, o eixo narrativo e digressão estão organizados de 
modo que são complementares tanto em relação à matéria e quanto à organização do discurso. Segundo, 
Malcolm Heath em Unity in Greek Poetics a complexidade coesiva é um traço comum nas obras gregas 
e que estas possuem muitas vezes uma característica centrífuga, no sentido em que ampliam a temática 
através do distanciamento do tema central, e que pensamentos ou digressões adornam o discurso e 
não prejudicam a unidade ou coesão do texto. Heath lança uma série de exemplos, entre eles os poemas 
épicos Ilíada e Odisseia e alguns glosas de comentadores da antiguidade sobre as técnicas homéricas, 
nos quais as digressões ou figuram como elementos importantes para a ampliação das ideias. Acredito 
que os apontamentos de Rosa colaboram para a confirmação de algumas de minhas hipóteses sobre a 
influência de Homero em Grande Sertão: Veredas. 
Palavra-chave 1: Homero 
Palavra-chave 2: Digressão 
Palavra-chave 3: Características da narrativa homérica 
Palavra-chave 4: Grande Sertão: Veredas

Márcia Denise Assunção da Rocha (Universidade Federal do Pará) O herói e as suas faces: a 
imagem eterna do gênio cervantino em Grande sertão: veredas

Propõe-se neste estudo que a imagem do herói simbolizada na obra Dom Quixote (1605/1615) 
— “verdadeiro patrimônio da humanidade” (VIEIRA, 2002, p. 9) — de Cervantes (1547-1616), 
tenha exercido influência sobre a memória da literatura brasileira, incidindo, sobretudo, na obra de 
Guimarães Rosa (1908-1967). A grande criação do “príncipe dos engenhos”, o Cavaleiro da Triste 
Figura, tal qual um mito do idealismo moderno (WATT, 1997), continua a influenciar nas mais 
diversas esferas, quer artísticas, sociais, morais, culturais ou históricas, e tem percorrido, junto ao 
seu Fiel Escudeiro, várias regiões do planeta, ensinando-nos lições que reverberam para além das 
claves satírico-cômicas do texto literário, de modo que o herói às avessas acaba por converter-se 
em “imagem eterna” (MIELIETINSKI, 1987, p. 119) como expressão máxima do idealismo presente 
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no espírito humano. Em terras brasileiras, observamos que na imagem de Quixote se dá um dos 
mais garbosos encontros entre a literatura nacional e a literatura espanhola. Verdadeiro amante 
do castelhano e leitor de Cervantes, Guimarães Rosa entrevê grandes possibilidades de leitura 
acessadas para além do cômico em Quixote ao vislumbrar que tal obra nos propõe “realidade 
superior e dimensões para mágicos novos sistemas de pensamento” (ROSA, 1967, p. 3), a partir 
da risada e meia provocada pelo gênio cervantino. A influência do herói quixotesco é marcante na 
obra de Rosa e a loucura lúcida do herói é claramente vislumbrada em um dos personagens mais 
excêntricos dentre os contos de Primeiras Estórias (1962): “Tarantão, meu patrão”. Nossa cavalgada 
aqui vai além ao propormos para essa comunicação que os ricos caminhos de significação abertos 
pelo cavaleiro manchengo do século XVII resvalam na obra-prima da literatura brasileira Grande 
sertão: veredas (1956) com seu herói-narrador Riobaldo, ao baldear sua vida entre letras e armas, 
tal qual Quixote. Impelidos pela paixão que tais personagens injetam na modernidade, aceitamos o 
desafio de acompanhar a cavalgada desses heróis, explicitando as ressonâncias quixotescas sobre o 
romance de Rosa pelo viés da travessia que se perfaz através de intervenções míticas, arquetípicas, 
como se evidencia pela proposição hermenêutica que se adotará de que cintilações do mito do 
Quixote — este, por sua vez, descendente das novelas de cavalaria — podem ser vistas também 
no romance Grande sertão: veredas, de modo inverso, mesmo arbitrário em alguns momentos, ao 
propor a abertura para as dimensões de “mágicos novos sistemas de pensamento”. Para se chegar 
a tal comparação hermenêutica, é fundamental que incorporemos em nosso estudo as atualizações 
das obras, bem como levar em conta os ensaios de maior relevo que lançaram novas luzes sobre 
determinadas passagens e episódios das obras em questão, tais como os estudos da premiada 
pesquisadora cervantina Maria Augusta Vieira. Revelar-se-á, desse modo, como Quixote — leitura 
fecundante de muitas outras obras clássicas como, aqui arriscamo-nos a explorar, incide no “último 
dos clássicos” (NUNES, 2008, p. 571), a partir do mito do herói quixotesco que imprime sua marca 
indelével na obra. 
Palavra-chave 1: Herói.  
Palavra-chave 2: Mito. 
Palavra-chave 3: Dom Quixote.  
Palavra-chave 4: Grande sertão: veredas

Clarissa Catarina Barletta Marchelli (PUC-Rio) Tragédia grega e peripécia rosiana: o 
apaziguamento de Édipo em “Cara de Bronze”

O enredo do quarto conto de Corpo de Baile (1956), de Guimarães Rosa, se resume à memória 
narrativa que um empregado expõe ao seu patrão, a respeito de uma viagem encomendada. Enviado 
em missão a terras longínquas, o vaqueiro escolhido, Grivo, deve devolver a Cara de Bronze as 
impressões da travessia. Zeloso em tecer um registro relativamente sistematizado dessas recordações, 
Grivo narra-lhe de modo organizado aquilo que sua memória selecionou, como atestamos na 
passagem: “Do que ele não via, não se perdia; do que não se lembrava.” (ROSA, No Urubuquaquá, 
no Pinhém, 159). Porém, mais do que recolher, organizar e expor o que viu, Grivo, na condição 
de narrador, resgata e devolve a própria identidade do chefe, como infere Tadeu, o mais velho 
dos vaqueiros da fazenda: “Queria era que se achasse para ele o quem das coisas!” (ROSA, op. cit., 
141). A peça que resgata a identidade de Cara de Bronze, ajudando na construção de uma imagem 
minimamente fidedigna, é dada justamente por Pai Tadeu, que sabe de que forma o patrão chegou 
e prosperou, como vemos exposto na passagem: [...] Ele era para espantos. Endividado de ambição, 
endoidecido de querer ir arriba. A gente pode colher mesmo antes de semear: ele queria sopensar que 

tudo era dele... Não esbarrava de ansiado, mas, em qualquer lugar que estivesse, era como se tivesse 
medo de espiar pra trás. (ROSA, op. cit., p. 121). Mais tarde, já depois da narração do empregado e 
do choro do patrão, Pai Tadeu tenta confirmar com Grivo as origens do Velho, como Cara de Bronze 
também é chamado. Sem conseguir autenticar o nome oficial completo do patrão, Pai Tadeu se lembra, 
de chofre, de um fato que nos permite entrever outra face de Cara de Bronze: Eu, uma vez, sube dum 
moço que teve de fugir para muito distante de sua terra, por causa que tinha matado o pai... Pensava 
que tinha matado o pai: o pai deu um tiro nele – então, por se defender, ele também atirou... E viu 
o pai cair, com tiro... Então, não esperou mais, fugiu, picou o burro... (Id., p. 172). No alinhamento 
das imagens que Pai Tadeu faz de Cara de Bronze (1. aquele que, fugindo, fizera fortuna, e 2. aquele 
que, tendo cometido parricídio, foge), evocaremos, intuitivamente, a mítica edipiana (3. aquele que, 
querendo evitar o parricídio, foge e prospera). Por detectar o movimento mesmo da fuga, constante 
nas histórias acima apresentadas, o procedimento de justaposição de imagens aparentemente 
díspares consegue desvendar o mistério que há por detrás da simbólica alcunha “Cara de Bronze” do 
protagonista do conto. O movimento da fuga como páthos , isto é, índice sensorial de um universal, se 
presta ao serviço de encontrar a substância mesma de que foi feita toda a trajetória utilitarista de Cara 
de Bronze. Quem aqui nos propõe a justaposição de imagens como método de interpretação de um 
quociente é o historiador da arte, Aby Warburg. 
Palavra-chave 1: Tragédia 
Palavra-chave 2: Édipo Rei 
Palavra-chave 3: Guimarães Rosa 
Palavra-chave 4: Cara de Bronze

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Douglas Cristiano Silva (UFMG) Recepção, apropriação e poética em “Fábula de Anfíon” de João 
Cabral de Melo Neto

A comunicação tem por intuito analisar a relação entre as versões do mito de Anfíon presentes em 
suas fontes antigas (sobretudo As Fenícias de Eurípides, Argonáutica de Apolônio de Rodes e Arte 
poética de Horácio) e o uso feito por João Cabral de Melo Neto em seu poema “Fábula de Anfíon”, 
do livro Psicologia da Composição, de 1947. As duas versões são mediadas por outra apropriação, 
a apresentada por Paul Valéry no melodrama Amphion, escrito para a música de Arthur Honegger 
em 1931, principal referência do mito para João Cabral. Anfion, a personagem central do primeiro 
poema desse livro, e seu mito parecem ter sido meticulosamente escolhidos por Cabral na 
composição de uma ampla fábula metapoética em Psicologia da composição: é um músico habilidoso 
com a lira, tão habilidoso que conseguiria com seu instrumento manipular objetos. Teria, então, com 
esse dom construído com o irmão as famosas muralhas de Tebas, milagre já presente nas versões 
antigas. Um primeiro ponto claro de ligação é a própria relação sintética entre poesia e música na 
antiguidade, sendo o instrumento musical com o qual tradicionalmente Anfion é apresentado, a lira, 
ainda hoje um símbolo do fazer poético (por Cabral convertido curiosamente em flauta). O segundo 
ponto, e aparentemente o ponto decisivo, é a imagem da construção associada à poesia. João Cabral 
de Melo Neto, já em O engenheiro, demonstra um intenso interesse na relação entre a arquitetura 
moderna e as outras artes, imaginando que a lição básica dessa arquitetura pós-Le Corbusier que 
lhe era tão cara, é que seria possível “fazer arte não com o mórbido, mas com o são, não com o 
espontâneo, mas com o construído”. Por fim, entre as coincidências, uma forte divergência entre 
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Amphion e Anfíon: para o primeiro, toda criação é ainda um milagre, um milagre apolíneo, positivo, 
que representa a capacidade de a divindade, através da arte, organizar um mundo desordenado, 
feito de matéria inerte. Já Anfíon caminha no sentido contrário: a poesia que lhe surge do exercício 
de tentar se distanciar dos aspectos factuais da realidade, de “domar o acaso”, depara-se com o 
próprio silêncio. O Anfíon de Cabral é em tudo um asceta no deserto em busca desse silêncio, em 
que encontraria “a esterilidade que procurava”. Buscaremos, então, analisar as camadas do mito 
presentes na versão cabralina, a última da série, tomando o próprio mito como uma narrativa 
sempre em progresso (e, no caso, algo como uma “língua franca” por meio da qual gerações tão 
distantes podem discutir sobre questões do gesto criativo/criador) em que, através de suas escolhas, 
Cabral posiciona sua poética. 
Palavra-chave 1: Recepção 
Palavra-chave 2: poética 
Palavra-chave 3: mito

Joyce Kelly Barros Henrique (UFPB) O clássico e o moderno na construção da fábula em A hora 
da estrela, de Clarice Lispector

Nesse trabalho, realizamos uma leitura crítica do livro A hora da estrela, de Clarice Lispector, 
com base no conceito de fábula/mito, bem como nos elementos básicos de uma tragédia de ação 
complexa, apresentados por Aristóteles na Poética (2003), obra grega que até hoje serve de 
referência para os estudos ocidentais acerca do texto artístico. A hora da estrela foi publicado pela 
primeira vez em outubro de 1977, quando Clarice Lispector estava no final da carreira e havia 
testado uma gama de gêneros textuais: escrevera romances, contos, crônicas, estórias infantis 
e, no campo jornalístico, aventurara-se na entrevista e em editoriais sobre o universo feminino. 
Talvez buscando outra experimentação literária, ou mesmo em razão da morte próxima (dezembro 
de 1977), Clarice criou esse derradeiro livro com um formato singular. Mais desenvolvido que a 
maioria dos contos, e menor, mas não menos complexo, que os seus romances, A hora da estrela 
é o único da autora comumente definido como uma novela, texto narrativo de curta extensão, no 
qual se explora com maior intensidade a vida de um só indivíduo, caracterizando-se, assim, pela 
centralização em uma só personagem e pela concatenação de suas ações individualizadas. Essa 
menção à classificação da obra se faz necessária, tendo em vista que essa estrutura novelesca 
permitiu à Clarice Lispector combinar traços das narrativas modernas e das tragédias clássicas. 
De acordo com nossa análise, A hora da estrela ganha seu caráter moderno por ser uma novela 
cuja protagonista não age. Segundo os estudos sobre os gêneros literários, a estrutura novelesca 
constrói-se a partir das ações do protagonista; no entanto, o texto clariciano possui uma heroína 
destituída de ação, fator que desencadeia o caráter mínimo de sua fábula. Por sua vez, os elementos 
clássicos se estabelecem pela presença do mito complexo, característico das mais bem acabadas 
tragédias gregas, segundo Aristóteles. Composto por peripécia, reconhecimento e catástrofe, o 
mito complexo apresenta-se na fábula quando Macabéa é atropelada por um carro da Mercedes-
Benz, logo após receber bons presságios de uma cartomante (o oráculo). Com isso, a tríade 
clássica se funde de maneira singular no desfecho da obra, já que a felicidade inicial reverte-se 
em tristeza (peripécia) no exato momento em que ela entende as limitações de sua existência 
(reconhecimento) na hora da morte (catástrofe). Dessa forma, entendemos que a herança 
aristotélica pode ser utilizada como marco teórico para a leitura crítica de textos modernos, 
justamente porque há em obras recentes um diálogo forte com estruturas narrativas antigas, 
nesse caso, com a natureza trágica das peças comentadas pelo filósofo em questão. Nesse sentido, 

mostramos que, apesar de antigo, o clássico legado aristotélico pode colaborar para a apreciação 
crítica de uma obra do século XX. Como embasamento teórico, nos valemos de Aristóteles (2003), 
Luna (2012), Reis e Lopes (1988), Lukács (2010), Ricoeur (1995) Rosenfeld (2010), Segre (1989), 
Todorov (1970), entre outros. 
Palavra-chave 1: Legado aristotélico 
Palavra-chave 2: Fábula 
Palavra-chave 3: Mito complexo 
Palavra-chave 4: Narrativa moderna

Marco Antonio Müller Filho (FURG) e Mairim Linck Piva (FURG) O renascer dos mitos nos contos 
de fadas de Marina Colasanti

Os contos de fadas tornaram-se um assunto de interesse para os estudiosos da literatura e da 
filosofia, visto que são constituídos de figuras arquetípicas, bem como emanam as mais diversas 
complexidades das relações interpessoais na sociedade – fatores que comprovam sua natureza 
descendente dos antigos mitos gregos. Tal como as narrativas ancestrais, temas como o amor, a 
busca por ascensão, a inveja e a ira são eixos que fundam as histórias maravilhosas. Segundo Goés 
(1991), os contos de fadas são a evolução dos mitos primordiais, visto que, assim como estes, 
tratam-se de transmissores culturais que perpassam o pensamento por gerações, em um manancial 
simbólico que se consolidou no imaginário dos povos por meio da oralidade. No cenário da narrativa 
fantástica brasileira, a escritora Marina Colasanti merece destaque por seu marco diferencial com 
seus contos de fadas originais, de caráter destoante, os quais escapam às tipicidades do gênero 
folclórico trazidos, por exemplo, pela herança europeia há dois séculos. Nas histórias da escritora 
contemporânea, os valores e ideologias do passado são recuperados, porém desconstruídos, ao 
passo que espelham a realidade do sujeito contemporâneo, aquele que aspira pela liberdade e pelo 
compreender-se no mundo, desencadeando conflitos interiores do ser humano, como a alteridade, 
o medo da morte, a solidão. Logo, esta pesquisa visa estabelecer um estudo analítico sobre alguns 
contos da obra da escritora brasileira, em prol de destacar ressonâncias de antigos mitos clássicos 
que, de alguma forma, ressurgem em seus enredos perfilados de campos imagéticos providos de 
plurissignificações. Para tanto, desenvolve-se esta pesquisa primeiramente pela perspectiva da 
mitocrítica e da mitoanálise, a qual enseja compreender como se sustenta a transcendência dos 
mitos na obra literária, sendo considerável perceber também de que maneira se desmitificam as 
representações de outrora na escrita de Colasanti. Isto porque, segundo o filósofo Gilbert Durand 
(1993), “a virtude essencial do símbolo é assegurar no seio do mistério pessoal a própria presença 
da transcendência”. Ademais, para melhor conceber a intertextualidade e os sentidos que se renovam 
nos contos de Colasanti, vincula-se à teoria do Imaginário as teses dos pensadores Gérard Genette 
e Gaston Bachelard; o primeiro aponta a transtextualidade como um fenômeno presente na história 
da literatura, ao passo que o segundo expõe o devaneio poético como processo genuíno do estro 
literário. Dessa forma, com o amparo das referidas teorias, torna-se possível realizar uma apreciação 
exegética com a finalidade de apreender as raízes antropológicas de ideologias hegemônicas que 
hoje são criticadas pela retórica inovadora de Colasanti. 
Palavra-chave 1: Contos de fadas 
Palavra-chave 2: Imaginário 
Palavra-chave 3: Cultura 
Palavra-chave 4: Mito
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SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7

João Paulo Martinez Hildebrandt (UERJ) e Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) Borges e seus 
precursores

No livro Altas literaturas: escolha e valor na obra crítica de escritores modernos [1998], Leyla 
Perrone-Moisés afirma que a cultura judaico-cristã entende o tempo de maneira linear e 
teleológica. Para ela, apesar de algumas vertentes destoantes – como a animada pelo pensamento 
de Giambattista Vico –, a concepção de história que predominou e se instalou como disciplina 
acadêmica é uma concepção linear, causalista e finalista. Esta disciplina, por sua vez, veio a 
servir de modelo à história literária, que se criou e se firmou, portanto, sob a égide da história 
geral positivista, e condicionada pela lógica da sucessão. Daí decorre, também, uma concepção 
da tradição como fonte de ensinamentos e, como consequência, de dívida dos novos para com os 
antigos (p. 27). Leyla entende, porém, que, por mais que a literatura nasça sempre da literatura, 
a lógica das relações entre antigos e novos escritores não é facilmente definível, e certamente 
não é redutível à mera sucessão, que tende a gerar uma genealogia submissa e epigonal, com 
rendimento estético pouco relevante (p.27). Para tentar esclarecer as complexidades desse 
processo, a autora mapeia em seu estudo os paideumas de alguns escritores-críticos do 
século XX – a saber: Ezra Pound, T.S. Eliot, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Italo Calvino, Michel 
Butor, Haroldo de Campos e Philippe Sollers –, encontrando referências recorrentes e valores 
compartilhados por eles. Segundo ela, escolher falar de certos escritores do passado e não de 
outros é uma maneira de estabelecer uma espécie de tradição particular e, de alguma forma, 
reescrever a história literária. Pois bem: a análise de Leyla Perrone-Moisés é uma das inspirações 
centrais para o projeto de mestrado que estamos desenvolvendo em torno da obra do escritor 
argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), cuja poética é tão marcada pela consciência de que a 
originalidade nada mais é o que uma questão de rearranjo de um repertório escolhido. Se Leyla 
está correta quando diz que “as observações de Borges sobre a tradição literária se inscrevem, 
assim, numa reflexão mais ampla sobre o tempo e a linguagem, que informa toda a sua obra” (p. 
33), entender as minúcias dessa reflexão é a nossa intenção. Na comunicação, procuraremos nos 
concentrar em certos aspectos da pesquisa sobre Borges que podem interessar mais diretamente 
aos colegas de simpósio. Além da já referida relação complexa com o cânone e, por conseguinte, 
com a história da literatura, mencionemos, brevemente, a aproximação de Borges à literatura 
gauchesca, vista como uma manifestação do páthos épico e espécie de vínculo entre a literatura 
argentina e a imemorial tradição europeia do gênero; e a forma como a reciclagem de referências 
pode configurar uma estratégia interessante para literaturas mais recentes e não hegemônicas, 
como as latino-americanas. Para tal, serão importantes os estímulos que temos encontrado nas 
obras de autores tão diversos como a historiadora francesa Nicole Loraux, a ensaísta argentina 
Beatriz Sarlo, o professor e crítico carioca João Cezar de Castro Rocha, o historiador paulista Júlio 
Pimentel Pinto e o historiador da arte alemão Aby Warburg. 
Palavra-chave 1: Jorge Luis Borges 
Palavra-chave 2: cânone 
Palavra-chave 3: literatura latino-americana

Daniel Falkemback Ribeiro (USP) Intertexto e recepção da literatura latina: de Claude Simon às 
teorias

A partir do romance La Bataille de Pharsale (1969), do francês Claude Simon, escritor atrelado ao 
chamado nouveau roman, pretendemos nos concentrar nas implicações da análise do intertexto latino 
nesse texto para o estudo da obra do autor e na construção de seu discurso literário, atentos também à 
relação entre a recepção dos clássicos e as correntes teóricas ligadas à literatura comparada. Partindo 
das propostas estruturalistas de Julia Kristeva, Gérard Genette e Michel Riffaterre, faz-se uma crítica à 
definição de intertexto voltada apenas para certas formas literárias modernas, em especial francesas, 
e também baseada em uma concepção de discurso literário que se afasta da noção de representação 
da realidade. Ao pensarmos em intertexto após o estruturalismo, há a necessidade de se realizar tal 
revisão conceitual, criando-se problemas para a análise do intertexto latino no discurso tanto de La 
Bataille de Pharsale, quanto de outros autores clássicos ou modernos. O direcionamento dos teóricos 
iniciais da intertextualidade levou, por sua vez, à desatenção de críticos do romance simoniano quanto 
a referências à Antiguidade greco-romana, bem como a uma diferenciação conceitual drástica em 
relação aos Estudos Clássicos, sob a figura de estudiosos como Alessandro Barchiesi, Giorgio Biaggio 
Conte e Giorgio Pasquali. Por tais motivos, nossa análise buscou comparar teorias comparatistas, 
semióticas e filológicas a fim de estabelecer o lugar da intertextualidade no campo da recepção dos 
clássicos nas literaturas posteriores, de modo que esse exercício estimulasse uma reflexão sobre a 
memória e o cânone literário de forma a se repensar a teoria. O romance de Claude Simon, nosso ponto 
de partida, aponta em toda sua dimensão transtextual e dialógica para uma leitura que incorpore 
tempos históricos e culturas distintas a fim de se entender como as vozes de seu discurso interagem 
em prol da formação de um discurso literário todas ao mesmo tempo. Além do romance selecionado, 
vê-se em outros textos do autor, notadamente em La Route de Flandres (1960), Histoire (1967) e Les 
Géorgiques (1981), essa mesma tentativa ensaiada por outros autores do século XX no pós-guerra 
para se retomar a tradição literária, principalmente a ocidental, com questionamentos e reelaborações, 
sob um processo de revisão do projeto modernista, em um movimento em que tradição e revolução 
são noções que se mantêm lado a lado. A análise aqui proposta se mostra relevante sob a perspectiva 
dos estudos de recepção, pois percebemos a importância de estabelecer relações diacrônicas por 
meio do texto, e não necessariamente da historiografia literária, a fim de nos questionarmos sobre a 
epistemologia dos estudos comparatistas e a própria teoria da literatura. 
Palavra-chave 1: Literatura comparada 
Palavra-chave 2: Recepção dos clássicos 
Palavra-chave 3: Intertextualidade 
Palavra-chave 4: Claude Simon

Milena Karine de Souza Wanderley (UFMS) e Kelcilene Grácia-Rodrigues (UFMS) Hilda Hilst e a 
retomada de formas composicionais clássicas: da balada à elegia

Desde sua segunda obra lançada em 1951, Balada de Alzira, Hilda Hilst, escritora brasileira nascida em 
Jaú, interior de São Paulo, em 21 de abril de 1930, vem traçando, em sua poética, um percurso formal 
cujos enlaces retomam estruturas e temas de formas composicionais clássicas, principalmente, através 
da ressignificação. “Cinco Elegias”, primeiro poema de Roteiro do Silêncio (1959), obra que abre a 
coletânea Poesia 1959/1967 editada pela Livraria Sal em 1967, é um desses casos em que Hilst, ainda 
em tenra produção, põe o poeta e a poesia diante da questão de ouro: no fim, o que é essencial, o que 
sobra, o que fica decantado no fundo do poema? Assim, guiados pelas perdas (de si, das palavras e 
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dos silêncios), procuramos analisar, no presente estudo, como Hilda Hilst se vale do tema e da forma 
elegíaca para construir, em cinco partes, o itinerário da ausência, tema que perpassa toda sua produção 
poética. Para tal, apoiar-nos-emos nos estudos acerca da elegia desenvolvidos por Rui Carlos Morais 
Lage (2010), nos apontamentos de Maurice Blanchot (2002) acerca de “La Soledad Esencial” e no 
ensaio de Octávio Paz “Los signos en rotación” (1986). 
Palavra-chave 1: Formas composicionais clássicas 
Palavra-chave 2: Hilda Hilst 
Palavra-chave 3: Baladas 
Palavra-chave 4: Elegias

08
América Latina: Conceitos E Assédios 

Coordenadores:  
Mary Luz Estupiñán (UMCE - Chile) 
Joana Rodrigues (UFSP)

RESUMO: Queremos dar continuidade ao diálogo iniciado no primeiro simpósio sobre esta 

temática apresentado no último congresso de ABRALIC, em Belém, Pará, no ano de 2015. Nesta 

nova versão do simpósio “América Latina: conceitos e assédios” procuramos re-visitar a noção 

de América Latina (durante o século XIX, em concorrência com o conceito de Iberoamérica) 

a partir de suas conceptualizações tradicionais de caráter identitário, histórico, geográfico, 

político, cultural, e também dos assédios e críticas às limitações e exclusões da ideia segundo os 

estudos culturais, pós-coloniais, subalternos, de-coloniais, pós-nacionais ou transamericanos. 

Mesmo quando as críticas à América Latina como ideia oligarca, europeia e ocidental acertam em 

notar a ignorância da multiculturalidade e a marginalização de visões de mundo consideradas 

subalternas, é impossível negar a importância desse conceito na história das utopias continentais 

e no exercício de imaginação comunitária que muitos sujeitos e grupos continuamos a realizar. 

Por isso, pensamos que é crucial avaliar tanto esses conceitos quanto seus assédios a fim de 

discutir sobre as potencialidades críticas e as limitações epistêmicas da ideia de América Latina 

como categoria de análise para o futuro das nossas disciplinas. Interessa-nos refletir de/sobre 

as diversas regiões culturais ligadas ao conceito de América Latina, incluindo Hispano-América, 

Brasil, o Caribe e as identidades indígenas, afro-americanas, latinas e chicanas nos Estados 

Unidos. De um lado, procuramos pensar nas obras literárias, artísticas e teóricas que falam de/

sobre América Latina e analisar se o conceito é usado como lugar de enunciação, objeto de estudo, 

campo de experiência ou como projeção de utopias de sociedades mais justas. Neste contexto, 

achamos necessário refletir sobre a relação da América Latina com a modernidade e as produções 

teóricas que o tema já gerou, derivando muitas vezes em conceitos paradoxais para exprimir as 

contradições das modernizações americanas, como “modernidades periféricas”, “modernidades 

alternativas”, “modernidades subalternas”, “modernidades fragmentadas”, etc. De outro lado, 

também convidamos a examinar os assédios críticos ou ataques epistêmicos à América Latina 

como conceito -assédios que ressaltam suas limitações, racismo intrínseco, ocidentalismo, 

etc. Por exemplo, gostaríamos de problematizar a ideia de América Latina a partir de noções 

como “heterogeneidade”, “mestiçagem”, “alteridade”, “multiculturalidade”, “de-colonialidade”. 

Acreditamos que nos espaços liminares sugeridos por estas, existem conhecimentos e saberes 

que podem abrir caminhos para novos diálogos translinguísticos, transculturais, transnacionais, 

transepistêmicos e transamericanos. No seu livro Trans-Americanity (2012), José David Saldívar 

afirma que o ensaio “A americanidade como conceito” (1992) de Aníbal Quijano e Immanuel 

Wallerstein, é um documento ineludível para qualquer projeto comparativo pós-nacional porque 

“possui a capacidade de abrir o imaginário a futuros utópicos e distópicos”. Segundo estes autores, 

o papel das Américas foi básico para a formação do capitalismo e os consequentes processos de 

modernização. Para eles, “El moderno sistema mundial nació a lo largo del siglo XVI. América –

como entidad geo-social– nació a lo largo del siglo XVI. La creación de esta entidad geo-social, 

América, fue el acto constitutivo del moderno sistema mundial. América no se incorporó en una ya 

existente economía-mundo capitalista. Una economía-mundo capitalista no hubiera tenido lugar 

sin América” (583). Como resultado desta imposição, surgiram vários paradigmas ou novedades 

para entender o mundo moderno que nos acompanham até hoje. “Las novedades”, dizem Quijano 

e Wallerstein, “fueron cuatro, una pegada a la otra: colonialidad, etnicidad, racismo y el concepto 

de la novedad misma.” (584) Convidamos, então, a discutir o diagnóstico de Quijano e Wallerstein 

sobre a persistência da “americanidade” ou dos padrões de poder introduzidos com a colonização 

nas estruturas sociais e políticas das Américas, e que continuam a oprimir grandes porções 

da população do continente. E também a refletir sobre os espaços entre as Américas hispana, 

brasileira, caribenha, latina e chicana segundo este paradigma comparativo. Pensamos que o 

conhecimento surgido nesses espaços hegemonizados das Américas pode iluminar a superação 

de colonialismos continentais e nacionais próprios de uma moderna história americana cheia de 

conflitos sociais e raciais. Assim, interessa-nos pensar em fenômenos globais como migrações, 

políticas culturais, solidariedades políticas, problemáticas ecológicas; e fenômenos locais, como 

redes intelectuais, amizades entre artistas ou obras que comparam as idiossincrasias luso-

americanas, hispano-americanas, caribenhas e/ou latinas e chicanas. E também pensar em 

paralelos e contrastes que provoquem diálogos entre-Américas criados a partir do exercício crítico 

da leitura comparativa de obras literárias, artísticas, críticas e teóricas das regiões culturais que 

formam o nosso continente.

PALAVRAS-CHAVE: americanidade; transamericanidade; estudios de-coloniais; multiculturalidade.



XV encontro abralic Guia de Programação
13713

6
PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [MÚSICA, NACIONALISMO E VANGUARDA] COORDENADORA: MARY LUZ ESTUPIÑÁN

Renata Pontes de Queiroz (Universidad Católica de Chile) Nacionalismo musical y 
experimentación estética. Aproximaciones al ensayismo de Alejo Carpentier y Mário de 
Andrade

Considerando los debates entre modernización y modernismo cultural en América Latina y, con 
especial interés, la propuesta de Ángel Rama, analizaremos las teorías estéticas difundidas en 
La música en Cuba (1946) de Alejo Carpentier y el Ensaio sobre a música brasileira (1928) de 
Mário de Andrade. Partimos de la hipótesis de que estos escritos se dibujan como un ejercicio de 
representación de lo local y de su posible proyección hacia lo universal. En este sentido, estarían 
en diálogo con los diversos vanguardismos y, al mismo tiempo, con la idea de un nacionalismo 
alternativo que, siendo «auténtico», representase la verdadera faceta de la cultura nacional. Ambos 
autores, prolíficos intelectuales del período, se apoyan en la creencia de que la música es el arte 
privilegiado para la afirmación de la renovación estética y de una nueva «identidad nacional». 
Gracias a este punto de vista, estos escritores-musicólogos darán importancia particular al 
descubrimiento de los artífices de los nuevos «modos de hacer musical» y a la afirmación de un 
proyecto musical que sirva a estos propósitos. En este análisis recuperamos el sentido de América 
Latina como un campo producido, políticamente sobredeterminado, en los términos que propone 
Julio Ramos en Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo 
XIX (1989). De acuerdo con esta perspectiva, nuestra intención es leer el papel que cumplen estos 
intelectuales en la disputa simbólica del «latinoamericanismo» y del «ser nacional», con base en los 
ideales de la experimentación estética. 
Palavra-chave 1: Nacionalismo  
Palavra-chave 2: Vanguardismo 
Palavra-chave 3: Latinoamericanismo 
Palavra-chave 4: Ensayismo

Andrés Suárez Rico (Universidad Católica de Chile) La dislocación de la identidad y el 
reconocimiento de la alteridad en los autores de la narrativa vanguardista hispanoamericana

La presente disertación tiene como objeto analizar, dentro del relegado género narrativo de 
la vanguardia, los procesos constitutivos de la identidad hispanoamericana que, frente a los 
discursos producidos en el convulso orden histórico, social y político de la primera mitad del 
siglo XX, manifiestan las filiaciones y desavenencias con los movimientos artísticos y estéticos 
de Europa. En este contexto, esta investigación sostiene que los relatos de Felisberto Hernández, 
Pablo Palacio, Juan Emar, Julio Garmendia, Martín Adán, César Vallejo, Arqueles Vela, propulsan 
una fragmentación en la subjetividad del yo narrador y de sus personajes que obedece no solo 
a la necesidad de desvirtuar el relato realista decimonónico y de concebir, de otra manera, la 
literatura, sino también al deseo de entender al sujeto hispanoamericano desde el ensalzamiento 
del otro, desde la alteridad que reclama un espacio en ese circunscrito panorama de la sociedad 
del capital. En este sentido, esta investigación ahonda en los problemas de la representación que, 
en su oposición al significante unívoco, se produce sobre el gesto binario de un otro (doble, contra-

espejo u opuesto) que cuestiona su identidad y su realidad exhibiendo, desde el seno mismo de 
la ficción y la anomalía, las disparidades entre su propia naturaleza y las imposiciones coercitivas 
de su contexto. En la búsqueda comprensiva de la alteridad de este tipo de doble se analizarán las 
perspectivas psicoanalíticas de Freud y Lacan en torno a los diferentes estadios de la teoría del 
espejo –ambivalencia, proyección, narcisismo y castración-, que plantea la formación del “yo” sobre 
la conjunción de demandas múltiples, contradictorias y ambivalentes. A partir de estos postulados 
psicoanalíticos, exponemos que en nuestros autores la identidad abierta, la identidad diferida (a 
excepción de Felisberto Hernández), expresa un carácter político que, en su negación definitoria, 
manifiesta los problemas de la modernidad frente al choque de las imposiciones occidentales 
en el contexto latinoamericano. Basados en los planteamientos de Stuart Hall sobre la identidad 
abierta, diferida y en devenir, que explica desde la teoría derrridiana, analizaremos de qué modo el 
encuentro con el otro, fundado en el doble subjetivo, simultáneo y latente, devela una preocupación 
por no erigir una identidad omniabarcativa y excluyente, sino por encumbrar la diferencia que no 
suprime subjetividades y que se construye desde la multiplicidad del nosotros. Bajo esta incapacidad 
para superponerse al otro, para borrarlo y para anexionarlo, consideramos que los problemas de 
irresolución y diferimiento identitario tienen implicaciones políticas, estéticas e ideológicas que 
responden a una ruptura con el ideal regulatorio de occidente y al efecto de las modernidades 
en el contexto latinoamericano. Así, las exploraciones con las alteridades patentizan las idea de 
que no “existe una única vivencia prototípica de ella” (Brunner 176), sino que existen diversas 
manifestaciones subjetivas que ponen en entredicho esa pretendida unívoca modernidad. 
Palavra-chave 1: Narrativa 
Palavra-chave 2: Vanguardia 
Palavra-chave 3: Alteridad

Raimundo Lopes Matos (UESB) Sincronia Poética: Waly Salomão e Vicente Huidobro

Este trabalho uma leitura investigativa e comparativa de poética, tendo como foco a sincronia poética 
nos dois poetas supracitados: o brasileiro Waly Salomão e o chileno Vicente Huidobro. A relevância de 
ambos, em termos comparativos, justifica a escolha do tema. Matos é importante por ser o fundador da 
literatura brasileira, nos inícios do Brasil e da Modernidade, sob a estética revolucionária barroca, no 
século XVII; e Huidobro se destaca por ser o pioneiro das vanguardas latino-americanas, no início do 
Modernismo, sob influência das vanguardas europeias, na primeira metade do século XX. Esta leitura 
tem como objetivo comparar os dois poetas e as suas poéticas à luz da estética, nos seus respetivos 
contextos, a fim de que se percebam as suas semelhanças, conferindo-lhes a sincronia poética proposta 
no título da comunicação. Quanto ao embasamento teórico, o trabalho se respalda na abordagem 
de poética sincrônica, nos termos em que foi abordada pelo teórico Haroldo de Campos. Sobre aos 
procedimentos metodológicos adotados, estes se iniciam com estudos sobre os autores em seus 
espaços e em seus respectivos períodos históricos, passando-se para as suas poéticas, observando as 
suas semelhanças estéticas, as quais fazem com que os dois sejam contemporâneos. Essa pesquisa 
será, certamente, mais um contributo relevante e oportuno às investigações no campo da poética e da 
literatura em geral. 
Palavra-chave 1: Sincronia 
Palavra-chave 2: Poética 
Palavra-chave 3: Poesia 
Palavra-chave 4: Leitura
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Horst Rolf Nitschack (Universidad de Chile) Superar el Tratado de Tordesillas: La América Latina 
de los vanguardistas

Hasta el inicio del siglo XX las producciones culturales de la modernidad, sus reglas, normas y 
sus estéticas, están claramente dominadas por los países europeos, con dominaciones nacionales 
cambiantes y con misiones culturales distintas, no obstante, siempre directa o indirectamente 
vinculadas con los proyectos coloniales de las distintas naciones. Con el inicio del siglo XX se produce 
un cambio decisivo: las antiguas colonias empiezan a ‘emanciparse’ no solamente política sino también 
culturalmente y se convierten en productores culturales independientes. No serán más territorios y 
reservas para el rescate de tesoros culturales sea de antiguas culturas, sea de producciones populares, 
coleccionadas y preservadas por viajeros, investigadores y comerciantes de los países colonizadores. 
Los Estados Unidos son la primera región donde se produce este giro significativo que anuncia un 
cambio radical en el juego de dependencias culturales. Los procesos son más complejos en América 
Latina: ya durante el siglo XIX lograron la independencia cultural de sus antiguas metrópolis, aunque 
por el precio de asumir nuevas tutelas culturales, primero de los países europeos más al norte, 
especialmente Francia, y después por la nación del norte de su propio continente: los EEUU. Con las 
vanguardias en la segunda y tercera década del siglo XX se manifiestan en América Latina por primera 
vez movimientos artísticos decididos a la creación de estilos, al trabajo con motivos y temáticas 
emergentes de las realidades de este subcontinente. Estos movimientos son heterogéneos y diversos y 
tienen, con pocas excepciones, más contactos con las vanguardias ‘nórdicas’, comprometidas con una 
rebeldía similar contra sus propias herencias culturales, que los que tienen entre ellos. No obstante, 
y esto es la tesis de esta ponencia, a pesar de su diversidad y de su escasa comunicación, estos 
movimientos están unidos por condiciones de producción, por proyectos políticos y culturales que 
permiten identificarlos como ‘vanguardia latinoamericana’. Analizar e interpretar el contexto cultural y 
las características que estos distintos movimientos tienen en común, los convierte en manifestaciones, 
expresiones y escenificaciones de latinoamericanidad y los distingue de las vanguardias ´nórdicas’ es la 
propuesta de esta ponencia. En el ejemplo de las vanguardias peruanas (Mariátegui, Valcárcel, Vallejo), 
brasileñas (Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia) y chilenas (Huidobro, Neruda, 
De Rokha) se propone develar las similitudes y los rasgos comunes de su ‘latinoamericanidad’. 
Palavra-chave 1: Latinoamericanidad 
Palavra-chave 2: vanguardia 
Palavra-chave 3: descolonización cultural 
Palavra-chave 4: estudios culturales

QUARTA 21

MANHÃ [09:30|11:00]

SESSÃO 2 [BRASIL E O LATINO-AMERICANISMO] COORDENADORA: HORST ROLF NITSCHACK

Pablo Concha Ferreccio (Pesquisador independente) El estudio del folclor en las obras de 
Rodolfo Lenz y Silvio Romero

En este trabajo se ofrece una comparación de los estudios sobre folclor de Rodolfo Lenz en Chile 
y Silvio Romero en Brasil. Aun cuando estas investigaciones, desarrolladas en el contexto de la 
modernización nacional que ambos países atravesaron a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 
comparten una matriz epistemológica, el tratamiento dado a cada corpus y las conclusiones derivadas 
a partir de él también dejan ver diferencias importantes en una y otra aproximación al folclor. Dos de 

las principales diferencias se refieren a la desigual importancia que cada uno atribuye a las categorías 
de “raza” y de “lengua”, así como a la función que debe cumplir el folclor, entendido como fenómeno 
sociocultural que expresa el alma del Volk, en la regeneración nacional. Esta ponencia profundiza en 
esas diferencias con el objetivo de comprender los estudios folclóricos en tanto estrategia para explicar 
la diferencia latinoamericana a partir del acceso igualitario a la herencia de la imaginación occidental. 
En este examen crítico, proponemos que los folcloristas elaboran los primeros archivos (en su variante 
derrideana) sistemáticos de las naciones americanas en un contexto poscolonial, y pasamos revista a 
los principales problemas, acomodos y aporías teóricas que tal empresa supone. 
Palavra-chave 1: folclor 
Palavra-chave 2: Silvio Romero 
Palavra-chave 3: Rodolfo Lenz 
Palavra-chave 4: archivo

Mary Luz Estupiñán Serrano (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile) 
Interpretando interpretaciones: Silviano Santiago y el latinoamericanismo

En su versión dominante, el latinoamericanismo se ha definido, groso modo, como el conjunto de 
representaciones sobre América Latina que tendría como fecha de nacimiento 1898 y a José Martí como 
su figura inaugural. De ahí surgirían dos grandes variantes que dominaron la crítica: las representaciones 
metropolitanas que asumieron América Latina como una entidad prioritariamente geográfica, en 
la que la zona hispana y su lengua cobran una preponderancia sobre las demás, y las que buscan 
contraponérseles apelando a la especificidad regional, en otras palabras, las defensas vernáculas con 
claro tinte identitario. Más que glosar las particularidades de uno y otro latinoamericanismo, un ejercicio 
anacrónico, por lo demás, si asumimos los momentos en los que la crítica ha intentado fecharlos: el 
siglo XX; nos interesa más bien entrever la desconfiguración de esos marcos operada por la crítica de 
Silviano Santiago, creando más bien zonas grises que se sustraen a esos dos extremos. Nos gustaría 
analizar no tanto una idea, sino las operaciones que el crítico despliega en “El entre-lugar del discurso 
latinoamericano” (1971) y en Las raíces y el laberinto de América Latina (2006), para hacerse cargo 
críticamente de la idea de “América Latina” legada por el latinoamericanismo martiano-arielista. Nuestro 
propósito es entonces trabajar sobre una suerte de escenificación de esa América Latina que Santiago 
realizaría en esos dos ensayos principalmente y ello con un doble objetivo. Primero para explicitar que lo 
que el autor despliega en esos textos está lejos de la noción territorial y ontológica de la entidad llamada 
América Latina, característica del latinoamericanismo de primer orden. Nuestro crítico esquiva las 
representaciones sobre América Latina dominantes en el latinoamericanismo de los sesenta y setenta y 
se ubica en lo que Julio Ramos (2015) denomina esas zonas grises donde “se desmonta cualquier intento 
fácil de volver esencial las diferencias entre los saberes de o sobre América Latina” problematizando, a su 
vez, “la categoría misma de discurso ‘vernáculo’, así como socaban[do] la homogeneidad de los territorios 
metropolitanos impactados también por los flujos transnacionales de la globalización y las migraciones 
contemporáneas”. Segundo, para mostrar el notable trabajo que el crítico ha hecho para pensar Brasil 
junto a un complejo sistema de mediaciones culturales y para acercar a Brasil ese entramado. De modo 
que con dicha escenificación, Silviano opera un desplazamiento desde una economía de la representación 
hacia una economía de la interpretación. De este desplazamiento queremos dar cuenta aquí. 
Palavra-chave 1: Silviano Santiago 
Palavra-chave 2: latinoamericanismo 
Palavra-chave 3: Brasil
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Rachel Bertol (UFRJ) No rastro das cartas: os correspondentes latino-americanos de um crítico 
da belle époque carioca

O trabalho tem como objetivo mapear e interpretar o pequenino porém significativo leque de 
correspondentes latino-americanos do crítico literário brasileiro José Veríssimo (1857-1916). O 
arquivo, ainda inexplorado e disponível na Academia Brasileira de Letras (ABL), compreende cartas 
e/ou bilhetes do uruguaio José Enrique Rodó, do peruano Francisco García Calderón Rey, do poeta 
nicaraguense Ruben Darío, entre outros. Além de correspondentes, todos são temas de críticas 
publicadas por Veríssimo na imprensa carioca. É de Paris, por exemplo, que o venezuelano Rufino 
Blanco Fombona escreverá a Veríssimo para elogiar um artigo que o brasileiro havia escrito sobre 
Simon Bolívar – “O professor de energia” – que em 1983 foi republicado em coletânea organizada 
por Manuel Trujillo para a Biblioteca Ayacucho, ao lado de texto de Miguel de Unamuno sobre o 
“libertador”. O empenho de Veríssimo em relação à América Latina faz com que o crítico possa ser 
situado “além da nação”, dentro do espaço latino-americano para pensar a literatura brasileira – 
posição que, segundo o próprio, era então minoritária no país e portanto pode ser considerada 
pioneira. É com base no constante exercício de comparação da intelectualidade brasileira em 
relação à hispano-americana que Veríssimo irá desenvolver algumas das suas teses. Foi a partir da 
leitura do peruano Ventura García Calderón, conforme conta em História da literatura brasileira 
(1916), que chegou à conclusão de que geração de 1870, marcada pelo “sopro de ideias novas” 
que renovou o debate intelectual no país, formando o bojo das lutas abolicionistas e republicanas, 
poderia ser considerada a geração modernista brasileira. Embora a classificação de Veríssimo não 
tenha se tornado dominante, coloca em perspectiva o movimento de então do Brasil em relação ao 
modernismo do fim do século XIX na América hispânica – apesar das irreconciliáveis diferenças 
que reconhece haver entre os dois casos. De alguma forma, sua proposição sugere a possibilidade 
de que os ciclos de renovação de ideias no Brasil sejam observados em conexão com aqueles do 
restante do continente – e isso poderia incluir, ainda, o modernismo brasileiro que viria a surgir 
nos anos 1920 (Angel Rama aponta um caminho para essa articulação em Cidade letrada, do fim 
do século XIX às primeiras décadas do XX, observando sentidos comuns). Também serão levados 
em conta aportes da correspondência de Veríssimo com Oliveira Lima – material que compreende 
cerca de mil páginas manuscritas, por mim transcritas em atual projeto de pesquisa. José Veríssimo 
e o diplomata Oliveira Lima compartilham a mesma visão sobre a situação do Brasil na América, o 
que se traduz na militância em prol da aproximação do país da América hispânica em contraposição 
aos Estados Unidos. 
Palavra-chave 1: José Veríssimo 
Palavra-chave 2: crítica literária 
Palavra-chave 3: correspondência 
Palavra-chave 4: modernismo

Rebeca Errazuriz (Universidad de Talca) José Veríssimo y Sergio Buarque de Holanda lectores de 
Rodó: inscripción y escritura de Brasil en América Latina.

Nossa and Nuestra América: Inter-American Dialogues, de Robert Patrick Newcomb, propone leer 
Raízes do Brasil a través de la influencia de José Enrique Rodó. Newcomb propone la existencia de 
una secreta matriz arielista al interior de la obra de Sérgio Buarque de Holanda, matriz silenciada 
por Sérgio, quien omite el nombre del uruguayo y, con ello, la construcción de un lazo posible 
entre Brasil y América Latina. Efectivamente, en uno de sus textos tempranos – Ariel (1920 )–, 

Sérgio reflexiona sobre los efectos perniciosos de la importación de las instituciones y costumbres 
yanquis, criticando el materialismo y la vulgaridad de la cultura estadounidense. Sin embargo, Rodó 
es mencionado sólo a través de una alusión lateral. En lugar de inscribir su crítica al materialismo 
yanqui en la tradición del pensamiento latinoamericano, Sérgio la enlaza con el pensamiento 
europeo a través de Schopenhauer. Lo que Newcomb no nota es que sí aparece citado José Veríssimo, 
quien justamente se había referido al ensayo de Rodó en su texto A regeneração da América Latina 
(1902). La inscripción secreta en una tradición latinoamericana queda señalada, entonces, por 
medio de un brasileño. Será José Veríssimo quien, a diferencia de Sérgio Buarque, propone un 
conjunto de reflexiones que intentan dialogar sobre la idea de América Latina, dando muestras de 
la posibilidad de inscribir a Brasil en aquel diálogo. Nuestra ponencia pretende indagar a través de 
estos dos intelectuales brasileños un doble movimiento de inscripción y excritura en la construcción 
de Brasil como nación dentro y fuera de América Latina. 
Palavra-chave 1: José Veríssimo 
Palavra-chave 2: Sergio Buarque de Holanda 
Palavra-chave 3: José Enrique Rodó 
Palavra-chave 4: Ariel

Leonardo Antonio da Costa Neto (PUC-Minas) e  Farrel Kautely de Souza Santos (UFOP) Os 
subclasses: homens pobres da América Latina

Compreender a literatura enquanto, nas palavras de Antônio Candido, um “bem inadmissível”, 
é encará-la, desde o seu processo criativo, envolvendo questões de tempo e de estilo, até outras 
mais amplas, da ordem da formação de públicos leitores, do acesso aos livros, do papel da crítica 
literária, do próprio crítico etc. Nesse sentido, notamos que a América Latina, conforme aponta 
Julio Cortázar, é profícua em escritores e obras de altíssima qualidade, mas que ainda carece de 
um público realmente leitor, dadas questões históricas ligadas à exclusão das camadas populares 
das rodas de produção e de consumo. Para ele, o escritor assume um compromisso social, a partir 
da sua “consciência de responsabilidade cultural” para com o seu povo, desvelando os processos 
geradores das injustiças que, mesmo com o fim do período colonial (e posteriormente ditatorial), 
insistem em durar. Ao contrário do que se passa em países onde vigora a democracia calcada em 
um grande desenvolvimento tecnológico, é latente nas produções literárias latino americanas 
forte engajamento que, para Silviano Santiago, torna a literatura “anfíbia”, uma vez que o autor 
tem os olhos voltados para a arte e o seu fazer, ao mesmo tempo que se preocupa com a denúncia 
da condição humana, ressaltando o papel da burguesia que, ao invés de elevar esses sujeitos à 
“condição de humanos”, nega-lhes tal direito. Santiago atenta para o fato que essas literaturas estão 
marcadas por fatores socioeconômicos e pelos baixos níveis de escolarização da população, criando 
um grupo bastante reduzido detentor das formas de mando em suas distintas manifestações. À 
revelia das opressões, as produções locais engajam autores e leitores no exercício da indignação 
e da denúncia, dadas as condições precárias de vida em nações varridas pela miséria, exploração 
e injustiças históricas que vêm desde o período colonial e hoje são alimentadas pelos que estão 
no poder e nele se perpetuam. Por isso, a partir dos contos Família é uma merda, do brasileiro 
Rubem Fonseca, e Livio Roca, da argentina Silvina Ocampo, analisamos como ambos elaboram 
a pobreza e reconstroem os marginalizados, especialmente os homens pertences às classes 
populares, que, conforme aponta Zygmunt Bauman, estão reduzidos ao nível de “subclasse”, lixo 
humano do capitalismo, uma vez que não têm capacidade de produção e muito menos de consumo. 
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Acreditamos ser pertinente essa aproximação, porque, a contar dela temos a imagem desse sujeito 
posto à margem, refletindo como as questões de gênero afetam, não apenas as mulheres, mas 
também os homens pobres da América Latina. 
Palavra-chave 1: América Latina 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Pobreza 
Palavra-chave 4: Gênero

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [DIÁLOGOS, CIRCULAÇÕES E VIAGENS] COORDENADORA: JOANA DE FÁTIMA RODRIGUES

Natalia López (Universidad de Chile) La circulación del Manual de Carreño: moldear y moralizar 
al sujeto latinoamericano ejemplar

Beatriz González Stephan considera al Manual de Urbanidad del venezolano Manuel Antonio 
Carreño como el best seller indiscutible del siglo XIX hispanoamericano. Condiciones materiales 
y operaciones simbólicas propiciaron el éxito de este texto: por un lado, el impulso dado a la 
educación básica y secundaria por los nuevos Estados nación, un incipiente mercado del libro 
en expansión, así como el empeño puesto por algunos agentes en encontrar modelos ideales que 
debían delinear, moralizar y civilizar a los nuevos sujetos nacionales, sujetos que eran vistos 
como padecedores de una inmoralidad casi innata. De este modo, más que dictar normas de buen 
comportamiento, el Manual de Carreño logró esbozar una cierta categoría de sujeto latinoamericano 
moral ejemplar que tanto debía retomar los modelos europeos en boga como incluir y reforzar 
sus particularidades “latinas.” Es por ello que la mencionada crítica cultural, González Stephan, 
resituó la obra de Carreño en los estudios sobre el siglo XIX hispanoamericano tratándolo como 
un libro fundamental para entender la conformación de la ciudadanía en el marco de la formación 
y consolidación de los Estados nación. Ahora bien, es a partir de estas reconsideraciones que 
proponemos entender y estudiar el libro de Carreño en tres dimensiones que hasta ahora no han 
sido recogidas: en el contexto de su surgimiento, donde entra la intención autorial, en sus diversas 
apariciones, con énfasis en su materialidad, y en sus recorridos decimonónicos, lo que permite 
establecer una cartografía del texto, sus usos y desdoblamientos así como estudiar al propio Carreño 
como un agente de la globalización y de los actores en movimiento del siglo XIX que propiciaron, a 
su vez, una circulación de saberes menores que, por menores, no dejaron de tener significación en 
la conformación de subjetividades individuales y nacionales. Entendemos, pues, que cada aparición, 
cada existencia material o edición de un manual de Carreño se refiere a un modo de comprensión y 
de recepción del texto, de búsqueda de sentido y de modos de adaptarse e interrogar su momento 
y contexto de producción y publicación. ¿Qué efectos produce cada edición o publicación? ¿Cómo 
las sociedades interpretaron, usaron y dieron sentido a estos textos puestos en circulación? De este 
modo, el clásico manual de Carreño permite entrar en la discusión de la formación de identidades 
individuales, colectivas y nacionales en la reestructuración política tras las independencias. En suma, 
esta propuesta se propone analizar y poner en discusión las condiciones materiales y simbólicas 
que convirtieron al texto de Carreño en uno de los textos más significativos del siglo XIX, ubicándolo 
como un texto fundamental del corpus de la ciudad letrada latinoamericana, recalcando su función 
de difusor ideológico en la afirmación de incipientes “valores” burgueses y conservadores que 

caracterizó el deber ser de la política, la economía y la cultura decimonónica latinoamericana, 
valores que, aunque trastocados, han logrado trasvasarse y permanecer hasta nuestros días. 
Palavra-chave 1: Urbanidad 
Palavra-chave 2: Carreño 
Palavra-chave 3: Latinoamérica

Agna Correa Britis Baldissarelli (UNEMAT) Memória e transculturação narrativa na obra Os 
passos perdidos, de Alejo Carpentier

A proposta apresentada avalia a questão da memória dentro do processo de transculturação 
narrativa na obra Os Passos Perdidos (2009), de Alejo Carpentier, no contexto histórico, social e 
político, perpassando pela colonização e, sobretudo, as contribuições na literatura latino americana. 
No transcurso entre a Europa e a Colônia, bem como as formações dos grupos sociais das quais são 
privilegiados economicamente aqueles de origem europeia, ficam a margem quaisquer outros tipos 
de produções e manifestações agregadas aos padrões do cânone, isto é, a produção dos grupos étnicos 
e culturais marginalizados. Tal produção é excluída pela sociedade elitizada. A hegemonia exclui e 
restringe qualquer ação colonizadora representada na figura do índio, do negro, do mestiço e dos 
grupos de cultura não erudita. Alejo Carpentier passa a evidenciar a versão colonizadora ao apresentar, 
deste modo, outros caminhos, e, produz novos conceitos para a obra literária ao colocar como 
protagonista deste processo o colonizado e, em segundo plano, o colonizador. É, precisamente, neste 
momento que a colônia ganha força e passa a fazer parte da história, revelando a América pelo olhar 
do colonizado. Justamente nesse processo de descolonização cultural é que ocorre o fortalecimento 
da literatura local, deixando no limiar o europeu e o americano no embate entre o centro e a periferia. 
Partindo dessas afirmações, o objeto de trará como perspectiva a memória do protagonista da obra de 
Carpentier pelo viés da transculturação na América Latina. Desta maneira, discutiremos brevemente 
o conceito de literatura latina americana para a compreensão da criação literária em Alejo Carpentier. 
Para tanto, fundamenta-se o presente estudo nas contribuições de dois teóricos latino-americanos: o 
etnólogo precursor do conceito de transculturação narrativa, Fernando Ortíz (1991) e o crítico literário 
Ángel Rama (2001), bem como do sociólogo europeu Pierre Bourdieu (1989). 
Palavra-chave 1: Alejo Carpentier 
Palavra-chave 2: Os Passos Perdidos 
Palavra-chave 3: Memória 
Palavra-chave 4: Transculturação narrativa

Dionisio David Marquez Arreaza (UFRJ) A política da teoria no debate sobre a identidade latino-
americana

No capítulo introdutório de Latin American Imagined Communities and the Postmodern 
Challenge (1994), a crítica canadense Amaryll Chanady faz uma revisão ampla das interpretações 
da identidade latino-americana e orienta o conceito operativo de “hibridez” (“hybridity”) nas 
propostas pós-estruralistas de Derrida e as pós-coloniais de Bhabha que também refere a ideia de 
“comunidade imaginada” de Anderson. Nessa comunicação, comentarei o destaque que o capítulo 
faz ao ensaio “Calibán” (1972) do crítico cubano Roberto Fernández Retamar. Ali, uma lista longa de 
nomes —que inclui o índio inca Túpac Amaru, o negro haitiano Toussaint-Louverture e o hispano-
americano chileno Pablo Neruda— é valorizada pela autora como uma ilustração do discurso 
identitário que oscila simultaneamente entre a crítica do poder (neo)colonial e a “homogeneização” 
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cultural (CHANADY, 1994, p. xv). A complexidade da identidade se encontra não só na bibliografia 
primária dos textos, por exemplo, dos escritores do século XIX e XX, mas também na bibliografia 
secundária dos textos teóricos como esse ensaio. Ao citar a lista de nomes como objeto de estudo, 
o movimento metodológico que opera converte textos secundários em primários para obter um 
efeito de historicidade sobre o próprio debate teórico agora como “parte” da identidade latino-
americana. Nos anos 1990, quando o capítulo foi escrito, o calor das discussões pós-estruturalistas e 
pós-coloniais alimentavam, como ainda continuam no momento atual, a explicação da complexidade 
conceitual e metodológica do debate por causa da sua capacidade de encontrar aquele efeito 
de historicidade. Em primeiro lugar, para compreender o movimento metodológico do capítulo 
da crítica canadense, aprecio a diferença de uso entre a mencionada lista de Retamar e dois 
modelos interpretativos, a saber, a transculturação (1982) de Ángel Rama, que propõe a síntese 
de formas, e a heterogeneidade (1994) de Antonio Cornejo Polar, que reconhece o convívio tenso 
entre elementos, o que mostra a “diversidade” interpretativa. Em segundo lugar, para “historizar” 
essas duas interpretações e o capítulo referido, aprecio o marco mundial que precede ou sucede 
os três textos ocorrido nos anos 1989 e 1991, respectivamente, a queda do muro de Berlim e o 
fim da URSS. Trata-se de observar a relação entre a visão triunfalista neoliberal dos 90 e o debate 
teórico sobre a identidade latino-americana na época, passados vinte e cinco anos já e ocorridas a 
emergência do “socialismo do século XXI” e a crise financeira de 2008, ambas ainda em andamento 
ou desandamento. Tal observação faz lembrar o argumento de Edward Said no capítulo introdutório 
de Orientalism (1978) de que o trabalho acadêmico é sempre político e nunca neutro. Explicar isso, é 
apenas um dos desafios. 
Palavra-chave 1: Identidade 
Palavra-chave 2: Latino-américa 
Palavra-chave 3: academia 
Palavra-chave 4: 1990s

María Paz Guerrero Flórez (Sorbonne Nouvelle) La nature dans la poésie de José Manuel Arango. 
Dialogues avec Deleuze.

Notre communication s”intéresse sur l’étude de l’oeuvre du poète colombien José Manuel Arango 
autour de l’oeuvre de Deleuze. Il faut remarquer que la dépersonnalisation dans la langue neutre des 
évènements naturels, dans la force du soleil, dans les intensités des fleurs, dans la perte du moi de celui 
que regarde les montagnes nous permet de commencer à comprendre le statut de la langue poétique 
de José Manuel Arango. Il s’agirait d’une lange qui rentre dans un devenir de la manière suivante : « Il y 
a toujours un autre souffle dans le mien, une autre pensée dans la mienne, une autre possession dans 
ce que je possède, mille choses et mille êtres impliqués dans me complications: toute vraie pensée 
est une agression. » (Deleuze, Logique du sens) ll s’agirait, ainsi, de voir comment dans cette poésie 
la langue serait insufflée par la nature, comment la langue fluctuerait dans les intensités des fleurs, 
comment la langue se confondrait avec la puissance de la présence de cette nature violente, douce, qui 
bouge comme des traits-forces. La nature se pense dans la langue poétique tout en la possédant dans 
cette agression de son intensité de présence, même si sa présence est silencieuse et subtile. 
Palavra-chave 1: José Manuel Arango  
Palavra-chave 2: Gilles Deleuze 
Palavra-chave 3: poésie latino-amércaine 
Palavra-chave 4: nature

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [ESTUDOS CULTURAIS E PÓS-COLONIAIS] COORDENADORA: REBECA ERRÁZURIZ

Tatiane Vaz e Rosângela Fachel de Medeiros (URI Universidade Regional Integrada do do Alto 
Uruguai e das Missões) Os passos do tango na construção e reconfiguração das identidades 
latino-americanas contemporâneas.

O tango, enquanto música e dança, e também enquanto “lunfardo”, dialeto utilizado em muitas das 
canções do gênero, é uma constructo múltiplo e polissêmico extremamente relacionado à identidade 
cultural (HALL) argentina. De sua origem na periferia argentina à sua expansão internacional e 
seu atual status como representação máxima da identidade argentina, e também latino-americana 
(MARTIN-BARBERO), o tango passou por várias etapas e transformações. E, neste percurso, foi criado 
todo um imaginário (estético, emocional e artístico) referente a essa arte plural que imbrica música, 
língua e corpo. Nossa proposta é realizar uma análise comparada de dois videoclipes que apresentam 
releituras contemporâneas da dança: “Pa-bailar” (2008), do Bajofondo, conhecido grupo argentino de 
“tango eletrônico”; e “Te aviso, te anuncio” (2002), versão espanhol de “Objection”, interpretada pela 
cantora colombiana Shakira. Buscaremos analisar, através de uma perspectiva crítica comparatista, 
a ocorrência de processos de hibridação (CANCLINI) e transculturação (RAMA) na configuração 
das coreografias apresentadas nestas obras. Objetiva-se assim identificar como estas coreografias 
dialogam com o balé tradicional do tango: utilização de passos e de gestual clássicos do gênero, bem 
como a inserção e a combinação de passos e de gestualidades advindos de outros ritmos. Ambos 
os objetos serão analisados em relação ao que entendemos como manifestações clássicas do tango, 
e também comparados entre si. Através desta análise deseja-se discutir a importância do tango na 
configuração de imaginários identitários globalmente reconhecidos, argentina e latino-americana, bem 
como sua reação contra a globalização (CANCLINI, ORTIZ) que tenta assimilá-lo. Pensando a dança 
enquanto constructo identitário e cultural (YUDICE; COUTINHO). 
Palavra-chave 1: Tango  
Palavra-chave 2: Identidade Latino-americana 
Palavra-chave 3: Dança

Thais Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF) A identidade latino-americana na cultura de 
massas: a telenovela mexicana

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos para esclarecer questões relacionadas à identidade latino-
americana e cada um deles certamente contribui para que tracemos um panorama mais vasto em 
meio a tanta diversidade cultural. Nesta comunicação, buscamos somar algumas informações e 
reflexões a essa grande discussão. Enfocaremos a representação da identidade latino-americana nas 
telenovelas mexicanas, fundadas no melodrama, com origens apontadas na literatura de folhetim e 
no teatro popular. As telenovelas, no mundo contemporâneo, são um forte produto de exportação 
e muito consumidas ao redor do mundo. Com a exportação, surge também outro fenômeno: em 
alguns lugares, parte do público passa a “conhecer” a América Latina através das telenovelas exibidas 
em seus países. Assim, a imagem que é transmitida por essas telenovelas tem grande influência no 
imaginário sobre a latino-américa de diversas pessoas do mundo inteiro. Para trabalhar com essas 
são produções culturais relativamente recentes, produtos da indústria cultural transmitidos através 
de meios de comunicação de massas, utilizaremos ideias de autores como Canclini (2006), Barbero 
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(1995) e Mato (1999). Canclini (2006) observa que “o rádio ‘nacionalizou o idioma’: a televisão 
unifica as entonações, dá repertórios de imagens em que o nacional sintoniza com o internacional” 
(p. 262). Assim, o papel da televisão é definitivamente importante para a construção da imagem 
do país e de símbolos que são conhecidos como nacionais no México e tipicamente mexicanos no 
exterior. Para Mato (1999), as telenovelas podem, além de estimular a integração do país, criando 
um sentimento nacional, fazê-lo em relação a toda a América Latina, construindo de alguma forma 
um sentimento de “latinoamericanidade”. Essa seria a função social das telenovelas. Segundo 
Jesús Martín-Barbero (1995), “a telenovela constitui um novo momento do processo de integração 
sentimental latinoamericana, o qual já haviam impulsionado o rádio e o cinema, o tango, a música 
ranchera e o bolero.” (p. 283) Assim, segundo os autores, as telenovelas estariam reafirmando e 
construindo sentidos e valores latino-americanos. Com essa pretensa integração através da telenovela, 
surge também a homogeneização de características, criando uma “identidade estándar” baseada 
em estereótipos. Um dos estereótipos fortemente presentes nas telenovelas mexicanas enfoca as 
mulheres, que normalmente são apresentadas de duas maneiras totalmente opostas: as mulheres 
más são sempre perversas, enquanto as boas são permanentemente submissas ao sofrimento. Esses 
estereótipos e os mecanismos criados por alguns melodramas para subvertê-los de alguma forma, 
como é o caso da telenovela Rubí (2004), serão mencionados. O fato de as personagens da telenovela 
muitas vezes representarem um estereótipo é uma característica do melodrama, como nos indicam 
Oroz (1992) e Barbero (1991). O melodrama perpassa diversos gêneros, tanto discursivos quanto 
artísticos, desde os primórdios da indústria cultural. Podemos encontrá-lo no teatro popular, na 
literatura de folhetim e, mais tarde, no cinema latino-americano, na radionovela e na telenovela, 
evidenciando seu vínculo com a América Latina. Portanto, acreditamos ser relevante analisar as 
narrativas de telenovelas sob um ponto de vista integrado aos estudos literários e inserir na reflexão 
sobre identidades latino-americanas a contribuição desse produto da cultura de massas, fortemente 
presente no imaginário popular. 
Palavra-chave 1: telenovela mexicana 
Palavra-chave 2: identidade latino-americana 
Palavra-chave 3: cultura de massas 
Palavra-chave 4: estereótipos femininos

Joana de Fátima Rodrigues (UNIFESP Guarulhos) O espaço jornalístico como um laboratório de 
escrita. Intersecções entre Ángel Rama e Gabriel García Márquez

Em momentos distintos, em países diferentes dentro do mesmo território geopolítico cultural chamado 
América Latina, García Márquez e Ángel Rama tiveram nas tarefas jornalísticas a oportunidade de 
elaborar sua escritura. Nesse processo de laboratório da escrita, ambos escolheram na extensão do 
fazer jornalístico, o momento para promover mudanças estéticas e linguísticas em suas escrituras, 
ou como expressou Aníbal González, “aguçando suas armas literárias para ir explorando e definindo 
a natureza do discurso literário em contraste com o discurso jornalístico”. (GONZÁLEZ, 1983). García 
Márquez que teve seus primeiros contos publicados no jornal colombiano El Espectador entre os 
anos de 1947 e 1952, fato que lhe assegurou o ingresso nas atividades jornalísticas justamente em 
1948 ao estrear como responsável por Punto y Aparte, coluna da qual ele se ocupou por um ano e 
oito meses, abordando os mais variados assuntos, inclusive a literatura. Desse ano em diante até o 
final da década de 1990, início dos anos 2000, o escritor colombiano prosseguiu em uma trajetória 
jornalística em que reuniu seus textos de repórter, crítico de cinema, colunista, redator, editorialista e 
de cronista, alternando-se entre periódicos colombianos como El Espectador, de Bogotá e El Heraldo, 

de Barranquilla, o que se somou a revista Cambio, de sua propriedade e jornais como The New York 
Times, e o espanhol El País entre outros, como colaborador. Se ao escritor colombiano coube a prática 
de textos diários ou semanais, para apurar sua escrita literária, ao uruguaio Ángel Rama coube 
igualmente a participação em diversos periódicos dentro e fora de seu país, predominantemente na 
tarefa de crítico de teatro e de literatura, em particular no semanário Marcha, uma das publicações 
culturais mais expressivas da América Latina. Neste sentido, podemos nos juntar aos estudiosos 
que afirmam ter sido o periódico um exemplo de jornalismo militante. Uma vez que a publicação 
constituiu-se como um espaço politicamente independente, marcado pelo caráter reflexivo e analítico 
de seus textos, cujas páginas se abriam, de forma pioneira na América Latina, para a tarefa intelectual 
de apresentar, discutir e refletir, entre outros aspectos, o papel da literatura. Também esse exercício 
da escrita para um veículo de comunicação da imprensa impressa trouxe para ambos um espaço 
privilegiado e legítimo para se formarem e se exercitarem como sujeitos críticos. Pois foi na imprensa 
o lugar em que eles nortearam sua própria escrita na condição de escritores. Cada um deles, com suas 
especificidades, García Márquez dedicado aos textos jornalístico-literários e Ángel Rama voltado para 
a crítica, com textos marcadamente ensaísticos, puderam expressar-se como intelectuais atuantes, ou 
nas palavras de Rama nos anos de 1960, “em um momento em que o escritor cumpre uma tarefa social, 
como uma espécie de um serviço público sui generis”. 
Palavra-chave 1: literatura latino-americana 
Palavra-chave 2: laboratório de escrita 
Palavra-chave 3: Ángel Rama 
Palavra-chave 4: Gabriel García Márquez

Roberta Maria da Silva Muniz (UFPE) Eduardo Galeano, América Latina e as (sub)versões da 
colonialidade

Transcorridos quinhentos de conquista, as figurações da América não cessam de provocar espanto 
e fascínio no imaginário cultural. O fato de ser conformada como um lócus, que há muito tempo 
foi visto sob o prisma de um relato oficial, faz com que a realidade americana continue suscitando 
interesse. Testemunha ocular das dissidências impostas pelos projetos coloniais na América, 
sobretudo na América Latina, Eduardo Galeano não apenas reflete essa realidade em suas narrativas, 
mas tenta recriar uma versão alternativa aos relatos até então disseminados, uma vez que, com o 
início do colonialismo no continente americano se iniciou também a constituição da “colonialidade 
do poder” (QUIJANO, 1992) e, por conseguinte, do imaginário. O que forja a necessidade de construir 
uma outra história, uma história que revele o que ficou oculto, não para inverter os termos do 
debate, mas, como sugere Walter Mignolo (2007, p. 74), para engendrar um diálogo “más allá de las 
lógicas y prácticas de dominación y explotación del sistema-mundo”. Desse modo, a preocupação em 
afirmar uma identidade americana se configura na produção de Galeano mais que uma busca, um 
projeto. Um dos fatores que favorecem o endossamento dessa problemática consiste na consciência 
de que, na perspectiva do escritor, para a América Latina “o descobrimento” ainda não aconteceu. 
Para revelar a identidade obliterada do continente, Galeano muitas vezes desafina o senso comum 
desestabilizando os conceitos de história e ficção e, através de uma consciência crítica que congrega 
em seu bojo a ideia de cultura como dimensão social e política, se dispõe a deslegitimar o legado 
advindo das fontes oficiais, atribuindo à América uma ressignificação histórica. Através desse 
agenciamento, o autor redimensiona o relato da cultura dominada que, nessas circunstâncias, 
passa a atuar como uma resposta à colonização no “próprio nível da fabulação”, como diria Silviano 
Santiago (1982, p. 23). Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar as figurações da América nas 
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narrativas de Eduardo Galeano e demonstrar as implicações engendradas em decorrência disso. Para 
tanto, as contribuições teóricas advindas dos Estudos Culturais e Pós-coloniais servirão de suporte. 
Pelo caráter transdisciplinar do escopo que, inevitavelmente, transita por inúmeros âmbitos; 
pelas relações com obras pretéritas; pela complexidade da problemática suscitada, bem como pela 
importância e repercussão das narrativas de Galeano no cenário mundial; se espera que o presente 
trabalho contribua para a reflexão acerca da literatura enquanto via de compreensão para a situação 
latino-americana na contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: Eduardo Galeano 
Palavra-chave 2: América Latina 
Palavra-chave 3: Colonialidade  
Palavra-chave 4: Identidade

09
Arquivos, Fontes Primárias E Periódicos

Coordenadores:  
Mauro Nicola Póvoas (Furg) 
Alvaro Santos Simões Junior (Unesp/Assis )

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 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. Desta maneira, nesta ABRALIC, pretende-se dar continuidade ao simpósio que se constituiu, 

com sucesso, no Congresso Internacional da ABRALIC da UEPB, em Campina Grande, no ano de 2013. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos; Fontes primárias; Periódicos.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

José Francisco da Silva Queiroz (UFPA) A Associação dos Novos e imprensa de Belém a serviço da 
invenção do Modernismo Paraense

Qualquer proposta de estudo historiográfico que se pretenda investigar a literatura produzida no 
Brasil no início do século XX tem a necessidade de confirmar as “narrativas” que tratam do “triunfo 
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do modernismo brasileiro” (GOUVEIA, 2013). Como metodologia inconsciente todo pesquisador 
deveria iniciar seu trabalho investigativo reafirmando a vitória dos valores estéticos de vanguarda 
sobre a literatura “acadêmica”. Nas últimas décadas vários estudos (ARAÚJO, 1995; DE AZEVEDO, 
1995; PONTES DE AZEVEDO, 1996; SANT’ANA, 2003; DE MORAES, 2004) foram publicados 
dando conta da integração ou da adesão das “províncias brasileiras” ao movimento reformador 
prenunciado pela Semana de Arte Moderna e historicamente aceito com a institucionalização dos 
Cursos de Letras. Essas obras compõem a tentativa de dar visibilidade a outros “modernismos”, que 
agora devidamente catalogados comporiam uma grande e hegemônica narrativa da modernização 
cultural brasileira. Unindo-se a esse espírito de celebração da “democratização do avanço literário” 
algumas teses de doutorado (FIGUEIREDO, 2001; COELHO, 2003) elegeram, dentro do cenário 
cultural de Belém do Pará, a Associação dos Novos (1920 – 1926) como o órgão precursor da 
novidade literária na Amazônia. Os membros desse grupo de intelectuais criaram uma sofisticada 
“rede social” que os possibilitava defender seus interesses estéticos, promover suas publicações 
(coletivas ou individuais) e atuar dentro do cenário político e cultural de Belém como detentores de 
uma verdade literária. Respaldando a atuação desse grêmio literário a revista Belém Nova (1923 – 
1929?) passou a ser investigada como a fonte documental principal que sustentaria a dinâmica de 
movimentação revolucionária dos Novos. Juntamente ao magazine citado cartas, jornais e opúsculos 
publicados pelos membros da Associação correspondem ao acervo utilizado para construir 
“uma narrativa de legitimação do conhecimento acadêmico” (LYOTARD, 1984). A fim de manter e 
aperfeiçoar um paradigma de larga produtividade conceitual muitos documentos essenciais para se 
entender a dinâmica de circulação da ideologia modernista em Belém foram omitidos, manipulados 
ou editados para expressarem por meio da Associação dos Novos “a adesão do Pará” ao Modernismo 
nacional. Ao contrário do que a “narrativa oficial” afirma a Associação dos Novos mostrou-se como 
um núcleo de escritores conservadores que utilizavam a imprensa para criticar as obras publicadas 
pelos autores modernistas de São Paulo. Nossa proposta de artigo proporá uma “contranarrativa” 
que explique como se desenvolveu o processo de “invenção do modernismo paraense” ao trazer 
para o debate historiográfico outras fontes primárias, além de propor uma releitura do material que 
serviu para a institucionalização de mais um ramo do modernismo brasileiro. 
Palavra-chave 1: Modernismo  
Palavra-chave 2: Fontes primárias 
Palavra-chave 3: Historiografia 
Palavra-chave 4: Contranarrativa

Mirhiane Mendes de Abreu (UNIFESP) Repercussões de um acervo pessoal: a correspondência 
de Ronald de Carvalho

O objetivo desta comunicação é examinar o percurso intelectual de Ronald de Carvalho (1893-1835) 
conforme evocado pela exploração do seu acervo pessoal. A reflexão apresentada aqui expõe parte de 
minha pesquisa, intitulada “De malas prontas: a viagem e o modernismo em Ronald de Carvalho”, que 
possibilitou a digitalização e a organização do espólio do autor, no qual se preservam várias classes 
de documentos, que vão desde manuscritos de textos e recortes de jornais até sua correspondência 
pessoal. Em decorrência ainda dessa investigação, desenvolvida em nível de pós-doutorado, o espólio 
de Ronald de Carvalho foi transferido para o Cedae (Centro de Documentação Alexandre Eulálio), 
da Unicamp. Na presente comunicação, almeja-se expor esse acervo, analisando as cartas expedidas 
por Ronald de Carvalho à esposa, redigidas em razão das sucessivas viagens que as atividades de 
diplomata e conferencista lhe impunham, nas quais registra as sensações colhidas em seu périplo pelo 

mundo, deixando perceber sua visão de cidades como São Paulo (no caso, durante a Semana de Arte 
Moderna), Paris, Lisboa, Nova York e Cidade do México. Ao eleger a correspondência como corpus 
analítico do acervo, espera-se compreender o intercâmbio cultural vivido por Ronald de Carvalho 
na ordem citadina daqueles anos. Compreendido desse ângulo, o estudo do seu percurso possibilita 
refletir sobre questões centrais da história literária, pois aquilo que persiste alheio ao cânone, 
mantém-se igualmente alheio às bibliotecas e aos centros de documentação. Assim encaminhada 
a questão, é possível afirmar que o exame das experiências de Ronald de Carvalho, imersas em seu 
contexto, compõe matéria sugestiva para se pensar a conservação de acervos pessoais, notadamente 
se considerarmos o envolvimento desse autor nas mais expressivas atividades de seu tempo – ele foi 
diplomata, poeta, historiador da literatura, conferencista, missivista e viajante – todas cumpridas em 
diálogo com a “intelligentsia” do Brasil e do exterior. Tais referentes o apontam como um dos atores 
coletivos de proa nas primeiras décadas do século XX, embora hoje ocupe espaço reduzido nos estudos 
dedicados ao período. Percebido desse modo, o estudo do seu espólio acomoda-se à memória da 
cultura, enriquecendo as referências no âmbito coletivo do modernismo. A documentação localizada 
não é extensa, mas essa mesma exiguidade levanta questões para hoje refletirmos sobre os caminhos 
trilhados pelo escritor e partilhados pelos seus contemporâneos. Complementado pelo exame do 
seu conjunto epistolar e por outras fontes (notadamente as revistas em que colaborou, a exemplo da 
portuguesa Orpheu e da brasileira Klaxon, dentre várias outras), o acervo de Ronald de Carvalho pode 
se somar ao espaço da investigação acadêmica que vem alimentando a crítica literária contemporânea, 
resultando em preparação de edições críticas, estudos genéticos, anotações de diálogos epistolares e 
escrita de biografias intelectuais. Em se tratando especificamente do espólio de Ronald de Carvalho, 
pulverizado pelo tempo, tentar dimensionar e constituir o fragmentário das informações ali contido 
a partir da anotação e análise de sua correspondência, é tarefa que motiva refletir sobre o estatuto do 
arquivo pessoal em face do discurso crítico na contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: acervo pessoal 
Palavra-chave 2: correspondência 
Palavra-chave 3: Ronald de Carvalho 
Palavra-chave 4: crítica literária contemporânea

Rafael Martins da Costa (UFMG/IFRJ) Conflitos e polêmicas nos arquivos de Vinicius de Moraes

Publicada pela primeira vez em 1954, a Antologia Poética, de Vinicius de Moraes, teve um papel 
importante para trazer de volta poemas que já não estavam mais disponíveis para o leitor, haja 
vista que os livros lançados antes dela foram distribuídos em edições de tiragem limitadíssima. 
Além disso, a publicação da Antologia teria, segundo o próprio Vinicius, a finalidade de expor para 
o leitor o percurso do poeta, mostrando a sua migração de uma poesia de extração cristã/sublime, 
para uma poética do cotidiano, marcada por um interesse pelo social e por versos que se espraiavam 
em uma sensualidade acentuada. Nesse sentido, a Antologia evidenciaria a presença de “duas fases 
antagônicas” dentro da poesia de Vinicius. Registre-se, no entanto, que o livro é formado, em sua 
maior parte, por poemas pertencentes à fase chamada de “encontro com o cotidiano”. Essa divisão 
desigual evidencia o trabalho do poeta no sentido de indicar qual parte de sua produção deveria 
merecer mais atenção do leitor, o que nos leva à imagem de um poeta-crítico, exercendo um papel 
decisório, distinguindo entre muitos textos os mais relevantes, sobretudo se pensarmos que a 
palavra crítica está, segundo R. Koselleck, atrelada à faculdade de separar, de fornecer um juízo 
sobre algo, no sentido de uma “recusa definitiva, de um veredicto”. É preciso acrescentar, contudo, 
que essa seleção não é, de modo algum, apolítica. Os arquivos do poeta, depositados na Fundação 
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Casa de Rui Barbosa, permitem observar os pressupostos ideológicos que orientam a organização 
da Antologia. As provas tipográficas do livro registram vários prefácios escritos por Vinicius, mas 
nunca publicados. Em um deles, o poeta indica a relevância daquele livro: “para o autor qualquer 
importância que este livro possa ter está primordialmente na articulação da luta mantida pelo 
poeta contra a sua formação burguesa-católica, que o deveria por um tempo situar em perigosa 
proximidade da reação e do fascismo”. Também é possível encontrar na epistolografia de Vinicius 
reações à sua “nova fase”, como as críticas do amigo Lauro Escorel, que não aprovava a aproximação 
do poeta com a temática social/cotidiana. Dessa maneira, um olhar para os arquivos de Vinicius– 
ainda parcamente explorados – permite colocar em baila os conflitos e as polêmicas surgidos a partir 
da incorporação na poesia de alguns ideais do nosso Modernismo, como a valorização do popular 
e do cotidiano. A comunicação pretende, pois, a partir do resgate de textos do Arquivo Vinicius de 
Moraes, analisar a importância das fontes primárias e dos textos não publicados – mas que foram 
guardados pelo autor! – para que se possam perceber com maior clareza as tensões na/da “políticas 
da escrita” (Jacques Rancière). Os arquivos passam, assim, a ser entendidos como espaços em que 
se aclaram conflitos que foram ocultados pela historiografia literária ou que não podem ser vistos 
quando se analisa um livro de poesia somente a partir da sua publicação, desconsiderando o seu 
processo de organização. Dentro desse contexto, o trabalho busca refletir também sobre a relevância 
dos arquivos para que se tenha uma dimensão da existência de regimes normativos que legislam 
sobre o que é poetizável – regimes que a própria concepção de literatura, desenvolvida a partir do 
século XIX, tenta ocultar. 
Palavra-chave 1: Arquivos 
Palavra-chave 2: políticas da escrita 
Palavra-chave 3: Vinicius de Moraes

Ricardo Gaiotto de Moraes (PUC-Campinas) Arquivos (re)visitados: (auto)biografias e recepção 
crítica do Modernismo brasileiro

A autobiografia, forma narrativa que empresta uma identidade ao sujeito, está presente na 
contemporaneidade não apenas na biografia dos avatares criados nas redes sociais, mas se materializa 
também no “pacto biográfico” (LEJEUNE, 2008) da literatura contemporânea e na crítica literária 
que se preocupa ora em desconstruir as mitificações em torno deste ou daquele escritor, ora em 
construir chaves interpretativas surpreendentes a partir de novas achegas biográficas e/ou teóricas. 
Portanto, o dado biográfico explícito continua como elemento importante tanto na produção quanto 
na recepção dos textos literários. Em nosso país, um dos temas mais revisitados pela crítica acadêmica 
e jornalística nos últimos anos tem sido o modernismo brasileiro de 1922 e figuras relacionadas a ele 
como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Paulo Prado e Sérgio Buarque de Holanda. 
Se considerarmos os documentos do arquivo pessoal como fonte para essas revisões e interpretações, 
pode-se afirmar que tanto a descoberta de dados biográficos não explorados quanto a de novos 
aparatos para desvendar os passos da criação literária e intelectual (tais como: correspondências, 
notas marginais em livros da biblioteca pessoal, diários) têm se mostrado como material privilegiado 
na recepção crítica desses escritores. A tensão entre a quase volúpia do pesquisador – em devassar 
o arquivo pessoal para estabelecer nexos interpretativos para a obra – e a atitude ética – de não se 
divulgar aquilo que deveria ser resguardado como dado instransponível da vida pessoal – tem se 
colocado como questão importante nas reflexões sobre o uso dos fundos privados em espaço público. 
Quando se trata de personagens com um papel social destacado, a fronteira entre o interesse público 
e o direito à privacidade muitas vezes se torna tênue, um exemplo do esgarçamento desta barreira 

pode ser acompanhado em relação ao arquivo de Mário de Andrade. A partir dessas questões, o 
objetivo desta pesquisa é analisar como o acesso ao arquivo pessoal de escritores modernistas, 
possibilitando desvendamento de informações da vida privada antes inéditas e também das marcas 
materiais deixadas no processo de criação literária, tem sido produtivo para a escrita de revisões 
críticas, cuja montagem é atravessada tanto por novas abordagens teóricas como pelos jogos de poder 
e contingências do campo da literatura e da cultura. O ponto de partida teórico serão estudos que 
relacionam recepção de textos literários e estudos culturais como Frow (1997; 2014), Bordieu (1996) 
e Said (1975); que analisam criticamente o modernismo brasileiro, Faria (2006), Meira Monteiro 
(2012), Moreschi (2013), Prado (2015); e que estudam as (re)organizações de arquivos de escritores, 
Grésillon (2007), Miranda (1995), Moraes (2007). 
Palavra-chave 1: Modernismo Brasileiro 
Palavra-chave 2: Arquivo 
Palavra-chave 3: Recepção e Crítica 
Palavra-chave 4: Memória

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Clauber Ribeiro Cruz (UNESP-Assis) A “Coleção Autores Africanos” em periódicos: um “mapa da 
África literária”

A presença das literaturas africanas no Brasil se manifestou de modo lento e com iniciativas isoladas por 
parte do mercado editorial brasileiro. Entre as primeiras obras publicadas no país estão os romances 
Terra Morta (1949) e A chaga (1970), de Castro Soromenho, pela Civilização Brasileira; Um fuzil na mão, 
um poema no bolso (1974), de Emamnuel Dongala, O velho negro e a medalha (1975), de Ferdinand 
Oyono, pela coleção Romances da África da Nova Fronteira; e Poemas de Angola (1976), Agostinho 
Neto, pela Codecri. Apenas com o projeto Autores Africanos, da Ática - série dirigida por Fernando 
Augusto Albuquerque Mourão, docente e pesquisador aposentado do departamento de Sociologia da 
USP -, que foi possível a concretização de um lançamento orgânico de uma produção literária composta 
por diversos escritores do grande continente africano, compondo uma espécie de mapa literário das 
produções africanas. Assim, através do acesso à biblioteca de Mourão, almejamos apresentar como a 
antologia, e as literaturas africanas de modo geral, foram divulgadas em alguns periódicos nacionais 
a angolanos, a partir da análise das fontes documentais pertencentes ao seu acervo pessoal. Entre os 
materiais já encontrados, verificam-se: A desconhecida literatura africana chega ao Brasil, da Folha de 
São Paulo; Fernando Mourão e como se dá a conhecer a África no Brasil, do Jornal de Angola; África, a 
autodescoberta de uma cultura e Brasil descobre a literatura africana, em O Estado de São Paulo; O mapa 
da África em meia centena de romances atuais: a Ática retoma um programa iniciado pela Nova Fronteira, 
do Jornal do Brasil; Ouçamos as vozes d’África, da Revista Visão etc. A concepção da Coleção Autores 
Africanos (CAA) só foi possível em função da parceria entre o então presidente da Ática, Anderson 
Fernandes Dias, e Mourão, que na época, além de professor da USP, já estava envolvido com outras frentes 
de trabalho relacionadas à África, como na direção do Centro de Estudos Africanos, na edição da Revista 
África e como integrante do Comitê Científico da UNESCO, responsável pela elaboração da coletânea 
História Geral da África. Para o lançamento da antologia, Mourão seleciona obras que, primeiramente, 
possibilitassem um olhar sobre o colonialismo português, tal como o romance A Vida Verdadeira de 
Domingos Xavier, de Luandino Vieira. Posteriormente, como uma segunda linha de trabalho, enfatizou os 
títulos que remetessem a problemas sociais: Nós Matamos o Cão-tinhoso, de Luís Bernardo Honwana; Os 
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Flagelados do Vento Leste, de Manuel Lopes; Hora di Bai, de Manuel Ferreira. Numa terceira linha, temos 
a considerada “literatura de combate”, representada, sobretudo, por Mayombe, de Pepetela. A quarta 
fase, explorou os problemas linguísticos resultantes da colonização, presentes em: Kinaxixe, de Arnaldo 
Santos; “Mestre” Tamoda, de Uanhenga Xitu; e Luuanda, de Luandino Vieira. Deste modo, salientaremos 
a presença da CAA nos periódicos, rastreando-a nos conjuntos de arquivos do acervo pessoal de uma das 
figuras incontornáveis da intelectualidade brasileira. Para assim, verificarmos uma das várias histórias 
que cruzam os mapas literários de Brasil e África. 
Palavra-chave 1: Coleção Autores Africanos 
Palavra-chave 2: Fernando Augusto Albuquerque Mourão 
Palavra-chave 3: Literaturas Africanas 
Palavra-chave 4: Periódicos

Diego Emanuel Giménez Celano (UEL) Do original às edições ao digital no Livro do desassossego 
de Fernando Pessoa

Historiadores, filólogos, sociólogos, filósofos e humanistas em geral trabalham com os documentos e 
com a sua estabilidade como fonte de transmissão de conhecimento. O impacto das novas tecnologias no 
tratamento e acesso aos documentos materiais tem, por um lado, mudado o paradigma hermenêutico 
no que respeita às humanidades e, por outro lado, tem reformulado o acesso e a curadoria das fontes 
originais. Comenta o professor Manuel Portela: “Ainda que os documentos mantenham a sua estabilidade 
textual, o conhecimento da história obriga a reescrever, sempre com novas aproximações e perspectivas, 
as narrativas em que surgem os documentos do passado. Por outras palavras, ainda que os textos 
permaneçam fechados (na sua estrutura narrativa e na sua forma material), os processos de leitura e os 
atos de conhecimento estão constantemente a reabri-los.” Precisamente, a codificação informática de 
textos mantém aberta a hermenêutica documental ao manifestar tanto a génese do testemunho como a 
estrutura do mesmo com vista à sua representação. Na presente comunicação pretende-se apresentar 
o trabalho de codificação dos testemunhos originais da obra pessoana feito no Arquivo Digital LdoD 
da Universidade de Coimbra. A codificação permite identificar padrões de escrita e de interpretação 
editorial que reabrem questões sobre autoria, edição, escrita e identidade. A construção social da obra de 
Fernando Pessoa começa com o trabalho de catalogação e inventariado do espólio por parte da Biblioteca 
Nacional de Portugal e termina, de momento, com o Arquivo Digital LdoD. Do manuscrito original ao 
digital, seguimos uma fórmula do professor Osvaldo Manuel Silvestre: Pessoa=arca=arquivo=digital. 
O que a fórmula pretende narrar é, basicamente, o devir-arquivo de Pessoa nas suas fases históricas 
decisivas: na fase inicial, a da edição da obra de Pessoa na Ática, e sendo o editor principal quem era (João 
Gaspar Simões, isto é, alguém muito céptico em relação ao alcance da heteronímia), Pessoa era o nome 
ou metanome de Autor que, das capas dos livros ao critério filológico e editorial, regulava toda a edição. 
A partir de certa altura, que podemos situar na década de 80, Pessoa começa a ser não o metanome mas 
cada vez mais um deíctico para um espólio metonimicamente indexado a uma arca. A transformação 
do espólio em arquivo, por meio dos trabalhos de instituições competentes para o efeito, ocupa as 
décadas posteriores, até à digitalização atual, que encerra um processo historicamente necessário, a 
partir do momento em que se lançam os trabalhos da edição crítica, mas não sem efeitos sobre a própria 
constituição daquilo que é hoje um Pessoa-Arquivo. 
Palavra-chave 1: Fernando Pessoa 
Palavra-chave 2: Arquivo Digital 
Palavra-chave 3: Livro do Desassossego 
Palavra-chave 4: Edições

Fabiana Miraz de Freitas Grecco (UNESP/Assis) Percursos amarilianos: antologias e revistas 
literárias no desenvolvimento da escritura de Orlanda Amarílis

A contista cabo-verdiana Orlanda Amarílis (Assomada, Cabo Verde, 1924/ Lisboa, Portugal, 2014) 
estreou no cenário literário em 1944, com a publicação de um texto crítico que promovia a igualdade 
dos gêneros e chamava a mulher para a escrita, cujo título é “Acerca da Mulher”. Da revista Certeza 
(1940) passou a escrita de peças teatrais nunca publicadas, mas premiadas em Goa, na Índia, na 
década de 1950. Em Portugal começou a publicar frequentemente os seus contos em antologias e 
revistas literárias, elegendo definitivamente aquele gênero para a sua atividade literária. Os temas 
dessas narrativas curtas são tanto excepcionais quanto cotidianos e relacionam-se diretamente 
à memória das vivências em Cabo Verde e as preocupações sociais no tocante à colonização e ao 
colonizado, as diferenças entre as classes e a posição da mulher nessas esferas da sociedade. Os 
contos amarilianos, apesar de figurarem na esteira do neorrealismo, não se constituem como 
literatura panfletária ou de tese, ao contrário disso, são, hoje, estudados como a produção mais 
rica da literatura cabo-verdiana, senão da produção feminina da África de língua portuguesa. As 
suas publicações avulsas datam desde a década de 70 até os anos 90 do século XX. Essa frequente 
participação na cena literária lusófona, além de confirmar a presença de Amarílis no corpus de 
escritores africanos da diáspora, afirma também uma posição política, fruto da sua atuação em 
determinadas organizações e associações de escritores. No entanto, o público atual não dispõe 
facilmente dessas publicações, ficando restritos somente aos livros de contos, também já esgotados 
nas livrarias. Ao recolhermos os documentos relativos às publicações avulsas da contista cabo-
verdiana, publicados em antologias e revistas literárias, partimos da necessidade de agrupá-los em 
uma antologia sólida, tomando como ponto de partida a comparação entre as versões iniciais e as 
ditas definitivas. Ainda, averiguamos que, para além dos fatores sociais e políticos, há uma regra de 
escritura que se torna evidente quando comparamos esses textos inaugurais com aqueles que depois 
se tornariam parte de um livro de contos organizado pela própria escritora, quais sejam: Cais-do-
Sodré té Salamansa, 1974; Ilhéus dos Pássaros, 1982 e A Casa dos Mastros, 1989, não considerando 
suas produções relativas à Literatura Infanto-Juvenil (Folha a Folha, 1987; Facécias e Peripécias, 
1990; A Tartaruguinha, 1997). Os processos de escritura de Orlanda Amarílis são descortinados 
quando se seguem os seus percursos nas antologias e revistas de literatura em língua portuguesa. 
Levando em consideração a noção de que um periódico é ao mesmo tempo objeto de análise e 
fonte, colaborando, assim, para a reconstrução histórica necessária para abordar determinada obra, 
propomos aqui traçar um percurso amariliano. Para tanto, foi necessária a organização de um corpus 
referente às revistas e antologias, que se configurou desta maneira: O Texto Manuscrito (antologia), 
1975; Colóquio-Letras (Revista), 1977; Escrita e Combate – textos de escritores comunistas 
(antologia), 1977; África – Literatura, Arte e Cultura (revista), 1978; Loreto 13- Revista Literária da 
Associação Portuguesa de Escritores, 1980; Afecto às Letras – homenagem da literatura portuguesa 
contemporânea a Jacinto do Prado Coelho (antologia), 1984; Contos – o campo da palavra 
(antologia), 1985; O Fantástico no Feminino (antologia), 1985; Onde o mar acaba (antologia), 1991; 
Oceanos (revista), 1992, e Vértice (revista), 1993. A partir dessas fontes propusemo-nos a [re]
construir detalhadamente os processos de escritura de Orlanda, relacionando-os de forma crítica 
aos papéis sociais e políticos assumidos pela autora.  
Palavra-chave 1: processo de escritura  
Palavra-chave 2: literatura cabo-verdiana 
Palavra-chave 3: contos dispersos 
Palavra-chave 4: revistas literárias
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Gisele de Carvalho Lacerda (UFF) A presença de manuscritos e impressos de Eça de Queirós em 
acervos do Rio de Janeiro

Em consulta ao acervo de Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, 
deparamo-nos com manuscritos ligados a Eça de Queirós (sócio-correspondente da ABL). São 
eles: uma carta de Eça de Queirós a Machado de Assis e uma carta de Ernesto Chardron (editor 
do romancista português), seguida de dois anexos que são folhas de rosto de dois romances 
queirosianos: O Primo Basílio e A Capital!. O estudo destes registros, para além do próprio registro 
em si, direciona nosso olhar sobre uma nova visão a respeito da relação entre o escritor português 
e o romancista brasileiro. A consulta a estes dois documentos é bastante elucidativa, pois vem de 
encontro e, possivelmente, questiona o silêncio que a história literária admite ter existido entre 
os dois romancistas da língua portuguesa, desde que foi publicada a crítica de Machado a Eça na 
revista O cruzeiro em 16 e 30 de abril de 1878. Ao ser acusado de ter imitado o romance La Faute 
de l”abbé Mouret, de Èmile Zola, para compor O Crime do Padre Amaro, Eça de Queirós respondeu 
públicamente, na Nota da Segunda Edição do referido romance. Embora o nome de Machado de 
Assis não apareça nesta resposta, acredita-se que, pela influência que este possuía intelectualmente 
tanto no Brasil como em Portugal, estas palavras contidas no teor de sua crítica tenham afetado 
profundamente a Eça de Queirós. Este não se calou e além da conhecida resposta dada no prefácio de 
O Crime do Padre Amaro, escreve particularmente a Machado de Assis, quando ainda se encontrava 
em Newcastle-on-Tyne. A carta é datada de 29 de junho de 1878. Já a carta de Ernesto Chardron a 
Machado de Assis – escrita no Porto e datada de 27 de julho de 1878 – traz em si um caráter especial, 
que seria o pedir ao romancista brasileiro que aceitasse o encargo de ser proprietário das obras de 
Eça de Queirós no Brasil, contudo Machado não aceitou a proposta. A importância destes textos seria 
talvez o fazer repensarmos a obra queirosiana em vista à obra de Machado de Assis, inclusive, a obra 
crítica do autor de Dom Casmurro. Possivelmente, o realismo queirosiano está impregnado daquilo 
que Machado acredita que era utilizado pela escola realista/naturalista. Ao debruçar-nos sobre estes 
e outros textos queirosianos e também machadianos, e fazemos uma releitura da obra de Eça de 
Queirós e a de Machado de Assis por meio de fontes primários como as citadas neste resumo. Vale 
lembrar o trabalho que vamos apresentar falará da importância do estudo de fontes primarias para o 
estudo da história da literatura e para a crítica literária. 
Palavra-chave 1: arquivo 
Palavra-chave 2: literatura 
Palavra-chave 3: manuscritos 
Palavra-chave 4: fontes primárias

Joana Souto Guimarães Araujo (USP) Os Cadernos de Poesia e o diálogo entre Jorge de Sena, 
Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner

Os Cadernos de Poesia, revista literária publicada em Portugal entre os anos 1940 e 1942, e depois 
entre 1951 e 1952, organizada em fascículos para escapar à censura, contou com a participação de 
diversos autores, muitos deles ligados a vários movimentos e outros mais ou menos independentes, 
como os poetas estreantes Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner Andresen –cujas obras, 
com a de Jorge de Sena, poeta, editor e importante teorizador dos Cadernos, constituem objeto de 
nossa pesquisa de doutorado em andamento. Embora Sena contrariasse certa leitura que procurava 
agrupar escritores em torno de princípios estético-literários definidos pelos Cadernos, já que seus 
propósitos eram antes antológicos, é inegável que os fascículos tenham concorrido para que se 

instituíssem novas perspectivas em relação à poesia portuguesa, à época polarizada entre a “arte pura” 
de presença e a “arte engajada” da literatura neorrealista. Sob o lema “a poesia é só uma”, os Cadernos 
afirmavam reunir poetas de diversas vertentes e pela qualidade poética, livre de “idealismos, moral, 
militância ou catalogação literária” (SENA, 2001). Como escreveram Luís Adriano Carlos e Joana Matos 
Frias (2004), Sena propunha, enquanto colaborador da revista, uma “ética da comunicação estética, 
capaz de reconhecer, sob as diferenças convencionais de superfície, a natureza da poesia e a poesia 
como natureza humana” ou, nos termos de Jorge de Sena, como “expressão da variedade humana”. 
O intuito era sublinhar a multiplicidade da poesia portuguesa e suas coexistências, ultrapassando as 
“paredes estanques” entre as diversas correntes e perspectivas com o objetivo de criar consciência da 
“vária humanidade” da qual as “variadíssimas poesias” eram expressão contundente. Após o término 
da revista, Jorge de Sena deu continuidade a suas atividades críticas e tornou-se, além de poeta, 
importante referência teórica, sobretudo para os novos poetas que, como Eugénio e Sophia, se diziam 
alheios a grupos literários. Esta apresentação tem como objetivo pesquisar o diálogo poético-teórico 
entre esses três participantes dos Cadernos, cotejando textos de abertura da revista, a correspondência 
entre os autores, os artigos que dedicaram um à poesia do outro e os textos de apresentação de 
suas próprias poéticas. Tal diálogo torna-se fecundo à medida que oferece outras perspectivas 
sobre a chamada “geração de 1940”, considerada pela historiografia portuguesa como expressão 
predominantemente neorrealista. 
Palavra-chave 1: Cadernos de Poesia 
Palavra-chave 2: geração dos anos 1940 
Palavra-chave 3: poesia portuguesa

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Beatriz Gabrielli (UNICAMP) A recepção crítica dos romances no jornal francês La Presse: entre a 
avaliação e a publicidade

Este trabalho propõe-se a estudar os textos críticos a romances publicados no La Presse no período 
entre 1836 e 1850, analisando como os críticos avaliavam o gênero nos jornais não especializados 
em literatura. A fonte escolhida para este estudo foi o primeiro jornal diário parisiense de baixo 
custo e ampla circulação. Fundado pelo editor Émile de Girardin em 1836, ele marcou a história da 
imprensa francesa pela proposta inovadora: reduzir o seu preço para 40 francos anuais, metade 
dos habituais das publicações diárias, pautando seus ganhos em grande parte na publicidade, 
que passou a ocupar a quarta e última página completamente. A fim de fidelizar os seus leitores e 
atrair outros, Girardin apostou na publicação de romances seriados no espaço do folhetim, além de 
contar com a presença constante de artigos sobre a vida parisiense e críticas assinadas por nomes 
conhecidos como Théophile Gautier, Frédéric Soulié, Delphine Girardin e Sophie Gay. Eles eram 
responsáveis por algumas das críticas referentes a romances, que eram em grande parte escritas 
por críticos que também eram romancistas e que por esse motivo costumavam defender o gênero, 
valorizando o seu trabalho e de seus pares. A crítica periódica era, portanto, o espaço escolhido por 
eles para indicar romances e autores como modelos a serem seguidos, estabelecendo seu próprio 
cânone, estando Walter Scott, Alexandre Dumas, Chateaubriand, Victor Hugo e Eugène Sue entre 
os citados nas críticas do La Presse. Além dos objetivos pessoais dos críticos ao escrever sobre o 
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gênero, os textos também cooperavam com os interesses comerciais do jornal, que pela necessidade 
dos ganhos com a publicidade buscava favorecer os livreiros anunciantes, inclusive ao escolher 
tratar de títulos que estavam em evidência nos anúncios, além de colocar indicações de locais de 
venda e preço nos textos críticos. A importância da publicidade para jornais como o La Presse fez 
com que críticos mais tradicionais como Sainte-Beuve acusassem os textos de serem apenas mais um 
tipo de anúncio, sem qualquer intuito avaliativo de fato. Pensando na relação entre a avaliação crítica 
e a publicidade e nos muitos interesses presentes no espaço destinado às críticas, esta pesquisa 
busca analisar os critérios utilizados para tratar dos romances e as discussões levantadas ao tratar 
do gênero. Pretende-se a partir da análise das críticas do La Presse e das diferentes disputas de 
interesses presentes nelas trazer mais elementos para o estudo da crítica ao gênero romanesco no 
século XIX na França, a capital cultural daquele momento e, portanto, essencial para a compreensão 
da produção da imprensa e literária do mundo todo. 
Palavra-chave 1: Jornal  
Palavra-chave 2: Crítica 
Palavra-chave 3: Século XIX 
Palavra-chave 4: França

Ceila Maria Ferreira Batista (UFF) Reflexões sobre pesquisa, transmissão e edição de textos ou 
uma viagem ao universo da crítica textual

Neste trabalho, iremos discutir sobre a Filologia entendida aqui como Crítica Textual ou o estudo 
da transmissão de textos e a restituição desses textos à última redação autoral a partir de fontes 
primárias ou a partir do estudo dessas fontes - sejam elas manuscritos ou periódicos -, pois 
trabalhamos com a Crítica Textual Moderna, ou seja, aquela que trabalha com originais autorais e 
que, por conta disto, trabalha com arquivos e fontes primárias. Além disso, a Crítica Textual estuda 
a materialidade dos textos, as etapas do processo de sua construção e de sua gênese, além de sua 
recepção, e os aproxima, por meio de interpretações e de comentários, ao leitor de hoje e/ou das 
épocas em que tais textos foram editados. Tal estudo tem interseções com a Literatura Comparada e 
é de fundamental importância para pesquisas com e sobre textos literários e com fontes primárias. 
Outra questão que pretendemos propor para ser discutida neste trabalho é a do estudo da tradição 
literária a partir da contribuição da filologia e dos estudos em arquivos e fontes primárias. Nesse 
sentido, falaremos sobre as edições críticas de Papéis Avulsos, livro de contos de Machado de Assis, 
e da edição crítico-genética das narrativas de viagens de Eça de Queirós, que estamos realizando. 
A preparação de tais edições conta com pesquisa em arquivos e fontes primárias e certamente 
lançará um novo olhar sobre o estudo da obra tanto de Machado de Assis como de Eça de Queirós. 
Nossa proposta também dialoga com o título do evento da ABRALIC deste ano, “Experiências 
literárias, textualidades contemporâneas”, pois há muito que a Crítica Textual trabalha com a 
noção de texto como algo que se transforma inclusive por meio dos tipos de edições em que os 
textos são publicados, divulgados através dos tempos. Também não podemos nos esquecer de que 
parte da literatura do passado é publicada, na atualidade, conforme critérios de edição vigentes 
na atualidade. Tais critérios podem estar baseados em opções editoriais do passado, mas, nos dias 
de hoje, acabam inclusive sofrendo influência dos novos meios digitais de divulgação de edição 
de textos e de novas disciplinas como, por exemplo, a Crítica Genética, que valoriza o estudo dos 
manuscritos autógrafos autorais. Outro ponto de importância para nós é a questão da pesquisa de 
textos – inclusive de fontes primárias - no universo da transmissão textual e na formação de cânones 
literários. Aqui texto e contexto - sobretudo suas condições materiais de produção e de publicação 

- assim como a interação ou diálogo entre conceitos necessariamente historicizados são estudados 
como elementos que devemos obrigatoriamente considerar na realização de nossas pesquisas. 
Palavra-chave 1: Crítica Textual 
Palavra-chave 2: manuscritos 
Palavra-chave 3: fontes primárias 
Palavra-chave 4: edições críticas

Larissa de Assumpção (UNICAMP) A presença de obras ficcionais nos catálogos de duas 
biblioteca brasileiras oitocentistas: semelhanças e diferenças entre os catálogos da Biblioteca 
Imperial Brasileira e da Biblioteca Fluminense

Catálogos de bibliotecas brasileiras públicas e particulares do século XIX são fontes primárias que podem 
trazer indícios sobre quais obras circularam entre o público leitor do período, composto por pessoas 
pertencentes a diferentes estratos da sociedade. O objetivo desse trabalho é realizar uma comparação 
entre as obras ficcionais presentes no catálogo da Biblioteca Imperial do Brasil e no catálogo de 1866 
da Biblioteca Fluminense, identificando algumas semelhanças e diferenças entre os livros desse gênero 
disponíveis para a leitura dos membros da mais alta elite brasileira do período e o público mais amplo. A 
Biblioteca Imperial do Brasil fazia parte do Palácio de São Cristóvão, moradia das famílias de Dom João 
VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Os livros que faziam parte dessa biblioteca foram doados ao Brasil, após 
a Proclamação da República, por Dom Pedro II, e atualmente fazem parte do acervo da Coleção Teresa 
Cristina da Fundação Biblioteca Nacional. Essa Coleção, composta por mais de 24.000 títulos, contém 
livros pertencentes a diversas áreas do conhecimento, entre os quais 680 são obras de prosa ficcional, 
gênero de grande circulação no século XIX. A Biblioteca Fluminense foi uma biblioteca pública do Rio 
de Janeiro, fundada em 1847 e inicialmente localizada na Rua dos Ourives, onde era aberta ao público 
em geral por meio de subscrição anual de 12$ ou semestral de 6$. Um dos catálogos dessa biblioteca, 
publicado no ano de 1866, contém as informações principais sobre mais de 4.000 títulos de seu acervo, 
entre os quais 1.192 fazem parte da categoria “Ficções em Prosa (Romances, Contos e Novelas)”. A 
comparação entre as obras ficcionais presentes no catálogo de 1866 da Biblioteca Fluminense e os livros 
desse gênero presentes no catálogo da Biblioteca Imperial e publicados até o mesmo período permite 
verificar se as mesmas obras ficcionais faziam parte do repertório de leitura da Família Imperial, cujos 
membros possuíam diversas nacionalidades e formações culturais elevadas, e do público brasileiro mais 
amplo, ou se existem diferenças significativas entre os acervos. Além disso, a análise das línguas, locais 
de edição, autores e obras mais presentes em cada um dos acervos pode trazer importantes informações 
sobre a materialidade das obras de cada uma das bibliotecas, e auxiliar nas pesquisas sobre a circulação 
de obras ficcionais entre Europa e Brasil no século XIX, permitindo a identificação de obras e autores 
estrangeiros que circularam no Brasil em língua original ou por meio de traduções. 
Palavra-chave 1: Catálogos de Biblioteca 
Palavra-chave 2: Biblioteca Imperial 
Palavra-chave 3: Biblioteca Fluminense 
Palavra-chave 4: Século XIX

Mariana Estellita Lins Silva (UFRJ) A arte em sua condição pós-médium e as consequências para 
os sistemas de informação museológicos

A condição pós-médium da arte, ao questionar os limites do suporte material da obra, coloca 
para a instituição museológica a necessidade de reavaliação de sua teoria e sua prática. Essa 
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problematização atinge as diversas atividades técnicas: a conservação e restauração, a exposição e 
a elaboração de sistemas de informação, que será o enfoque deste artigo. Discutiremos, portanto, 
a partir do referencial teórico da crítica de arte que define os conceitos de meio específico e 
pós-meio para, em momento posterior, articular essas teorias com as normas de documentação 
museológicas. No primeiro momento trabalharemos o conceito de meio específico da obra de 
arte, através de textos de Clement Greemberg. Ao defender a pureza e não contaminação entre os 
meios artísticos, o autor nos ajuda a defini-los. Em linhas gerais, a especificidade do meio poderia 
ser identificada como o vocabulário técnico e os materiais fundamentais para a definição de um 
determinado tipo de objeto. Uma pintura, por exemplo, é reconhecida por ser essencialmente 
uma superfície plana coberta de cores dispostas de certa maneira. A partir da problematização do 
meio, e de diversas tentativas de dilatação dos limites técnicos de um objeto de arte, chegaremos 
ao conceito de obra de arte em sua condição pós meio, que não é mais passível de delimitações 
técnicas, estéticas nem estilísticas. A partir da fundamentação teórica trazida por Rosalind Krauss, 
abordaremos a questão da dissolução do meio – em obras de arte contemporânea que utilizam 
materiais ordinários, cotidianos, perecíveis, orgânicos, etc., em elaborações de trabalhos artísticos 
que podem ser performáticos, relacionais, efêmeros, entre outras infinitas possibilidades. Por fim, 
buscaremos evidenciar os problemas e as inconsistências que esta nova condição da arte impõe para 
a dinâmica da instituição museológica. Partindo do entendimento que a o museu é uma instituição 
moderna que desenvolve e normatiza suas práticas ao longo do século XIX na Europa, e que nesse 
sentido teve sua área técnica (conservação, documentação e exposição) consolidada em função 
do objeto material; encontra dissonâncias e dificuldades para o tratamento técnico de acervos de 
arte contemporânea, com instalações, performances, objetos cinéticos, manipuláveis, só para citar 
alguns exemplos. Pretendemos demonstrar neste artigo as fraturas que a arte contemporânea 
provoca especificamente no sistema classificatório de acervos, principalmente no que tange o 
controle terminológico e o estabelecimento de categorias hierárquicas. Neste sentido utilizaremos a 
norma para documentação descrita no Caderno de Diretrizes Museológicas (publicação normativa 
elaborada pelo Ministério da Cultura), referencial para o desenvolvimento de sistemas de 
documentação no Brasil. 
Palavra-chave 1: museu 
Palavra-chave 2: Arte contemporânea 
Palavra-chave 3: Documentação 
Palavra-chave 4: pós meio

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Alberto Emiliano Mastache Ramírez (UERJ) O Arquivo Clarice Lispector

Descrever as possibilidades e as dificuldades que representa o estudo e a diversidade de objetos 
documentais, do Arquivo pessoal de Clarice Lispector e refletir sobre a pertinência do mesmo, fazendo 
destaque nos suportes materiais da escrita. 
Palavra-chave 1: Arquivo Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: Possibilidades 
Palavra-chave 3: Dificultades 
Palavra-chave 4: suportes materiais da escrita

Marina Silva Ruivo (USP) Carlos Heitor Cony na vida literária brasileira dos anos 1950/60

Nesta comunicação, pretendo expor os resultados ainda bastante iniciais do trabalho que venho 
desenvolvendo junto ao acervo pessoal de Carlos Heitor Cony, e que visa organizar e recuperar a 
memória de sua presença na vida literária carioca e nacional do final dos anos 50 e ao longo dos anos 
1960. Para tal pesquisa, além do trabalho direto com as fontes presentes em seu acervo, incluindo 
grande quantidade de periódicos (os quais contêm textos sobre as suas obras e também textos escritos 
por Cony), venho me pautando em uma bibliografia interdisciplinar, dialogando com a historiografia, 
a sociologia, a crítica genética e os estudos que, na crítica literária, vêm procurando restituir à cena a 
chamada crítica biográfica, num sentido, porém, muito diverso do que foi historicamente praticado, até 
o século XIX, quando se buscava explicar a obra pela vida de seu autor. Aqui, ao contrário, o objetivo é 
pensar a vida literária de uma época, obtendo maior conhecimento a partir do estudo sistemático da 
trajetória de um de seus escritores mais relevantes e que foi emblemático de um período, como se vai 
procurar demonstrar. O escritor Carlos Heitor Cony, membro da Academia Brasileira de Letras desde 
o ano 2000 e vencedor de diversos prêmios literários importantes, se nos dias de hoje não está entre 
os autores mais conhecidos por parte de público e crítica, já ocupou uma posição de muito relevo 
no cenário literário nacional. Estreando na literatura em 1956, ao finalizar seu primeiro romance, O 
ventre, e inscrevê-lo no prêmio Manuel Antônio de Almeida, ficou entre os três primeiros colocados, 
não obtendo a premiação apenas porque o júri considerou seu romance “forte” demais para os padrões 
morais da época, ainda mais em um prêmio oferecido pela Prefeitura do então Distrito Federal. Nos 
dois anos seguintes, o escritor obteve tal premiação, com seus romances A verdade de cada dia e 
Tijolo de segurança, passando a usufruir de uma rara condição para o escritor brasileiro (até os dias 
de hoje, podemos acrescentar), ao assinar um contrato com uma das principais editoras daqueles 
anos, a Civilização Brasileira de Ênio Silveira, que lhe possibilitava um pagamento mensal em troca 
da obrigação de escrever um romance por ano, ao longo de dez anos. Cony era comentado pelos 
intelectuais mais importantes da época, como Antonio Calado, Brito Broca e Wilson Martins. Depois, 
com o golpe de 64, tornou-se muito conhecido como cronista, por seus textos críticos que saíam no 
Correio da Manhã, desde o dia 2 de abril daquele ano. Ao publicar Pilatos, em 1974, anunciou que 
abandonava a ficção, e de fato dela se afastou por muitos anos, ainda que tenha continuado a escrever 
adaptações de clássicos para o público infantil, reportagens e ensaios. Voltou à literatura apenas no 
meio da década de 90, com o romance que o trouxe de volta aos leitores e aos jornais, Quase memória: 
quase-romance, inaugurando uma segunda fase bastante produtiva. Curiosamente, contudo, muitos de 
seus novos leitores não conhecem a sua produção do primeiro e vibrante momento. 
Palavra-chave 1: Arquivos de escritores 
Palavra-chave 2: Carlos Heitor Cony 
Palavra-chave 3: Fontes primárias 
Palavra-chave 4: Vida literária

Rafaela Mendes Mano Sanches (UNICAMP) O “mito negro” dos jesuítas: das páginas da imprensa 
ao universo histórico de As minas de prata, de José de Alencar

A presente comunicação investiga os reflexos da literatura antijesuítica que circulou na imprensa 
fluminense em meados dos oitocentos sobre o romance As Minas de Prata, de José de Alencar, 
considerando, em particular, o libelo Monita Secreta (Instruções Secretas dos Jesuítas) e o folhetim 
O Judeu Errante, de Eugène Sue. As Monita Secreta constituem um libelo antijesuítico do século XVII, 
que testemunha as estratégias manipulatórias da Companhia de Jesus. Dada a sua grande circulação 
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internacional, tal documento foi influente para a consagração do anticlericalismo oitocentista e, a 
partir da década de 1830, passa a estampar a imprensa fluminense, divulgando junto aos jornais do 
Brasil um conteúdo conspiratório acerca do “catecismo secreto” dos jesuítas que influiria sobre as 
matrizes anticlericais sobre as quais se erigem alguns dos projetos literários de folhetins oitocentistas 
dedicados a representação da nacionalidade e da religião no Brasil. Também nos anos de 1830, o 
romance antijesuítico O Judeu Errante, de Eugène Sue, torna-se objeto de discussões e polêmicas no 
âmbito político e literário da imprensa do Rio de Janeiro, o que denota a ressonância da inclinação 
anticatólica que tomara a França do século XIX, junto aos letrados brasileiros. O romance de Sue, 
escrito sob a Monarquia de Julho, compreende um contexto de conflitos embasados nas disputas 
entre a Universidade e o Colégio da Companhia de Jesus. Ao transportar para folhetim os debates e 
controvérsias sobre a Ordem Inaciana, O Judeu Errante reacende o movimento anticatólico e provoca 
reação por parte dos defensores dos eclesiásticos na França. As reflexões sobre sociedade e religião 
suscitadas pela obra de Sue fazem do folhetim uma poderosa arma de propaganda contra a Ordem 
Inaciana e sua popularidade foi suficiente para a recomposição do mito jesuíta. Com efeito, o folhetim 
de Sue, de ampla circulação junto à imprensa brasileira, ajuda a difundir entre nós as tensões político-
religiosas da França, influindo sobre o antijesuitismo que se imprime em algumas obras literárias 
do período, tais como As Minas de Prata, de José de Alencar. As críticas à Companhia efetuadas pelo 
romance de Alencar parecem ecoar, em alguma medida, aspectos da trama de O Judeu Errante e a 
atmosfera conspiratória das Monita Secreta, de modo que, sob o manto do chamado “mito negro” dos 
jesuítas, produto da censura às atividades da Companhia, se estabelecem alguns dos modelos da ficção 
alencariana. Assim, as imagens de uma sociedade oculta e de seu catecismo ganham espaço na trama 
histórica de As Minas de Prata, obra expressiva dentro do projeto nacionalista de José de Alencar que 
reconfigura o passado do País com olhos voltados para preocupações de seus contemporâneos, em 
particular, a polêmica em torno dos jesuítas. Desse modo, o cotejo que propomos entre a propaganda 
antijesuítica veiculada pela imprensa fluminense e internacional oitocentista e As Minas de Prata 
permite trazer a lume os debates ideológicos que contribuem para que o romance histórico seja um 
gênero, por um lado, voltado para a investigação (e recriação) do passado e, por outro lado, fortemente 
ancorado no solo de sua época contemporânea. 
Palavra-chave 1: literatura e imprensa  
Palavra-chave 2: romance-folhetim 
Palavra-chave 3: romance histórico 
Palavra-chave 4: literatura antijesuítica

Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ) O autor entre a imprensa e o projeto literário: o caso de A 
mortalha de Alzira, de Aluísio Azevedo

Aluísio Azevedo é um dos autores cânones da Literatura Brasileira e considerado o maior escritor do 
Naturalismo no Brasil. Sua obra O Mulato inaugura esta escola no território nacional e o romance O 
Cortiço é considerado o melhor exemplar da estética naturalista brasileira. Aluísio Azevedo tinha um 
projeto literário bem definido que buscava a evolução do romance nacional, deixando para trás um 
paradigma romântico considerado ultrapassado e fantasioso, e propondo um modelo literário baseado 
na observação científica, em busca da descrição mais fiel possível da sociedade. Por estas razões, 
a crítica literária costuma praticamente ignorar toda a produção azevediana que foge do padrão 
estabelecido pela escola de Zola, considerando-a menor, pois seria elaborada com um único objetivo 
financeiro. Aluísio Azevedo foi considerado pelos críticos José Veríssimo e Valentim Magalhães o 
primeiro escritor brasileiro a viver somente de sua pena. Tal dedicação exclusiva ao mundo da escrita 

teria justificado o lançamento de obras essencialmente comerciais que caíam facilmente no gosto 
popular, exigência feita pelos donos dos periódicos ao contratar os serviços do escritor. Quando decidiu 
entrar para a vida diplomática praticamente abandona a literatura. O único livro resultante deste 
período é Japão, que consiste em uma reunião de anotações de Aluísio a respeito deste país quando 
lá viveu como diplomata, e uma única novela O Touro Negro. Desta forma, Aluísio viveu unicamente 
do que escrevia e, curiosamente, do que desenhava, uma vez que também vendia caricaturas para 
periódicos, desde 1876 até 1897, ano em que entra para a diplomacia. Neste período, das suas 
obras literárias, seis seguem rigorosamente os preceitos da estética naturalista: O Mulato; Casa de 
Pensão; O Homem; O Coruja; O Cortiço, e Livro de uma sogra; e sete são consideradas menores por 
tentar agradar o gosto popular, ora simulando ou até recuperando as páginas policiais, ora fazendo 
concessões ao romantismo, ou até mesmo desenvolvendo uma verve cômica: Uma lágrima de mulher; 
Girândola de amores; Filomena Borges; A condessa Vésper; A mortalha de Alzir; Mattos, Malta ou 
Matta? e o livro de contos Demônios. Vale lembrar do romance Paula Mattos ou O Monte do Socorro, 
folhetim também escrito segundo o gosto popular, por quatro escritores diferentes: Olavo Bilac, Aluísio 
Azevedo, Coelho Neto e Pardal Mallet, sob o pseudônimo de Victor Leal. É Victor Leal que também 
assume, em um primeiro momento, o romance escolhido para estudo: A Mortalha de Alzira, obra 
que considero símbolo do cruzamento do projeto literário do escritor e das exigências da imprensa. 
Pretendo demonstrar neste trabalho que, embora realmente faça concessões no que diz respeito ao 
tema do romance, inspirado no conto fantástico “La Morte Amoureuse”, do escritor Théophile Gautier, 
ainda que tenha demonstrado certa vergonha ao assumi-lo como seu no momento da publicação em 
volume do romance, Aluísio Azevedo não deixa, através de modificações fulcrais na história fantástica 
original e em seu desenlace, de inserir a estética naturalista em A Mortalha de Alzira, aliando sucesso 
de vendagem, tanto do folhetim, quanto das edições do romance, ao seu projeto literário. 
Palavra-chave 1: Aluísio Azevedo 
Palavra-chave 2: Imprensa 
Palavra-chave 3: A Mortalha de Alzira 
Palavra-chave 4: Naturalismo

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Juliane Cardozo de Mello (FURG) A literatura em Rio Grande no século XIX: um estudo sobre os 
folhetins

O presente trabalho objetiva apresentar um breve estudo dos folhetins publicados nos jornais da 
cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, no período de 1845 a 1889, a fim de debater sobre as obras 
que circulavam no interior da Província em contraponto aos autores consagrados pelo cânone da 
literatura brasileira e sul-rio-grandense. A análise dos textos que circulavam nos periódicos possibilita 
que possamos repensar a relação entre o canônico e o gosto dos leitores, já que há um hiato entre 
o que era lido e o que é valorizado pela historiografia, fato esse que “deixa claro o desajuste entre 
as preferências dos leitores e o quadro desenhado nas histórias literárias”, e isso decorre do fato de 
“as histórias literárias centrarem-se na produção das obras, ordenando-as cronologicamente pelas 
datas de primeira edição” (ABREU, 2012, p. 15, grifo da autora). Além disso, esses manuais centram-
se em critérios como a nacionalidade dos autores desconsiderando as obras que transitavam de 
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um país a outro e que faziam sucesso entre os leitores – como os romances-folhetins de Alexandre 
Dumas, Eugène Sue e Ponson du Terrail. Os romancistas oitocentistas foram influenciados pela 
literatura francesa, como José de Alencar afirma, mesmo que de forma velada, em “Como e por que 
sou romancista” (1893) e como seus romances confirmam (basta compararmos Lucíola e A dama 
das Camélias, de Alexandre Dumas Filho ou Senhora e Monsieur de Camors, de Octave Feuillet). 
Dessa forma, não podemos ignorar a importância dessa literatura de cunho popular na formação 
e consolidação de nosso cânone. O corpus da pesquisa, exposta neste resumo, é composto por 162 
folhetins, no qual encontramos a predominância de textos traduzidos da língua francesa, alguns 
de origem lusa e hispânica, bem como folhetins de autores brasileiros como, por exemplo, Joaquim 
Manuel de Macedo e Antonio Gonçalves Teixeira e Souza, aspecto esse que torna evidente a preferência 
do leitor da época. Entretanto, não temos a intenção de abordar as obras conhecidas do grande público, 
já que a proposta deste trabalho é de reiluminação, contemplar-se-á, então, textos como Um drama 
no mar, de Carlos von Koseritz, Um Credor, de Miss Edgeworth, com tradução de Carlos von Koseritz, 
ambos publicados no jornal Eco do Sul, na década de sessenta do século XIX, Lucia de Miranda, de 
Cândido Batista de Oliveira, publicado na década de 50, no Diário do Rio Grande, A mulher dos olhos 
negros, de Juvêncio de Meneses Paredes, também da década de 60, divulgado em In Inúbia.  
Palavra-chave 1: Folhetins 
Palavra-chave 2: Periódicos 
Palavra-chave 3: Literatura sul-rio-grandense 

Mauro Nicola Póvoas (FURG) Apontamentos em torno da revista literária sul-rio-grandense 
Arcádia (1867-1870)

A comunicação abordará um dos principais periódicos literários sul-rio-grandenses do século XIX, 
a Arcádia, que circulou entre 1867 e 1870, ao longo de quatro séries, nas cidades de Rio Grande e 
Pelotas, localizadas ao Sul do Rio Grande do Sul. O empreendimento jornalístico teve papel importante 
na consolidação da literatura do Estado sulino, pois em suas páginas foram publicados poesias, contos, 
crônicas e artigos que informam sobre os primeiros passos do Romantismo e do Regionalismo em solo 
gaúcho. A Arcádia nunca mereceu da crítica especializada brasileira e sul-rio-grandense um estudo 
global, pois apenas tópicos específicos foram mapeados; assim, a apresentação tem por intenção 
apontar e comentar os principais elementos em torno da existência da revista. 
Palavra-chave 1: Arcádia 
Palavra-chave 2: periodismo literário 
Palavra-chave 3: literatura do Rio Grande do Sul

Paula Renata Melo Moreira (CEFET-MG) A voz que vem do Sul: Paulo Leminski e os primeiros 
anos de Nicolau

Nicolau, lançado em julho de 1987, no Paraná-BR, reuniu em suas páginas diversos colaboradores. 
Publicação da Secretaria de Cultura, com subvenção oficial, resiste por 10 anos, ou 60 números, em 
um país cujos periódicos literários são conhecidos por sua vida breve. Paulo Leminski, poeta então já 
bastante conhecido no país por sua atuação em diversos gêneros e mídias, desfila pela revista em onze 
números por meio de poemas e ensaios. Sua morte, ocorrida pouco antes do número 25, é relatada no 
periódico, por meio de homenagem ao autor. Interessa-nos discutir a participação de Paulo Leminski 
em Nicolau, concomitantemente às questões de sociabilidade e de produção editorial nos primeiros 
números, amparados pelas produções que vieram a público por meio do periódico e também pelos 

paratextos que compõem, de certa forma, a forturna deste autor, nos quais se percebe um pouco dos 
bastidores de algumas publicações do período. 
Palavra-chave 1: Paulo Leminski 
Palavra-chave 2: Nicolau 
Palavra-chave 3: periódicos

Renata Romero Geraldes (UNICAMP) A crítica teatral de Arthur Rocha nos periódicos gaúchos

Arthur Rodrigues da Rocha (1859 - 1888) desempenhou múltiplas funções no meio intelectual do 
Rio Grande do Sul a partir da década de 1870 na medida em que foi ator, jornalista, crítico teatral e 
dramaturgo. Embora estivesse inserido no âmbito artístico e intelectual da província e fosse conhecido 
no país, a obra de Arthur Rocha não consta atualmente nas Histórias do Teatro Brasileiro. Filho único 
de um mulato envolvido com as artes cênicas, ele seguiu os passos do pai, conciliando a vida de escritor 
com a profissão de redator de importantes periódicos na sua terra natal. Rocha iniciou a carreira 
nas letras como redator e trabalhou em vários periódicos de Porto Alegre, sendo eles O Mosquito 
(1874), O Colibri (1877) e, neste mesmo ano, adquiriu a tipografia do Diário de Notícias (Porto 
Alegre) fundando o Correio da Tarde. Além disso, ele foi colaborador do periódico Album do Domingo 
(1878) e redator d´ O Artista e d´ Echo Lusitano. Suas primeiras produções como dramaturgo datam 
do ano de 1876, o drama em 3 atos Filho Bastardo, O Anjo do Sacrifício, drama em 3 atos e Por causa 
de uma Camélia, comédia em 1 ato. Com isso, é possível notar que o jornalista não abandonou o seu 
trabalho na imprensa enquanto escrevia suas peças. Como dramaturgo, Arthur Rocha teve um papel 
relevante no movimento abolicionista, ainda na década de 1870, participando de sociedades culturais 
e abolicionistas, como a Sociedade Parthenon Litterario, movimento criado na província que também 
refletia sobre a produção literária local e a República. Desse grupo, originou-se uma importante 
fonte primária, a Revista Contemporanea do Parthenon Litterario. Por ser muito jovem, Arthur Rocha 
conseguiu publicar no periódico apenas no final da década de 1870, utilizando os pseudônimos de E. 
de Mendonça e K. Zeca. Diante da importância das fontes primárias no estudo do autor, esse trabalho 
tem como objetivo fazer um levantamento e uma breve análise das críticas teatrais realizadas pelo 
dramaturgo Arthur Rocha e assinadas pelo mesmo pseudônimo utilizado na revista do Parthenon, K. 
Zeca, publicadas no periódico Album do Domingo (1878 - 1879), que está disponível na Hemeroteca 
digital da Biblioteca Nacional. Com isso, pretende-se verificar quais as influências e ideias do seu 
tempo refletiram na sua produção. Portanto, as fontes primárias serão essenciais para reconstruir 
as referências do autor para o desenvolvimento da pesquisa, que propõe analisar a representação do 
negro em algumas de suas produções, situando Arthur Rocha no repertório abolicionista de sua época. 
Palavra-chave 1: Arthur Rocha  
Palavra-chave 2: Album do Domingo 
Palavra-chave 3: Imprensa gaúcha

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Adriana Dusilek (UNESP-Assis) A crítica a José Joaquim Pereira de Azurara no periódico carioca 
Semana Ilustrada

O objetivo desta comunicação é apresentar um estudo a respeito de um certo tipo de crítica literária 
contida no periódico carioca Semana Ilustrada (1860-1876), de orientação satírico-humorística. Ao 
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lado de textos de crítica literária mais convencionais, sem intenção de escárnio, haveria outros, os 
quais fugiriam aos padrões da crítica literária tradicional, devido ao humor e à ironia nela presentes, 
e ao elogio exagerado a autores e produções medíocres. E para que o leitor não tivesse dúvidas do 
propósito de escárnio, havia, geralmente, transcrições de trechos das obras comentadas. A esse tipo 
de crítica Raimundo Magalhães Junior (1907-1981), em Vida e Obra de Machado de Assis (1981), no 
segundo volume, dá o nome de “crítica às avessas”. A Semana Ilustrada foi lançada em 1860 pelo editor 
alemão Henrique Fleiuss (1824-1882), considerado o verdadeiro criador da imprensa humorística no 
Brasil. Nesse contexto de convite ao riso e de mostra do lado ridículo dos vários setores da sociedade 
brasileira é que surgem também as sátiras a escritores, cujas produções sem cuidado e sem talento 
eram “matéria inesgotável” para os redatores da Semana Ilustrada, que teve no quadro de seus 
colaboradores nomes como Machado de Assis, Quintino Bocaiúva (1836-1912), Joaquim Manuel de 
Macedo (1820-1882), Joaquim Nabuco (1849-1910), Bernardo Guimarães (1825-1884), Pedro Luís 
Pereira de Sousa (1839-1884) e outros. Nesta comunicação serão abordados os textos que tratam de 
José Joaquim Pereira de Azurara, autor de Angelina ou os dois acasos felizes (1869), Coincidências 
Fatais (1871) e Contos de Paquetá (1872). Essas obras são comentadas e ridicularizadas nos textos de 
crítica às avessas, em sua maioria dentro da seção de crônicas intitulada Badaladas, entre dezembro 
de 1869 e agosto de 1872. No primeiro texto, cuja provável autoria é de Machado de Assis, há uma 
progressão do tom irônico, que começa discutindo o que deve ter um bom romance, passando pela 
linguagem do escritor, prenhe de palavras difíceis, até a imitação, pelo crítico, do estilo retórico do 
autor. O vocabulário difícil será a marca do escritor que não será esquecida nas críticas posteriores. 
Além de escarnecer a obra, o cronista comentará, de modo igualmente irônico, as cartas do autor, e o 
provocará a comparecer na redação da Semana Ilustrada, fato que acaba acontecendo e que é narrado 
por Raimundo Magalhães Junior em Vida e Obra de Machado de Assis. Nessa comunicação, portanto, 
será discutida a representação irônica da crítica sobre o escritor Pereira de Azurara, numa articulação 
entre aspectos linguísticos, literários e culturais da crítica literária da segunda metade do século XIX. 
Palavra-chave 1: crítica literária 
Palavra-chave 2: ironia 
Palavra-chave 3: Semana Ilustrada

Alvaro Santos Simões Junior (UNESP-Assis) Cruz e Sousa e o grupo dos novos (1890-1891)

De setembro de 1890 a julho de 1891, esboçou-se nos jornais cariocas uma polêmica em torno dos 
escritores novos, que, com Oscar Rosas à frente, formulavam críticas desassombradas às obras de 
medalhões consagrados como, por exemplo, Sílvio Romero. Sendo, em sua maioria, apenas colaboradores 
eventuais de periódicos, os novos foram por sua vez ridicularizados pelos velhos, que zombavam da sua 
petulância leviana de autores inéditos. Chegando ao Rio de Janeiro em dezembro de 1890 para nessa 
cidade instalar-se definitivamente, Cruz e Sousa foi, talvez apenas por afinidades pessoais, listado entre 
os novos. Considera-se de algum interesse examinar os vestígios dessa polêmica, pois podem revelar 
a formação de um grupo de intelectuais que, logo após as primeiras escaramuças contra os chamados 
carraças, se organizaria em torno de Cruz e Sousa e tentaria inovar a literatura brasileira sob o influxo das 
ideias decadentistas-simbolistas de proveniência francesa e também portuguesa. 
Palavra-chave 1: Cruz e Sousa 
Palavra-chave 2: Decadentismo 
Palavra-chave 3: Oscar Rosas 
Palavra-chave 4: Simbolismo

Luciana Antonini Schoeps (USP) Rastros da construção do autor e da obra no arquivo de 
Machado de Assis

Dentro da proposta do simpósio “Arquivos, as fontes primárias e os periódicos”, a presente 
comunicação pretende debruçar-se sobre o primeiro dos três elementos, a fim de relacionar a 
materialidade dos manuscritos e outros documentos a questões preponderantes da teoria/crítica 
literária. Para tanto, trarei à tona alguns aspectos que podem ser levantados a partir do chamado 
“Arquivo Machado de Assis”, guardado na Academia Brasileira de Letras, a fim de nele observar um 
aspecto nem sempre ressaltado na escritura machadiana, a saber, o seu cuidado em construir uma 
determinada imagem autoral por meio da materialidade de seus livros. Dessa forma, mostrarei de 
que forma a preocupação com o aspecto material de sua obra – tamanho da fonte, qualidade da folha, 
quantidade de páginas do livro, escolha de foto do autor para ilustrar a obra, inclusão de prefácios, 
formatação do layout da capa do livro, entre outros – transparece como um elemento predominante 
não apenas na correspondência do autor com os editores, mas também no próprio manuscrito de sua 
penúltima obra, Esaú e Jacob. Nessa ênfase dada aos aspectos da produção física da obra enquanto 
objeto material, percebe-se a tentativa de construir a imagem de um autor pautada pela visualidade da 
obra, na medida em que uma obra bem acabada materialmente traduziria a qualidade de seu conteúdo 
e, consequentemente, a importância de seu autor. Nesse sentido, parece ser possível entrever nesse 
jogo de construção autoral efetivado por meio da materialidade da obra um autor que, contrariamente 
ao gênio romântico em voga no período de produção que lhe é imediatamente anterior, se mostra 
extremamente preocupado com a forma, com a valorização da escrita literária enquanto um trabalho 
quase que artesanal. Assim sendo, tal visão da literatura enquanto trabalho pode igualmente ser 
contemplada em outros documentos do referido acervo – que não serão explorados a fundo no âmbito 
dessa comunicação, mas serão apresentados a fim de ilustrar a hipótese aqui levantada – tais como em 
alguns fólios de anotações de leitura no manuscrito de O Almada, na reescritura dos fólios de alguns 
recortes de crônicas, arquivados pelo próprio autor, em raros relatos de pesquisas ligadas à feitura de 
obras presentes na correspondência e nas anotações de leitura de clássicos portugueses (publicadas 
por Mário de Alencar na Revista da Academia Brazileira em 1910 e 1911), demonstrando a existência 
de um trabalho de pesquisa, leitura e reescrita como inerente à produção literária machadiana. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Arquivos 
Palavra-chave 3: Imagem autoral 
Palavra-chave 4: Reescrita

Odair Dutra Santana Júnior (UNESP-São José do Rio Preto) Dos rodapés aos livros: literatura no 
Jornal do Commercio (periódico e tipografia)

O importante papel que as tipografias tiveram para o desenvolvimento do mercado editorial nacional 
durante o século XIX foi destacado por Alessandra El Far em O livro e a leitura no Brasil (2006). 
Muitos escritores que hoje compõem nosso cânone literário tiveram seus primeiros trabalhos 
impressos pelos prelos desses empreendimentos – e não pelo selo editorial de uma grande livraria. 
Entre iniciativas particulares e sociedades, destacam-se as tipografias cuja principal atividade era 
a publicação de periódicos, mas que, em suas horas ociosas, realizavam a impressão de outros 
materiais, incluindo obras literárias. Sãos os casos das tipografias do Jornal do Commercio, que 
publicou o poema narrativo “A Nebulosa”, de Joaquim Manuel de Macedo em 1857, do Diário do Rio 
de Janeiro, que em 1863 publicou Teatro de Machado de Assis, e da Gazeta de Notícias, responsável 
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pela publicação de O Ateneu de Raul Pompéia em 1888. Nessa comunicação, a partir das obras 
literárias que saíram à luz pela oficina do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro e foram anunciadas 
nas páginas do periódico entre 1827 e 1865, apresentaremos algumas considerações acerca da 
produção literária realizada por sua tipografia no período. Percebemos ao analisar essa produção 
uma concentração de obras literárias, notadamente romances, sendo impressas e comercializadas 
pela tipografia do jornal entre os anos de 1839 e 1848, período que, não coincidentemente, marca 
o desenvolvimento da rubrica “Folhetim” nos jornais brasileiros. No Jornal do Commercio, a 
novidade importada dos jornais franceses fez sua estreia em 1839, tendo o periódico sido pioneiro 
na publicação de romances-folhetins ao rodapé dos jornais brasileiros, sendo, em seguida, copiado 
por seus concorrentes. Também foi importada da França uma trajetória editorial que levava os 
romances publicados em fatias pelo jornal a serem reimpressos em volumes. Assim, observamos 
que grande parte das obras literárias impressas e comercializadas pela tipografia do jornal se 
tratava de reimpressões dos romances-folhetins posteriormente à sua publicação nos rodapés do 
periódico. Além disso, também sobressaem algumas obras que, embora não haviam sido publicadas 
anteriormente pelo jornal, eram de autoria de nomes conhecidos do público leitor do folhetim. 
Apresentaremos esses títulos, as características dessas obras, suas trajetórias nas páginas do jornal 
em folhetim e/ou anúncios para, dessa relação entre divulgação ao rodapé da página e reimpressão 
em volume, demonstrar como a atividade editorial realizada pelas oficinas dos jornais do XIX 
colaborou para a criação e manutenção de um comportamento literário e leitor em voga no período. 
Palavra-chave 1: Literatura e jornalismo 
Palavra-chave 2: Tipografia 
Palavra-chave 3: Romance-folhetim 
Palavra-chave 4: Jornal do Commercio

Valdiney Valente Lobato de Castro (UFPA) Leitura do/no jornal: a literatura na sociedade carioca 
do século XIX

A leitura, no final do século XVIII e início do XIX, esteve restrita aos livros que, com certa dificuldade 
chegavam ao Brasil. A pouca população alfabetizada interessada pela leitura precisava aguardar os 
volumes serem liberados pela Real Mesa dos Censores em Portugal para só depois chegarem ao Brasil, 
processo demorado que atrelado aos poucos espaços disponíveis para a venda das obras e a precária 
instrução da população poderia significar uma falência do hábito de ler. No entanto, as mudanças 
produzidas na cidade do Rio de Janeiro, principalmente as que ocorreram com a chegada da família 
real, possibilitaram um amadurecimento desse público leitor que, avidamente, buscava as novidades 
européias. Entre essas mudanças, a instalação da Imprensa Régia, em 1808, foi crucial para favorecer 
a leitura, pois deu origem a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal da cidade, onde se divulgavam 
as notícias oficiais e suporte responsável pela publicação de alguns títulos, mais rapidamente 
disponibilizados aos leitores cariocas. O jornal tornou-se o principal veículo de comunicação em 
todo o país, o que justifica a vasta proliferação de periódicos e a sua circulação entre as províncias, 
facilitada por meio das estradas de ferro. Seguindo o modelo francês, os jornais incorporaram em sua 
nota de rodapé, os capítulos dos romances seqüenciados, o que catalisado pela força de penetração 
que o jornal possuía tornou-se, em muitos suportes, a seção mais aguardada, daí surgirem jornais em 
que os folhetins eram a seção principal, sendo até mesmo publicada mais de uma história por edição. 
Com esse sucesso o jornal ganha status atraindo autores renomados para colaborar em suas colunas 
e divulgando as principais notícias literárias da época, por isso muitas obras foram, inicialmente, 
publicadas em regime seriado nas colunas dos jornais e só posteriormente saíram em livros. A 

literatura lançada nos jornais atraiu ainda mais o interesse do público para o suporte que se tornou 
responsável pela democratização da leitura em todo o país: era fácil pra transportar, com notícias 
sempre atuais, histórias mais curtas e muito mais barato que o livro. Assim como a sociedade carioca 
foi tomada pela leitura das folhas diárias, as personagens das prosas de ficção também estiveram 
envolvidas no mundo dos periódicos como proprietários, colaboradores ou simplesmente leitores. 
Se a literatura favorece a consolidação da relação entre a leitura e o suporte, o mesmo acontece com 
o jornal: diversas notícias publicadas naquela época revelam o fortalecimento da leitura dos textos 
literários. Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar o fortalecimento da leitura no século XIX a 
partir das personagens leitoras de jornais e dos anúncios sobre leitura publicados nos periódicos da 
época, a fim de compreender as condições de leitura do texto literário, perceptíveis tanto pelas notícias 
colhidas nas folhas diárias, quanto pela ressignificação dessa relação a partir do texto ficcional. 
Palavra-chave 1: Jornal  
Palavra-chave 2: Século XIX 
Palavra-chave 3: Rio de Janeiro 
Palavra-chave 4: Prosa de ficção

10
As Experiências De Descentralização Da Escrita Nos 
Universos Textuais Modernos E Contemporâneos

Coordenadores: 
Luiz Guaracy Gasparelli Junior (FAFIMA) 
Joel Cardoso (UFPA) 
Ricardo Portella De Aguiar (Faetec) 

RESUMO: Neste simpósio, tomamos as diversas textualidades, seus meios de descentralização da 

linguagem e os mecanismos que as engendram como propulsores do universo contemporâneo para 

repensarmos o papel da escrita em suas diferentes esferas. Seja através do modelo literário clássico, 

seja por vias menos ortodoxas – como a escrita nos meios virtuais, no próprio corpo ou em qualquer 

outro suporte possível de ser criado para essa finalidade, a escrita vem sendo produzida como a mais 

efêmera manifestação humana: ela aglomera para separar, centraliza para pulverizar; num paradoxo 

constante, reconfigura-se à força das altas marés da contemporaneidade. No mais profuso processo 

de construção das textualidades, a escrita se estabelece como elemento friccionador das diversas 

linguagens (im)possíveis, descentralizando a noção de texto, a fim de estabelecer novos paradigmas 

nas mais diversas formas de expressão humana. As rupturas e as mudanças sócio-político-culturais 

a partir do final do século XIX, acentuadas pelos avanços da tecnologia, principalmente com o 

surgimento do computador, o fortalecimento das telecomunicações e o aparecimento da Internet, 
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desmantelaram o sistema central da escritura e reconstruíram os papéis dos sujeitos envolvidos 

na produção desde fenômeno. E deste então, tais processos reverberam do/no homo aestheticus, 

colocando em risco o sentido dominante do discurso e abrindo-se à proliferação de sentidos outros, 

escrituras múltiplas, escrituras híbridas, texto-corpo, máquina-texto, storyspace, hiperficção e 

linguagens — naturais ou artificiais — são alguns dos novos códigos que emergem, ou mesmo que 

ressurgem, ao se esbarrarem, e por que não romperem, com os grilhões canônicos. A escrita do / 

no corpo, assim como todas as outras manifestações possíveis da linguagem, sejam literárias, não-

literárias, sejam as do homem ou das máquinas, estabelecem novos paradigmas textuais; e é no 

rompimento contemporâneo das noções binárias de dentro versus fora, vivo versus morto, original 

versus falseado, centro versus periferia que nos encontramos, homo poièsis, a seguir os caminhos de 

novos modelos de ser, pensar, atuar e interagir no mundo. Extrapolando os limites da escrita, o corpo 

humano, elemento essencialmente cultural, se configura enquanto narrativa de si e do outro, utilizando 

a linguagem como suporte e meio para caracterizar-se como identidade. As narrativas que um corpo 

conta, as poesias que recita são as reverberações de mitos em que o próprio corpo está aculturado. 

Assim como as grandes narrativas, já descritas por Walter Benjamim, tematizavam os grandes feitos 

e os novos modos de escrita narram o efêmero, o corpo narra si mesmo e os outros, tentando criar 

alguma possibilidade de autenticidade que corresponda à mitologia em que ele está inserido. O corpo, 

então, faz-se como uma textualidade passível de infindas interpretações, construindo, en abyme, 

infinitos espelhos desse mesmo corpo, que podem se multiplicar em plástica, escritura, literatura. 

Já o corpo-máquina, o cyberespaço e as linguagens tecnológicas desempenham, hoje, o potencial de 

reconfigurarem os sistemas de escrita. Como mecanismo antes utilizado, apenas, para finalidades 

específicas, hoje a escrita tecnológica ganhou corpo e espaço como sistema comunicacional e estético. 

Saindo do nicho das ciências computacionais, o tecnotexto ganhou status de cultura e atinge, com isso, 

o potencial máximo estético da arte. Assim como o corpo, as linguagens tecnológicas transferem-se 

para o campo da arte; libertam-se das funções técnicas para se tornarem fim em si mesmas, objeto de 

desejo, de contemplação. Neste sentido, pensamos que a estética, em sua concepção contemporânea, 

torna-se reflexo das descentralizações da escrita e dos sujeitos a ela relacionados. Os fenômenos 

estéticos reverberam para múltiplos horizontes, estabelecendo um cenário no qual os discursos se 

adaptam e buscam novas formas e modelos de escrituras, em uma relação em que a pulverização 

fulgura como uma das grandes aliadas das linguagens contemporâneas. Os textos, cujos contextos 

estabelecem tramas, aparentemente distintas e com signos específicos, buscam um lugar próprio, na 

tentativa de se abrirem aos trânsitos e aos diálogos de fluxo contínuo de trocas e relacionamentos. 

Assim, nosso simpósio trata das mais diversas e mutáveis maneiras de pensar, fazer e refazer textos, 

de produzir escritas; de trilhar múltiplos caminhos pelos quais passa a feitura textual; conjuga, (re) 

configura os diversos modos de escrever, de ler, de viver entre textos. Dentro desta perspectiva, 

propõe-se aqui um espaço de discussão inter e multidisciplinar para que os pesquisadores dos 

diferentes campos epistemológicos, todos emaranhados nas teias da Literatura e de suas infindas 

nuances artístico-culturais, possam compartilhar, aprimorar e reverberar as suas descobertas, 

buscando compreender o humano a partir daquilo que lhe é mais valioso e específico: a linguagem e 

seus processos. 

PALAVRAS-CHAVE: descentralização da escritura; textualidades; corpo; linguagens tecnológicas.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Ricardo Portella de Aguiar (FAETERJ) O imaginário tecnológico e o mito contemporâneo

Abraham Moles afirmava que o homem, nas suas ações em geral, profundas ou primitivas, é antes de 
qualquer coisa “homo faber”; desejamos realizar, mesmo antes de querermos compreender. Talvez isso 
se deva ao fato de que na raiz do nosso desejo esteja plantada a convicção de que “Compreender” é uma 
forma do “fazer”. Somos movidos pela ânsia da criação e pelos desejos de ação que a provoca. Nossa missão 
é transformar o mundo através da realização de nossos sonhos de ação. Voar, criar a vida, fabricar ouro, 
estar ao mesmo tempo em toda a parte: são todos mitos dinâmicos. Nesta perspectiva, a Realidade Virtual 
é um dos diversos exemplos contemporâneos de mito dinâmico, desenvolvido e difundido pelos complexos 
algoritmos computacionais, incrustrados em uma ferramenta tecnológica poderosa e misteriosa para os 
nãos iniciados. O desejo de recriar a realidade, com toda a sua diversidade e aleatoriedade, não deixa de 
ser um sonho a ser realizado, como um possível e desejado retorno ao paraíso perdido: o culto à árvore 
cibernética do conhecimento. Nesse delírio cibernético, o computador acaba por preencher uma lacuna 
já existente, deixada pelo distanciamento e pelo esfriamento das relações humanas, em um mundo onde 
a tecnologia vem se impondo gradativamente desde a Revolução Industrial. Cultuamos o mito dinâmico, o 
mito moderno representado e personificado na tecnologia, um mito definido pela forma e não pelo objeto, 
que “nada esconde e também nada ostenta: ele deforma; o mito não é uma mentira nem uma confissão: 
é uma inflexão” (Roland Barthes). Nesta comunicação, abordarei o lugar da Tecnologia no mundo 
contemporâneo, muito além da abordagem que a coloca como objeto exclusivamente tecnológico; com 
suas linguagens artificiais, seus legisladores onipresentes, dogmas tecnológicos e o inalcançável sonho 
da ubiquidade. Diferentemente do senso comum, trataremos a Tecnologia como mito moderno, como 
mitificação tecnológica inconsciente. Um lugar onde todos estão à procura do mundo perfeito dos mitos; 
um mundo modelado, um mundo virtual devorador, descrito e escrito em Textos Digitais. 
Palavra-chave 1: Tecnologia 
Palavra-chave 2: Linguagens da máquina 
Palavra-chave 3: Mito 
Palavra-chave 4: Texto Digital

Andréa Beatriz Hack de Góes (UFBA) Hipertexto e tecnotexto: leitura, escrita e literatura na 
cibercultura

No contexto letrado da sociedade atual, observa-se a difusão cada vez mais generalizada de novas 
formas de leitura e de escrita, pautadas pelas novas tecnologias, em crescente acesso à população 
em geral, e presentes no cotidiano. Tais meios de comunicação eletrônica, baseados em suportes 



XV encontro abralic Guia de Programação
17317

2
físicos como o computador, leptop, notebook, netbook, celular, dependem de conexão via internet, 
a fim de exercerem uma complexa e ilimitada coexistência em rede, a “web”, na qual todos querem 
estar, ainda que nem todos ainda o possam. Tais modalidades de comunicação, pautadas por 
tecnologias em constante evolução e aprimoramento, dissolveram as fronteiras do tempo e do 
espaço, e modificaram, inclusive, as relações estruturais do texto, introduzindo novas formas de 
linguagem, de leitura e de escrita, bem como de pensamento, modificando, inclusive, as relações 
sociais e interpessoais, atualmente mais e mais pautadas e dependentes dos aparatos tecnológicos, 
no advento do “tecnotexto”, de extrema plasticidade e multimodalidade. Tal ressignificação dos usos 
e formas de linguagem, particularmente da linguagem escrita, elemento central, porém não exclusivo 
nessas plataformas, acarretou inclusive em deslocamentos relevantes e desafiadores dos sujeitos 
autor e leitor, transformando, desconstruindo e reconstruindo constantemente a dimensão e a relação 
dessas funções na superfície do texto e na composição dos discursos, de diferentes temas, funções e 
naturezas, no bojo maior e em franca expansão da cibercultura. Diante desse quadro, novo, instável 
e desafiador, coloca-se a questão: como a escola tem lidado com essa nova realidade, que lhe impõe, 
de fato, essas novas práticas de leitura e escrita, quebrando, basicamente, a linearidade da leitura 
convencional, preponderante na cultura impressa? As linguagens multimodais, que tanto seduzem os 
alunos, especialmente os jovens e adolescentes, têm tido lugar na sala de aula, especialmente nas aulas 
de Língua Portuguesa e Literatura? E os professores, como têm sido preparados para adotar essas 
tecnologias e novos formatos de texto - hipertexto, para além de um simples modismo que implique 
em tão-somente “trocar o quadro pela tela”, mas lançando mão de estratégias de ensino consistentes, 
teoricamente fundamentadas e adequadas a essa realidade, irreversível? Essas são algumas das 
questões que o presente trabalho pretende levantar e discutir no âmbito do simpósio, com vistas a 
promover uma importante reflexão sobre o papel do hipertexto e dos gêneros digitais no ensino de 
Língua Portuguesa e Literatura, considerando seus múltiplos desafios e possibilidades, analisando 
os trabalhos de autores como Luiz Antônio Marcuschi, Antonio Carlos Xavier, Luiz Fernando Gomes, 
Denise Bértoli Braga, Pierre Lévy, Roxane Rojo, dentre outros. O objetivo prático da pesquisa que aqui 
se esboça é detectar possíveis lacunas e deficiências nos cursos de Letras (vigentes em Salvador - BA) 
no que se refere a preparar e capacitar os docentes a trabalhar de maneira crítica e significativa com 
o hipertexto, a literatura e os gêneros digitais na escola, considerando, inclusive, a perspectiva da 
transdisciplinaridade preconizada pelos PCNs. 
Palavra-chave 1: cibercultura 
Palavra-chave 2: tecnotexto 
Palavra-chave 3: literatura 
Palavra-chave 4: hipertexto

Isabel Cristina Chaves Lopes (UFF) Reflexões sobre educação estética na rede social digital

O presente texto, de caráter ensaístico, objetiva apresentar algumas reflexões acerca da possibilidade 
de realização de experiências voltadas a uma educação estética, amparada pelo uso da tecnologia 
digital, no espaço das redes sociais. Para tanto, é pensado o recurso da arte fotográfica, mixada com 
textos, para o qual o uso de imagens temáticas e não temáticas acerca das expressões da questão 
social, possam contribuir com a afirmação dos direitos humanos e o enfrentamento do individualismo, 
acentuado pelo próprio uso da rede social digital. 
Palavra-chave 1: Educação estética digital 
Palavra-chave 2: . Direitos humanos 
Palavra-chave 3: Rede social digital

Hudson Dos Santos Barros (FAETERJ) O papel formativo da literatura e as novas configurações 
das práticas de leitura e escrita nos universos virtuais contemporâneos

As ferramentas digitais contemporâneas viabilizadas pela expansão e aprimoramento da internet têm 
transformado significativamente as formas de acesso e apreensão do conhecimento, as práticas de leitura 
e escrita, bem como os padrões cognitivos e comportamentais individuais e coletivos. A rede tornou-se 
um locus essencial de interação e troca influências, reconfigurando textualidades e intertextualidades, 
possibilitando por meio de seus variados suportes, plataformas digitais, conteúdos e valores, inúmeros 
modos de expressão e atuações culturais (CHARTIER, 2002; SHIRKY, 2011; CASTELLS, 2013). Tais 
rupturas, no entanto, trouxeram ao mundo digital a inevitável imperatividade do debate acerca das perdas 
ocasionadas pelas tecnologias de rede. Isso porque, além das conhecidas conquistas, o mundo digital 
contemporâneo tem afetado vertiginosamente a capacidade de elaboração do pensamento reflexivo 
e, consequentemente, a construção de conceitos e visões de mundo (CARR, 2011). A leitura em rede 
tem se pautado pela não linearidade, rapidez e fragmentação, afetando a compreensão de informações 
mais complexas, assim como a memorização de conteúdos nos mais variados gêneros e tipologias 
textuais. Nesse cenário, a produção escrita, seja pelo seu alcance verbal ou não verbal, tem se tornado 
concomitantemente uma ferramenta de veiculação de um opaco e deficiente pragmatismo comunicativo. 
Se por um lado as novas tecnologias de rede promovem um espaço de múltiplas possibilidades criativas 
e de compartilhamento, por outro, reverberam indícios de relevantes contradições que precisam ser 
amplamente debatidas. A razão disso reside no fato de que as novas práticas de leitura e escrita são 
também portadoras da superficialidade, da dispersão, da imposição e do isolamento. Diante dessas 
instigantes mutações, o texto literário surge como um eficaz instrumento de enfrentamento dos crescentes 
ocasos intelectuais continuamente suscitados pelo universo digital (ECO, 2010). Mais do que uma fonte 
de entretenimento, o literário viabiliza um processo formativo que resgata tanto a leitura reflexiva quanto 
o incentivo a uma produção escrita crítica e/ou estética. O aspecto multidisciplinar da literatura em 
conjunto com sua estética discursiva, seja na forma impressa ou virtual, possibilitam a construção de 
novos saberes e práticas geradores de autonomia e renovação epistemológica (BARTHES, 1980, TODOROV, 
2009). Tendo em vista tais pressupostos, o presente trabalho objetiva inicialmente trazer à baila recentes 
aportes teóricos a respeito das novas transformações na leitura e escrita promovidas pela revolução 
digital, principalmente pelo uso da internet. Em segundo lugar, será abordada a relação entre literatura, 
leitura, escrita e formação intelectual frente aos desafios da rede e do mundo digital. Finalmente, esta 
comunicação proporá uma discussão sobre o papel formativo da literatura e as (des)construções incitadas 
pelas novas textualidades virtuais, assim como pelas tecnologias que as tornam possíveis. 
Palavra-chave 1: literatura 
Palavra-chave 2: rede 
Palavra-chave 3: tecnologia 
Palavra-chave 4: textualidades

Robério Pereira Barreto (UNEB) Redes sociais como outra agência de novos letramentos

As redes sociais têm presença real no cotidiano de todos nós. Sabemos ainda que a multimodalidade 
se tornou a prática comunicativa da juventude que interage no ambiente virtual da web, o qual está 
constituído por escritas multimodais carregadas de sentidos ao serem são postadas em mensagens 
trocadas em redes sociais. A constante interação diária com os dispositivos móveis digitais faz do texto 
algo carregado de emoções e de significados capazes de alterar nossos sentidos a tal ponto, que nossos 
pensamentos e interações nas redes sociais fazem imergir uma realidade linguística multissemiótica 
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até então não conhecida. Diante disso questionamos: As redes sociais enquanto ambiente de prática de 
comunicação escrita multimodal, poder ser vista como agência de letramentos? Para responder a tal 
inquérito vamos dialogar com DIONÍSIO (2013), ROJO (2012), SOARES (200?) STREET (200?), WILLIAMS 
(2014), RIBEIRO (2016), Cascoreli (2016), ARAUJO;LEFFA, 2016) e outros que discutem a comunicação 
escrita em rede, seja social ou digital. Destacamos que a escrita é uma tecnologia intelectual adquirida 
por meio de técnicas apreendidas nas comunidades letradas, basicamente por meio da imitação de 
destrezas do outro – família, escola, comunidade –. Estas habilidades são inerentes ao processo de 
reconhecimento da escrita como uma forma de relação social. Assim, a escrita não é utilizada apenas 
para transmitir informações, mas, sobretudo, para firmar interesse, estabelecer níveis de dominação, 
fazendo do mundo dos signos um palco onde são travadas as mesmas batalhas encontradas no mundo 
dos homens. Desse modo, se tem na escola espaços de interação e dialogismo. Com efeito, a função de 
professores é orientar os estudantes à prática e à produção de gêneros discursivos para além daqueles 
perpetuados pela escola. As sociedades civilizadas passaram as gerações seguintes seus legados culturais, 
linguísticos e tecnológicos, visando à continuidade dos saberes até então construídos pelos antecedentes. 
Nesse meio, a palavra escrita é ampliada e ganha significados e interações socioculturais relativas às 
práticas de comunicação social privilegiada. As culturas tradicionais modernas, em tese, foram baseadas 
no uso efetivo da escrita como tecnologia capaz de desenvolvê-las social, econômico e politicamente 
devido o registro de sentidos reveladores de estados emocionais, políticos e idológicos daqueles que 
a usam como princípio fundador na modernidade. Contemporaneamente, não poderia ser de outro 
modo, até porque, hoje, as tecnologias de informação e comunicação aliadas aos sites de redes sociais da 
internet têm expandido de maneira gigantesca as práticas de escrita entre os indivíduos. Afinal, saber 
escrever supunha ler e, portanto, nem todas as classes sociais foram prestigiadas nesse contexto. Não 
obstante, a problemática estrutural e política referente às práticas controladas de acesso ao mundo da 
escrita nas sociedades tradicionais modernas, o ensino e a aprendizagem da escrita foram por muito 
tempo, direcionados a grupos de poder específicos, religiosos, administradores e comerciantes detinham 
a supremacia sobre essa aprendizagem. Não há duvida de que ao rotular a escrita como tecnologia 
intelectual no cotidiano de todos, sejam eles conhecedores ou não de tal recurso, a história ganhou novos 
rumos e o homem assume seu desenvolvimento e sua individualidade dignos de um ser sociológico. 
Palavra-chave 1: redes sociais 
Palavra-chave 2: Novos letramentos 
Palavra-chave 3: Práticas de escritas 
Palavra-chave 4: Escola

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Ricardo Coelho (UFSJ)  O corpo como o limite da humanidade

No bom texto “Visualizações: o corpo e as artes visuais” Yves Michaud (2009, p. 548 – 551) menciona, 
entre outras coisas, à produção artística que, de alguma maneira, refletiu a violência vivenciada na 
Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), nas revoluções e guerras civis, incluindo a Segunda Guerra 
Mundial em possíveis documentos visuais que se referissem à deportação e ao extermínio dos campos 
de concentração. Cita rapidamente as colagens Dadaístas, a Nova Objetividade Alemã, as fotos do 
desembarque na Normandia de Robert Capa, além de alguns raros registros feitos pelo artista Zoran 
Music, enquanto esteve no campo de concentração em Dachau, perguntando-se: seria simplesmente 
aceitável a estetização, qualquer que fosse, de um lugar como esse ou Auschwitz? Uma das conclusões 

que nos sugere o próprio texto é: “A arte não está à altura da catástrofe.” (MICHAUD, 2009, p. 549) 
Se, como nos disse Calabrese (1987, p. 63 – 64), o que caracteriza um sistema de normas sociais ou 
culturais é a sua própria elasticidade para resistir a fenômenos excessivos, talvez a explicação para a 
impotência da arte diante das catástrofes da guerra esteja justamente na destruição que a violência 
impõe aos limites do próprio sistema. Se considerarmos ainda o fato de as organizações sociais e 
culturais serem uma pequena parte daquilo que denominamos como humanidade, certas situações 
abordadas a seguir parecem explodir também esse último, ou seria melhor dizer, esse primeiro 
parâmetro pelo qual nos diferenciamos no planeta Terra. Mesmo considerando o passado como um 
arquivo em aberto, com novos registros fotográficos e depoimentos sendo encontrados/revelados 
dia a dia , podemos partir da constatação de Michaud em relação aos limites da arte como um fato de 
considerável importância. A partir disso nos resta perguntar: quais são as representações visuais mais 
relevantes da violência extrema na arte e o porque da ausência delas em certos momentos da história? 
Palavra-chave 1: humanidade 
Palavra-chave 2: corpo 
Palavra-chave 3: limites 
Palavra-chave 4: sistema social

Fábio Alves Ferreira (PUC-Rio) A tradução como dispositivo cênico da palavra em Samuel Beckett

Esta comunicação tem como proposta investigar o conceito de tradução e sua relação com a ideia 
de encenação, para além da ideia de transposição (ou transcriação) de obras literárias em línguas 
diferentes do original. O objetivo é articular o conceito de “atos da fala” – Austen – , à escrita como 
“jogo de linguagem” – Wittgenstein– , e explorar a “instabilidade de significados” ao analisar a obra 
de Samuel Beckett, a partir do texto “Bing” (1966). Assim buscar repropor o conceito de tradução 
em dois outros sentidos/estratégias no trabalho de Beckett: 1. Como autotradutor, um recriador 
de si mesmo. SB, como autor bilingüe, que escreveu em inglês e francês, sempre traduzindo seus 
próprios textos de uma língua para a outra; 2. Como diretor e encenador de seus textos dramáticos, 
teatro, televisão e rádio - investigar a tradução no aspecto transmidiático. Será fundamental expor e 
problematizar o conceito bejaminiano de “traduzibilidade”, e buscar novos “rendimentos”. Beckett em” 
Trois Dialogues” se refere “a insuperável indigência da arte”, e indica neste ponto - como em outros que 
devemos citar - a tensão do indizível. Tal percepção da linguagem contrasta com a obstinada tarefa do 
autor em “expressar”, com estratégias extremas “reduzindo”, “escavando”, “esburacando” a linguagem. 
Como escrever sem traduzir? Beckett através de jogos de negação e aproximação - como alguém 
que ao usar um óculos inadequado, o afasta e aproxima da vista buscado identificar formas, figuras 
e por consequência conhecer, decifrar significados -, explora as possibilidades do inacabado, mal 
percebido. O aporético é um fim em si, assemelhando-se a dinâmica do mundo, e o inacabado como 
sentença e reconhecimento do erro e do desgaste das coisas e das palavras. Assim, o exame de “Bing”, 
originalmente escrito em francês, e 1967 traduzido para o inglês como “Ping”, funcionará do ponto de 
referência nessa tarefa espinhosa junto as possibilidades e tensões do conceito de tradução. “Bing” é 
um texto-lista, um texto-série, um texto-instalação, através do qual pensaremos como seus aspectos 
sonoros e plásticos reverberam no texto beckettiano. Para tal, apresentaremos uma tradução para o 
português comentando-a no propósito da nossa investigação.  
Palavra-chave 1: Samuel Beckett 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Encenação 
Palavra-chave 4: Ping/Bing
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Marcus Pereira Novaes e Hellen Dea Barros Maluly  (Unicamp) Delícia: contrastes de diálogos na 
(de)formação de sentidos

“De tanto amassar, esticar, afofar a massa de bolos, tortas, pães e biscoitos, sua pele já cheirava a açúcar, 
sua carne era macia como manteiga, e ela toda, suave e branca, confundia-se com cremes e confeitos” 
(COLSASSANTI, 2014, p. 8). É possível descrever uma sensação? Uma vertente de pesquisadores que 
trabalha na área da Análise Sensorial sugere que algumas técnicas poderiam capturar uma variedade 
de manifestações emocionais nos humanos. Segunda tal tendência, algumas respostas fisiológicas são 
acompanhadas de emoções, como a sensação pungente de pimentas, e estariam relacionadas à reações de 
fisiognomonia (EKMAN & FRIESEN, 1978). Entretanto, uma vertente mais atual considera que a aplicação 
de questionários, cada vez mais elaborados e atentos às singularidades que constituem os humanos, pode 
criar uma literatura capaz de classificar emoções através de palavras e descrever melhor os sentimentos 
(JAEGER et al., 2013). Haveria, portanto, uma aposta mais na literatura e nas palavras para ampliar este 
campo da Ciência e criar um recorte mais preciso ao que se propõe apontar. Marina Colasanti (2013, p. 193) 
aposta na força da literatura para dinamitar palavras tornadas duras e, assim, encontrar outros sentidos 
para a vida com novas palavras: “as palavras são caminhos para encontrar as coisas perdidas”. Poderia 
haver uma conexão entre a Ciência e a Literatura nos estudos dos sentidos? Apostar-nos-emos que sim, 
como também proporemos que as artes, no caso os vídeos, também poderiam intensificar este campo 
ao criar outros usos nas relações entre os alimentos e problematizar o campo das sensações e do prazer. 
Sentidos e significados, quando contrastados pela força da imaginação, poderiam produzir sensações ainda 
não localizáveis e incapazes de serem julgadas por uma lógica puramente racional: “a irracionalidade é 
irreprimível” (SVANKMAJER, 2008). Apontaremos uma forte conexão entre formas de escritas que ora 
arregimentam os sentidos de maneira a criar uma funcionalidade aplicável na formação de uma identidade, 
como o caso das análises sensoriais nos estudos de alimentos, ora criará através do texto literário uma 
extensividade nas identidades e nos usos irrompendo com valores pretensiosamente fixados dos sentidos. 
Exporemos ainda que haveria um terceiro corte que atravessa e problematiza de maneira intensiva os 
sentidos, compondo um paradoxo que sempre poderá cortar suas funcionalidades e extensividades 
fazendo-lhe diferir. “O paradoxo é, em primeiro lugar, o que destrói o bom senso como sentido único, mas, 
em seguida o que destrói o senso comum como designação de identidades fixas (DELEUZE, 2015, p. 03). 
Assim, apontaremos a hipótese que, tanto nas Ciências como nas Artes, os sentidos sempre estarão em devir 
e a forma de apresentá-los sempre poderá diferir. O sentido estaria, pois, em uma zona de indeterminação, 
às vezes recortada pelo juízo e às vezes modulada pela experimentação. Utilizaremos como intercessores 
na composição deste trabalho duas obras fílmicas de Jan Svakmajer, cineasta surrealista, alguns trechos de 
livros da escritora Marina Colasanti, estudos “afetivos” em análise sensorial e a filosofia de Gilles Deleuze, 
especialmente o livro Lógica dos Sentidos, para problematizar a importância de se considerar as diferenças 
dentro do estudo dos sentidos. 
Palavra-chave 1: Sentidos 
Palavra-chave 2: Ciência 
Palavra-chave 3: Artes 
Palavra-chave 4: Escrita

Sandra Mina Takakura (UEPA) A narrativa poética de Arnaldo Antunes em Bicho de 7 cabeças

Guaraciaba Micheletti (2014) aponta a necessidade de se construir abordagens dentro da estilística que 
possibilitem integrar as grandes áreas linguísticas e literárias cujos estudos iniciais foram desenvolvidos 
por Charles Bally e Leo Spitzer respectivamente. Enquanto que no campo da linguística há uma liberdade 
maior de escolhas de objetos que tratavam temas distintos na cadeia comunicativa, no campo literário os 

estudos perpassam frequentemente a questão do reconhecimento do objeto enquanto canônico e detentor 
de uma literariedade, esta que contrastava e/ou opunha a linguagem literária à linguagem de uso comum. 
Contudo, as criações de novas palavras estão presentes tanto na linguagem do dia a dia que partem da 
necessidade comunicativa, e que podem ser incorporadas ao acervo lexical através de seu uso e na literatura 
como construções expressivas resultantes de escolhas do autor (GUILBERT, 1972). Desenvolveu-se o 
estudo de estilos da mente criativa individual que não poderia ser desvinculada de uma época, de uma 
sociedade, e de um dado momento histórico (BARBOSA, 1981). Houve tentativas coo as do formalismo 
russo em lançar mão dos instrumentos da linguística no corpus literário, esta duramente criticada por 
Medviédev (2010, p. 197) em seu livro O método formal nos estudos literários quando aponta que o tema 
de uma obra não poderia ser estudado através dos componentes fonéticos, sintáticos e semânticos de 
forma isolada, mas somente por meio das formas de gêneros discursivos, e suas reflexões ou refrações da 
realidade onde o autor está inserido. Portanto, para Mediédev assim como para Bakhtin e Voloshinov que 
compõem o círculo Bakhtiniano, somente através da interação discursiva é que se pode realizar um estudo 
da linguagem comum e da linguagem artístico-literária, partindo-se dos enunciados que se relacionam em 
fluxo comunicativo, cuja forma e cujo tema compõem os gêneros discursivos. Em Problemas na Poética de 
Dostoiévski, Bakhtin aponta a polifonia nos romances dostoievskianos, as vozes contrárias e plenivalentes 
que se cruzam, o personalismo das personagens e a heterogeneidade de gêneros discursivos na construção 
da narrativa que incluem cartas, bilhetes, anedotas, trechos da Bíblia, artigos científicos, romances de 
Gógol, Puchkin, etc. Tal aspecto não se restringe ao romance, pois Bakhtin (2013, p. 339) sinaliza para 
um “pensamento artístico polifônico” que pode ser observado na produção fílmica nacional Bicho de sete 
Cabeças, onde a personagem Neto, interpretada por Rodrigo Santoro, é internada em uma clínica motivada 
pelos comportamentos considerados inadequados na sociedade brasileira de 1970. A produção lança mão 
de diversos gêneros discursivos do cotidiano como cartas, diálogos, e literários como os poemas de Arnaldo 
Antunes que são declamados/cantados e que por vezes se materializam em objetos de cena a serem 
manipulados auxiliando a construção de cenas com intenso personalismo. Essa comunicação oral centra-se 
no estudo da expressividade a partir das linguagens figuradas, consideradas como neologismos estilísticos 
sintagmáticos nos poemas Arnaldo Antunes (GUILBERT, 1972), enquanto enunciados discursivos 
(BAKHTN/VOLOSHINOV, 2006; BAKKHTIN, 2011), dentro de novas reflexões acerca da construção da 
narrativa fílmica (SCHMID, 2010). Dessa forma, tenta-se fazer uma experimentação de uma abordagem 
estilística que permita transcender os limites da linguística e da literatura. 
Palavra-chave 1: Estilística 
Palavra-chave 2: Guilbert 
Palavra-chave 3: Schmid 
Palavra-chave 4: Círculo Bakhtiniano

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Pedro Felipe Martins Pone (Universidade Federal Rural do Semi-Árido) A minha é o que a sua 
deve ser: o discurso da famíilia em Do mundo nada se leva

Considerando os mecanismos de exclusão listados por Michel Foucault em A Ordem do Discurso – 
interdição, separação, rejeição, oposição entre verdadeiro e falso, etc. –, destaco o que o pensador 
francês chama de “organização das disciplinas”, algo que não seria a reunião de todos os saberes sobre 
um determinado assunto, pois devemos pensar, antes disso, que “cada disciplina reconhece proposições 
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verdadeiras e falsas; mas ela repele, para fora de suas margens, toda uma teratologia do saber.” 
(FOUCAULT, 2014, p. 31). Propomos, aqui, uma ampliação do que pode ser definido como uma disciplina 
que, em nossa opinião, não se restringe somente à organização do conhecimento acadêmico, mas também 
a uma organização de um conhecimento de mundo mais abrangente. Ao pegarmos o conceito de família 
como ilustração, podemos perceber que quanto mais categorias internas deste conceito são expostas, 
como, por exemplo, os membros (pai, mãe, filhos) ou os papéis (sustento, cuidado, obediência), mais 
podemos definir o que é ou não socialmente aceitável e maior é a nossa noção dos valores que devem 
ou não ser passados adiante. Neste sentido, por mais que não seja botânica ou medicina (exemplos de 
disciplina dados por Foucault), família seguiria o mesmo princípio de controle da produção discursiva 
que uma disciplina acadêmica teria, isto é, um controle que “fixa os limites pelo jogo de uma identidade 
que tem a forma de uma reatualização permanente das regras.” (FOUCAULT, 2014, p. 34), fazendo, 
portanto, com que o que se entende por família não se perca com o passar dos tempos, mas que se adapte 
às diferentes regras do jogo social. É esta disciplina família que nos será importante, pois o objetivo, aqui, 
é entender o conceito de relações familiares construído pelo cineasta Frank Capra em Do Mundo Nada Se 
Leva (1938). Pretendemos não só mapear o que fica do lado de dentro da família capresca, mas, também, 
o que ele exclui ou o que ele aborda superficialmente neste mesmo âmbito, por concordar com o fato de 
que “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta.” (FOUCAULT, 2014, p. 25). Nossos 
argumentos, pensando na análise do filme e do tema supracitados, terão, ainda, o suporte teórico de 
Orlandi (2007), ao se pensar no silêncio como o mecanismo de valoração discursiva utilizado por Frank 
Capra, além de René Girard, cujas ideias de desejo mimético (2009) e contágio mimético (2010) expõem 
as relações pelas quais o silêncio ocorre no universo da narrativa fílmica.  
Palavra-chave 1: Discurso 
Palavra-chave 2: Ideologia 
Palavra-chave 3: Cultura estadunidense 
Palavra-chave 4: Grande Depressão

Marcia Heloisa Amarante Gonçalves e Marina Pereira Penteado (UFF) O fim do mundo como 
fronteira final: paranoia apocalíptica nas narrativas de conspiração estadunidenses

O presente trabalho é uma interseção das nossas pesquisas de doutorado, que abordam individualmente 
a subversão do sonho americano e os contornos de pânico político no horror norte-americano. Nesta 
colaboração, buscamos analisar a recorrência cíclica do fim de mundo em obras estadunidenses do século 
XXI que abordam paranoia e conspiração, detendo-nos particularmente em duas décadas distintas: os 
anos 1990 e o segundo decênio dos anos 2000. Tomando como objeto de análise a continuação da série 
televisiva Arquivo X –que estreou a sua décima temporada em 2016, após um significativo hiato de 
quatorze anos– buscamos categorizar os elementos que produzem e sustentam cenários escatológicos e 
distópicos na produção cultural norte-americana. Uma vez que o material da série se apresenta vasto e 
variado, decidimos não nos determos em episódios específicos, selecionando para a nossa análise alguns 
taglines que embasaram a construção do chamado “arco mitológico” da série. São eles: “A verdade está lá 
fora” (The truth is out there), “Não confie em ninguém” (Trust no one), “Negue tudo” (Deny everything), 
“Acredite na mentira” (Believe the lie) e “Este é o fim” (This is the end). Alinhavando a nossa crença de 
que a conjuntura atual (brasileira e estadunidense) está reproduzindo a ansiedade paranoica pré-11 
de setembro do fim dos anos 1990, encontramos suporte teórico em Fredric Jameson, Daniel Gardner, 
Elizabeth K. Rosen e Mary Manjikian e literário em autores como Don DeLillo, que em seu romance mais 
recente, “Zero K” (2016), postula que “todos querem ser donos do fim do mundo”. Nosso trabalho busca 
localizar características endêmicas da identidade estadunidense que apontam traços desta obsessão de 

propriedade do fim do mundo e examiná-las à luz de um nebuloso 2016. A série “Arquivo X” é composta 
por uma abordagem audiovisual que se expandiu além dos 208 episódios transmitidos pelo canal de 
televisão Fox e ganhou dois filmes: Fight the Future (1998) e I Want to Believe (2008). Mais do que 
analisar o material da série em sua pluralidade de gêneros e subgêneros (uma combinação de ficção 
científica, horror sobrenatural, mistério e melodrama) buscamos identificar em sua mitologia elementos 
tipicamente estadunidenses que refletem e atualizam a história política do país, sobretudo a partir dos 
anos 1960. Desta forma, interessa-nos explorar os aspectos da série que sugerem na temática do fim do 
mundo uma alternativa de avanço empreendedor reminiscente dos frontierman, apontando assim para 
uma perspectiva de reforço, e não embaçamento, do ideal heroico estadunidense. 
Palavra-chave 1: paranoia 
Palavra-chave 2: conspiração 
Palavra-chave 3: Estados Unidos

Francisco Ewerton Almeida dos Santos e Joel Cardoso da Silva (Universidade Federal do Pará) 
O fato completo de lucas matesso, de Luandino Vieira e Monangambé, de Sarah Maldoror: 
Linguagem, tradução intersemiótica e resistência.

Entre o final da década de 50 e inicio da seguinte do século XX, quando José Luandino Vieira desponta 
como escritor, Castro Soromenho, de dicção neo-realista, era o maior destaque da ficção angolana, e ainda 
que sua produção apresentasse uma ideologia marxista e representasse a angústia do viver na colônia 
com um olhar crítico, ainda era uma visão “de cima”, da cultura dominante, cujo narrador apresentava uma 
linguagem neutra e distanciada de seus personagem das classes subalternas. Uma das inovações presentes 
em sua proposta estética foi a linguagem inventiva, que subverte os padrões da língua portuguesa 
europeia pela recriação da fala colonial do sujeito angolano, aspecto que entra em consonância com sua 
prosa nacionalista e combativa ao poder colonial português. Este texto visa investigar, comparativamente, 
cinema e literatura africanos, mais especificamente angolanos, no período das lutas pela descolonização 
do país. O foco do trabalho será o trânsito intersemiótico entre o filme Monangambé (1968), dirigido pela 
cineasta Sarah Maldoror (1939), e o conto que adapta, O fato completo de Lucas Matesso (VIEIRA, 2006) 
do escritor angolano José Luandino Vieira (1935), tendo em vista, sobretudo, os procedimentos estéticos 
de que a cineasta lança mão para transpor a linguagem poética de Luandino Vieira para o meio audiovisual 
. Ambos, escritor e cineasta, tiveram papel ativo no período das lutas pela descolonização de Angola, sendo 
integrantes do MPLA (Movimento Para a Libertação de Angola). Luandino Vieira foi preso pelo PIDE, órgão 
de repressão da ditadura salazarista, em 1958 e em 1961, passou quatorze anos na cadeia, acusado de ser 
“terrorista” (termo utilizado pelo discurso colonial para designar ativistas combatentes do colonialismo), e 
escreveu lá grande parte de sua obra. Sarah Maldoror, por sua vez, iniciou-se nas lutas pela independência 
das colônias africanas no período em que estudou cinema na URSS, entre 1961 e 1962, onde conheceu 
o poeta Mário Pinto de Andrade (1928-90), um dos fundadores da MPLA, de quem foi companheira. 
Percebemos, portanto, as similitudes entre as vidas destes autores, marcadas pelas mesmas lutas políticas, 
sociais e contingências históricas, e assim também é sua arte, símbolo da resistência contra a opressão. 
Não obstante, a narrativa aqui abordada, escrita durante o período em que Luandino Vieira estava preso, 
representa este momento histórico e reflete a experiência carcerária a qual qualquer angolano suspeito de 
envolvimento no combate ao colonialismo poderia viver na época. 
Palavra-chave 1: Jose Luandino Vieira  
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Sarah Maldoror 
Palavra-chave 4: Cinema
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Benedita Afonso Martins (UFPA) e Fábio Bezerra Lima Centro de Artes Laranjeiras (CAL) Pai 
Antônio: uma esquizoflâmica tessitura cênica de recalcada memória

Esta apresentação sobre a peça Pai Antônio, 1989, do dramaturgo paraense Nazareno Tourinho, ainda 
não encenada, embora escrita há quase três décadas. O exercício de análise será sobre a narrativa, 
segundo o autor, brechtiana e possíveis indicações para o espetáculo, por ora, hipotética encenação. 
Não há como negar, a presença dos ensinamentos de Brecht na tessitura deste texto, o autor segue 
princípios do, assim considerado, iniciador do teatro épico nos palcos mundiais. Um dos méritos 
desta composição textual é que, escrita antes do acesso, quase que irrestrito, às novas tecnologias, 
exige um espetáculo teatral multimidiático em diálogo com os recursos, enfoques, métodos de re(a)
presentação das artes visuais. Prática tão em voga nos últimos tempos. O próprio autor rende-se 
às inovações tecnológicas e indaga “Mas o que se há de fazer se a arte cênica, como todas as outras, 
está permanentemente renascendo para novas formas?” (TOURINHO, 1989). Além desse aspecto 
contemporâneo no modo de escrever, Tourinho traz vozes outras à história oficial mal contada. Mal 
contada porque veicula, via de regra, apenas vozes do vencedor. Felizmente, há muito que as pretensas 
verdades dos fatos históricos têm sido questionadas em sua soberba arrogância de desejar que apenas 
uma explicação, relato, registro dê conta ou abarque todos os aspectos de algo acontecido. 
Palavra-chave 1: narrativa teatral 
Palavra-chave 2: Nazareno Tourinho 
Palavra-chave 3: hipotética encenação  
Palavra-chave 4: análise textual

Bruna de Carvalho (USP) Uma leitura de Gide e possíveis deslocamentos críticos

A obra de Gide pode ser lida como uma constante vontade de sair, uma espécie de apologia ao fora: 
“Depois que você me ler, jogue fora esse livro – e saia. Eu gostaria que ele lhe desse vontade de sair 
– sair de qualquer lugar, da sua cidade, da sua família, do seu pensamento. Não leve o meu livro com 
você”. Essas palavras, que abrem o livro Les nourritures terrestres, podem ser lidas também como 
diretrizes que Gide criou para si. Uma das personagens do livro, Ménalque (uma espécie de mestre 
daquele que enuncia a citação anterior) reaparece numa outra narrativa de Gide, L’Immoraliste, 
cumprindo também a função de problematizar fronteiras pré-determinadas (em L’Immoraliste, 
Ménalque surge para questionar a instituição do casamento e aconselhar a personagem central a 
explorar a vida de formas menos estabelecidas). Uma inquietação semelhante, dirigida a vários tipos 
de circunscrição, pode ser apreendida em diversos aspectos da escrita de Gide: na ultrapassagem de 
limites narrativos convencionais (em Les Faux-Monnayeurs), do eixo autoral romântico de expressão 
(nas reescrituras de mitos, como Thésée), de matrizes de gênero sancionadas (L’Immoraliste; Corydon; 
Si le grain ne meurt), e até nos ensaios críticos, que não raro apontam uma escolha de autores que 
partilham com Gide a inquietude diante das formas estanques, como Montaigne ou Goethe. Seria 
possível imaginar, a partir daí, um deslocamento das categorias das quais se vale a crítica de Gide, 
categorias muitas vezes enrijecidas pelo uso e pela tradição. Desenvolverei essa questão com um 
comentário de um trecho de Les Faux-Monnayeurs, tendo em vista de que maneira se constrói nele 
um modo enunciativo que rechaça fórmulas tomadas como pressuposto por parte da crítica, mais 
especificamente, a ideia de “narrador”. O narrador, embora carregue consigo uma vasta tradição 
teórica que ampliou seus limites e explorou seus desdobramentos, não me parece suficientemente 
problematizado como categoria pertinente para a atividade crítica contemporânea. Através da leitura 
de Gide, proponho uma espécie de passeio ou deslocamento desse centro crítico em torno do qual 

giram muitas de nossas práticas de leitura. Para isso, tomarei como fundamento propostas de Émile 
Benveniste do artigo “Da subjetividade na linguagem” (em torno da enunciação como especificidade 
do ato de falar), e de Jacques Rancière, em “A literatura impensável” (em torno das tentativas de 
estabilização da literatura). Retomando Pierre Alferi: “Pensar a prosa, apenas pensar nela, encará-
la, sonhá-la, é querer para a literatura – toda – o rigor de uma prosódia irregular, de uma poética 
mutante, e o abandono à existên¬cia profana e ao estado “vulgar” (contemporâneo) da linguagem”. 
Pretendo enfim sugerir caminhos de leitura em Gide – simplesmente portas que se abrem – sobre 
uma dupla necessidade: a desestruturação dos jargões e o reconhecimento de uma presença crítica. 
Trata-se da recusa à universalização no âmbito da leitura, ou mesmo da leitura como um aprendizado 
da não-generalização. A relação crítica é aqui o elemento desestabilizador, que, procurando não 
determinar o texto literário ou fazê-lo ascender à hierarquia canônica, une-se a ele num gesto de 
autoquestionamento e desestruturação dos próprios hábitos. 
Palavra-chave 1: Crítica literária 
Palavra-chave 2: Enunciação 
Palavra-chave 3: Contemporaneidade 
Palavra-chave 4: Deslocamento

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Luiz Guaracy Gasparelli Junior (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé) Um passeio 
na loja de souvenirs: Maria Antonieta, Oscar Wilde e as narrativas do corpo autoficcional

A rainha da França, Maria Antonieta (1755-1793) e o escritor irlandês Oscar Wilde (1854-1900) 
sempre fizeram de seus corpos objeto de uso político, tanto ela na corte de Versailles, como ele na 
Era Vitoriana, e produziram narrativas performáticas, em suas tentativas de criar uma possível 
autenticidade nas formas de ser, de se apresentar perante a sociedade e de se (re)configurar enquanto 
figuras de transição histórica. Nosso trabalho propõe refletir sobre o fazer biografemático, conforme 
os conceitos elaborados por Roland Barthes, no livro A Câmara Clara, e os estudos sobre performance 
e gênero, como meios de se pensar as perspectivas sobre o corpo, a identidade, a construção de uma 
possível autenticidade de si como narrativa e a obra de arte, todos em confluência. Maria Antonieta 
e Wilde autoficcionalizavam-se e eram, ambos, performers de si mesmos avant la lettre. Produtores 
de uma vida artificializada pela soberania da corte ou da arte, extrapolaram os limites culturais e 
estéticos; refletiam o biografema do corpo, que tem voz e nunca se cala, nem após a morte física 
trágica. As noções de gênero e biografia, para a rainha e o escritor, se unem à noção de performance, 
e, assim como a atuação midiática e a mitologia que os cercam, seguem por caminhos próprios: 
fazendo do corpo uma voz que ecoa muito mais do que suas palavras e ações. Tanto ela quanto ele 
constituíram-se muito além de suas obrigações de direito e profissionais; não foram apenas a rainha 
ou e escritor que marcaram, na História, suas existências. Mas as diversas formas de performatizar 
o corpo é que possibilitaram a ambos se tornarem mitos no universo camp. Maria Antonieta, rainha 
cujo epíteto é “Rainha da Moda”, construiu em suas narrativas pessoais, correspondências, diários 
e memórias a imagem de frívola, coquete, mas evoluiu, no final da vida, à imagem de mártir e 
abnegada, para morrer em nome de seus ideais monarquistas. Oscar Wilde, o “autor esteta”, fez um 
caminho similar: ludibriou os rigorosos sistemas sociais ingleses do final do século XIX e produziu, 
enquanto escritor, obras do calibre de O Retrato de Dorian Gray e viveu, enquanto figura pública, 
as peripécias apregoadas em suas escrituras. Sorveu do hedonismo seu máximo e, no fim, definhou 
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até o mais pútrido estado físico; personificou, enfim, sua própria narrativa decadentista. Para além 
da existência de ambos, enquanto seres biológicos, temos, hoje, a possibilidade de lidarmos com 
uma mitologia camp dessas duas personalidades históricas. Seja no cinema, música, literatura, e até 
mesmo em lojas de souvenirs, a rainha e o escritor conseguiram ultrapassar os limites da existência 
física e se imortalizaram numa convergência de paródias de si mesmos. E nenhum outro contexto 
possibilitaria tamanha potencialidade dos atributos de nossos personagens: o pós-modernismo; que 
é, para o camp, ao mesmo tempo o berço e o templo de culto de pessoas que transitam entre mundos, 
narrativas e histórias de si mesmos. Propomos, assim, análises dos modos de ser, viver e expressar 
de Maria Antonieta e Oscar Wilde, personagens autoficcionais que hoje circulam em nossa sociedade, 
ao estabelecerem novos limites para os modos de pensar e agir a respeito de gênero, corpo, história, 
poder e política, incorporando à marginalidade de suas atitudes em suas devidas épocas, o charme 
nada discreto do camp. 
Palavra-chave 1: Autoficção  
Palavra-chave 2: Camp 
Palavra-chave 3: Performance

Eliane Santos de Souza (UERJ) A escritura coreográfica do mestre-sala

Um olhar sobre a performance do mestre-sala, dançarino que faz par com a porta-bandeira das 
agremiações de samba. Qual é a identidade deste personagem? Qual é o discurso contido em sua 
escritura coreográfica? O que se pode ler em sua narrativa? 
Palavra-chave 1: performance 
Palavra-chave 2: samba 
Palavra-chave 3: identidade 
Palavra-chave 4: discurso

Cida Donato (UFRJ) O corpo estranho e a escritura de um saber diferente

Sabemos que o mundo que conhecemos é aquele que nos chega pelos sentidos e que se constrói 
na relação do corpo com cada elemento que participa das suas experiências de vida. Uma partícula 
agregando-se a outra partícula para construir a grande teia que nos dá a percepção e o sentido do 
nosso contorno existencial. Nessa relação de coisas sentidas e percebidas, no resistir e entregar-se às 
suas forças, o ser humano adquire um conjunto de experiências que lhe confere um saber singular com 
o qual se inscreverá no mundo e vice-versa. Assim, é certo que um corpo com deficiência intelectual 
lida com as coisas que o rodeiamde acordo com a sua natureza e adquire conhecimentos de maneira 
distinta. Conhecimentos que, muitas vezes, não são comportados pelo sistema de saberes sociais e 
ficaram à margem das ciências ao longo da história humana. Por esse motivo, não são compartilhados 
e multiplicados. Podemos observar que até os dias atuais a escrita ainda é entendida pela grande 
maioria das pessoas como textos organizados por palavras, cujos dizeres se manifestam de diferentes 
modos: das cartas aos poemas; das descrições aos textos científicos... No entanto, cada vez mais se 
resgata no contemporâneo o sentido das escrituras e dos textos que se organizam em outros suportes, 
meios de expressões ou códigos de linguagem. Ainda assim, embora esse conceito esteja alargando 
seus horizontes para abraçar as múltiplas formas de comunicação e expressão humanas, pouco se 
consideram as escrituras realizadas por corpos que não compartilham dos conhecimentos e códigos 
comuns à sociedade de um modo geral, e se anunciam de maneira própria, cujas referências do 
mundo que construíram nem sempre remetem aos mesmos significados. Adeptos dos postulados de 

Laban, para quem pensamento é movimento, e que e pensar movimento “pode ser considerado como 
um conjunto de impressões e acontecimentos na mente de uma pessoa”, defendemos a idéia de que 
quando provocamos, através das práticas corporais, expressões gestuais, movimentos espontâneos 
e experimentações com o corpo que escapam àquelas impostas pela sociedade, estamos abrindo 
múltiplas possibilidades para que esses “corpos estranhos” manifestem e organizem seus textos 
corporais, que são, muitas vezes, a forma predominante com a qual conseguem interagir com as 
demais pessoas. E é este o ponto fundamental do presente estudo: as escrituras de um corpo que 
desconhecemos e estranhamos; um corpo que possui uma construção própria de signos e significados 
e cujos textos muitas vezes ignoramos. Como sabemos? Quando nos permitimos compreender o corpo 
enquanto o lugar do conhecimento. 
Palavra-chave 1: Corpo estranho 
Palavra-chave 2: Deficiência intelectual 
Palavra-chave 3: Escrituras corporais 
Palavra-chave 4: Pensamento movimento; Laban; Feldenkrais

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Ana Paula Dias Andrade Universidade da Amazônia (UNAMA) e Joel Cardoso Universidade 
Federal do Pará (UFPA) PROGRAMA “CIRCUITO”, TV CULTURA DO PARÁ: crítica de Arte e 
Jornalismo Cultural

O presente trabalho faz uma análise da construção textual de matérias do programa Circuito, exibido 
pela TV Cultura do Pará. Este é um programa segmentado no campo da arte, que surge com a proposta 
de dar visibilidade ao cenário artístico paraense com uma abordagem mais aprofundada desta 
temática. Será que a meta está sendo cumprida? A partir de leituras sobre crítica da Arte e Jornalismo 
Cultural e de autores como Argan e Piza, analisaremos matérias sobre literatura, cinema, teatro e artes 
visuais veiculadas, durante dois meses, para verificar se questões como por exemplo: contextualizações 
históricas, relação da obra com o artista e processos criativos, são consideradas na construção da 
informação sobre arte no programa Circuito. Também são observados os canais de comunicação para 
aproximação com o público, pois além da televisão, o Circuito também está nas mídias sociais, uma 
maneira de expandir a visibilidade da arte produzida no Pará, neste ponto analisaremos como se dá 
esta divulgação nas redes e se há alguma adaptação da informação para a internet. 
Palavra-chave 1: Televisão 
Palavra-chave 2: Arte 
Palavra-chave 3: Texto Jornalístico 
Palavra-chave 4: Novas Mídias

Francine de Almeida Pereira (UNEB) Tornou-se o que tem forma e é informe: experimentações 
com gifs como nanonarrativa

O presente trabalho pretende situar as animações digitais denominadas GIFs (Graphics Interchange 
Format) no universo da escrita e narrativa contemporânea. Para isto, os gifs estarão sendo 
considerados enquanto nanonarrativa digital. O desenvolvimento deste argumento será baseado nos 
conceitos de: microficção e microconto trabalhados pelo autor Lauro Zavala; as discussões sobre 
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poder e linguagem empreendidas pelo teórico Michel Foucault; serão utilizados também, a fim de 
contextualizar o espaço virtual, as plataformas digitais, a cultura contemporânea de convergência e 
a apropriação “antropófaga” dos elementos da mídia, os estudos e reflexões de Pierre Levy e Henry 
Jenkins. Para situar o gif enquanto objeto de análise no campo da cultura digital ressalta-se sua 
representatividade nas diversas redes sociais e mídias digitais, especialmente nas comunidades 
participativas. É pela sua expressão intercultural e de intertextualidade, como também por sua ligação 
com o cinema e os quadrinhos, que o gif se inscreve num espaço minimalista e veloz, como pílula, 
em nano, aproximando-se, por exemplo, da justaposição de imagens e diálogos poéticos dos haikais 
(haiku). Este formato, além de suporte, se concebe a todo tempo no espectro de referencialidades 
transmutadas da cultura de convergência. São nanonarrativas animadas plurilinguajantes que 
expressam estratégias de cumplicidade com o leitor, através da experiência com imagens – escritas 
e vistas. As estruturas narrativas, como a linearidade ou a cronologia do desenvolvimento textual, 
acabam por ser rasuradas e subvertidas pela estrutura proposta pelo gif e seus criadores, em especial 
o que se produz como dito-escrito. Ele se emaranha com a metodologia queer, com o transver, com o 
trânsito, espaço onde se é a dobra, um processo dialético, a imagem-palavra que está sendo imagem 
para além do signo. Representa, portanto, a potência de escrita curta, que significa um mundo de 
referencias sublimadas e subsumidas, repleto de ludicidade. Esta escrita-imagem, no entanto, vai 
além da brevidade, da narratividade e se define no diálogo intersemiótico. É uma escrita digital em 
que a imagem é indissociável do narrador ou personagem principal na composição da narrativa de 
segundos. A hilariedade e/ou a comicidade, tantas vezes questionadas na história da literatura e da 
filosofia, é uma característica marcante e força motriz para este fazer discursivo. Redunda numa escrita 
experimental, não necessariamente engajada nas estruturas e questões formais da linguagem, mas 
que agrega em sua corporeidade a cultura da mídia e do show do eu, características que a inscrevem 
no contrafluxo das diretrizes do cânone literário em sua crítica sobre a escritura e a narrativa 
contemporânea, especialmente no cenário da escrita no ciberespaço. 
Palavra-chave 1: GIF 
Palavra-chave 2: nanonarrativa 
Palavra-chave 3: literatura digital 
Palavra-chave 4: cultura cibernética

Mario Cesar Newman de Queiroz (UFRRJ) Indústria cultural e ficto-realidade: pensar o ensino da 
literatura é teoria da literatura

Como ensinar literatura, como trabalhar em sala de aula a literatura, principalmente ao se levar em 
conta os “males” da indústria cultural? É uma questão que nos trouxeram dois orientandos de prof-
letras. Primeiro, tem-se que perceber que Adorno ao analisar a indústria cultural esqueceu-se de 
observar que a própria imprensa de Gutemberg já era um empreendimento capitalista de “indústria 
cultural”, embora ele comente en passant sobre o “romance comercial inglês do fim do século XVII e 
do início do XVIII” (Dafoe!, Swift!), que grande parte do que ao tempo de Adorno podia ser chamado 
de clássicos da literatura já eram em seu berço frutos da “indústria cultural”. Em segundo lugar, tem-
se que perceber o imaginário do leitor contemporâneo, sem esquecer que Machado de Assis foi um 
fenômeno de mídia da época. Hoje uma série de tv, Game of Thrones, faz enorme sucesso mundial, 
com estreias simultâneas em vários países. Ela vem na esteira de enormes sucessos de versões 
cinematográficas de um gênero de fantasia épica que tem na literatura seu nascedouro. Via de regra 
a partir de uma literatura de “segunda ou terceira classe”, de enorme sucesso: O senhor dos anéis; As 
crônicas de Nárnia; As brumas de Avalon; Harry Porter... Mas também de versões cinematográficas 

de epopeias, narrativas bíblicas e mitológicas como estórias de Hércules, Rei Arthur, Moisés, Tróia, 
Perseu, Beowulf. Um gênero hoje tão bem executado no cinema que parece não apresentar nenhum 
problema de apresentação realística mesmo para as concepções mais fantasiosas da literatura. 
Na compreensão desses sucessos, não podemos nos esquecer também dos games, RPGs e de 
computadores, hoje jogados majoritariamente em plataformas interativas via internet. Toda essa 
massa de indústria cultural seria impensável por Adorno, mas devemos considerar como impossível 
fazermos considerações sobre a literatura hoje sem levarmos em conta os seus possíveis leitores de 
hoje. Chamemos todas essas obras de mobilização e produção imaginária de lixo, tudo bem. Mas como 
pensar no leitor de literatura destacado deste universo se os próprios autores de hoje – da boa e da 
má, da grande e da pequena, da nobre e da furreca, da mais ou da menos sofisticada literatura – estão 
nascendo e vivendo em contato com essas mídias todas, surgindo em meio a este universo, produzindo 
seus textos em computadores, tablets etc.? E diante da Indústria Cultura Contemporânea, mais do que 
nunca, ler literatura e ler a realidade dos mass-media (e tudo mais) como ficto-realidade. Somente a 
leitura como ato de voluntária suspensão da descrença ensina que um mundo bastante verdadeiro 
pode ser inteiramente construído com palavras, e essas palavras não serem preenchidas por referentes 
no mundo do cotidiano, como a colher modelos na superfície dos dias. A leitura da literatura ensina a 
reler as linguagens com que o mundo é apresentado pelos mass-media, e não são apenas os clássicos 
que nos ensinam isso. Assim, o que nos propomos fazer é iniciar uma reflexão sobre o ensino de 
literatura que se pense a partir de uma reversão do platonismo tal como posto por Deleuze. 
Palavra-chave 1: Ensino de literatura 
Palavra-chave 2: Teoria da Literatura 
Palavra-chave 3: Poéticas de singularização 
Palavra-chave 4: ficto-realidade

11
Atores Em Cena - O Público E O Privado

Coordenadores: 
Angela Maria Dias (Uff) 
Stefania Chiarelli (Uff) 
Ricardo Barberena (Puc-Rs)

RESUMO: O mundo globalizado imerso no presente perpétuo do espetáculo patrocinado pela 

tecnociência tem experimentado um encolhimento do espaço público. A privatização dos interesses 

e motivações e o predomínio da moral individualista, em detrimento de uma visão de mundo mais 

integradora, são estimulados pelas promessas narcisistas do consumo e das fabulações compensadoras. 

A desrealização da existência cotidiana revela-se pela própria condição de possibilidade da massa que, 

hoje em dia, não depende da proximidade corporal, ou seja, da reunião conjunta para constituir-se. As 

massas contemporâneas definem-se em função das comunicações sociais, eletrônicas e/ou digitais, e 
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seus recursos, programas, apelos e personagens (Sloterdijk, 2002). São eles que definem a formação 

sentimental dos indivíduos e os perfis de suas memórias e identificações. Nesse sentido, podemos dizer 

como Ricardo Piglia, que ao lado das lembranças alheias, por nós herdadas da tradição cultural, se 

soma outro fator atualmente cada vez mais relevante, as formas da indústria cultural. Por isso mesmo, o 

bovarismo é uma chave do mundo moderno: a forma em que a cultura de massas educa os sentimentos. 

Existe uma memória impessoal que define o sentido dos atos e a cultura de massas é uma máquina 

de produzir lembranças e experiências (Piglia, 1990). O mundo do novo século opera uma dinâmica 

característica, denominada de maquínica por Deleuze e Guattari. A diferença das pirâmides hierárquicas 

da burocracia moderna, estratificadas em torno de uma lei impessoal, o carrossel de mercadorias, 

estilos e sensações constitui o circuito do desejo como máquina. Nele, as peças, pessoas e materiais 

transformam-se, sem exceção, em engrenagens de um processo imanente, em que “o erótico opera todo 

um investimento político e social” (Deleuze&Guattari, 1997). Nesse circuito, a estetização da política, 

já bastante exercitada desde os regimes totalitários que ensejaram a segunda guerra mundial, estende-

se pela totalidade da vida social, na medida em que o aparecer e o manifestar-se se democratizam 

pelos mais diversos canais técnicos de projeção e exibição e, como bem o constata Sloterdijk, o culto 

ao estrelismo e às celebridades, desde a segunda metade dos 1900, pode ser compreendido como um 

prolongamento do culto ao líder pelas massas da primeira metade do século XX. Afinal, o segredo do 

Führer de antes e dos astros de hoje consiste no fato de que são tão semelhantes aos seus mais apáticos 

admiradores como não o ousaria supor qualquer envolvido (Sloterdijk, 2002). Mas a versão soft do 

igualitarismo contemporâneo das massas, inerente às democracias do entretenimento, ainda convive 

com regimes totalitários em que a impotência coletiva submete-se a um explícito monopólio da força. 

Em ambos os modelos, a esfera pública como “uma arena de lutas generalizadas pelo reconhecimento” 

(Sloterdijk, 2002), produz apatia e privatização dos indivíduos. Não faltam motivos. Com efeito, já 

muito se falou da “incredulidade em relação aos metarrelatos (a dialética do espírito, a hermenêutica 

do sentido, a emancipação do sujeito racional, o desenvolvimento da riqueza)” (Lyotard, 1986), em 

decorrência do progresso das ciências. O fato é que a crise das significações dos imaginários da sociedade 

moderna (de progresso e/ou de revolução) manifesta uma crise de sentido, uma espécie de niilismo 

(Castoriadis, 1996) no qual, segundo o filósofo, dois tipos de postura coletiva estão em oposição: “o 

projeto de autonomia individual e coletiva (...) e o projeto capitalista demencial, o de uma ilimitada 

expansão de um pseudo-domínio pseudo-racional, que desde há muito deixou de dizer apenas respeito 

às forças produtivas e à economia, para se tornar um projeto global (...) de um domínio absoluto dos 

dados físicos, biológicos, psíquicos, sociais e culturais” (Castoriadis, 1996). Em vista disso, a ascensão 

do dinheiro e do lucro como “ideal sublime da vida social” faz uma tabula rasa dos demais sentidos e 

encoraja “a corrupção generalizada que se observa no sistema político-econômico contemporáneo” 

(Castoriadis, 1996). Desta forma, as coletividades políticas dos tempos recentes passaram a distanciarse 

cada vez mais de um paradigma movido a “paixões de dignidade” em favor de “impulsos inferiores” e de 

um infantilismo movido por operações de autorrebaixamento e desverticalização de valores (Sloterdijk, 

2002). O fetichismo das mercadorias, imagens e corpos na ciranda da indústria cultural não desmente 

este horizonte de trivialidade e de banalização de talentos. Por isso, segundo o filósofo alemão, o culto 

à diferença contemporâneo se resolve como “indiferença diferente”. Diz ele: o projeto da cultura de 

massa é nietzcheano de uma forma radicalmente antinietzcheana: sua máxima chama-se revaloração 

de todos os valores como transformação de toda diferença vertical em diferença horizontal (Sloterdijk, 

2002). Em meio a esta deriva uniformizadora, a radicalidade política da literatura reside na capacidade 

da linguagem de reafirmar a existência do outro, do próximo, do insuspeito, em nós mesmos e em nossa 

circunstância. A investigação dos meios e formas pelas quais o estado atual da produção contemporânea 

tem tratado da vida em comum pode ser um estimulante diagnóstico dos limites e horizontes da criação 

artística. Nesse sentido, o presente projeto se propõe a reunir ensaios de pesquisadores e professores 

sobre o tema, no intuito de esboçar uma amostragem crítica do momento em que vivemos nas literaturas 

de língua portuguesa (literatura brasileira, portuguesa, literaturas africanas e orientais). 

PALAVRAS-CHAVE: público; privado; literatura contemporânea.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [CENAS URBANAS ]

Ângela Maria Dias (UFF) Luxúria de Fernando Bonassi: o dilatado círculo do inferno

Num país em que nada anda como deve, já que as ruas são paralisadas por congestionamentos, o 
trabalho não acrescenta, a educação deseduca e os homens se sentem como “vermes encalhados”; 
“um momento histórico de prosperidade” encoraja as classes populares ao consumo e ao “consolo 
depositado em ventiladores e fornos de micro-ondas”. Um operário metalúrgico, casado e com um 
filho, resolve, num ato de impensado bovarismo, adquirir uma piscina para instalar no exíguo quintal 
da casa. A luxúria, no âmago desta cultura canibalista, passa a residir, sobretudo na disseminação de 
imagens, objetos e materiais, que escravizam vontades e submetem pessoas. Talvez a maior questão 
levantada por esta história terrível e amarga,? comandada por um narrador intrusivo, distante e, por 
vezes, quase cínico, no bisturi com que esquarteja cirurgicamente as situações ?, seja sobre a relevância 
do fetichismo na conformação das subjetividades contemporâneas. 
Palavra-chave 1: reificação 
Palavra-chave 2: vida social 
Palavra-chave 3: fetichismo

Fernanda Pires Alvarenga Fernandes (UFJF) Onde ninguém é amigo do rei, ou o lugar do público 
na cena literária da periferia 

Neste trabalho, buscamos analisar o estabelecimento de uma cena literária na periferia, fato no qual as 
novas tecnologias e os saraus tiveram papel preponderante. Assim, as relações entre a divulgação na 
internet e os espaços compartilhados para leitura de poesia trazem mais conexão para tais grupos que 
as abstratas normas de democracia das tradicionais organizações coletivas, como sindicatos, partidos, 



XV encontro abralic Guia de Programação
18918

8
clubes e demais agremiações enquanto formas de organização da cidadania. Na medida em que o 
autor da periferia toma a palavra para expor a própria concepção dos fatos e a de sua comunidade 
em relação ao que aparece nos noticiários, configurações outras da representação identitária podem 
ser investigadas na cena cultural urbana. Isso torna presente um novo público para a literatura, 
caracterizado por uma camada social que estava oculta da vida pública. 
Palavra-chave 1: Esfera Pública 
Palavra-chave 2: Cultura contemporânea 
Palavra-chave 3: Produção de presença 
Palavra-chave 4: Audiência

Ricardo Araujo Barberena (PUC-RS) A hipercontemporaneidade e antimodernidade em Ana 
Paula Maia 

A trilogia de Ana Paula Maia, composta por Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos, O trabalho 
sujo dos outros e Carvão animal, descreve cruelmente um grupo de personagens, situados num 
espaço caracterizado pela subalternidade, humilhação e exclusão social. Através de uma escritura 
pulp, Ana Paula Maia apresenta uma série de imagens abjetas que tematizam uma polpa de sangue, 
bichos, violência e esgoto. Alijados do status quo, esses habitantes dos subterrâneos da nossa 
sociedade, enquanto seres-refugo, desperdiçam as suas vidas fazendo o trabalho sujo para-os-outros. 
Brutalizadas e coisificadas, essas identidades marginais divertem-se pendurando porcos em ganchos 
ou contemplando os cães dilacerando-se. Esses homens-de-rinha esperam, sob um calor sufocante 
do subúrbio, a parte carnosa do real que está urdida sob a égide do resto mutilado do cotidiano: os 
pedaços dos corpos, dos porcos, dos cães, das esperanças. 
Palavra-chave 1: literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: identidade 
Palavra-chave 3: nação  
Palavra-chave 4: alteridade

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [PERFORMANCE, MÁSCARAS]

Maximiliano Gomes Torres (UERJ) “O pessoal é político”: tradução performática e projeto 
feminista na obra de Cláudia Tajes

A obra de Cláudia Tajes apresenta marcas peculiares que a torna singular no cenário da literatura 
contemporânea. A presença de um humor debochado e, muitas vezes, grosseiro, sem moralismos e 
justificativas; a simplicidade de estilo; a cotidianidade das situações; a construção de personagens 
próximos às experiências comuns, totalmente à deriva entre a vida doméstica (privada) e a não 
doméstica (pública); o uso de uma linguagem que recupera o popular dentro do coloquial e a recusa 
do trágico como elemento de composição da narrativa, resultam num texto de extraordinária leveza 
que transforma os dramas (nossos) de cada dia em situações extremas de riso. Uma produção 
desobediente, na medida em que a escritora gaúcha evidencia, através da sua pena, tudo o que 
constitui, hoje em dia, como o famigerado “politicamente incorreto”. Assim, o presente trabalho propõe 
encontrar ressonâncias da narrativa de Tajes à contundente crítica ao sujeito, à figura moderna do 
homem, na recusa radical de uma natureza humana como condição possível de liberdade, das formas 
de produção das subjetivações. Nesse sentido, a literatura de Cláudia Tajes, lida numa perspectiva 

feminista, subverte a utopia excludente de colonialidade do poder e sua narrativa masculinista, 
podendo ser percebida como objeto fundamental de desobediência e traição, de ruptura e abertura 
de fendas das mais variadas dicotomias para a passagem de novas intensidades, bem como a da 
produção de outros acontecimentos, que não os orientados pela lógica arborescente, centralizadora, 
representacional e hierárquica. As protagonistas dos contos e romances, apesar de estereotipadas 
como o ápice do ridículo e do desprezível, sempre conseguem atingir um grau de superação dos 
apontamentos cruéis e preconceituosos, ofertados pela sociedade. Não há um final melancólico que 
apresente uma personagem derrotada e desesperançosa com o seu futuro. Todas têm um caminho 
a seguir, algo a encontrar. É na construção de figuras femininas extremamente neuróticas e carentes 
e de figuras masculinas machistas e calhordas, que Tajes elabora suas narrativas num tom farsesco 
e debochado, criticando, pelo viés irônico da palavra poética, o edifício antropológico das relações 
humanas. Na constatação de uma sexualidade traduzida em humor, a autora encontra igualmente 
mecanismos representacionais, tão caros aos feminismos: a violência simbólica e material, contida 
nas práticas sexuais correntes, sempre em esquemas binários, superior/inferior, dominador/
dominado, forte/frágil, ativo/passivo. Discute, sem nomeá-lo, o “dispositivo da sexualidade”, analisado 
por Michel Foucault, que faz do sexo e, sobretudo, da sexualidade o eixo motor da vida individual e 
social. Desse modo, a análise crítica de tal obra, pela vertente dos feminismos contemporâneos, se 
faz possível não mais pelo tom bélico do binarismo diferença e igualdade, a que fomos acostumados, 
mas, principalmente, pelas inúmeras e inclassificáveis possibilidades que ainda estão por vir. Afinal, 
a escrita de Cláudia Tajes, plêiade de “Dores, amores e assemelhados” se revela como tradução 
performática da cena do real, isto é, tradução que gera mais efeitos do que significados. 
Palavra-chave 1: Feminismos 
Palavra-chave 2: Público 
Palavra-chave 3: Humor 
Palavra-chave 4: Privado

Renan Ji (CAP-UERJ) Teorema de Pasolini: sobre a inocência e a sedução dos vagalumes 

Georges Didi-Huberman, no livro Sobrevivência dos vaga-lumes (2011), vislumbra na obra e na vida 
de Pier Paolo Pasolini o brilho e a morte dos vaga-lumes como metáforas da resistência política em 
regimes aberta ou veladamente totalitários. Pondo em tensão dois textos do autor – uma carta de 
1941 e o famoso “Artigo dos vaga-lumes”, de 1975 –, Didi-Huberman identifica dois momentos na 
visão estético-política de Pasolini: inicialmente, em 41, a esperança nostálgica e a possibilidade de 
resistência, quando ainda se podiam ver os vaga-lumes na sua dança do acasalamento; depois, em 
75, o já completo desaparecimento dessas criaturas junto ao total aniquilamento cultural por que 
passaria a sociedade capitalista. Lançados respectivamente nos anos de 1967 e 1968, o filme e o livro 
Teorema parecem figurar essa dupla articulação do pensamento de Pasolini. Primeiro, testemunhamos 
o lampejo de salvação que um jovem rapaz representa na insípida vida burguesa de uma abastada 
família, cujos membros, um a um, sucumbem à sua irresistível sedução e epifânica presença. Em 
seguida, o declínio trágico e o desmonte da estrutura familiar, após o desaparecimento desse visitante, 
indiciando o colapso da própria civilização capitalista burguesa. Diante dessa duplicidade, este ensaio 
busca refletir sobre a imagem enigmática do belo rapaz de Teorema, revelando, junto com Georges 
Didi-Huberman, que, para além do brilho e da morte, algo possa subsistir nesta obra de arte política: 
a sobrevivência. Trata-se aqui de uma sobrevida das imagens, que remetem para a inocência quase 
divina do visitante, mas indagando e atravessando o presente a partir do mais contingente dos 
afetos: o erotismo e a sexualidade. Sem indicar caminhos politicamente objetivos, busco entrever em 
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Teorema uma vivência poética que apresenta uma possível via alternativa entre a visão messiânica da 
luz salvadora da cultura e do homem, e o escuro horizonte dos regimes e do pensamento totalitários. 
Uma via que se funda na ambiguidade de um corpo jovem: entre a inocência e a sedução, o sublime e 
a sexualidade, o êxtase e nostalgia. A imagem de um belo rapaz que, mesmo desaparecido e enterrado 
no passado, pode permanecer no presente como latência, como lembrança que, pela chave do desejo, 
potencializa e redefine a capacidade de permanência do passado e a visão do presente. Deslocando a 
percepção da imagem para um regime outro — clandestino, talvez, certamente fugaz e enigmático — a 
obra de Pasolini talvez esteja apontando poeticamente para o futuro, abrindo frestas vivenciais num 
presente muitas vezes marcado pelos mais desoladores cenários, tanto na arte como na política. 
Palavra-chave 1: Pier Paolo Pasolini 
Palavra-chave 2: Teorema 
Palavra-chave 3: Imagem 
Palavra-chave 4: Erotismo

Mônica de Jesus Iopes (UFBA) Clarice Lispector e Konstantin Stanislavski: a vida na arte 

A escritora Clarice Lispector parece compactuar com a literatura a cumplicidade de escrever sobre 
universo humano. A autora, embora tenha a escrita caracterizada pela forma enviesada, muitas vezes 
dissimulativa, jamais deixou de penetrar as angústias e inquietações que marcam a dramaticidade 
da vida cotidiana. Desfilam na obra pessoas que protagonizam histórias e carregam em si a marca 
indelével da escritora por se lançar, incontinente, ao entendimento da essencialidade dos seres 
e das coisas. Para tanto, não é distante pensar que sugere jogo cênico de máscaras teatrais, no 
sentido de desdobrar o eu em vários eus. As personagens, como ela própria, não podem sustentar 
o desnudamento; metamorfosear-se, portanto, pode apresentar-se como procedimento de 
sobrevivência. O exercício da máscara teatral promove nas personagens claricianas transformações 
necessárias a uma existência multifacetada e, portanto, mais significativa. O uso desse artifício 
possibilita o desdobramento do indivíduo, afastando-o do caráter alienante das imposições sociais. Ao 
pesquisar sobre o jogo de máscara na arte teatral, chega-se às teorias do teatrólogo russo, Konstantin 
Stanislaviski que revolucionou a história do teatro, trazendo para o palco o espírito humano. Se para 
Clarice Lispector viver é escrever e escrever é procurar; para Stanislavski viver é encenar e encenar 
é transformar a vida em obra prima de arte; a verdade da arte é sempre maior que a verdade da vida. 
Assim, ao que sugerem, tanto a escritora como o dramaturgista estão em busca da verdade: Clarice 
quer descobrir o que está por trás das máscaras, investigação interminável; Stanislavski busca a 
verdade cênica a qual consegue representar no palco. Neste sentido, encontram-se em percursos que, 
por se afastarem, tanto mais se encontram, vez que se constituem enquanto equações destinadas ao 
caminho da verdade e da essência da condição humana. Se, por um lado, no princípio de Stanislavski 
situa-se a busca pela revelação na vivência plena da cena do palco; no discurso clariciano, efeito similar 
se constitui na razão da própria busca, ou seja, pelo fracasso da linguagem, fracassa a expectativa e, 
assim, abre-se espaço abismal para o estado-profundo suscitado pelo processo revelador da vivência 
epifânica. O diálogo que se estabelece com Konstantin Stanislavski consiste, no âmbito desta pesquisa, 
adotar o conceito de “máscara teatral”, defendido pelo dramaturgista e a relação persona-personagem-
pessoa. A máscara teatral, enquanto signo de transmutação, discutida no sistema stanislavskiano, 
é uma das questões mais significativas da arte dramática, vez que a personagem é concebida como 
extensão da própria natureza humana. Assim, o ator livra-se da interpretação caricata ao mesmo 
tempo em que aproxima vida e arte. Stanislavski coaduna com o modo de Clarice Lispector conceber 
a personagem, revestido de uma preocupação filosófica-existencial. Por sugestão, a ambos cabe o 

recorrente questionamento: “O que eu sou?”. Na Rússia do final do século XIX, destinou-se ao teatro 
função terapêutica; podia-se mudar o sujeito com os grandes espetáculos. Para Clarice, a literatura – 
narrativa ou dramática – lhe é “sopro de vida”; ao final de cada escrita, espera-se, desesperadamente, 
por novo texto e, no intervalo no qual se espera por renascer, morre-se: “Quando não escrevo, estou 
morta”. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: Konstantin Stanislavski 
Palavra-chave 3: Literatura 
Palavra-chave 4: Máscara Teatral

Gabriel Carestiato Cariello(UFF) Por que precisamos de uma história para Adlène Hicheur?

A comunicação discute os elementos discursivos escolhidos pela imprensa brasileira para contar a 
história do físico franco-argelino Adlène Hicheur, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e condenado por terrorismo na França. Ao descrever trajetória do cientista, textos publicados pela 
revista Época e pelo site Opera Mundi em janeiro de 2016 favorecem o debate acerca dos limites entre 
privacidade e interesse público e as referências intelectuais usadas para compor a figura do sujeito 
árabe. Ambas escolhas narrativas ecoam a análise de Edward W. Said em Orientalismo, cuja crítica 
serve de norte à comunicação. O prefácio à obra escrito em 2003, pouco antes de sua morte, inclui os 
meios de comunicação de massa no rol de instituições intelectuais apreciadas por Said. 
Palavra-chave 1: orientalismo 
Palavra-chave 2: imprensa 
Palavra-chave 3: terrorismo

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [INTIMIDADE, SINCERIDADE?]

Sérgio de Sá (UnB) Marcelo Mirisola e a engenharia da sinceridade 

Nos livros O azul do filho morto (2002) e Charque (2011), Marcelo Mirisola estabelece a sinceridade 
como princípio incontornável. Os narradores do romance e da suposta autobiografia, figuras que se 
confundem de propósito com o autor, disparam contra tudo e contra todos, sempre a contragosto. À 
procura da transgressão, Mirisola erotiza a palavra, suspende o real e recicla o lixo de uma sociedade 
tomada pela ficção dos mass media e falsa por sua própria natureza. O narrador sincero não está 
interessado em contentar o leitor, não se importa com a exposição da intimidade, tampouco economiza 
ironia e sarcasmo na abordagem do mundo à sua volta. Mundo-tapume que ele “lambe” sem dó nem 
piedade. A verdade está em jogo numa literatura que busca desestabilizar limites discursivos e que 
não se importa em descontentar os acordos da vida literária brasileira. Do quartinho da empregada 
frequentado pelo “garoto de olhos tristes e amendoados” aos enganos e engodos da vida adulta 
tornada pública pelo desejo de escrever, temos dois textos que cavam buracos de expressão literária 
intrigante num cenário excessivamente bem-comportado. 
Palavra-chave 1: sinceridade 
Palavra-chave 2: Mirisola 
Palavra-chave 3: ficção  
Palavra-chave 4: autobiografia
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Matildes Demetrio(UFF) Silviano Santiago e os contornos da intimidade 

No Mil rosas roubadas de Silviano Santiago (2014), o biógrafo –dublê de narrador, intérprete, artesão 
da palavra– , se desdobra em três e, em muitos, pela vontade de narrar o outro, Ezequiel Neves, o Zeca, 
na sua singularidade individual e artística. Na discussão, o trabalho analisa a forma como o romancista, 
ao estetizar uma vida, adota uma postura performática de biógrafo e inventa novos modos de 
individuação ao mesclar ficção, depoimento e ensaio, apontando para o fato de que a biografia é tanto 
uma narrativa de identidade, quanto a expressão de uma época, de uma geração, de uma classe social. 
Esse reconhecimento torna possível pensar o binômio público/privado, no singular e no coletivo. 
Palavra-chave 1: Silviano Santiago 
Palavra-chave 2: literatura brasileira 
Palavra-chave 3: biografia 
Palavra-chave 4: ficção

Adriana Giarola Ferraz Figueiredo (UEL) A crônica de Rachel de Queiroz, o público e o privado: a 
instauração da  intimidade 

A definição e a delimitação entre a esfera privada e a esfera pública é uma questão tão antiga quanto 
paradoxal. Partindo da tradução latina de alguns termos gregos, seguindo para o encaminhamento 
e a adaptação desses termos ao pensamento romano, tem-se a formação de um emaranhado de 
considerações que, ora se completam, ora se confrontam, ora se excluem. Toda espécie de vida humana 
encontra-se enraizada em um mundo de homens e de coisas feitas pelos homens, no qual está a essência 
e o essencial para a realização dessa vida, que se desenvolve nos domínios privados e públicos. Essas 
esferas abarcam os espaços possíveis de consumação das ações praticadas pelas pessoas, quer sejam 
elas atividades individuais ou performances desempenhadas em grupos. Com a instauração da Era 
Moderna, no século XIX, e o surgimento da esfera denominada social, que não era considerada nem 
privada e nem pública, os limites entre esses domínios acabam se confundindo, e a delimitação de uma 
divisão entre esses espaços torna-se cada vez mais difícil. Uma fronteira muito pequena e frágil passa a 
existir entre aquilo que compreende o que é privado e o que é público, modificando até os significados 
que essas instâncias receberam ao longo de sua constituição. Diante dessa realidade, vida privada e vida 
pública entram em conflito: certos interesses, que eram de cunho particular, ganham notoriedade e, 
consequentemente, tornam-se alvo popular. Nesse contexto, a intimidade passa a ser considerada muito 
mais por aquilo que ela representa, diante da sociedade, do que por aquilo que, de fato, ela é. Em muitas 
situações, a partir dessa nova configuração social, é a noção determinada pelo público que tem dado 
significação à vida privada. Em meio a essa conjunção, está a crônica “Amor & casamento”, de Rachel 
de Queiroz, escrita em 22 de março de 1997 e inserida no livro Falso mar, falso mundo (2002), em que 
as particularidades de um casamento são compartilhadas no domínio público. Os acontecimentos da 
esfera do lar e da família são analisados entre as atividades relativas ao mundo comum, e os sentimentos 
pessoais são tratados no espaço da coletividade. Essa representação remete a uma sociedade que, ao sair 
do interior de seu lar, com destino à esfera pública, não apenas enfraqueceu a antiga fronteira existente 
entre o domínio privado e o domínio público, como também modificou o significado desses dois termos 
e a importância deles para a vida do indivíduo e do cidadão, a ponto de torná-los, em certas ocasiões, 
distintos, outras vezes, tão próximos e até indissociáveis. 
Palavra-chave 1: Crônica 
Palavra-chave 2: Intimidade 
Palavra-chave 3: Privado 
Palavra-chave 4: Público

Denny José Almeida Costa (Instituto Tancredo Neves) Cartas e intimidades intelectuais de Mário 
de Andrade e Manuel Bandeira 

Este trabalho busca apresentar um recorte sobre o espaço existente entre as relações pública e privadas 
que se estabelecem nas cartas trocadas entre Mário de Andrade (1893-1945) e Manuel Bandeira 
(1886-1968) no período de 1922 a 1944, e publicadas na obra Correspondência, coletânea epistolar 
organizada por Marco Antônio de Moraes, e publicada pela EDUSP em 2010. Tal estudo se trata de um 
excerto da dissertação de Mestrado em Letras “Entre o confessional e o público: as cartas de Manuel 
Bandeira e Mário de Andrade”, apresentada ao Programa de Mestrado em Letras da Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ). A pesquisa expõe um histórico sobre o uso e estudo de cartas, bem como 
das escritas de si e traz questionamentos em torno da indagação “o que é um autor?”, título do ensaio 
de Michel Foucault, a partir dos corpos que nos são apresentados nas cartas dos escritores Mário de 
Andrade e Manuel Bandeira. O cotidiano dos autores, suas dores físicas e angústias intelectuais são 
relatados em tom autobiográfico/confessional e diluídos em meio a discussões literárias, musicais, 
artísticas e profissionais. Essas relações nos permitem construir perfis de dois autores que experienciam 
a escrita entre o público e o privado. As análises feitas têm como sustentação teórica autores como 
Derrida (2003), Foucault (1992), Galvão (2000) Lejeune (2008), Santiago (2006), Souza (2010). A 
literatura, ao embaralhar público e privado, vai se desenhando mais palpável, acessível. Talvez deixe 
de ter uma “aura”, passe a ter várias, imaginadas de acordo com a ótica de cada indivíduo ou grupos de 
indivíduos, que se apropriam dela como uma ferramenta mais útil do que a escola simbolista, utópica, ou 
a reflexão parnasiana de “arte pela arte”, pensamentos do fim do século XIX. Falamos da aura ainda em 
conformidade com o pensamento benjaminiano. Esse pensamento, que está na mesma linha do que Hall 
afirma sobre a cultura “perpassar todas as práticas sociais”, é evidenciado tanto nos escritos epistolares 
entre Manuel bandeira e Mario de Andrade, quanto na permissão de que um dia essas cartas fossem 
reproduzidas. Os poetas modernistas já apontavam para a compreensão de arte e cultura como podemos 
observar nos aspectos da crítica elaborada em todos os vinte e dois anos de trocas epistolares. Apresenta-
se uma reflexão de como o estudo da correspondência e a troca de cartas podem auxiliar nas pesquisas e 
no desenvolvimento da literatura. Os intelectuais públicos se fundem ao homem comum, às suas criações 
e às suas imagens refletidas uma na imagem do outro. As intimidades, agora organizadas, sistematizadas 
e publicadas abrem caminhos para o entendimento de uma estética que inovou e aprimorou uma cultura 
brasileira que até então vivia à sombra dos moldes culturais europeus. A coletânea de cartas se apresenta 
como um artefato suplementar para o estudo literário-cultural do país, longe de excluir ou de se fechar 
em denominações, o gênero “cartas” apresenta um duplo complementar necessário e vital para os 
estudos culturais contemporâneos. 
Palavra-chave 1: Cartas 
Palavra-chave 2: Cultura 
Palavra-chave 3: Público 
Palavra-chave 4: Privado

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [FAMÍLIA, INTERDITOS, TRADIÇÃO]

Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque (UFAM) O interdito que se mostra

Antecedido por Matias na Cidade, de 2005, o romance Sérgio Y vai à América confirma um lugar para 
seu autor, Alexandre Vidal Porto, entre aqueles que abrem espaço para novas reflexões a partir da 
criação literária. As possibilidades interpretativas para ambos os romances cobrem amplo espectro 
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temático como migração, identidade e gênero. Este trabalho busca contribuir para a recepção da obra 
de Alexandre Vidal Porto por meio da investigação das tensões entre público e privado, considerando a 
estrutura romanesca e a trajetória das personagens Matias e Sérgio. 
Palavra-chave 1: Público 
Palavra-chave 2: Privado 
Palavra-chave 3: Identidade

Maria Fernanda Garbero (UFRRJ) A ciranda das quimeras: a maternidade trágica em O filho da 
mãe, de Bernardo Carvalho

“ – Que criatura pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois, e à tarde tem três?” Quem não se 
lembra do famoso enigma da Esfinge, enviada como um castigo de Hera aos habitantes de Tebas? 
Por conta do “decifra-me ou te devoro”, muitos foram os estrangulados por essa figura que somente 
Édipo pode deter, ao responder com certa obviedade: o homem. Jogar com a rentabilidade simbólica 
da quimera é falar disso. É ter a mitologia grega como pano de fundo à realidade contemporânea 
ficcionalizada neste livro de Bernardo Carvalho. A Esfinge que não devora o filho de Jocasta, o também 
pai-irmão de Antígona, em uma das muitas histórias da mitologia, é filha de Quimera e Ortro, ou seja, 
dois monstros. Por sua imagem de fantasia, a Quimera foram agregadas as ideias de sonho, delírio e 
utopia, numa extensão sinonímica do irrealizável. Contudo, como num palimpsesto, em que muitas 
histórias eram escritas sobre a primeira apagada, sendo esta capaz de retornar com o tempo, lerei a 
Quimera por essa duplicidade (ou multiplicidades) que se sobrepõe: ao ver o monstro bífido, portador 
do mau agouro, que percorre toda a narrativa de O Filho da Mãe, nos encontramos com uma linhagem 
alegórica de seres mitológicos que, como os humanos, evidenciam complicadas redes tramadas 
pela herança. O Filho da Mãe, ademais de dialogar com essa tradição, bifurca-se especularmente em 
caminhos de leitura bastante diversos entre si. Como um “modelo para armar”, temos nas ruínas e na 
névoa branca do empoeirado cenário edificado por Bernardo Carvalho um percurso incerto. Erguido 
entre os escombros de uma São Petersburgo inscrita entre a fantasmagoria da memória midiatizada e 
as guerras como imagens metafóricas aos impasses inconciliáveis, o enredo recupera o trágico como 
elemento basilar à leitura de um tempo inegociável à construção afetiva, e a Esfinge se transforma 
na alegoria de muitos enigmas que conectam filhos e mães. A conjunção entre memória e espaço é 
a planta-baixa na qual o amor, para sustentar o que sobre ele será erguido, precisa ser questionado 
por sua viabilidade, ou melhor, por sua relação entre compulsoriedade, consanguinidade, heranças e 
laços de família. Para isso, a tirania e o controle configuram as imagens que costuram os embates entre 
público e privado, plasmados no nó entre regiões em guerra e uma série de sete mães rasuradas por 
maternidades trágicas. Escolhidas neste recorte como uma das possíveis chaves de leitura da narrativa, 
as mães do livro compõem o trágico. Como as quimeras, elas denotam o mau agouro presente num 
contexto em que o afeto se escora nas ruínas, esfarelado na difusa forma de poeiras asfixiantes. Ao 
trazerem consigo a marca da maternidade, inclusive quando ausente, essas mulheres abarcam uma 
construção social que despenca como um potente compilado de narrativas que penso como mítico-
constitutivas, algumas das quais me parecem fortemente imbricadas nesse conflito inegociável, 
convidando-nos ao diálogo com personagens tanto da tradição literária universal, quanto das cenas 
históricas que envolvem a violência do estado. 
Palavra-chave 1: Maternidade 
Palavra-chave 2: Trágico 
Palavra-chave 3: Tragédia Grega 
Palavra-chave 4: Contemporaneirade

Stefania Chiarelli (UFF) De raízes e homens - sobre Raduan Nassar e Michel Laub 

Ao aproximar o romance de Raduan Nassar, escrito nos anos 1970 ao de Michel Laub, publicado em 
2011, não são poucas as tensões que se pode criar. Lavoura arcaica e Diário da queda são narrativas 
escritas por autores de origens distintas, pertencentes a diferentes gerações. Ambos romances tem 
por base a tensa dinâmica familiar entre avô, pai e filho: será este último o encarregado de contar 
a história, e tal opção acarreta a problematização da própria idéia de tradição. Surge uma pergunta 
central a mover esta reflexão: o que fazer dos resíduos e vestígios que ainda pulsam em determinadas 
histórias de família? Tanto André de Lavoura arcaica quanto o narrador não nomeado de Diário 
da queda pertencem à terceira geração de imigrantes. Seus avôs constituem-se nos sujeitos que se 
deslocaram: no novo país, recriaram hábitos e práticas culturais. Para esta leitura, vale pensar que 
nos romances o discurso dos narradores - ainda que trilhe dicções distintas - percorre o caminho da 
blasfêmia . Segundo a concepção de Homi Bhabha, tal prática não se encerraria no gesto de macular a 
inefabilidade de um nome sagrado, mas poderia ser entendida como uma emergência que transforma 
o retorno em reinscrição, interação que se dá de forma irônica e insurgente. Daí a noção de blasfêmia 
que utilizo, no sentido de romper com elos e cadeias de pensamento, com a transmissão de uma 
tradição, portanto. Profanar o discurso paterno, em ambos os romances citados, indica uma busca 
identitária perpassada pela dor, instaurando por meio da linguagem uma poética que se apresenta 
como espaço de contestação discursiva. 
Palavra-chave 1: Raduan Nassar 
Palavra-chave 2: Michel Laub 
Palavra-chave 3: estrangeiro 
Palavra-chave 4: blasfêmia

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [DITADURA, OS LUGARES DO INTELECTUAL]

Gabriela Guedes e Sardenberg (UFF) As duas faces de K

Esta comunicação pretende investigar as injunções entre as esferas do público e do privado presentes 
no romance K. Relato de uma busca de Bernardo Kucinski. A trajetória do protagonista - senhor K - 
em busca de informações que revelem o paradeiro de sua filha, sinaliza esse trânsito do personagem 
entre espaços que confundem o íntimo e o público. O letrado imigrante judeu-polonês K muda-se 
para o Brasil para fugir das agruras de sua vida na Polônia. Ele foi um dos fundadores do Linke 
Poalei Tzion (literalmente: Partido dos Trabalhadores de Sion de Esquerda), perdeu sua irmã que 
desapareceu após ser presa em um dos comícios do partido e aos trinta anos foi acusado de subversão 
e preso pela polícia polaca, mas logo em seguida conseguiu alcançar a liberdade por meio de propina 
coletada pelos amigos militantes contanto que emigrasse às pressas e assim ele o fez. Um ano depois 
sua esposa e filho se unem a ele no Brasil. Anos depois as correspondências dos familiares de sua 
companheira começaram a escassear até que um dia cessaram e eles descobriram que seus parentes 
foram dizimados pelas tropas alemãs na invasão da Polônia. K forma sua vida em São Paulo, vira um 
mascate para prover o sustento de sua família e anos depois monta uma loja no bairro do Bom Retiro. 
Seus amigos, colegas, filhos ou clientes têm conhecimento de sua vida pregressa, de seu engajamento 
político com um partido de Esquerda. Para todos, o motivo de sua vinda ao Brasil fora o Holocausto. 
Na capital paulista, o imigrante judeu escreve seus contos, poemas e impressões sobre o Brasil para 
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publicação no exterior, onde é um consagrado escritor do iídiche. Essa língua preenche a maior parte 
do tempo do Senhor K. com reuniões para discussões literárias. Entretanto, sua vida é virada de ponta 
a cabeça ao descobrir que sua filha havia sido tragada pelo sistema ditatorial brasileiro. Uma parede 
é erigida em torno do desaparecimento dela, ninguém no Brasil consegue ajudá-lo com informações 
fidedignas sobre o paradeiro de Ana K. Seu pai, então, apela para conselhos internacionais em busca de 
auxílio na solução desse mistério. Baseado no texto apresentado, podemos evidenciar a caraterística 
tênue da linha que divide o público e o privado. Essas esferas norteiam essa narrativa ficcionalizada 
baseada na história familiar do autor Bernardo Kucinski que aproxima o holocausto à ditadura militar 
Brasileira, apelando para a memória coletiva e individual dos leitores durante a leitura do romance. 
Palavra-chave 1: K. 
Palavra-chave 2: Público 
Palavra-chave 3: Privado 
Palavra-chave 4: Memórias

Fabiana Camargo (UNESA) O laço metalinguístico entre o público e o privado em Inventário das 
coisas ausentes, de Carola Saavedra

No Inventário das coisas ausentes, de Carola Saavedra, a metalinguagem realiza um movimento 
extremamente sinuoso, capaz de esgarçar os limites da ficção de modo a criar uma interseção entre 
dois espaços fundamentais para o curso da narrativa: o público, em que se destaca um momento 
histórico, a ditadura no Chile, do qual o pai do narrador teria feito parte e é uma figura de reconhecido 
prestígio; e o privado, o mundo particular de diários que são narrados pelo narrador-personagem 
do romance, filho desse ativista, que se apresenta em todas as suas dúvidas, medos, abandonos e 
frustrações de homem comum, visto como um covarde, observador da História por detrás da página, 
isto é, protegido pela palavra e pela máquina. Público e privado passam a habitar um mesmo lugar 
neste enredo por meio da estética metalinguística, que amplia e embaralha as fronteiras da ficção 
e da própria realidade. As lacunas deixadas na linguagem funcionam como espelhismo de um 
mundo fragmentado, à espera da participação de um leitor-autor. Mais que uma técnica narrativa, 
a metalinguagem neste romance não se esgota num jogo, ela é permeada pelo afeto. Interessa-nos 
observar o quanto as personagens são articuladas a partir da palavra escrita, elas escrevem enquanto 
se inscrevem na história. “Caderno de Anotações” e “Ficção” são as duas caras do Inventário de 
Carola, que subverte a ordem romanesca tradicional ao montar um caderno de notas dentro de um 
livro. O Caderno de anotações é o lugar de uma escrita melancólica, fragmentária, onde o narrador-
personagem recolhe fragmentos de sua memória pessoal, na tentativa de encontrar-se como autor e 
como indivíduo. Nessa primeira parte, encontramos um inventário de situações tidas como “reais”, 
extraídas de diários, ao passo que em “Ficção”, a segunda metade do livro, a história do romance 
propriamente dito começa a se desenrolar. É interessante notar que a parte dita “ficcional” é 
perpassada por um componente histórico que a aproxima de um estatuto de realidade, à medida em 
que recupera eventos da ditadura no Chile, um momento histórico do qual teria feito parte o pai do 
narrador-personagem, que fora exilado e torturado na luta contra o regime. O núcleo do romance - o 
diluído relacionamento entre pai e filho - é narrado pelo filho, que tem pela frente a empreitada de 
escrever a história de um homem que escreve. Ele recebe dezessete diários da namorada, e a tapeçaria 
de sua ficção vai sendo urdida nessas dobras do romance, que versa sobre a escrita e, ao mesmo tempo, 
é uma tentativa de se encontrar, uma busca melancólica de sua própria história pessoal, já que o 
objeto perdido - no caso, suas próprias lembranças, de amor ou de infância, seu passado -, nunca pode 
ser recuperado plenamente. A memória constitui o verdadeiro enigma que é estendido na estética 

da metaficção. Narrar aqui não significa apenas criar ou recriar, mas passear entre duas esferas 
intrincadas – a pública e a privada - na busca pelo afeto; uma tentativa de ver e compreender o outro. 
Palavra-chave 1: Metalinguagem 
Palavra-chave 2: público 
Palavra-chave 3: privado 
Palavra-chave 4: afeto

Clarice de Mattos Goulart (UFF) A imagem pública dos personagens escritores em Rubens 
Figueiredo

É recorrente, na obra de Rubens Figueiredo, a representação de intelectuais, seja na esfera das artes 
visuais, seja na literatura. Se, no conto “A última palavra”, presente na obra Contos de Pedro (2006), o 
personagem Pedro busca tornar-se escritor e espelhar-se em outros autores para obter certo status 
social, o conto “Os biógrafos de Albernaz” (O livro dos lobos, 1994) e o romance Barco a seco (2001) 
apresentam protagonistas interessados em construir a biografia de figuras consagradas. Assim, tais 
narrativas se inserem no contexto da midiatização da vida das figuras artísticas: enquanto o jornalista 
Nestor busca um fato inédito e controverso na carreira de Rodrigo Albernaz para, assim, atribuir certo 
tom polêmico ao livro que irá lançar, o crítico de arte Gaspar deseja construir uma imagem indefectível 
do pintor Emilio Vega, criando uma aura de distinção que deverá se contrapor a uma fama de imigrante 
desleixado conferida ao artista. Apesar do contraste entre a construção das duas trajetórias de vida de 
seus personagens – pode-se dizer que um é difamado; outro, enaltecido –, há alguns fatores em comum 
entre os especialistas: o anseio de conferir valor ao próprio trabalho a partir dos dados biográficos 
de terceiros, a sensação de clausura no ambiente de trabalho e a opção por manter determinadas 
descobertas em segredo com a finalidade de atender a interesses próprios. Ambos buscam, também, 
destacar-se em certos ambientes que contribuem para a legitimação de sua imagem de especialistas – 
a saber, galeria e editora, ou seja, espaços de mercantilização das artes plásticas e da literatura. Nesse 
contexto, três elementos são interessantes a esta proposta de discussão: 1) a construção dos personagens 
biografados; 2) a caracterização dos biógrafos, em conformidade com a figura do especialista; 3) a 
relevância deste tema na literatura contemporânea, e sua recorrência na obra do escritor Rubens 
Figueiredo. Cabe, então, indagar como se caracterizam tais personagens, bem como investigar o 
panorama em que tais narrativas se inserem, marcado pelo individualismo, pelo isolamento, pela 
disputa de egos e pela defesa de interesses pessoais, bem como pela idealização de certas identidades, 
individualidades tornadas públicas, e de determinados lugares sociais. Interessa ainda a teorização 
acerca do lugar do escritor nesse contexto, em que se observa uma crítica das relações sociais que 
definem o que faz sucesso ou não – e qual a relevância desse sucesso. Para essa discussão, são bem-
vindas as reflexões propostas por Leonor Arfuch, Ricardo Piglia e Cornelius Castoriadis, entre outros. 
Palavra-chave 1: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: Rubens Figueiredo 
Palavra-chave 3: Representação do intelectual

Adauri Silva Bastos (UFRJ) A ficção experimental, política e pouco conhecida de Ronaldo Lima Lins 

João, o microscópio e a vida selvagem, de Ronaldo Lima Lins, passou praticamente despercebido. Como o 
considero um dos melhores romances de 2014, tentei descobrir o porquê da minguada recepção. Durante 
a pesquisa, percebi a importância de situá-lo no todo da produção ficcional do autor, composta de escritos 
muito distintos e, ao mesmo tempo, irmanados pela experimentação. É sobre esse conjunto, formado 
por cinco romances e uma coletânea de contos, que versa o presente trabalho. Ronaldo estreou em 1975, 
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com as novelas de Material de aluvião e o romance Os grandes senhores. Os dois livros apresentam faces 
complementares do abismo entre pobres e ricos. A novela que dá título ao primeiro narra a agonia de 
um universitário ao lado de retirantes. O segundo expõe descalabros de uma elite que aproveita o regime 
para levar ao máximo a exploração. A unir os volumes, há uma articulação entre criticismo e estetização 
que garante, a um só tempo, o enfoque daquele momento e o potencial literário das narrativas. Depois da 
dupla estreia, Ronaldo passou oito anos sem lançar escrito ficcional, quando se sabe que a regularidade 
é fundamental à permanência na lembrança de editores, jornalistas, livreiros e, ao menos virtualmente, 
leitores. De toda forma, A lâmina do espelho (1983) pareceu indicar que o autor caminhava para o 
reconhecimento: o romance foi elogiado em importantes veículos, cujos críticos o situaram entre os 
grandes romances do ano. No entanto, Ronaldo se mostra tão refratário a repetições que não pode aspirar 
à fidelização do leitor. As perguntas de Gauguin (1988) sequer mereceu resenha, em prova de que a 
repercussão do título anterior fora exceção. Curiosamente, esse romance compensa a pouca visibilidade 
inicial com o fato de interessar em qualquer tempo. Uma década depois, surgiu o hermético Jardim 
Brasil: conto (1997), cujas páginas são repletas de reflexões sobre as vidas pessoal e coletiva, a brotarem 
dos personagens quais manchas descontextualizadas. Cabe ao leitor o trabalho de arrumá-las pouco a 
pouco, até lhes conferir sentido. Finalmente encontramos João, o microscópio e a vida selvagem, com seu 
protagonista solapado por uma avalanche de indagações inéditas para si, ainda que universais e perenes. 
A autorização para veiculá-las parece decorrer do fato de seu pensamento ético se fundamentar mais 
em juízos acumulados na forma de crosta do que em instrumental reflexivo que lhe facultasse construir 
atenuantes para os golpes do destino. Os seis livros partilham o trânsito desenvolto entre as esferas 
pública e privada. Nesse vaivém, lampejos oriundos da filosofia, da sociologia e de territórios afins viram 
substrato propiciador de espessamento. A realização da empreitada é facilitada por uma visão da linguagem 
enquanto conjunto a ser trabalhado relativamente a seus múltiplos componentes: cenário, personagem, 
roteiro, léxico, ritmo e assim por diante. Por esses e outros motivos, a universidade me parece um espaço 
especialmente propício à colocação em pauta dos escritos ficcionais de Ronaldo Lima Lins. 
Palavra-chave 1: Ficção 
Palavra-chave 2: Romance 
Palavra-chave 3: Novela 
Palavra-chave 4: Experimento

12
Belle Époque: Literatura, Artes E Cultura

Coordenadores: 
Carmem Lúcia Negreiros De Figueiredo (UFF) 
Jean Pierre Chauvin (USP) 
Rosa Maria De Carvalho Gens (UFRJ)

RESUMO: O tema do XV Encontro da ABRALIC, “Experiências literárias, textualidades 

contemporâneas”, leva os coordenadores deste simpósio a refletir sobre a irrupção da possibilidade 

de abandono da ideia de “texto”, em seu sentido mais canônico, a partir das mudanças profundas 

operadas na cena artística e cultural da virada do século XIX/XX e acentuada nas primeiras décadas 

do novecentos. A multiplicidade de propostas estéticas e literárias obrigavam a reformulação do 

repertório teórico e crítico, de forma a abranger uma maior variedade de suportes à disposição 

dos artistas como resultado dos avanços técnicos e consequentes alterações da percepção. 

Entre as tecnologias visuais, destaca-se o cinema. A técnica cinematográfica irá promover uma 

espécie de choque perceptivo no espectador, ao mesmo tempo em que educa sua sensibilidade 

para a nova concepção de tempo e espaço, através dos recursos de aceleração e abrandamento 

do movimento das imagens, que lhe permitem experimentar a natureza variável do tempo e a 

relatividade do que antes acreditava ser imutável. A mudança operada pela cinematografia, aliada 

à velocidade dos novos meios de transporte, redimensiona a atividade cotidiana dos sujeitos. O 

estilo de vida urbano marcado por constantes deslocamentos cada vez mais rápidos, exige dos 

homens de letras que atuavam na imprensa uma crescente adequação a essas novas experiências 

e sensibilidades. O jornal, principal meio de comunicação, amplia seu poder de divulgação por 

meio do incremento e incorporação de modernas técnicas gráficas e de impressão e irá constituir 

o espaço privilegiado de exposição e circulação das contemporâneas e heterogêneas formas de 

ver o mundo dos vários grupos e classes sociais em disputa pela visibilidade tão cara à política 

do espetáculo pouco a pouco consagrada nos meios urbanos. A imagem visual torna-se poderosa 

estratégia no universo jornalístico, se considerarmos a atenção dada pelos editores às ilustrações 

gráficas - litografias, caricaturas, rotogravuras, clichê a cores, desenhos florais art nouveau, 

fotografias, anúncios publicitários – que passaram a ter importância capital junto ao público leitor 

e ganham autoridade de “texto” a exigir outros modos de leitura. Imagem e texto escrito tornam-se 

indissociáveis e precisavam ser lidos e interpretados comparativa e contrastivamente. Ampliam-se, 

portanto, as possibilidades de aumentar o mercado de leitores, instaurar novos modos de leitura 

e profissionalizar jornalistas, escritores e ilustradores gráficos. Além disso, os próprios escritores 

tornam-se cientes do impacto das imagens visuais sobre os leitores e reconhecem a necessidade de 

renovação tanto da linguagem jornalística, quanto da linguagem literária para garantirem a interacão 

do público com seus textos. Operam-se mudanças na categorização de gêneros textuais, tornando-

os maleáveis, dinâmicos e plásticos, de forma a atender ao contexto discursivo da modernização 

em curso na cidade do Rio de Janeiro, capital política e cultural do país. É de João do Rio a arguta 

percepção de que “a crônica evoluiu para a cinematografia”; ainda, segundo ele, se antes o gênero 

cronístico era “reflexão e comentário”, passara a “desenho e caricatura” e ultimamente tornara-se 

“fotografia retocada mas com vida”, e agora, diante da pressa de escritores e leitores e dos novos 

meios de difusão, tornara-se cinematográfica, “um cinematógrafo de letras”. O deslumbramento do 

escritor diante das fitas cinematográficas levava João do Rio a imaginar “uma literatura que operasse 

como os modernos aparelhos de produção e reprodução de imagens técnicas” (SUSSEKIND, 1987, 

p. 47). No mesmo contexto os estudos de antropologia criminal e de direito penal, combinavam-se 

às teorias raciais e aos debates sobre o perfil e destino da nação. A atmosfera cientificista reunia 
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tendências díspares entre si - de modelos biológicos e etnográficos a naturalismo evolucionista 

e positivismo francês -, além de organização de institutos e lugares de saber e espaços de poder, 

como quartéis, prisões, asilos, hospícios, para enquadrar os sujeitos, controlar os riscos na cidade e 

desenhar um perfil de brasilidade. Dá-se o acirramento do autoritarismo e da violência, inflamado 

por discursos da ordem, civilização, ciência e nacionalismo o que levou os intelectuais a pensarem 

narrativas sobre o controle e a vigilância. Diante do exposto e considerando o período entre 1890-

1930 como baliza temporal, este Simpósio revisita a Belle Époque, para refletir sobre a experiência 

urbana e a vida cultural e literária trazendo para o debate heranças culturais que permitirão, ainda, 

rever a própria história da cidade do Rio de Janeiro, a associação entre escrita e práticas movidas 

por novos modos de percepção, transformações nas formas e representações literárias como 

resultado do estreitamento de contatos entre literatura, escrita jornalística e imagens (fotografia 

e cinema); profissionalização do escritor e sua relação com o mercado; diálogo de intelectuais e 

escritores com a tradição literária e cultural; debates sobre nacionalismo, ciência e brasilidade, além 

de investigação de fontes arquivísticas. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

SÜSSEKIND, Flora. Cinematógrafo de letras: literatura, técnica e modernização no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. 

PALAVRAS-CHAVE: Belle Époque; Vida literária; Experiência urbana; Arte e mercado.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

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

O nascimento da fotografia, oficialmente apresentada ao mundo por François Arago (1786 – 1853) em 
discurso na Academia de Ciências de Paris em 1839 (após inúmeras querelas envolvendo disputas de 
patentes, ganhos e lucros), impõe um desafio às artes do período, inclusas aí a literatura e a pintura. 
A produção pictórica, mais especificamente a pintura, deparará com pelo menos duas possibilidades 
distintas na futura trilha do fazer artístico: 1. ou bem será uma atividade espiritual que não deverá se 
deixar macular por nenhum meio mecânico (esta será a tese dos simbolistas e, como veremos, apenas 
em seu valor de face, de Baudelaire), 2. ou bem será um “problema de visão”, que exigirá a distinção 
entre os tipos e as funções da imagem pictórica e da imagem fotográfica (esta será a tese dos Realistas e 
dos Impressionistas, nomes que nas artes incluem Gustave Courbet, Claude Monet, Edgar Degas e, claro, 
Édouard Manet – para não mencionarmos o “Impressionismo total” de Paul Cézanne). No segundo caso, 
que nos interessa particularmente de perto, a pintura se libertará de sua habitual ocupação, a saber, 
a representação do “Verdadeiro” (com “v” maiúsculo e entre muitas aspas!). Os pintores “de visão” se 
defrontam, então, com a realidade histórica das relações recíprocas entre as duas formas artísticas, 

pintura e fotografia. Estes “artistas de visão” estabelecerão, assim, um diálogo inédito e tremendamente 
fecundo com as artes fotográficas. De que modo e com que grau de produtividade? Eles se apropriarão, 
mormente, de aspectos da linguagem do novo meio de expressão artística para, a partir deles, conceber 
uma imagística toda nova, capaz de representar os aspectos da realidade cotidiana que não eram 
contemplados por certos tipos de produção, concepção, regra ou forma artística, insuficientes para 
informar sobre as novíssimas configurações urbanas, sociais, políticas, históricas e artísticas verificadas 
no epicentro da modernidade, Paris. Nesses termos, almejam atingir – ou figurar – o cerne da experiência 
moderna em seu aspecto mais totalizante, não sem atualizar o conceito de Realismo, assentando a 
pintura em outras bases, aquelas da “pura pintura”. Ampliarão, como pretende-se demonstrar, as 
fronteiras do conceito tradicional de pintura e radicalizarão, como veremos no curso da exposição 
proposta para esta comunicação, a crítica ao processo de modernização em passo acelerado nesta Paris. 
A natureza e a quantidade dos procedimentos que a fotografia ou o “sistema fotográfico” emprestarão à 
pintura (que deles se beneficiará amplamente nos estudos de caso que pretende-se discutir) chegarão 
a tal ponto que os valores pictóricos experimentarão uma nova “qualidade”. Assim, a demanda histórica 
que exigia a renovação da pintura (já na crítica de arte de Diderot, retomada e atualizada pelo crítico e 
escritor Charles Baudelaire dos Salões e, certamente, d’O pintor da vida moderna) efetiva-se finalmente. A 
partir de então, a crítica mais consequente à modernização e às suas sequelas caberia mais à câmera que 
ao pincel. Por quê? Não se trata aqui absolutamente de postular a “morte da pintura”, fazendo a apologia 
de seu desaparecimento físico, mas de reconhecer que este modo de expressão artístico, em suas formas 
mais conservadoras, perde sua importância histórica, por exemplo na arte de Horace Vernet, Jean-Léon 
Gérôme ou Alexandre Cabanel, além de outros expoentes dos circuitos oficiais, produtores consagrados 
do l’art pompier... O que fora, então, o princípio visual da cultura material ocidental desde a Renascença 
percebe-se supérfluo ante o paradigma de outras formas artísticas que não valorizam, ao menos em 
sua essência, a arte como atividade especial, privilegiada, fundada em bases artesanais ou calcadas na 
ideia de “gênio”. Trata-se, portanto, de privilegiar os modos de expressão artísticos que dissolvem a arte 
na vida, as expressões essencialmente urbanas (porque mecânicas ou industriais), que buscam figurar 
uma relação simbólica distinta do olhar palaciano ou daquele burguês entre sujeito e objeto (de resto, já 
verificadas em grau diverso na pintura francesa mais avançada de períodos precedentes – pensemos em 
Jean Siméon Chardin, Jacques-Louis David e Eugène Delacroix). Nesses termos, esta comunicação almeja 
discutir como a pintura francesa do período conhecido como Belle Époque se apropria de procedimentos 
caros à linguagem do novo meio de expressão artística, a fotografia, para, a partir deles, atualizar o 
conceito de Realismo, assentar a pintura em outras bases, aquelas da “pura pintura”, e radicalizar a crítica 
ao processo de modernização em curso na Paris, a capital do no século XIX. Buscaremos, analogamente, 
estabelecer paralelos pertinentes com a literatura do período, sobretudo com a lírica baudelairiana, em 
sintonia com a produção visual mais avançada de então. 
Palavra-chave 1: Literatura francesa 
Palavra-chave 2: Pintura francesa 
Palavra-chave 3: Fotografia 
Palavra-chave 4: Modernidade

Tiago de Holanda Padilha Vieira & Elisa Maria Amorim Vieira (UFMG) A ambivalência do “choque” 
em A alma encantadora das ruas, de João do Rio.

Em As grandes cidades e a vida do espírito (1903), Georg Simmel ressalta, como traço geral 
do habitante da metrópole moderna, a intensificação de sua vida nervosa por causa da rápida 
e constante variação das impressões sensíveis. Segundo Simmel, como reação protetiva a esse 
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“excesso” de estímulos, sentido como ameaça, o indivíduo tenderia a certa indiferença ao 
particular, ao peculiar; estaria, pois, propenso a tornar-se blasé. Por sua vez, Walter Benjamin, 
na década de 1930, afirma que esse bombardeio de imagens desconexas resulta em “choques”, 
os quais o citadino busca amortecer por meio da consciência. O estado de distração com que tais 
colisões são “amortecidas” indicaria a formação de um hábito, a adaptação do sistema perceptivo 
às tensões modernas. Por outro lado, Willi Bolle, em estudo sobre a obra benjaminiana, observa 
que a rotinização das percepções provoca uma espécie de inércia, apaziguamento, automatismo 
ante os choques cotidianos. Com base nessas referências teóricas, o objetivo de nossa comunicação 
será interpretar as presenças do “choque”, no sentido benjaminiano, nas crônicas de A alma 
encantadora das ruas (1908), de João do Rio. Neste livro, o referido elemento parece revelar, 
como sugere Flora Sussekind, um esforço de mimetização do que se julga ser o caráter multifário, 
fragmentário, acelerado da cidade do Rio de Janeiro na Belle Époque. Pretendia-se reproduzir 
novas sensibilidades e assimilar aspectos das inovações técnicas. As crônicas formam um conjunto 
de quadros, ou melhor, de sequências móveis que representam/recriam pedaços das ruas cariocas. 
Não obstante esse esforço mimetizante, a hipótese central de nosso trabalho enfatiza uma postura 
política ambivalente: no livro em discussão, o choque serve ao reforço de teses cientificistas da 
época, mas também contribui para o esboço de uma prática (espacial) alternativa à preconizada 
pelas elites dirigentes. (Tal ambivalência realça que o termo “choque” denota conflito e encontro, 
repelão e contato, segregação e ligação). A ordenação dominante parecia defender uma separação 
definitiva entre posições hierarquizadas, entre “bárbaros” e “civilizados”, dicotomia endossada, 
parcialmente, pelo narrador-personagem das crônicas. Por outro lado, o choque também é usado 
para a instabilização desse modelo. A obra ressalta a necessidade de que a cidade, não redutível 
àquela hierarquização, seja conhecida em suas facetas múltiplas e surpreendentes. Aponta-se que 
o encontro entre grupos sociais, ainda que desarmônico, pode ser mutuamente esclarecedor. Os 
embates acentuam não apenas diferenças, mas inter-relações entre elementos que, aparentemente 
apartados e até opostos, integram uma mesma contextura “modernizadora”. Em estado de aguda 
e deliberada atenção – distante da indiferença (Simmel) e da distração (Benjamin) –, o narrador 
lança o corpo ao incômodo, ao susto decorrente do contato com estranhezas da denominada 
“classe baixa”. As tensões da cidade não são “domadas”, reconciliadas: permanecem perturbadoras. 
O narrador não parece pacificar sequer a própria posição, mantida dispersa, incerta, sem nítida 
filiação social – narração em meio ao turbilhão. Uma possível complexificação da nossa hipótese 
é pensar os choques como espaçotemporais, ao imaginar-se uma coexistência entre tempos – 
Gilberto Freyre avalia aquela época como “não de um tempo só mas de vários, e esses às vezes 
contraditórios”. 
Palavra-chave 1: João do Rio 
Palavra-chave 2: crônica 
Palavra-chave 3: cidade 
Palavra-chave 4: choque

Marcus Rogerio Tavares Sampaio Salgado (UFRJ) Crônica e cartofilia: literatura e fotografia na 
construção da imagem da metrópole na Belle Époque tropical.

O objetivo da comunicação é oferecer um estudo sobre o modo como a fotografia (mais 
especificamente, o cartão postal) desempenhou papel preponderante na construção da imagem da 
Capital Federal como metrópole moderna entre os cronistas da chamada belle époque tropical. Para 
tanto, passaremos em revista os números da revista Kosmos publicados entre 1904 e 1905, por 

ocasião da inauguração da Avenida Central, marco simbólico do projeto de reurbanização encetado 
pelos poderes públicos naquele momento histórico. 
Palavra-chave 1: Literatura e fotografia 
Palavra-chave 2: Belle Époque tropical 
Palavra-chave 3: Intermedialidade 
Palavra-chave 4: Imaginários culturais

Marcus Vinicius Nogueira Soares (UFRJ) A crônica brasileira no limiar do século XX.

A crônica é um gênero jornalístico. Surgiu na França do século XIX, e se espalhou imediatamente 
por diversos países dentro e fora do continente europeu. No Brasil, apesar da chegada tardia da 
tipografia, a crônica se estabeleceu prontamente a partir do decênio de 1830, e rapidamente se 
desenvolveu, sobretudo na imprensa da cidade do Rio de Janeiro. Em poucas décadas, já era um 
gênero consolidado, estampado nos principais jornais do país e praticado pelos mais célebres 
escritores da segunda metade do século XIX. Em linhas gerais, pode-se dizer que a crônica desse 
período era um gênero atrelado à notícia, responsável pelas informações relacionadas ao cotidiano 
cultural e político da cidade, em um universo jornalístico no qual prevaleciam os periódicos 
opinativos e doutrinários. Justiniano José da Rocha, Francisco Otaviano, José de Alencar e o 
jovem Machado de Assis, entre outros, trabalhavam não só comentando as notícias como também 
produzindo-as, na medida em que se viam obrigados a participar efetivamente dos eventos que 
deveriam ser noticiados por eles. Entretanto, a partir da década de 1870, com o desenvolvimento 
no Brasil do jornalismo noticioso, a crônica alcança certa autonomia em que aos poucos vai 
prevalecer a dicção do próprio cronista na sua capacidade de ler e comentar a notícia, como se 
percebe na produção machadiana desde então, sobretudo nas séries “Bons dias!” e “A Semana”, 
ambas publicadas na Gazeta de Notícias entre 1880 e 1900. Com a modernização da imprensa no 
século XX, a crônica sofre novas mudanças significativas. A ampliação do volume dos jornais, com a 
sua distribuição em diferentes suplementos, a maior incidência de imagens, especialmente de fotos, 
e a crescente profissionalização do trabalho jornalístico, em que se percebe maior especialização 
do jornalista, além do aumento de sua remuneração, são conquistas trabalhistas e tecnológicas que 
contribuem para a melhoria das condições de sobrevivência do homem de letras do período. Em 
face desse novo cenário do jornalismo brasileiro, a nossa pesquisa pretende avaliar o alcance dessas 
transformações na produção cronística do início do século XX. A nossa hipótese se fundamenta 
na ideia de que, embora continue algumas modalidades desenvolvidas no final do século anterior, 
sobretudo a de Machado de Assis, a crônica novecentista retoma determinados traços do gênero 
em seus primórdios, enquanto produto do espaço folhetinesco, como aquele que supõe a presença 
do cronista no contexto dos eventos a serem por ele noticiados, atualizando-os segundo as práticas 
jornalísticas contemporâneas. Assim, sem perder de vista a autonomia do gênero propagada 
por Machado, os escritores do Novecentos se acercam cada vez mais do dia a dia das cidades, 
imprimindo em seus textos certa dicção que, em alguns casos, se aproxima da reportagem e, em 
outros, se distancia, rumo a uma nova feição que só se consolida na década de 1930 e na qual 
prevalece a autonomia cotidiana do gênero. 
Palavra-chave 1: crônica brasileira 
Palavra-chave 2: jornalismo do século XX 
Palavra-chave 3: gêneros do discurso
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Luciana Marino do Nascimento (UFRJ) As crônicas e seus avessos na Belle Époque carioca

A cidade como palco de lutas e de encenação para o progresso nascente do início do século XX 
tornou-se um lócus privilegiado para o estudo das representações sociais. Por esse motivo, pretende-
se, neste trabalho, tecer algumas considerações sobre as crônicas publicadas na imprensa carioca 
que abordaram os avessos dos salões da Belle Époque, tais como a prostituição, a deportação dos 
Revoltosos da Vacina, cujo levante ocorrido em 1904, deixou um saldo de muitos participantes presos e 
um grande contingente de deportados para a Amazônia. 
Palavra-chave 1: cidade 
Palavra-chave 2: crônica 
Palavra-chave 3: modernidade  
Palavra-chave 4: Belle Époque

Dionisio David Marquez Arreaza (UFRJ) A modernidade negativa de Lima Barreto num fragmento

Esse trabalho comentará a passagem na terceira parte de Triste fim de Policarpo Quaresma de Lima 
Barreto em que o narrador comenta sobre a “moda da bala” no público do Rio de Janeiro durante o 
conflito da Revolta da Armada (1893-1894). A diferença de outras passagens, ficções e crônicas do 
escritor, esse fragmento de obra, publicado em 1911, é um procedimento textual que vai representar 
literariamente o fetiche da mercadoria de guerra, a sua reprodução técnica e o efeito de espetáculo que 
opera nas massas. Por um lado, o autor se antecipa duas décadas de maneira incipiente à formulação 
da reproductibilidade de Benjamin (1936), figura da Escola de Frankfurt. Por outro, a força crítica do 
procedimento textual constitui uma forma discursiva própria da modernidade (produzida pelo escritor 
profissional) que questiona negativamente essa modernidade (que visava o progresso nacional) na 
Belle Époque carioca situada na periferia latino-americana. 
Palavra-chave 1: Lima Barreto 
Palavra-chave 2: modernidade 
Palavra-chave 3: guerra 
Palavra-chave 4: Belle Époque

Fátima Maria de Oliveira (CEFET/RJ) A Belle Époque carioca sob suspeita na obra de Lima Barreto

“A belle époque carioca pode ser considerada quer como o apogeu de tendências específicas de longa 
duração, quer como fenômeno inédito, assinalando uma fase única da história cultural brasileira”, com 
esta afirmativa o historiador Jeffrey D. Needell abre o primeiro capítulo do seu clássico Belle Époque 
Tropical (Cia das Letras, 1993) e é a partir dela que pretendo avaliar o modo como questões complexas 
desse período, profundamente enraizadas no passado carioca, foram abordadas pela escrita militante 
de Lima Barreto (1881-1922) cuja obra composta por diferentes gêneros textuais – artigos e crônicas 
jornalísticas, romances, diários, correspondência ou mesmo experimentações híbridas – se constrói 
no contexto histórico e urbano dessa chamada “bela época”. O Rio de Janeiro da virada do século 
XIX para o XX não era apenas a capital administrativa, mas também o efervescente centro cultural 
do país. Extremamente atento às mudanças por que passava a cidade, Lima Barreto, com seu olhar 
afiado e desafiador, seja em suas longas caminhadas, no transporte público, no quarto de sua casa 
no subúrbio, na sua banca de servidor público da Secretaria de Guerra, ou ainda nas dependências 

do Hospício, onde esteve internado, radiografa os valores e hábitos da intelectualidade laureada, dos 
agentes literários da Academia e da elite econômica carioca, contrastando-os com comportamentos e 
desejos das camadas pobres da população e de uma intelectualidade “menor”, periférica, as quais eram 
silenciadas e excluídas dos benefícios e vantagens da modernidade carioca. O ano de 1898 registrou 
uma mudança sensível no clima político, com a subida ao poder do presidente paulista Campos Sales 
cujo governo (1898-1902) trazia as condições para a estabilidade política e para uma vida urbana 
elegante. A administração de Campos Sales estava apoiada nas classes conservadoras e descortinava 
novos horizontes no campo da indústria, do comércio e da lavoura, colocando o país e a sua elite 
à altura dos paradigmas culturais derivados da aristocracia europeia. A Belle Époque carioca está 
estreitamente identificada com o país que ressurgiu com Campos Sales e prossegue com o presidente 
Rodrigues Alves (1903-1906), quando o Rio de Janeiro passa por reformas urbanas estruturais e 
saneadoras projetadas pelo engenheiro e então prefeito da cidade Pereira Passos. A inauguração da 
Avenida Central em 1905 e a finalização da construção de seus edifícios em 1910 conferem à Capital 
Federal uma vitrine da Civilização; no entanto, as mazelas do atraso da realidade colonial com as 
marcas indeléveis do passado escravocrata pulsavam sob o dinamismo moderno da Metrópole, em 
constante contraponto, que constitui tema central das reflexões empreendidas por Lima Barreto em 
sua obra sobre a relação entre tradição e modernidade. 
Palavra-chave 1: Belle Époque 
Palavra-chave 2: Lima Barreto 
Palavra-chave 3: tradição 
Palavra-chave 4: modernidade

Thiago Mio Salla (USP) Ecos da Belle Époque brasileira em Portugal: a recepção de Coelho Neto 
em terras portuguesas

A presente comunicação tem como objetivo recuperar e analisar a recepção da obra de Coelho Neto 
em Portugal entre o início do século XX e o final dos anos 1920, isto é, entre o começo e o auge da 
edição e da difusão das obras desse prolífico autor brasileiro do outro lado do Atlântico. Em linhas 
gerais, a história da publicação da obra de Coelho Neto em Portugal inicia-se no ano de 1900, quando 
a Tavares Cardoso & Irmão Editores publica a ópera Saldunes – Acção Legendada em Três Episódios. 
Em seguida, praticamente, toda a produção do prosador maranhense editada em terras portuguesas 
será realizada pela portuense Lello & Irmão. Em 1911, João do Rio sinalizava que a iniciativa dessa casa 
editorial teria proporcionado um “arrancar de cortinas” ao permitir revelar o Brasil aos portugueses. 
Em conformidade com tal apontamento, Hallewell pontua que, no início do século XX, Coelho Neto 
tinha mais leitores em Portugal do que no Brasil, num momento em que o referido artista ainda 
desfrutava de capital simbólico por aqui, chegando a ser eleito, em 1928, “Príncipe dos Prosadores 
Brasileiros” pelo jornal carioca O Malho, apesar das críticas cada vez mais constantes, sobretudo 
de seus adversários modernistas. Tratava-se de nosso primeiro homem de letras a conseguir real 
popularidade e expressiva publicação na terra de Camões. Por meio de levantamento realizado 
na Biblioteca Nacional de Portugal e na Academia Brasileira de Letras, bem como da retomada de 
volumes dedicados à bibliografia do autor maranhense, foram encontradas noventa edições de obras 
de Coelho Neto publicadas no Porto pela Lello & Irmão, no intervalo entre 1903 e 1951. Desse total, 
71 concentram-se entre os anos de 1910 e 1920. Apenas nessa última década, foram encontradas 
53 edições de diferentes títulos da volumosa obra do escritor brasileiro. Desse conjunto, o destaque 
maior recaiu sobre Sertão, primeiro volume de Coelho Neto editado pela Lello & Irmão ainda em 1903. 
Nessa coletânea de contos, o autor recolhe uma série de narrativas curtas de caráter regionalista, em 
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que avultam o gosto pela expressão local e pelo sentimento do exótico em perspectiva que se opõe 
ao cosmopolitismo então reivindicado pelo Rio de Janeiro em processo de modernização. Ancorado 
nessa fórmula, do conjunto de livros do romancista brasileiro editado pela Lello, Sertão descreveu a 
mais expressiva trajetória de sucesso editorial em terras lusas: de 1903 a 1945 essa obra alcançou 
seis edições, duas delas nos anos 1920 (1921 e 1926). Não por acaso, o caráter pitoresco e a prosa 
ornamental de Sertão chamaram a atenção de parte da crítica portuguesa, que acolheu favoravelmente 
o exotismo vazado na variante lusitana do português. Para além da acolhida de tal livro em Portugal e 
do diálogo que ele propõe entre campo e cidade no âmbito de nossa Belle Époque, esta comunicação 
também abordará o fato singular de Coelho Neto sobreviver da própria pena, algo que chamou a 
atenção de Fialho de Almeida e de outros expoentes da intelectualidade portuguesa. 
Palavra-chave 1: Coelho Neto 
Palavra-chave 2: Recepção em Portugal 
Palavra-chave 3: Editora Lello 
Palavra-chave 4: Belle Époque

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Guilherme Ignácio da Silva (UNIFESP) Marcel Proust e os salões da Belle Époque

Frequentador dos salões parisienses do final da Belle Époque, Marcel Proust associa a visita aos 
salões de conversação à própria estrutura narrativa de seu ciclo de romances intitulado Em Busca 
do Tempo Perdido. Antes de trabalhar na criação desse ciclo, o jovem Proust escreveu um projeto de 
romance publicado postumamente sob o título de Jean Santeuil. Já nesse projeto anterior, a cronologia 
da narrativa traz inicialmente cenas da infância, depois cenas do colégio do jovem Jean; na saída do 
colégio, Jean não se dirige aos bancos da universidade, mas sim passa a frequentar os salões. Publicado 
em 1913, No caminho de Swann, primeiro volume do ciclo de romances, mostra primeiramente o 
salão burguês dos Verdurin, onde o refinado Charles Swann estreita relações com a cocote Odette de 
Crécy e tem acesso à obra do grande músico Vinteuil. Antes de frequentar os Verdurin e de se tornar 
o mais fervoroso “fiel” de seu salão, Swann frequentou por décadas os salões mais prestigiosos da 
antiga nobreza e integrou a coterie da princesa Des Laumes, com quem partilhava o célebre esprit des 
Guermantes. O título mencionando o personagem Swann só pode ser entendido se levamos em conta a 
própria caminhada futura do herói-narrador do livro: assim como Swann, ele entrará em contato com 
os salões parisienses da nobreza, mas frequentará também o extremo oposto deles, o salão artístico 
dos Verdurin. Mas, diferentemente de Swann, o herói proustiano adentrará a alta sociedade (“le 
monde”) pela porta dos fundos, visitando inicialmente o salão da nobreza decadente, na figura da sra. 
de Villeparisis; na sequência, ele passará a frequentar o salões (fictícios) mais prestigiosos da Belle 
Époque: o salão da princesa de Guermantes e da prima dela, a duquesa (ex-princesa Des Laumes). 
O caminho de Guermantes, terceiro volume do ciclo, registra essa ascensão mundana do herói pelos 
salões da família pertencente à antiga nobreza. Neste volume, Proust descreverá em detalhes em que 
consistia o esprit de conversação típico daquela família. Mesmo nos volumes dedicados às férias à 
beira-mar, como Sodoma e Gomorra, o tema dos salões continua presente, pois os Verdurin continuam 
recebendo seus convidados na belíssima propriedade da Raspelière. No volume em que o herói se 
fecha no apartamento dos pais com sua “prisioneira”, há também a descrição de uma recepção no novo 

salão parisiense dos Verdurin em que, como Swann, o herói terá uma revelação artística durante uma 
recepção musical oferecida pelo casal. O ciclo proustiano será então concluído com a visita final ao 
salão da nova princesa de Guermantes, após a Grande Guerra. A comunicação tentará mostrar como 
a visita aos salões imprime coerência ao ciclo de sete romances proustianos e retoma elementos 
próprios à tradição literária francesa. 
Palavra-chave 1: Marcel Proust 
Palavra-chave 2: Em Busca do Tempo Perdido 
Palavra-chave 3: Salões 
Palavra-chave 4: Belle Époque

Erica Gonçalves de Castro (USP) O Homem sem Qualidades e a crise da cultura europeia

A contradição constituinte da cultura liberal da Viena da Belle Époque – onde uma ordem social 
hierárquica e presa a valores tradicionais deu ensejo ao surgimento do sujeito psicológico na arte 
moderna – fez aflorar uma intensa atividade criativa em vários âmbitos das artes e das ciências. No 
campo do romance, o principal expoente dessa efervescência criativa será O Homem sem Qualidades, 
de Robert Musil. Musil faz parte de uma geração de intelectuais austríacos (como Ernst Mach, 
Hermann Broch e Karl Krauss) que, após terem vivenciado tanto o glamour fin-de-siécle vienense 
quanto a experiência traumática da guerra, foram obrigados a lidar com o colapso de toda uma 
tradição cultural e a esboçar tentativas de superá-lo. A comunicação pretende abordar alguns aspectos 
da representação, nesta obra, da crise da cultura europeia deste período – da qual, segundo seu autor, 
a Áustria era o expoente mais trágico. A conjunção entre uma monarquia católica e uma população 
multinacional fazia do império habsburgo um caso sintomático dos problemas da modernidade: assim 
como a falta de unidade geográfica ou política entre os povos era disfarçada por elos artificiais e pelos 
rituais pomposos da corte, a efervescência cultural da Viena do início do século XX dissimulava um 
mundo já à beira do abismo. A partir da seleção de núcleos temáticos do romance, a comunicação 
mostrará como Musil traça um quadro satírico e profundamente crítico de um mundo prestes a 
ser aniquilado pela Primeira Guerra Mundial. O protagonista, Ulrich, é concebido como um homem 
“sem qualidades”, em busca de sua identidade num mundo onde nada mais lhe parece sólido; em 
contraposição a esse sujeito em constante deslocamento, estão as demais personagens, todas vítimas 
de uma confusão geral de valores e que representam diferentes manifestações de um mesmo processo: 
um esforço coletivo de remediar uma ausência de sentido. Ao longo da exposição ficará claro como, 
além de desvelar a crise que afetava as ideologias tradicionais europeias e de descrever a situação 
precária do sujeito, O Homem sem Qualidades é também uma obra que se propõe descobrir novas 
fontes éticas em meio a um contexto extremamente hostil a esse fim. 
Palavra-chave 1: Robert Musil 
Palavra-chave 2: romance 
Palavra-chave 3: Belle époque 
Palavra-chave 4: identidade

Giovanna Dealtry (UERJ) Modernidades cariocas: mediações literárias entre a cidade-artifício e a 
cultura das ruas

A partir da análise de contos e crônicas de João do Rio e Benjamin Constallat pretende-se observar 
como a implementação de certas tecnologias próprias da modernidade, como a iluminação noturna, 
o automóvel e o cinema, e a “importação” de novos hábitos pelas classes aburguesa, como a flânerie 
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e o fascínio pelas classes marginalizadas, promove um movimento extremamente complexo entre 
o escritor-observador e as novas figurações do espaço urbano. Por um lado, cronistas e escritores 
são hábeis em apontar o caráter artificial, caleidoscópico da capital, por outro, a tentativa de 
apagamento das camadas marginalizadas pelo discurso oficial vai contra a práxis de certa 
modernidade boêmia europeia, fascinada pelo cotidiano dos chamados marginais, como forma de 
escapar ao tédio burguês. Tais elementos, em uma cidade como o Rio de Janeiro, dominada por uma 
forte cultura das ruas de base africana e afro-descente termina por revelar o olhar contraditório dos 
escritores desse período. Receosos da perda da cidade da memória, fascinados pela ebulição da nova 
cidade, incapazes, muitas vezes, de perceber que os corpos marginais carregam a memória da cidade 
em vias de desaparecimento. 
Palavra-chave 1: Modernismo 
Palavra-chave 2: João do Rio 
Palavra-chave 3: cultura das ruas

José Osmar de Melo (PUC Minas) O duo dissonante entre a voz do autor e a voz do narrador em 
Vida e morte  de M. J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto

Este ensaio tem como objetivo demonstrar a consciência com que Lima Barreto, no romance Vida 
e morte de M. J. Gonzaga de Sá, lida com a linguagem e usa o humor e a ironia como elementos 
fundamentais para desmistificar sua narrativa como representação da realidade, apresentando-a 
como resultado estético de uma poética do artifício, que valoriza, sobretudo, o processo artístico 
e metalingüístico de construção do texto literário. Através dessa estratégia de criação literária, o 
autor procura demonstrar, mediante o recurso à ironia romântica, os artifícios dos procedimentos 
da construção textual, ao abrir as portas de sua oficina de produção de ilusões, para revelar ao 
leitor que sua arte constitui-se como um consciente e auto-consciente exercício de linguagem, 
fundamentado no lúdico (des)velamento das artimanhas da criação ficcional que no romance em 
questão se confirma como jogo textual conscientemente elaborado como arte. 
Palavra-chave 1: Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá  
Palavra-chave 2: Ironia romântica 
Palavra-chave 3: Ironia retórica 
Palavra-chave 4: Poética do artifício

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Ricardo Souza de Carvalho (USP)  A formação do acervo de Oliveira Lima entre a Belle Époque 
nacional e internacional

Oliveira Lima (1867-1928), entre as últimas décadas do século XIX e o começo do XX, reuniu livros, 
manuscritos, cartas, fotografias e outros materiais, cuja quantidade e valor não se restringiam às 
funções de instrumento de trabalho ou de memória particular. Dessa maneira, o destino do acervo 
passou a ser considerado como público, o que ocorreu em 1916 a partir de sua doação à Catholic 
University of America (Washington DC), com a condição de permanecer separado de qualquer outro 
acervo, o que prossegue até hoje sob o nome de Oliveira Lima Library. Desde cedo, tanto o homem 
de letras quanto o colecionador conduziram a formação do acervo, enriquecido também à medida 
que se ampliavam as pessoas e os lugares que conhecia durante sua trajetória. De um lado, manteve 

contato estreito com as principais figuras da Belle Époque brasileira, e de outro, por meio de seu 
trabalho como diplomata e viagens, inseriu-se no cerne da Belle Époque internacional. 
Palavra-chave 1: Oliveira Lima  
Palavra-chave 2: acervo de escritores 
Palavra-chave 3: Belle Epoque

Carmem Negreiros (UERJ) Lima Barreto: o intelectual, a cidade e a nação

No Rio de Janeiro, centro do mundo político, econômico e literário da Belle Époque brasileira, 
os intelectuais discutem em cafés, confeitarias e nos jornais sobre os projetos de nação a serem 
implementados pelo regime republicano. Todos estão imbuídos da tarefa de pensar o que é o Brasil 
e quem são os brasileiros. No cerne dos debates, pode-se incluir a questão sugerida pelo escritor 
carioca: “não nos lembramos que nós não nos conhecemos uns aos outros, dentro de nosso próprio 
país” (LIMA BARRETO, Correspondência, 1956, p. 270). Para protagonizar os diferentes projetos 
de nação, os intelectuais dividem-se em torno de alguns temas, entre eles a defesa da alfabetização 
e instrução básica, compreendidas como práticas emancipatórias; o saneamento e higienização 
para civilizar o país com modernização tecnológica e científica. O resultado aparece em projetos 
políticos excludentes e autoritários de modernidade e progresso, no desejo de branqueamento de 
práticas culturais simultaneamente à retomada de pesquisas folclóricas e de indagação do papel dos 
descendentes africanos e da mestiçagem na construção do Brasil. Em meio a dissensões, destacam-
se os vários matizes do nacionalismo, com ênfase no ufanismo tradicional que associa natureza e 
cultura, como exemplificam a obra de Afonso Celso, Por que me ufano do meu país; as seções da 
revista Kosmos (1904-1920) apresentando recordações de viagem e narrativas de personagens e 
paisagens ao redor e através do Brasil; a obra de Olavo Bilac e Manoel Bonfim Através do Brasil, com 
finalidade didática na formação de crianças e jovens, além de muitas ações intelectuais, como a Liga 
de Defesa Nacional criada por Olavo Bilac em 1916 e a campanha, defendida pelo poeta e autor do 
Hino à Bandeira, para o serviço militar obrigatório. Longe de ser somente diletantismo e sorriso da 
sociedade como cópia imperfeita do mundo parisiense, a vida literária da Belle Époque configura-se 
tensa, rica e angustiante, porque nela os intelectuais e literatos produziram questões fundamentais 
para a cultura brasileira que repercutirão na Semana de 22, na revolução de 30 e nas polêmicas do 
Estado Novo. Lima Barreto garantiu intensa participação nos debates da vida intelectual e literária 
da Belle Époque. Em meio ao intenso e violento processo modernizador, que teve o Rio de Janeiro 
como cenário e a rua do Ouvidor como palco, realizou a reflexão entre tradição e modernidade, 
subjetividade e modos de percepção, a sugerir que, na cidade, os deslocamentos, as tecnologias 
visuais, as reformas e derrubadas tornam as categorias como espaço e tempo, sujeito e objeto 
incertas, instáveis, porque em mutação contínua. Preocupado com os destinos da Literatura frente 
ao dinamismo da vida cultural, o escritor questiona: como afetar o leitor, tornando a escrita também 
um estímulo impactante à percepção? O ponto forte da inserção do escritor nos debates intelectuais 
está na ficcionalização das questões: que rosto tem o Brasil? Pode a Literatura ainda reconfigurá-lo? 
Para desenvolver tais reflexões, a comunicação partirá do diálogo entre dois conhecidos personagens 
de Lima Barreto: Policarpo Quaresma e Gonzaga de Sá.  
Palavra-chave 1: Belle Époque 
Palavra-chave 2: Lima Barreto 
Palavra-chave 3: Nação 
Palavra-chave 4: Cidade
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Armando Ferreira Gens Filho (UERJ) O retorno de Olavo Bilac: triunfo e distinção nas páginas da 
Careta

Uma imagem vigorosa para representar a Belle Époque encontra-se, segundo Jeffrey D. Needell, na 
Avenida Central. Fachadas grandiosas, arejamento espacial, modernização e civilidades forjadas oferecem 
traços para o retrato de um período caracterizado por cultuar a vertigem, a rapidez e a voragem. A 
vida ao ar livre, a preocupação extrema com a aparência, o sensualismo visual, a circulação de revistas 
ilustradas, o desenvolvimento técnico e a leitura de romances de escândalo, entre outras características, 
fazem do espaço público e da literatura uma grande avenida, na qual tudo se expõe em contínuo fluxo. 
No que diz respeito ao espaço gráfico, as revistas ilustradas refletem esse efeito avenida e esmeram-
se em agilizar a disseminação de informações com fluidez. Em suas páginas, o tempo presente ganha 
notoriedade através de diferentes recursos que buscam dar visibilidade às transformações que estão 
ocorrendo no espaço urbano e que exigem novas formas de viver a modernização. Metaforicamente, 
folhear as páginas de revistas ilustradas equivale a percorrer uma avenida com muitos apelos visuais, 
em sucessão. Não será pois sem motivo que o estilo Art Nouveau, identidade gráfica para algumas 
revistas ilustradas, encarne o gosto da burguesia que, com avidez, encanta-se com o ornamental, 
deleita-se com motivos naturais, superposições, estruturas orgânicas, linhas fluidas, mas que também, 
contraditoriamente, não deixa de apreciar aspectos sórdidos da existência. A despeito deste contexto 
marcado por muitas variáveis, a proposta desta comunicação incide sobre um corpus muito específico: 
os sonetos de Olavo Bilac ilustrados por J. Carlos que irrompem nas páginas da revista Careta entre 
1912-1914. Portanto, se o cerne desta comunicação reside nas relações entre texto, imagem e revista 
ilustrada, não é demais frisar que o tratamento aplicado à publicação dos sonetos bilaquianos comemora 
o retorno do autor de Tarde (1919) à imprensa, após um longo período de afastamento. A volta triunfal 
de Olavo Bilac ao seu “habitat” pode ser acompanhada nas páginas da Careta (1908-1960) — revista 
fluminense ilustrada. Ali, relações entre poema, artes visuais e gráficas, no período compreendido entre 
1912 e 1914, realizam-se de modo bastante refinado para a retórica gráfica do período, conferindo a elas 
notória distinção, como bem atesta o diálogo entre as ilustrações de J. Carlos (1914-1950) e os sonetos de 
Olavo Bilac (1865-1918). Levando-se em consideração a presença marcante do Art Nouveau articulado 
ao Art Déco, estilos decorativos com ampla aplicação nas artes visuais da Belle Époque, pretende-se 
colocar em discussão o caráter ornamental e isolante atribuído às molduras que guarnecem os poemas 
bilaquianos, por entender que a moldura se articula aos sonetos para compor um conjunto em que texto 
e imagem interagem de diferentes perspectivas. Se a análise do conjunto revela desvios, rivalidades, 
dessincronizações e acréscimos hierarquizantes que colocam sob suspeição a convivência pacífica 
entre eles, a análise das molduras promove um questionamento sobre a função que elas desempenham, 
quando entram em contato com os sentidos do poema e com o olhar do leitor-espectador, porque 
reinventam um modo de ler que reflete a visibilidade evidenciada nas sociabilidades da Belle Époque. 
Palavra-chave 1: Belle Époque 
Palavra-chave 2: Poesia Brasileira 
Palavra-chave 3: Revista Ilustrada 
Palavra-chave 4: Imagem

Leonardo Pinto Mendes (UERJ) Histórias para sorumbáticos: Pedro Rabelo e a “leitura alegre” na 
Belle Époque

Uma marca de modernização do final do século XIX no Brasil foi o aparecimento da chamada “Leitura 
Alegre”, criada para atender à crescente demanda masculina de literatura licenciosa. Com o fim da 
escravidão legal (1888) e a deposição do Imperador (1889), as cidades e o mercado livreiro cresciam. 

A década de 1890 marca o início de um processo crescente de visibilidade do livro pornográfico, que 
passava a ser anunciado e reconhecido nos jornais e livrarias, sem perder completamente o caráter de 
literatura perigosa e clandestina. Ligada ao corpo e ao prazer, a “Leitura Alegre” reconectava os leitores 
com a alegria de estar vivo, com promessas de “afugentar os desgostos, desenvolver os nervos e ativar 
a vontade”. Além de “Leitura Alegre”, havia outros eufemismos adotados pelas livrarias para designar 
essa literatura: “Biblioteca Reservada”, “Biblioteca Picante”, “Biblioteca do Solteirão” e o mais conhecido 
“Livros (ou Leitura) para Homens”, variações que acentuavam o caráter erótico, secreto e divertido das 
obras. Por trás do acesso restrito estava o aviso de que tais livros eram picantes. A denominação servia 
para designar o tipo de livro à venda e não impedia que as mulheres os lessem. Muitos condenavam a 
crescente visibilidade desses livros, mas o Código Penal de 1890 não proibia a publicação ou circulação 
de impressos pornográficos. A “Leitura Alegre” incluía impressos pornográficos, mas sua marca era 
oferecer divertimento “picante” em sentido amplo. A princípio, velhos romances libertinos e novos 
romances naturalistas eram comercializados nessa categoria, mas aos poucos apareceram produções 
escritas especialmente para o mercado da “Leitura Alegre”. Grande quantidade de impressos anônimos 
foram publicados para atender a essa demanda no período. Além disso, jovens escritores em ascensão, 
como Coelho Neto (1864-1934), Olavo Bilac (1865-1918) e Pedro Rabelo (1868-1905), produziram 
especialmente para esse mercado uma literatura que permanece praticamente desconhecida. Em agosto 
de 1896, os escritores criaram uma coluna de primeira página no influente jornal carioca Gazeta de 
Notícias, chamada “O Filhote”, na qual testavam os limites da literatura obscena/picante nos jornais de 
grande circulação. Os textos eram assinados por pseudônimos que não eram segredo para ninguém, mas 
reafirmavam o caráter clandestino dessa literatura. Coelho Neto assinava como “Caliban”, Bilac como 
“Puff” e Pedro Rabelo como “Pierrot”. Logo em seguida, mantendo os pseudônimos, os textos foram 
publicados em formato de livro pela Livraria Laemmert, uma das mais antigas e respeitadas da cidade, na 
requintada rua do Ouvidor. O selo de prestígio autenticava uma faixa do mercado livreiro voltada para o 
público masculino que vendia abertamente o sexo como produto de consumo. Nessa comunicação vamos 
conhecer o livro de Pedro Rabelo, Casos alegres: Histórias para gente sorumbática, publicado em 1905. 
Palavra-chave 1: Pornografia 
Palavra-chave 2: Pedro Rabelo 
Palavra-chave 3: Belle Époque 
Palavra-chave 4: Imprensa e literatura

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Luciana Persice Nogueira (UERJ) Em Busca de Mundos Perdidos: a Belle Époque, a arqueologia e 
o romance proustiano

A Belle Epoque corresponde, de uma maneira geral, a um período de paz e prosperidade, revestido de 
brilho – no campo das artes – e de entusiasmo – por inovações técnicas e tecnológicas. Combinados, brilho 
e entusiasmo alimentam uma cultura urbana cosmopolita e complexa, eivada de sucessivas e profundas 
transformações, em todos os níveis. Uma das ciências que se renovam, desenvolvem e estruturam nesse 
período é a arqueologia. Esse “estudo do passado” evolui, descortina admiráveis velhos mundos, e, a cada 
nova descoberta, encanta e anima círculos intelectuais e acadêmicos da época. Evidentemente, não se 
trata de mera onda de curiosidade nostálgica. Trata-se da expressão, no mundo da pesquisa científica 
(grandemente influenciada pela tradição humanista), da revolução do olhar que se opera ao longo do 
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século XIX e se estende pela Belle Epoque. Jonathan Crary (2012), ao estudar a visão e a modernidade 
no século XIX, usa por epígrafe de seu livro uma frase do filósofo francês Paul Virilio: “o campo da visão 
sempre me pareceu comparável ao sítio de uma escavação arqueológica”: visão ou registro de imagens 
que se produz por camadas, acrescentando e acumulando sedimentos e impressões (inclusive no sentido 
fotográfico). A arqueologia será, assim, signo da visão moderna que impera na Belle Epoque, e funcionará, 
inclusive, como metáfora dessa renovação da visão do mundo, em diversos fenômenos intrínsecos a essa 
modernidade. Freud, por exemplo, a usa como modelo para seu método de análise. E Proust, escritor 
paradigmático da Belle Epoque francesa, e de forma totalmente independente do “pai da psicanálise”, 
absorve a mesma estrutura em sua escritura (independente, já que Freud e Proust não tomaram 
conhecimento de seus respectivos trabalhos). Pois estava “no ar do tempo” essa busca, em camadas 
inferiores e anteriores, de perspectivas, explicações e sentidos. Marcel Proust retrata, com descomunais 
detalhe e esmero, um vasto afresco da sociedade parisiense, seus personagens e celebridades, misturando 
ficção, história, e autobiografia – o que vai provocar, na medida em que os volumes da obra são editados, 
reações imediatas, nem todas positivas, de um público que reconhece sua atualidade – tanto no 
caráter mundano da(s) história(s) narrada(s) quanto nos enxertos de crítica e teoria da arte afinados 
com as polêmicas que se travavam no meio artístico e científico da época. Nas entrelinhas dessa obra 
romancesca colossal, versão proustiana de uma “comédia humana” (Proust é grande leitor de Balzac), 
lê-se um importante e erudito ensaio sobre a arte e o tempo. Em Busca do Tempo Perdido é uma obra 
multifacetada, que o próprio autor compara a uma catedral, mas que poderia ser considerada como uma 
“catedral enterrada” (outra referência a Balzac, que fala de uma “cathédrale ensevelie”) – obra, portanto, 
sobre o tempo, sua perda e sua busca – inclusive arqueológica. Um dos principais inspiradores dessa 
obra literária monumental é John Ruskin (1822-1900) – esteta, moralista, teórico, sociólogo, reformador 
socialista, crítico de arte, desenhista, colecionador e mecenas britânico cuja obra – também ela colossal 
– fascinou Proust durante alguns anos. Entre 1899 e 1906, o escritor francês vai dedicar todos os seus 
esforços ao estudo, comentário, interpretação, tradução e divulgação de títulos do pensador britânico na 
França, antes, portanto, de escrever sua Recherche. Aliás, esse trabalho, a conhecida “era das traduções” 
(expressão sua), lhe permite, justamente, abandonar esboços inacabados (publicados postumamente: 
Jean Santeuil e Contre Sainte-Beuve) e conceber o projeto literário da Recherche, que, com o tempo, o 
incluirá no rol dos “clássicos” franceses. Ruskin é teórico do “olhar inocente” (que não é, de fato, inocente, 
mas livre de convenções e códigos históricos) diante da obra de arte, e prega uma visão especializada, que 
recebe cores e formas como conjuntos de fragmentos e privilegia o processo de percepção. Ruskin será, 
por isso mesmo, grande rival do arquiteto francês Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), e eles estarão em 
campos opostos de políticas de preservação patrimonial (Ruskin defende o “ruinismo” – que leva em conta 
a ação do tempo como elemento constituinte do monumento a ser preservado –, enquanto Viollet-le-Duc 
promove a restauração interventora de monumentos, eliminando os traços da ação do tempo sobre eles). 
Proust, em vários momentos de sua obra, vai deixar clara sua própria oposição às concepções de Viollet-
le-Duc (alinhando-se a Ruskin, portanto, sem necessariamente mencioná-lo). Proust também vai semear 
referências à arqueologia e a sítios arqueológicos ao longo dos tomos de seu romance. Vários trechos 
de sua obra poderão ser destacados para evidenciar e explanar como o texto proustiano testemunha o 
trabalho do “ar do tempo” (como aqui mencionado), assim como manifesta a importância da arqueologia, 
e da visão e do olhar arqueológicos, diante do mundo e das artes durante a Belle Epoque. 
Palavra-chave 1: Belle Epoque  
Palavra-chave 2: arqueologia 
Palavra-chave 3: modernidade  
Palavra-chave 4: Proust

Marta Rodrigues (Colégio Pedro II / NUPELL) As exigências do romance: uma breve análise em 
as Ilusões Perdidas e Recordações do Escrivão Isaías Caminha

O romance surge da necessidade da burguesia de ver-se representada, é a expressão do mundo burguês 
capitalista em franca ascensão. O leitor procura estabelecer com a leitura uma relação de identidade, de 
empatia, associada à experiência humana mais subjetivista do mundo moderno. O romance passa a ser a 
expressão da revolução cultural operada pela sociedade burguesa, representando a vida reprogramada 
segundo o modo capitalista de produção. As alterações do espaço urbano, a nova dinâmica do mundo 
fazem emergir um novo olhar sobre a realidade, que não mais se apresenta de forma estática. Dessa 
forma, um mundo em processo de evolução exige um olhar diferenciado sobre o real e também uma 
representação desse real adaptada às novas percepções. Altera-se a forma de narrar e a forma de 
recepção desse narrar, ou seja, muda o papel do narrador, em certa medida responsável por educar 
o olhar do leitor, e também a forma como o leitor passa a receber o texto literário, assim como suas 
expectativas quanto à narrativa. A relação que se estabelece entre a cidade e o olhar que capta o espaço 
urbano em seu processo de acelerada modificação é um dos aspectos presentes em As ilusões perdidas, 
de Honorè de Balzac, e Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Os protagonistas são 
originários de cidades interioranas e precisam se adaptar a uma realidade completamente diversa da 
que conheciam. É justamente do choque entre o que se idealizava, no que diz respeito às oportunidades 
na capital, e a realidade com a qual se confrontam que eclodirá o processo de derrocada das ilusões. 
O presente trabalho pretende analisar o surgimento do romance e de que forma as características 
peculiares desse novo tipo de escritura se apresentam nos romances em questão. Um recorte curto de um 
longo estudo acerca do processo de desilusão dos personagens Luciano e Isaías em seu confronto com 
um mundo em que ilusões não têm mais espaço. 
Palavra-chave 1: Romance 
Palavra-chave 2: Realismo 
Palavra-chave 3: Balzac 
Palavra-chave 4: Lima Barreto

Viviana Mónica Vermes (UFES) Machado de Assis, a cidade, a música e o tempo

A cidade do Rio de Janeiro entre o século XIX e as duas primeiras décadas do século XX foi alvo de 
vários projetos reformistas, tanto em aspectos físicos da cidade quanto no âmbito dos costumes. 
O processo teve início ainda no começo do século XIX, com a vinda da família real portuguesa em 
1808, e um marco foi a criação do Município Neutro, separado do resto da província, em 1834, 
numa trajetória de construção física e simbólica, primeiro da capital imperial, depois da capital 
da República. A oposição entre uma visão de cidade provinciana vs. cidade capital se estendeu 
até o século XX, com esforços em fazer desaparecer o Rio colonial dando lugar à cidade moderna 
(ou a uma ideia de cidade moderna) e pesa também nas representações da vida na cidade que 
encontramos em vários tipos de documentos. Nestes percebe-se quanto a música integrava a teia de 
atividades e experiências da cidade do Rio de Janeiro no período de grandes transformações que foi 
a primeira década da República. Fazia-se música praticamente em todos os lugares: na rua, em casa, 
nos teatros, nos restaurantes e cafés. Parte dessas práticas e repertórios musicais aparece registrada 
na historiografia da música brasileira, parte pode ser recuperada a partir da análise de fontes 
como jornais e documentos oficiais, mas essa documentação nem sempre nos permite perceber os 
significados que tais repertórios e práticas tinham para as pessoas que os experimentavam. Nas 
crônicas, que saem do espaço híbrido entre a notícia e a fantasia, produzidas para consumo imediato 
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e permeadas da experiência da vida na cidade, encontramos inevitavelmente os ecos da música 
que se fazia e da forma como era recebida ao menos por uma parte daquela sociedade. Da vasta 
produção carioca de crônicas do período em tela, selecionamos a série “A Semana” de Machado de 
Assis, publicada no jornal Gazeta de Notícias entre 1892 e 1897. Este é último conjunto de crônicas 
escritas por Machado e são consideradas como os melhores exemplares do autor nesse gênero. 
Trata-se de um conjunto de 248 crônicas em 49 das quais há referência direta à música. Essas 
crônicas, assim como todas as outras séries que Machado publicou ao longo de sua vida, tinham 
como propósito esse destino fugaz nas páginas dos jornais de circulação diária. E com seu tom 
sem monumentalidade e ênfase, como aponta Antonio Candido, nos possibilita uma aproximação 
da experiência quotidiana, dos usos e valores, “ajudando a restabelecer a dimensão das coisas 
e das pessoas.” (Antonio Candido, 1992, p. 14). Ao superpor o relato dos manuais de história da 
música brasileira, o registro das atividades diárias no jornal O Paiz, documentos oficiais (posturas 
e processos) e as crônicas de Machado de Assis, vislumbramos com mais riqueza a intensa vida 
musical do Rio de Janeiro da última década do século XIX. 
Palavra-chave 1: Rio de Janeiro 
Palavra-chave 2: música 
Palavra-chave 3: crônica 
Palavra-chave 4: Machado de Assis

Marcos Vinícius Scheffel (UFRJ) Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá: apontamentos para uma 
edição crítica

Em correspondência de 2 de setembro de 1918, Monteiro Lobato revelava a Lima Barreto que “A 
revista do Brasil deseja vê-lo ardentemente entre os seus colaboradores.” Tratava-se do convite 
para o autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma publicar um romance pela editora fundada por 
Monteiro Lobato e com a garantia de receber por essa produção. Muito provavelmente, o autor 
fluminense, que se encontrava internado pela primeira vez no hospício da Praia Vermelha, não tinha 
um livro “pronto” e acabou recorrendo a um antigo projeto seu: Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, 
que teve seus primeiros esboços em 1906. O resultado final do romance remete a essa trajetória 
acidentada que articula tempos distintos: 1) o início do século representado na narrativa e o tempo 
presente da escrita que pode analisar criticamente os resultados das reformas promovidas na 
cidade do Rio de Janeiro; 2) o impacto das reformas vivenciado por Gonzaga de Sá e as reflexões do 
personagem-narrador Augusto Machado sobre o passado a partir da vivência com Gonzaga de Sá; 3) 
o jovem autor Lima Barreto – cheio de sonhos e pretensões quanto aos seus projetos literários – e o 
autor que tinha construído para si um espaço na cena literária brasileira. Por tudo isso, este romance 
de Lima Barreto acaba trazendo características pouco comuns à escrita do autor, como o tom 
reflexivo-amargo e a alusão há vários marcos da história do Rio de Janeiro, mas também potencializa 
recursos já experimentados em romances anteriores, em especial, o registro muito próximo ao da 
crônica. O presente trabalho pretende discutir esses aspectos relacionados à publicação de Vida e 
Morte de M.J. Gonzaga de Sá e apresentar um projeto em andamento para publicação de uma edição 
crítica deste romance. 
Palavra-chave 1: Lima Barreto 
Palavra-chave 2: Ficção brasileira 
Palavra-chave 3: Crônica 
Palavra-chave 4: Edição crítica

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Elaine Brito Souza (UFRJ) O Diário Íntimo de Lima Barreto: subjetividade, memória e fragmento

Escrito ente 1903 e 1921, o Diário íntimo de Lima Barreto permite problematizar questões 
relacionadas não apenas aos gêneros autobiográficos, mas também ao contexto em que foi concebido 
– a belle époque carioca. Nessa perspectiva, pretendemos abordar o Diário íntimo do escritor como 
obra que se desvia do cânone memorialístico e, ao mesmo tempo, reflete as transformações sofridas 
pela percepção humana. O objetivo desta comunicação é, portanto, entender a fragmentação do Diário 
íntimo em estudo como produto de uma nova sensibilidade, moldada pela técnica. Nossa reflexão 
tem como ponto de partida o prefácio de Gilberto Freyre à edição de 1956, organizada por Francisco 
de Assis Barbosa. Nele, o autor de Casa grande & senzala relaciona a escrita desarticulada do Diário 
íntimo à personalidade e à vida boêmia de seu autor. Em nossa visão, porém, a justificativa ampara-se 
em juízos de valor, o que nos convida a empreender outra abordagem sobre a questão. Assim sendo, 
partindo de pressupostos formulados por Philippe Lejeune e Maurice Blanchot, entre outros teóricos 
dos gêneros autobiográficos, veremos que a fragmentação consiste em um traço formal do diário. 
Portanto, entendemos que é preciso esclarecer por que insistimos em analisar o Diário íntimo de 
Lima Barreto sob a perspectiva do fragmentário. Nossa hipótese é que a concepção do Diário íntimo 
de Lima Barreto mantém relação com o novo estatuto da percepção na modernidade, proporcionado 
pela experiência urbana. Faz-se necessário pensar, então, as consequências desse processo para a 
escrita, a memória e a subjetividade. Nesse caso, a fragmentação se apresenta como uma exigência, e 
não como simples problema de composição. Para desenvolver esse conjunto de ideias, pretendemos 
traçar, brevemente, um histórico do fragmento no pensamento ocidental. Veremos que não se trata de 
uma novidade moderna, tendo em vista a escrita aforística de filósofos como Friedrich Schlegel. No 
entanto, será preciso compreender a diferença entre os românticos alemães e outras correntes, como a 
nietzschiana, sobre o fragmento. Além disso, recorremos aos estudos sobre o fenômeno do urbano, que 
comparecem em teóricos como Walter Benjamin e Georg Simmel. Para investigar questões relativas 
à subjetividade, consideramos essenciais as formulações de Friedrich Nietzsche sobre o tema. Em se 
tratando da modernidade brasileira, a pesquisadora Flora Süssekind fornece subsídios importantes 
para pensarmos a relação entre a obra de Lima Barreto e as mais diversas técnicas que passam a 
frequentar o cotidiano das grandes cidades, como o Rio de Janeiro. Por fim, gostaríamos de mencionar 
que o presente estudo serve de base para a escrita de um dos capítulos de minha tese de Doutorado, 
ainda em andamento. 
Palavra-chave 1: diário  
Palavra-chave 2: memória 
Palavra-chave 3: subjetividade  
Palavra-chave 4: fragmento

Rosa Maria de Carvalho Gens (UFRJ) Cecília Vasconcelos e as modernas mulheres: a figuração de 
Chrysanthème

A Belle Époque carioca aponta para uma intricada rede de tendências, que se espraiam ao final do 
século XIX e prosseguem nas primeiras décadas do XX. Entre elas, avultam as ligadas ao panorama de 
movimento vertiginoso, às tensões modernas, às dinâmicas de gênero e ao traçado da cidade do Rio 
de Janeiro, profundamente modificado. Os tempos mudaram, como nos afirmava João do Rio em seu 
O momento literário, e, com eles, os papéis ligados a homens e mulheres se reconfiguram. A presente 
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comunicação revisita a obra da escritora Cecília Bandeira de Melo Rebelo de Vasconcelos (1870-1948), 
que se assinava Madame Chrysanthème, figura literária que publicou em jornais, revistas e lançou 
quinze volumes, com ampla aceitação por parte do público. O pseudônimo tem origem na obra de 
Pierre Loti denominada Madame Chrysanthème, publicada em 1887, e a sintonia da escritora com o 
autor francês dá-se, principalmente, pelo painel descritivo que marca seus textos. A autora sobrevive 
da literatura e possui laços com a sociedade que permitem visualizá-la como pertencente ao campo 
literário de maneira excêntrica. Busca-se, aqui, estudar a representação das mulheres em suas obras, 
motivo perseguido pela autora, paralelamente à apreensão da imagem da cidade do Rio de Janeiro. A 
literatura, como importante espaço de revelação de construção de gênero, pode se expor tanto como 
reforço e promoção das normas sociais quanto como questionamento da experiência social. Observa-
se, então, que as personagens femininas produzidas pela escritora não agem segundo as convenções, 
desfilam pelas ruas do Rio de Janeiro surpreendendo os passantes, usam o sexo como elemento de 
poder, utilizam drogas e dançam o foxtrote e o ragtime. No entanto, sua elaboração ficcional continua 
esquemática, sem complexidade psicológica. Ficções plasmadas no desejo, apontam para o estranho 
e para o consumível pelo público da época, mostrando-se como literatura de choque, de escândalo. 
Pela leitura dos títulos de seus volumes e dos anúncios que os veicularam nos jornais, fica patente o 
propósito da autora de atingir um grande número de leitores a partir de uma estratégia de sedução 
pelo apelo ao erótico, ao moderno, ao violento. As capas de suas edições também visam a servir de 
chamariz, com a presença de mulheres nuas, cadáveres, expressões faciais enigmáticas.Tem-se como 
objetivo maior, portanto, reinterpretar e revisar alguns pontos da obra de Chrysanthème, notadamente 
nos romances Enervadas (1922) e Matar (1927), que dizem respeito a valores, convenções, 
experiências, influências e afinidades. A autora celebra o feminino, mostra-o e desnuda-o, através de 
representações vigorosas, que compõem o leque de possibilidades de entendimento de mulheres à 
beira do moderno, mas ainda vagando à margem de uma consciência de seu papel enquanto mulheres. 
Palavra-chave 1: Chrysanthème 
Palavra-chave 2: Belle Époque carioca 
Palavra-chave 3: relações de gênero 
Palavra-chave 4: ficção brasileira

Jean-Pierre Chauvin (USP) Juó Bananére e o legado da “blague” na obra de Carlos Henrique Iotti

A atuação do paulistano Alexandre Ribeiro Marcondes Machado (1892-1933) em “La divina increnca” 
e como cronista do jornal O Pirralho, entre 1910 e 1920, traduz bem o espírito debochado e aguerrido 
dos jornalistas e escritores do início do século XX, frequentemente postos à margem do cânone 
literário modernista – capitaneado por Mário e Oswald de Andrade. Sem ser assíduo frequentador dos 
salões da Pauliceia, durante a Belle Époque, Juó Bananére fez da imprensa uma plataforma cultural, 
popularizando a crônica de “divertissement” e o poema-piada. Neste trabalho, relativiza-se o assim 
chamado Pré-Modernismo e reivindica-se lugar de destaque para a produção desse escritor de sotaque 
italiano, à luz de relevantes estudos a seu respeito, empreendidos nas últimas três décadas. Retoma-
se a discussão em torno dos gêneros risíveis, como o chiste, a paródia e a sátira, já que nas mãos de 
Juó Bananére a “blague” assumiu estatuto literário e consolidou-se como forma de engajamento. 
Um dado curioso é que, cinquenta anos após a morte de Marcondes Machado, o cartunista gaúcho 
Carlos Henrique Iotti (nascido em Caxias do Sul, no ano de 1954) tenha criado a personagem Radicci, 
protagonista de numerosas histórias em quadrinhos em que o dialeto ítalo-brasileiro desempenha 
papel tão relevante quanto na obra de Juó Bananére. Em ambos os autores, a qualidade das obras 
resulta do consórcio entre imagem e palavra, seja por meio de caricaturas, seja por intermédio de 

historietas agitadas por figuras marcantes, com dicção peculiar e idiomas misturados. Desse modo, 
a crônica, a poesia e as tiras em quadrinhos não limitam o fazer literário; antes, potencializam o seu 
alcance por intermédio dos gêneros cômicos. Por meio da “blague”, a crítica, a fluidez e a estilização 
caminham juntas. Independentemente do suporte ou da modalidade textual empregada, percebem-
se formas de interlocução entre os dois escritores de origem italiana. Separadas por meio século, 
as narrativas de Bananére e Radicci desenrolam-se sob o protagonismo da linguagem macarrônica, 
favorecendo a primazia do senso crítico sobre as ideias prontas. 
Palavra-chave 1: Juó Bananére 
Palavra-chave 2: Literatura brasileira 
Palavra-chave 3: Blague 
Palavra-chave 4: Carlos Henrique Iotti

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7

Inara Ribeiro Gomes (UFPE) Sexo e cosmopolitismo em Mademoiselle Cinema e Madame 
Pommery

Seguindo uma vertente de estudos que tem revisitado a produção cultural de nossa Belle Époque e, 
particularmente, dado atenção crítica a textos que foram durante muito tempo relegados ao campo 
da literatura menor, quando não da subliteratura, estamos propondo uma leitura comparativa de 
Mademoiselle Cinema, de Benjamim Costallat, e de Madame Pommery, de Hilário Tácito. As duas 
obras podem ser aproximadas pela conjugação temática entre sexo e cosmopolitismo, pelo modo 
como a sexualidade feminina associa-se ao modern style almejado por certos setores da classe 
alta. O fato de os dois romances serem titulados pelas designações das protagonistas femininas é 
um indício de ser o comportamento sexual da mulher o parâmetro para aferir transformações de 
costumes sociais num período de intensa modernização urbana e técnica. Ambas são “personagens-
figurinos”, para usar a expressão de Flora Süssekind, uma mademoiselle e uma madame cognominadas 
francesamente: a primeira, o nome de um produto da cultura de massas, e signo de modernidade; 
a segunda, o de uma marca de champanhe, índice do refinamento cosmopolita que sua portadora 
impõe ao “gentio” paulista. Esses nomes-etiqueta servem aos propósitos de seus autores de compor 
aligeirados romances-crônicas valendo-se da ironia, da caricatura e da sátira. As duas obras são 
exemplos do que José Paulo Paes denominou “literatura de garçonnière” no ensaio “O art-nouveau 
na literatura brasileira” – romances de alcova por onde desfilam dândis, mademoiselles impudicas, 
astutas cafetinas. Escritores que exerceram a atividade jornalística, tais como Théo Filho, João do 
Rio e o próprio Costallat expressaram, em suas crônicas, a atração pelo lado escondido da vida social 
urbana e pelo escândalo social, projetando, nas suas representações do bas-fond, muito do imaginário 
provinciano sobre a vida parisiense. O contraponto entre a jovem da classe alta e típica melindrosa, 
de Mademoiselle Cinema, e a prostituta industriosa e civilizadora, de Madame Pommery, permite 
o confronto entre o processo de modernização da São Paulo da “civilização do café”, e o da capital 
da República, cujas elites urbanas eram mais permeáveis às modas e revoluções comportamentais 
que desembarcavam de Paris. A ambiguidade entre o fascínio pela mundaneidade cosmopolita e os 
valores burgueses tradicionais, numa sociedade ainda perpassada pelo patriarcalismo, revela-se 
no tom pedagógico das duas obras, na sátira que pretende “corrigir os costumes” ao mesmo tempo 
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em que fornece uma imagem sedutora desses mesmos costumes. Nossa análise das obras tentará, 
então, colocar em foco essa ambivalência do discurso narrativo, que, sob o manto da ironia, torna 
indeterminados os sentidos que se produzem na superfície textual. 
Palavra-chave 1: cosmopolitismo 
Palavra-chave 2: sexo 
Palavra-chave 3: literatura na belle époque 
Palavra-chave 4: Hilário Tácito e Benjamin Costellat

Thomas Alves Häckel (UERJ) Esfinge além do realismo

O trabalho tem por objetivo o estudo do romance Esfinge, de Coelho Neto, a partir de uma visão que vá 
além do conceito de realismo estabelecido pela crítica brasileira ao longo da nossa história da literatura. 
Uma vez que o romance pode ser ajuizado em seus dispositivos formais, em suas estratégias de narração, 
em suas sobreposições de imagens, é possível, ao revés de pensá-lo como os estudos da tradição 
historiográfica, pensá-lo como signo capaz de evocar sensações visuais e táteis. O cerne da reflexão são as 
mudanças operadas na virada do século XIX/XX nos mecanismos de percepção. A mutação da experiência 
subjetiva pela alteração da observação, da experiência da temporalidade e dos regimes de atenção atuam 
como um choque de intensificação da vida moderna, principalmente pelas novas tecnologias, causando 
novas necessidades de experiência. Considerando, então, a crise do realismo no romance, pretendo 
compreender o texto como um corpo capaz de produzir impacto na estrutura sensível dos indivíduos, 
permitindo que se discuta para além dos processos de narrar, mas sim como um compartilhamento de 
sensibilidades entre sujeito e literatura, estabelecido como outra categoria do signo linguístico. Com 
esse questionamento da crítica, evocando a matéria verbal como imagem, tal estudo permite colocar 
em xeque a experiência visual, modificando as condições cognitivas, sensoriais e imaginativas dos 
indivíduos. Pode-se pensar, portanto, a cidade como um fenômeno visual, construído com novas formas 
de sentidos dados pela nova experiência urbana alterando a unidade de sentido do real, relacionando-se 
esteticamente com um modo de compreensão do romance a partir de novas formas de entendimento. É 
possível, doravante, discutir acerca da ideia de realismo e política da escrita, visualizando a possibilidade 
ou não de uma autenticidade entre corpo-texto e corpo-realidade empírica, a partir da colocação de 
descrições e narrações do romance em posição com um “antimimetismo” que pretende, com isso, pensar 
uma metafísica da realidade. O romance, com uma composição de si muito mais tátil e expressionista do 
que realista, formula problemas estéticos a partir da escrita sensorial relacionada com expressões visuais 
próximas à fotografia e ao cinema, demostrando uma leitura diferente do romance. Com isso, não tento 
desvendar qualquer enigma da esfinge, mas sim pensar a partir dos signos da linguagem para refletir 
sobre a ideia de texto na virada do século XIX/XX com os adventos e incorporações óticas na literatura, 
as disposições de uma política do realismo e a ideia de um corpo-romance. Para tanto, lerei o romance 
refletindo sobre sua força de experimentação e estranhamento diante à realidade, entendendo-o ora 
como resposta, ora como pergunta às demandas de novas visibilidades trazidas pela arte e pela cidade. 
Palavra-chave 1: crise do realismo 
Palavra-chave 2: corpo-romance 
Palavra-chave 3: sensibilidade

Juliana Nascimento Berlim Amorim (Colégio Pedro II) Karl Kraus e a audácia aforística

Karl Kraus, judeu assimilado, constitui-se em figura central da chamada Modernidade Vienense 
(Wiener Moderne). Jornalista, dramaturgo, orador, moralista, defensor da pureza da língua alemã - a 

versatilidade de Kraus manifestou-se em várias frentes de trabalho, bem como as manifestações de 
adesão ou repúdio a sua obra. Os maiores intelectuais de língua alemã da virada do século XIX ao XX, 
nomes como Thomas Mann, Elias Canetti e Franz Kafka, não puderam ficar indiferentes à retórica 
agressiva e judicativa do vienense. Através dos aforismos publicados na revista Die Fackel (A Tocha), 
percebe o porquê da continuidade do pensamento de Kraus na contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: Karl Kraus 
Palavra-chave 2: Modernidade Vienense 
Palavra-chave 3: Die Fackel

13
Biopoéticas: Experimentos Contemporâneos De Arte E De 
Literatura No Brasil E Na América Latina

Coordenadores: 
Ana Cristina De Rezende Chiara (UERJ) 
Jens Anderman (UZH- Romanisches Seminar) 
Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO)

RESUMO: Este simpósio se inscreve dentro da proposta do XV Encontro da ABRALIC 

“Experiências literárias, textualidades contemporâneas” ao propor discussões de amplo 

espectro sob a ótica de pesquisas em torno da(s) subjetividade(s) em construção, do declínio 

do antropocentrismo arrogante e da abertura do pensamento crítico às manifestações do 

sensível em diversas formas e linguagens. O conceito de Biopoética é um operador crítico que 

busca ultrapassar as fronteiras delimitadas pelo humanismo antropocêntrico relacionado ao 

desenvolvimento da reflexão de Michel Foucault sobre biopolítica e suas sucessivas releituras 

em Giorgio Agamben, Roberto Esposito e outros. 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 na clave das metamorfoses e 

estudos pós-humanos, no sentido da ultrapassagem de certos preceitos modernos em favor de 

áreas temáticas e conceituais interdependentes. A crise de valores e a perda dos referenciais 

que sustentaram crítica e teoria como instrumentais do conhecimento e da experiência estética 

serão postos em cheque 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. Segundo Jens Anderman (Universidade de Zurique): A Biopoetica, nesse sentido, 

pretende pôr em diálogo, e enfrentar duas vertentes importantes de debates contemporâneos 

em teoria crítica e estética: por um lado, a questão da “autoficção” – incluindo, nas áreas de 
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cinema, teatro, as artes visuais e estudos de mídia, a ideia de eus performativos ou indiretos 

“[...] e, por outro lado, a crítica da captura biopolítica da vida e de suas implicações para a 

prática estética”. O olhar sobre o contemporâneo implica a compreensão deste, a partir da 

revisão do conceito de temporalidade via Walter Benjamin, Michel Foucault, Warburg e Giorgio 

Agamben, deslocando o enfoque linear evolutivo (com a noção embutida de futuro) para uma 

compreensão de planos temporais sobrepostos (anacronismos) e considerações espaciais (via 

noção de paisagens e da chamada “sociedade em rede”) e tecnológicas (como vetor de conexão 

e também controle) em que o presente em suas possíveis acepções (agoridade, Octavio Paz; 

sobrevivência, Warburg, Didi-Huberman; co-temporâneo como compartilhamento, Roberto 

Correa dos Santos; pontualidade e presente) faz emergir o desafio da pluralidade, o desafio 

da “imaginação, antecipação e aspirações” (Beatriz Resende apud Appadurai) 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. Por conseguinte, sob o conceito de biopoéticas, deveremos associar “experimentos” 

, “artefatos” , “performances”, e conjugá-los em suas provisoriedades com o levantamento de 

fontes mais estáveis como registros, arquivos ou outras formas de arquivamento, no âmbito do 

Brasil e da América Latina sem abandonar o diálogo com outros continentes. Numa apreciação 

de seu trabalho no livro Ensaio Geral, Nuno Ramos diz que: “Para quem produz cultura no 

Brasil, há sempre de um lado, as tentações da ausência de especialização, um sentimento 

de que tudo ainda está por ser feito, responsável pelo entusiasmo presente em algumas de 

nossas figuras intelectuais e em alguns de nossos momentos culturais decisivos. De outro, há o 

cansaço complementar e renitente devido à inconclusão e impermanência de tudo e de todos, 

um sentimento de que a pedra que arrastamos não descansará jamais no alto da montanha. 

Como nada se fixa de todo e nenhuma conquista consegue enraizar-se, parece que estamos 

condenados a um eterno presente curiosamente intransitivo, voltado para si mesmo, descolado 

do que veio antes e do que deveria vir depois.” (Ramos, p. 13, 2007). Ao ampliar esta discussão 

para outros artistas e universos de criação, aprofundando e refletindo sobre essas questões 

na linha do “o espectro quase contraditório de suas aparências próximas do luto e da alegria”, 

explorando “esta espécie de hesitação constitutiva” como “motor mais verdadeiro” (idem, p. 13). 

Cientes desta condição paradoxal e inerente (extensiva) à América Latina, o Simpósio volta-se, 

sem ser excludente, para uma possível inversão de perspectivas, não só no sentido antropofágico 

(Oswald de Andrade) ou anti-narcísico (Eduardo Viveiros de Castro), mas numa articulação, 

cujas pontas unam o interior ao exterior, a barbárie à civilização, o racionalismo à imaginação 

crítica sem dicotomias excludentes.

PALAVRAS-CHAVE: biopoéticas; contemporâneo; arte; literatura. 

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|15:30] SESSÃO 1
Ítalo Moriconi (UERJ) Corpo, culpa, cidade na poesia de Pasolini

Verifica-se hoje uma redescoberta de Pasolini, a partir da leitura de um artigo seu feita por Didi-
Huberman e da grande exposição sobre a relação entre sua vida e sua obra cinematográfica com a 
cidade de Roma, organizada pela Cinemateca de Paris em 2014. Neste texto, com base num close 
reading e na tradução livre de poemas do livro La religione del mio tempo, de 1961, tento ajustar 
minhas contas com um pensamento tão antípoda e distante do meu quanto sua estética me é cara, 
fundadora e muito próxima. Em Pasolini, a estética sobrepõe-se a todas as demais dimensões do 
criar e do pensar. 
Palavra-chave 1: Pasolini 
Palavra-chave 2: poesia italiana 
Palavra-chave 3: culpa e política 
Palavra-chave 4: estética erótica

Diana Klinger (UFF) Tamara Kamenszain, O livro dos divãs ou “diagnosticar com metáforas”

O trabalho propõe uma leitura do último livro da Tamara Kamenzsain, O livro dos divãs, a partir 
da ideia de “inspiração”, em cruzamento com o discurso filosófico e psicanalítico. O estado 
de “inspiração” ou “entusiasmo”, como concebido por Platão no diálogo “Ion”, está ligado a 
um estar “possesso” ou “fora de si”, isto é, a inspiração é pensada não como uma iluminação 
interior e sim como uma “incorporação” de algo que vem de fora, no caso um furor divino, 
como foi interpretado o entusiasmo posteriormente. Na modernidade, esse “furor divino” vai 
assumindo outras feições, em geral associado a estados alterados da consciência ou mesmo 
com o inconsciente. No último livro de poesia de Tamara Kamenszain é interessante observar 
como se desenvolve um paralelo entre a psicanálise e a poesia como discursos que, ao mesmo 
tempo, “inspiram” e “curam”. Tudo surge do divã psicanalítico (daí o título do livro) onde a 
poeta-personagem relembra sua doença respiratória na infância. “Me resigno a no dejarme 
inspirar”, “Curarse del asma, de no poder inspirar(se) fue una ilusión”, dizem alguns versos. Essa 
“inspiração” tem a ver, então, tanto com uma respiração quanto com uma escuta, com a troca 
que acontece no divã psicanalítico. A escuta analítica contorna um silêncio, um não dito, um 
tabu que é frequente na poesia de Kamenzsain. Neste último livro, a história pessoal e familiar, 
que está presente na obra inteira da Tamara, vai se entretecendo com a história de uma geração 
marcada tanto pela forte presença da psicanálise quanto pelos silêncios e tabus que a História 
lhe impôs. Assim, os assuntos biográficos – a questão judaica, o luto, o amor- são sempre 
colocados em tensão com questões que excedem absolutamente o âmbito pessoal, de maneira 
que a questão identitária é sempre problematizada. Sua poesia encena assim as relações tensas 
entre sujeito e comunidade, se colocando ao mesmo tempo fora e dentro, pertencendo e não 
pertencendo a ela. Pode se dizer, no entanto, que pelo menos desde o início da modernidade as 
relações entre os poetas e a comunidade já eram de algum modo tensas e ambíguas. O presente 
trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla, em torno das relações entre, por um lado, 
poesia e ética, entendida como “formas de vida” ou como “práticas de si” (numa linhagem que 
remonta às escolas helenísticas retomadas por Foucault, passando por Spinoza, Nietzsche e 
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Deleuze) e, por outro lado, poesia e comunidade, focalizando precisamente nas formas do in-
comum, onde a comunidade é colocada em tensão. 
Palavra-chave 1: inspiração 
Palavra-chave 2: comunidade 
Palavra-chave 3: psicanálise

Mauricio Lissovsky (UFRJ) Fotografia e Antropogênese: O melhor amigo do homem

No conto “O Imortal”, de Borges, “Marco Flamínio Rufo, tribuno militar de uma das legiões de Roma”, 
busca obstinadamente a “Cidade dos Imortais”. Depois de atravessar regiões bárbaras e cruzar 
desertos, ver seus soldados desertarem e errar por dias sem encontrar água, finalmente avista a 
cidade. Fora de seus muros, homens de pele cinzenta, barba desleixada e nus emergem de buracos na 
areia. Esses “trogloditas” eram “como cães”. Um deles acompanha Marco Flamínio até a entrada da 
cidade que, apesar de suntuosa, estava desabitada. Mais tarde, reencontra-o debruçado sobre a areia, 
desenhando e apagando traços sem sentido, pois sua tribo não conhecia a palavra falada e menos 
ainda, escrita. Por dias, Marco Flamínio tentou em vão ensinar o homem a reconhecer ou repetir 
palavras. A humildade e a miséria do troglodita trouxeram à memória de Marco Flaminio a imagem 
de Argos, e velho cão da Odisséia, e assim passou a chamar-lhe. Anos passaram-se até que fossem 
despertados por uma manhã de chuva no deserto. Em êxtase, encharcado pela água, o homem-cão, 
repentinamente, chora e fala: “Argos, cão de Ulisses!”. O tribuno, surpreso, pergunta-lhe o que aquele 
pobre homem sabia da Odisséia. “Muito pouco. Já se terão passado mil anos desde que a inventei”. No 
pensamento de Derrida, o animal (isto é, sua gata) surge como essa “figura desconstrutiva” que levanta 
questões sobre as bases antropocêntricas da tradição filosófica ocidental e a soberania política do 
homem sobre o mundo. Para Levinas, no entanto, o cão Bobby que saudava o retorno dos prisioneiros 
no campo de concentração era o “último kantiano da Alemanha Nazista”. Nessas e em muitas outras 
reflexões sobre o tema ecoa a famosa distinção de Heidegger entre homens e animais: os primeiros 
“ricos em mundo”, enquanto os segundos, “pobres” deste. Observando as formulações assumidas por 
essa distinção ao longo da história da filosofia, Giorgio Agamben concluiu que qualquer conceito de 
humanidade deve tanto excluir como incluir a natureza animal. Denominou esse dispositivo metafísico 
de “máquina antropológica”, o processo histórico que produz separações e reconciliações entre 
humanidade e animalidade (tais como as relações entre corpo e alma, por exemplo). No interior dessa 
máquina haveria uma zona de indeterminação onde é possível perceber a tensão entre gente e bicho, 
onde o movimento de separação é suspenso e a própria máquina exibe sua engrenagem capenga. 
Seria possível flagrar esse momento? Seria possível visitar esse lugar? Heidegger sustentava que o ser 
humano é rico em mundo porque é Weltbildend, um afeiçoador de mundo. Que outro dispositivo, nos 
últimos dois séculos, teria sido mais Weltbindend, mais cosmoplástico, que a câmera fotográfica? Em 
que outro momento, se não em um selfie realizado por uma macaca indonésia, suas entranhas estariam 
melhor expostas? Pretendemos, nesse ensaio, examinar a hipótese que a máquina fotográfica opera, 
na sua indeterminação, como uma máquina antropológica. E que o funcionamento de tal máquina, 
seu papel antropogênico, é particularmente visível quando os seres humanos são fotografados 
acompanhados de cães. 
Palavra-chave 1: Fotografia 
Palavra-chave 2: Antorpogênese 
Palavra-chave 3: Cães 
Palavra-chave 4: Artes Visuais

 TARDE [15:45|16:30]

SESSÃO 2

Hermano Arraes Callou (UFRJ) O ponto de vista da imanência: a cidade de Harun Farocki

Esta apresentação pretende discorrer sobre a instalação-ensaio Gegen-Musik (2004) do conhecido 
filme-ensaísta Harun Farocki. A obra revisita o gênero cinematográfico “sinfonia da cidade” das 
vanguardas históricas, se apropriando de duas séries de imagens distintas: em primeiro lugar, uma 
série de fragmentos de dois exemplares maiores do gênero em questão, O homem com uma câmera 
(Chelovek s kino-apparatom, Dziga Vertov, 35mm, 1929) e Berlim: sinfonia de uma cidade (Berlin 
die Sinfonie der Großstadt, Walter Ruttmann, 35mm, 1927), grandiosos panoramas modernistas do 
dia a dia das grandes metrópoles européias; em segundo lugar, uma série de “imagens operacionais” 
(FAROCKI, 104, 2009), que foram apropriadas dos aparatos de gestão da cidade de Lille, na França, 
como imagens de videovigilância, visualizações do tráfego urbano e imagens diagramáticas 
produzidas por dispositivos automatizados. As imagens operativas que nos são mostradas não apenas 
representam a cidade, mas se confudem com as próprias operações técnicas que transformam a cidade 
em objeto de governabilidade biopolítica. Pretendo analisar a obra dentro do projeto de Farocki de 
produção ensaística em seu campo expandido, explorado dentro da mídia instalativa. A minha hipótese 
é de que Gegen-Musik é uma meditação sobre certa ideia de fim do homem. O artista revisita o projeto 
de Vertov de construção de um ponto de vista não-humano, um olhar imanente à matéria enquanto tal: 
a sinfonia vertoviana celebrava a cidade enquanto um sistema material em movimento, de inspiração 
termodinamica, no qual homem e máquina existiam em completa continuidade energética; nela, se 
celebrava o fim do homem antigo do humanismo e descobria o “homem elétrico”, emancipado do 
espírito, que se revelava em igualdade ontológica em relação à máquina (VERTOV, 1985, 8). Farocki 
não herda o programa vertoviano sem antes transformá-lo completamente. O projeto de assumir a 
perspectiva da própria matéria se revela primeiramente no tratamento dado à imagem: as imagens 
não se referem a um centro de percepção imóvel, mas elas são cortes móveis que se relacionam em 
todas as suas faces, são operações que se engatam em diferentes pontos espaciais e temporais da 
cidade, por mais distantes que eles estejam. Elas se constituem, enfim, como agenciamentos. O olhar 
é devolvido ao mundo, na medida em que percebemos a cidade a partir do próprio ponto de vista de 
seus dispositivos; a imagem não é representativa, mas operativa; elas são processos informacionais 
em que se acoplam máquinas, humanos e instituições, reordenando a ordem do visível, do legível e 
do possível. O modelo termodinâmico do materialismo de Vertov dá lugar ao modelo cibernético do 
materialismo de Farocki. A imagem do “novo homem” celebrada por Vertov aparece agora virada pelo 
avesso: a utopia vertoviana do homem transformado em máquina se realiza na forma de uma distopia 
pós-humanista, representada pelos centros de análise de imagens processadas de Lille. 
Palavra-chave 1: pós-humanismo 
Palavra-chave 2: biopolítica 
Palavra-chave 3: cidade 
Palavra-chave 4: instalação-ensaio

Dayron Carrillo Morell (Universidade de Zurique) El agua redentora. Las fracturas y suturas en el 
paisaje lacustre del Valle de México

Desde la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, el paisaje hídrico del Valle de México ha sufrido 
profundas transformaciones morfológicas, como resultado de los procesos político-económicos 
y socioculturales cambiantes que han tenido lugar en la región. Si bien lo habitantes nativos 
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lograron mantener cierto equilibrio en la relación de dependencia entre el individuo y su entorno 
lacustre, el impulso civilizatorio que supuso la conquista europea reformuló drásticamente este 
pacto entre lo humano y lo natural, convirtiendo el sometimiento de las aguas en un mecanismo 
para la consolidación de un nuevo orden hegemónico. Hasta finales del siglo XIX, el dominio 
de los recursos hídricos proporcionó un modo de legitimar el poder colonizador, primero, y el 
surgimiento de un estado-nación latifundista y agro-exportador, después. El fin de la Revolución 
de 1910 trajo aparejado una explosión demográfica del Distrito Federal y la consiguiente 
explotación desmedida de los recursos hídricos, que hicieron prácticamente desaparecer el manto 
acuífero del valle. Con la construcción del Acueducto de Lerma (1943-1951), que prometía generar 
volúmenes de agua superiores a las demandas de la población, se entronizó una iconografía 
política del paisaje lacustre mexiquense, que intentaba perpetuar la memoria del antiguo vínculo 
armónico entre los habitantes del valle y su de su otrora acuápolis, a través de audaces formas 
arquitectónicas impulsadas por la iniciativa estatal, en las que se escenifica el tema del agua 
como un símbolo del patrimonio cultural de la nación. Partiendo del análisis de este contexto, 
la presentación explora las estrategias de apropiación y representación del paisaje lacustre del 
Anáhuac en obras emblemáticas de la arquitectónicas modernista mexicana. Sostengo que tanto el 
emplazamiento como la tematización del agua en estas obras, son implícitamente discursivos de 
los traumas y las zonas de inestabilidad que generan la intervención y domesticación del paisaje, 
marcados por el conflictos de desplazamiento y despaisamiento. Serán analizados dos casos de 
estudio: el Museo Nacional de Antropología, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y 
concluido en 1964; el documental La piedra ausente (dir. Jesse Lerner y Sandra Rozental, 2013), 
que relata la relación afectiva de los habitantes de la comunidad rural de Coatlinchan, en el Estado 
de México, con la piedra de Tláloc; así como el dramático proceso de usurpación y traslado de la 
piedra al Museo de Antropología. 
Palavra-chave 1: monumentalización 
Palavra-chave 2: apropiación 
Palavra-chave 3: patrimonio 
Palavra-chave 4: despaisamiento

Lisa Blackmore (Universidade de Zurique) A vida aquática: cenas contemporâneas da República 
Dominicana

En contraste a las contracciones económicas sufridas por algunos países latinoamericanos en años 
recientes, la República Dominicana ha disfrutado de un sostenido crecimiento en su economía, 
gracias en gran medida a la expansión de su sector turístico. Dentro de este contexto, el desarrollo 
de enclaves turísticos “todo incluido” y la apertura a grandes cruceros del puerto de Santo Domingo 
han alentado la producción y circulación de un repertorio visual particular que cifra lo dominicano 
en imágenes de aguas cristalinas, turistas en bikini y naturalezas vírgenes. Como Mary Louise-Pratt 
ha propuesto, a lo largo de varios siglos los viajes han generado una “zona de contacto” donde los 
“ojos imperiales” producen una configuración del paisaje, filtrado a través de ciertas expectativas y 
saberes que reproducen las relaciones del poder de un mapa mundi trazado en función de flujos de 
capital. A la luz de este escenario, no es de sorprenderse que la creciente estrechez entre turismo y 
economía haya condicionando también tanto unas expectativas de parte de los viajeros extranjeros 
que visitan la isla, preparados para consumir una determinada iconografía, como también unos 
mecanismos para producir y diseminar a través de ferias de turismo internacionales, brochures, 
páginas web y agencias turísticas, una iconografía idealizada del paisaje. En esta presentación, 

partiré de este contexto histórico y actual, y del trasfondo teórico del nexo entre visualidad, paisaje 
y turismo, para explorar producciones visuales recientes que problematizan la configuración 
escenificada y estereotipada del paisaje dominicano al centrar la mirada en sujetos invisibilizados 
y ecologías residuales. Analizaré las estrategias de representación que cifran vidas acuáticas 
desde los márgenes y la precariedad, cuestionando, así, la mirada higienizante de la industria del 
turismo masivo que obvía los impactos ecológicos que genera al reproducir imágenes impolutas. 
Centraré el análisis en dos casos particulares: primero, la participación dominicana en la Bienal de 
Arquitectura de Venecia, curada por Rem Koolhaas bajo el título “Absorbing Modernity” en el año 
2014, donde una serie de audiovisales y fotografías tanto de archivo como recientes tomaron el 
agua como elemento central para trazar una línea histórica de mediados del siglo XX al presente, 
y, segundo, el documental Caribbean Fantasy: una historia de amor en el Río Ozama (dir. Johanné 
Gómez Terrero, 2016) que retrata la vida y la relación romántica de un taxista fluvial que vive en las 
orillas contaminadas del puerto de Santo Domingo. 
Palavra-chave 1: corpo  
Palavra-chave 2: espaço 
Palavra-chave 3: lixo 
Palavra-chave 4: escombros

Juliana Carvalho (UERJ) A vida como obra de arte: de Andy Warhol a Chacal ou do A ao C e de 
volta ao A

Temos como objetivo principal fazer um estudo comparado entre dois grandes ícones da 
contracultura: o pop artist Andy Warhol e o poeta marginal Chacal. Pretendemos suscitar 
questões ligadas à figura pública do artista, o corpo do artista em consonância com a obra, a pose, 
a performance, a máscara. Pretendemos, ainda, pensar como esses artistas transformavam a si 
próprios em bioescritas, isto é, como suas escritas de si conjugavam vida, corpo, arte, subjetividade, 
pois ambos se lançaram em projetos autobiográficos. Com Warhol, deparamo-nos com um artista 
que tinha fixação por beleza, vaidoso, ele usava uma peruca branca para disfarçar a calvície. 
Sua câmera acabava por transformar homens e mulheres em personagens de si mesmos. Ele 
mesmo transformou-se em um personagem de si mesmo para o público. Confusão entre vida 
e arte. Os autorretratos de Warhol criavam para ele personagens? Ou escondiam sua própria 
identidade (esfacelamento identitário/ apagamento)? Sua postura e seu suporte (uma polaroid) 
despretensiosos perpetuaram uma sociedade que se mostrava tão fugaz em suas obras. Com Chacal, 
a problemática de sua poética pode estar na experiência limite entre a poesia e o poeta, arte e a 
vida, a performance (retomando o grupo dos quais ele participou, como Nuvem Cigana, Artimanhas, 
Charme da Simpatia e o atual CEP 20.000), o discurso e a máscara. Chacal mantém hoje a mesma 
postura de mais 40 anos atrás - uma poesia corpo a corpo com a vida, uma força de resistência, uma 
força heroica, biotônica vitalidade. Para levantar tais questões iniciais, utilizaremos pensadores 
como Nietzche, para entender “como alguém se torna o que é”; Lacan, a fim de pensar a ideia de 
estar em cena e, ao mesmo tempo, distanciar-se um pouco para se ver em cena; Barthes, analisar 
sua teoria sobre pop arte e, principalmente, a fusão do eu com o ele – falar de si em terceira pessoa; 
Flora Sussekind; Baudrillard; entre outros teóricos que se farão necessários. 
Palavra-chave 1: Chacal 
Palavra-chave 2: Andy Warhol 
Palavra-chave 3: Performance
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QUARTA 21

TARDE [14:30|15:30]

SESSÃO 3

Adriana Maciel (PUC-Rio) Poéticas em escape

A arte como possibilidade de experiência impermanente se impõe cada vez mais. São poéticas instáveis, 
que se dão em deslocamento, muitas vezes, nos limites entre formas expressivas, entre linguagens. Poéticas 
em deslocamento não só no espaço, como também no tempo. Formas de habitar o tempo e o mundo. O fato 
do corpo, imagens e sons, como escritura, produzir narrativas; ou a escrita se impor como imagem; ou a 
fala ser transcrita como partitura; ou ainda, o próprio som se tornar objeto visível, abre questões sobre a 
maneira como estes deslocamentos provocam sentidos ao mesmo tempo em que se impõe como presença 
estranha real. John Dewey, importante crítico de arte do século XX que influenciou toda a neovanguarda 
americana, em Arte como experiência, fala da experiência estética comum e da importância de uma arte 
não apartada do cotidiano, já que é na experiência que ela realiza seus significados, no encontro. A arte, 
no regime estético proposto por Rancière, seguindo as vanguardas históricas do século XX, mistura-se aos 
movimentos da vida cotidiana, é dela que se faz e nela que atua. Qualquer coisa, feita por qualquer um, 
para quaisquer outros. Arte pode ser qualquer coisa, mas se qualquer coisa é arte, nada é arte. E arte é, 
evidentemente, alguma coisa. Alguma coisa que se distingue, ainda que essa distinção seja circunstancial 
e temporária. Algumas formas de arte contemporaneamente agem no sentido da invenção de formas 
sensíveis e dos limites materiais de uma vida por vir. É na quebra entre signo e objeto, na democratização de 
vozes e meios, na autonomia de sua heterogeneidade que muitas ficções se inscrevem. Autores brasileiros 
contemporâneos, como Luiz Ruffato, Haroldo de Campos e Valêncio Xavier trabalham a escrita de forma 
fragmentada, permeada por outras linguagens, onde fatos e fabulações se entrelaçam, de forma que o 
sentido também se faz pela copresença e pela incompletude. Trabalham a escrita além da letra, a escrita 
é imagem e é som. A fragmentação atualiza o caos de informações atravessadas que nos alcançam em 
movimento. Informações incompletas, ruidosas, suplementares. A impossibilidade de ordem configura-a 
como réplica do mundo e essa impossibilidade, ou atividade caótica, produz pensamento. Um pensamento 
imediato, apreensão e exercício de presença, que age produzindo percepções potentes da realidade, capazes 
de voltar a ela ativamente. Dessa forma, a sincronicidade inventa os futuros, já presentes. A indistinção 
desses escritas, constitutivamente inacabadas, em processo, confunde experiências, a escrita é abrigo que 
se expande na realização do que chamamos aqui de ficção. Ela busca o processo, o movimento fluido, sem 
hierarquias e sem autoridades. E uma tentativa de desarticular objetos estáveis, produzir experiências 
singulares, politicamente ativas. Nós, inventores e fruidores, simultaneamente indistintos, colocando em 
processo as poéticas que agem no complexo real. 
Palavra-chave 1: arte 
Palavra-chave 2: poética 
Palavra-chave 3: performance 
Palavra-chave 4: escrita

Diego Ferreira (UERJ) Autorretrato como ex-posição - da parte que nos falta

O trabalho se localiza no cruzamento entre a perspectiva contemporânea da noção de sujeito e as 
possibilidades de representação de si em autorretratos. Para tanto, proponho uma reflexão sobre o corpo - o 
corpo do artista -, o lugar do corpo no espaço, bem como seus limites (onde o corpo termina?). Para apoiar 
este pensamento, atravesso a análise dos autorretratos de Dieter Appelt e Kazimir Malevich, relacionando-

os às noções de semelhança de Jean-Luc Nancy e Georges Didi-Huberman, bem como à noção de Resto 
de Jacques Lacan. Me situo, portanto, nas correntes do pensamento de um corpo-limite, no lugar onde o 
autorretrato não se fecha, se desassemelha, produz lugar de abertura - tanto para o singular quanto para 
o vasto. A escolha das obras se justifica pelo desafio a uma representação estática de si, um encerramento 
no corpo (fosse o corpo biológico a única possibilidade de representação de si), mas que apontam para 
lugares estranhos, ligações subjetivas que sugerem um olhar que perturba, desfoca, produz estranheza em 
sujeito possível. Os sentidos que me guiarão se apoiam exatamente nessa perspectiva da elasticidade, ou de 
uma forma mais figurativa: um derramamento dos corpos. Corpos que resistem à fixação em uma verdade 
cultural, mas que se apresentam como alargamento do campo de sentido, das áreas de sensibilidade, o que 
neles insiste de líquido, deslizante. As obras analisadas –de Malevich e Appelt–    se apoiam no que entendo 
como a produção de uma falta, pela elaboração de autorretratos que se autoquestionam, não simplesmente 
no sentindo de oposição, mas na recusa à uma ideia rígida de autorretrato. Ambos artistas se dedicam a 
realização de obras que apontam para uma “ex-posição” (exposição de si como problema, lugar de tensão), 
inserindo nos autorretratos, cada um a seu modo, sentidos que frustram a expectativa de desvelar o 
sujeito. Se por um lado é uma maneira de dialogar com as crises de representação, é fundamentalmente, 
por outro, a busca por novos modos de relacionar-se a um “eu”. O interesse do trabalho se localiza nas 
tensões produzidas pelo pensamento do corpo nos autorretratos propostos, relacionados à possibilidade 
do autorretrato na literatura. Seria possível, portanto, entender a transfiguração do rosto e do corpo no 
autorretrato na fotografia (como em Appelt), ou na pintura (como em Malevich), em equivalência ao 
autorretrato na literatura, na medida em que ambos sejam potência de recusa a uma fixidez de si - seja do 
corpo ou histórica? Não seria a encenação de si uma face fabricada a partir de um lugar pré-individual? 
Esculpir um corpo não seria, para além da encenação, manter aberta a passagem entre o individual e 
o impessoal? Penso autorretrato neste ponto de vista, sob este paradigma; me interessa entender os 
processos de corporação - nota-se corpo como o lugar de aparição de si –, dos tantos modos de criação de 
semelhança, passando da fotografia à pintura para mais tarde chegar à literatura, ao texto como corpo. 
Palavra-chave 1: Autorretrato 
Palavra-chave 2: Corpo 
Palavra-chave 3: Semelhança 
Palavra-chave 4: Sujeito

Francisco Camêlo (PUC- Rio) Leonilson, 1989-1993

Toma-se, como ponto de partida, uma conversa de José Leonilson (Fortaleza, 1957 - São Paulo, 1993) 
com o curador de arte Adriano Pedrosa, na qual o artista cearense afirma que seus trabalhos pós-
1989 “são completamente diários. São completamente pessoais”. Orientado por essa afirmação, o 
presente artigo busca ler o “diário” de Leonilson como mais um gênero das “escritas de si” referidas 
por Michel Foucault para investigar os modos como Leonilson encena a relação arte e subjetividade 
em seus trabalhos produzidos entre os anos 1989 e 1993. O artigo privilegia, especialmente, a série 
“Autorretratos”, considerada pela crítica como uma “autobiografia fabulada” e na qual o artista explora 
a expressividade de novos materiais e técnicas, como o bordado e o desenho; e o filme A paixão de 
JL, do cineasta Carlos Nader, que recupera fitas cassetes nas quais Leonilson narra um diário de suas 
experiências pessoais, como a descoberta de que é portador do vírus HIV. 
Palavra-chave 1: José Leonilson 
Palavra-chave 2: Escrita de si 
Palavra-chave 3: Arte brasileira contemporânea 
Palavra-chave 4: Doença
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Raissa de Goes de Medeiros Rapozo (PUC-Rio) O que resta do esquecimento – uma pesquisa de 
artista e um olhar sobre as ruínas de Danh Vo e as sombras de Hiroshima

A memória é frequentemente vista como uma forma de escrita. O interesse deste trabalho é 
examinar a possibilidade do esquecimento ser também visto como um modo de escrita, diluindo, 
assim, a oposição entre memória/esquecimento. Aquilo que foi esquecido não é um retorno 
à página em branco, mas uma mancha, um resto de texto, de história, uma imagem. É a partir 
desta formulação de esquecimento que pretendo desenvolver minha a fala na apresentação do 
seminário. Farei isto, através de três imagens: “The Hoang Ly Church ruins”, do artista vietnamita 
e dinamarquês, Danh Vo, das “sombras de Hiroshima”, imagens inscritas pelos corpos aniquilados 
na explosão da bomba no dia 6 de agosto de 1945 e ainda um trabalho de minha trajetória como 
artista pesquisadora sobre os desaparecidos da ditadura civil militar no Brasil. Este último, 
associando-se aos meus próprios arquivos de família e as histórias relatadas a partir desse arquivo 
e de seu possível acesso através de uma narrativa de alguém que se esquece e recria o que viu e 
viveu. Pretendo, portanto, compreender o discurso possível do esquecimento e poder ver as marcas 
deixadas por aquilo que já não está mais presente, pelo que foi apagado, deslocado, esquecido. Mas 
que existe ainda. 
Palavra-chave 1: Esquecimento 
Palavra-chave 2: arquivo 
Palavra-chave 3: política 
Palavra-chave 4: psicanálise

TARDE [15:45|16:30]

SESSÃO 4

Pauline Bachmann (Universidade de Zurique) Forma e escritura: o movimento neoconcreto entre 
objeto e lingua

O movimento neoconcreto teve lugar ao fim da década de 1950 em Rio de Janeiro, quando as 
correntes construtivistas e concretas do Brasil já formavam parte da ideologia progressista do 
governo de Juselino Kubitschek. Desse grupo de curta duração (1959-61) surgiram os artistas 
que hoje em dia estão considerados ícones da vanguarda Brasileira, Hélio Oiticica e Lygia Clark. 
Os dois artistas são conhecidos como os pioneiros da arte que involucra o corpo do espectador 
que iniciou-se no movimento neoconcreto. Esse movimento dilatou a definição do conceito da 
arte concreta de tal forma que se podia incluir até obras interativas nesta corrente. Mas um 
aspeto pouco pesquisado é que o movimento unia tanto poetas como artistas visuais que também 
colaboraram em alguns projetos. Destacam colaborações como a de Lygia Pape e Reinaldo Jardim 
nos Balés Neoconcretos (1958-59) que foram duas obras de teatro-dança com figuras geométricas, 
poesia concreta e música. Hélio Oiticica criou um maquete para um projeto ambiental em 1961 
(Projeto Cães de caça) integrando o Poema enterrado (1959) de Ferreira Gullar e o Teatro integral 
de Reinaldo Jardim. Essa palestra focará a intersecção de poesia e arte visual no movimento. Eu 
argumentarei que foi precisamente a colaboração de artistas e poetas que mudou a noção do 
pensamento construtivista abrindo-o para a produção de obras táteis e corporais. Analisando obras 
de Lygia Pape como os seus Livro de criação (1959), Livro de arquitetura (1960) e Livro do tempo 
(1960) e de Ferreira Gullar como os seus livro-poemas mostrarei que o livro como objeto tátil e 
contêiner para a língua recebe um papel central nesta mudança conceitual. A palestra apresentará 
assim também uma contra-narrativa a Lygia Clark e Hélio Oiticica sendo os primeiros fazendo 

obras corporais, constatando que os experimentos de Gullar e Pape entre objeto e língua abriram o 
caminho para a arte construtiva-tátil específica do Brasil. 
Palavra-chave 1: neoconcretismo 
Palavra-chave 2: Lygia Pape 
Palavra-chave 3: obras táteis 
Palavra-chave 4: Ferreira Gullar

Andre  Masseno (Universidade de Zurique) “Pisar a terra”: espacialidade tropical e subterrâneas 
na arte brasileira nos anos 60/70

“A pureza é um mito” – assim escreveu Hélio Oiticica na parte superior da parede de um dos 
Penetráveis pertencentes à instalação ambiental “Tropicália” (1967), cuja materialidade 
composta por elementos baratos e populares se apresenta como evocação artística a uma 
suposta espacialidade tropical, isto é, a uma condição de impermanência advinda do trânsito de 
diversos substratos sociais, históricos e culturais. Na obra de Oiticica, o visitante sai da posição 
de observador para tornar-se participante ao ser convidado a adentrar-se na instalação para 
percorrer descalço um caminho feito de areia e pedras de brita. Segundo o artista, “o ambiente 
criado era obviamente tropical, como que num fundo de uma chácara, e, o mais importante, havia 
a sensação de que se estaria pisando a terra” (Oiticica, Tropicália e Parangolés - 1967). Através 
da ênfase de Oiticica na proposição de “pisar a terra”, pode ser entrevisto o desejo de uma grande 
parcela de artistas dos anos 60/70 interessada na abordagem do “solo brasileiro”, isto é, dos eixos 
ético e artístico pertencentes à cultura em questão, porém indo mais além da superfície deste 
terreno ao buscar discursos espaciais silenciados durante o processo de construção das narrativas 
oficiais e, portanto, hegemônicas. Portanto, “pisar a terra” seria um movimento de avanço para 
dentro deste solo, no intuito de chegar à condição subterrânea de uma cultura, opondo-se por 
conseguinte ao discurso oficial empreendido pelo Estado vigente, marcado pela coesão e coerção 
das manifestações públicas sobre diversidade e liberdade política, cultural e social. Partindo 
destes pressupostos, a obra de Oiticica apresenta-se como evocação a tantos outros agentes 
culturais do período, interessados em discutir artisticamente a espacialidade tropical brasileira 
como terreno composto por uma genealogia sem origem, cujos movimentos de construção, 
desmontes e deslocamentos rechaçam qualquer discurso essencialista de uma “identidade 
espacial/cultural brasileira”, por sua vez constantemente móvel, residual e impura. Além da 
instalação ambiental de Hélio Oiticica, pode-se citar como exemplos a cenografia de Lina Bo Bardi 
para a peça teatral Na Selva das Cidades, encenada pelo Teatro Oficina (1969), para o qual foi 
criado um espaço cênico composto por restos de uma construção e que era destruído diariamente 
durante o espetáculo; a obra literária Panamérica (1967) de José Agrippino de Paula, repleta de 
imagens de fragmentação e dissolução espacial do solo em que pisam os personagens; os escritos 
de Rogério Duarte, reunidos na coletânea Tropicaos. 
Palavra-chave 1: arte brasileira 
Palavra-chave 2: Hélio Oiticica 
Palavra-chave 3: espacialidade  
Palavra-chave 4: Tropicália
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TARDE [14:30|15:30]

SESSÃO 5

Paula Oliveira (UFBA) Aproximações da estética contemporânea: a biopoética de Nuno Ramos

Este trabalho tem como objetivo discutir as relações entre algumas produções artísticas e literárias de Nuno 
Ramos e o enfrentamento crítico da biopolítica. Com a alteração significativa do objeto literário, a teoria da 
literatura passa por uma reformulação, na atualidade, que desloca a noção de autonomia dos campos e borra 
os limites disciplinares, e, por conseguinte, aproxima o estudo da literatura de abordagens transdisciplinares. 
Nesse cenário de mudanças na estética contemporânea, o artista plástico e escritor Nuno Ramos encena, 
em suas obras, contestações sobre a especificidade do humano e sua definição como evidência e como 
ontologia. Em trabalhos como “Junco” e “Monólogo para um cachorro morto”, por exemplo, o cadáver animal 
aparece como um artefato, como uma zona de contato entre o que é vivo e o que é morto, a partir da qual se 
pensa a comunidade como uma comunidade de corpos. De acordo com Gabriel Giorgi, o artista explicita as 
fronteiras entre humano e animal, entre aqueles corpos que merecem ritos funerários e aqueles que devem 
ser abandonados na beira da estrada. Se o animal, tradicionalmente, na América Latina se estabeleceu como 
o outro do humano, ligando-se ao que seria selvagem, bárbaro, indisciplinado, uma série de produções 
estéticas contemporâneas, passam a elaborar uma outra proximidade com a vida animal. Não se pode perder 
de vista que a noção de antropologia perspectiva e antropofágica, proposta por Eduardo Viveiros de Castro, 
fez emergir novamente o tema da antropofagia, na atualidade, e, por conseguinte, as ideias de Oswald de 
Andrade. Ao trazer para o saber antropológico a reflexão sobre o “perspectivismo ameríndio”, Viveiros de 
Castro problematiza a primazia dada ao pensamento ocidental-moderno, fazendo-o experimentar outras 
epistemologias. Em seus estudos sobre os tupinambá do século XVI, Viveiros de Castro afirma a importância 
da alteridade para os povos tupi e sua consciência de uma “incompletude ontológica essencial” da 
humanidade. Para superar essa incompletude, era necessário absorver o outro e, assim, alterar-se, por isso a 
importância do canibalismo para essas sociedades. Sendo, portanto, mais do que mera refeição cerimonial, a 
antropofagia se trataria de uma metafísica cujo valor primordial seria a alteridade. Ademais, essa perspectiva 
permitiria comutações de ponto de vista entre o humano e o não-humano. Diante da percepção de que essa 
concepção antropofágica não seria exclusiva dos povos tupi-guarani, mas englobaria os povos ameríndios, o 
antropólogo compõe o que ele denomina de perspectivismo ameríndio – conceito antropológico extraído de 
um conceito indígena, sendo, portanto, “a antropologia indígena por excelência”. A partir dessa perspectiva, 
os nativos e os antropólogos ressurgem em posições de igualdade, sendo possível a todo nativo fabricar 
teorias sobre si mesmo e sobre o outro, em posições contingentes e intercambiáveis. Partindo-se, portanto, 
dessas outras possibilidades epistemológicas, Nuno Ramos apresenta, através de seus experimentos 
artísticos, sua contraposição ao biopoder. 
Palavra-chave 1: Nuno Ramos 
Palavra-chave 2: contemporâneo 
Palavra-chave 3: biopolítica 
Palavra-chave 4: biopoéticas

Victor Santiago Sousa (UERJ) Devir-autor, devir-leitor, devir-personagem: Os possíveis benefícios 
de uma literatura em trânsito

Para que serve a literatura? O que os mundos ficcionais podem trazer de benefícios para nós, leitores? 
Que legado é esse que nos foi deixado por milhares de escritores? Como lidar com uma herança 

tão rica e tão nebulosa ao mesmo tempo? Estas questões surgiram a partir do ensaio “Uma nova 
proposta para o novo milênio”, no qual o escritor argentino Ricardo Piglia reflete acerca do futuro da 
literatura, tendo como base uma série de conferências que seriam ministradas por Ítalo Calvino, em 
1985, em Harvard sob o título de Seis propostas para o novo milênio. De acordo com Piglia, Calvino 
objetivava enumerar valores e características próprios da literatura que mereceriam ser conservados 
na posteridade. A leveza, a rapidez, a exatidão, a visibilidade e a multiplicidade são, para Calvino, 
valores lapidares para a literatura. No entanto, Calvino falece antes de concluir suas conferências, 
concluindo apenas cinco de suas seis propostas. Piglia, por conseguinte, lança-se na empreitada de 
discorrer sobre esta possível “sexta proposta” e faz indagações acerca do que a literatura pode postular 
e das possibilidades de termos efetivamente uma “literatura potencial”. Partindo do pressuposto de 
que a literatura cria um mundo alternativo-virtual, transita por épocas diferentes e caminha para 
um futuro incerto, Piglia propõe e agrega a ideia de deslocamento e de distância à lista de Calvino, 
entendendo o potencial literário como algo que está em constante movimento, em trânsito, que viaja 
no tempo e no espaço em busca de outras vozes, outros entendimentos. Portanto, em consonância com 
o simpósio “Biopoéticas: experimentos contemporâneos de arte e de literatura no Brasil e na América 
Latina”, o presente trabalho pretende trazer à baila reflexões concernentes a este fazer literário em 
trânsito, andarilho, que viaja no tempo carregando heranças de autores de épocas distantes e tensiona 
vidas, não apenas dos leitores, mas também a vida dos escritores que empreenderam tal movimento. 
Ademais, pretende-se contemplar os benefícios de pensar a literatura como uma trama que conjuga 
e põe em xeque a noção de verdade e entrelaça subjetividades de quem escreve e lê uma obra. Esta 
empreitada terá como suporte as obras Em Liberdade e The Hours (As horas), dos ficcionistas Silviano 
Santiago e Michael Cunningham. Estas produções literárias são ótimos exemplos para se pensar esta 
ideia de deslocamento na literatura, pois colocam em tensão os fazeres literários de escritores de 
épocas completamente distintas. Santiago ficcionaliza Graciliano Ramos em seu momento pós-cárcere 
e dá continuidade às suas memórias; e Cunningham ficcionaliza a escritora britânica Virginia Woolf, 
misturando realidade e ficção e mostrando como um dos livros da escritora – o romance Mrs. Dalloway 
– afeta e movimenta a vida de uma leitora. Através de um movimento de devir (DELEUZE, 2011), 
Santiago e Cunningham conectam-se com outras épocas, com outras formas de pensar e ver o mundo, 
e, de forma inventiva, tentam acessar e explorar os recônditos das mentes de figuras que não estão 
mais entre nós. Portanto, devir-autor, devir-personagem e devir-leitor serão chaves de leitura lapidares 
para pensarmos os caminhos e a força motriz da literatura. 
Palavra-chave 1: literatura em trânsito  
Palavra-chave 2: deslocamento 
Palavra-chave 3: distância 
Palavra-chave 4: devir

Patrícia Sobrinho (Unigranrio) Corpo e arte: o uso do material humano em práticas artísticas 
contemporâneas

O corpo muda, sofre alterações, modifica-se, e, de maneira infalível, forma parte de uma ordem 
simbólica presente em cada sociedade. Na literatura, na pintura, na fotografia, na escultura, na filosofia, 
na sociologia, são encontradas diferentes tentativas de reivindicar, estudar, analisar e representar os 
enigmas e segredos que envolvem o corpo. Não se pode mais negar que o conceito de corpo é uma 
construção elaborada social e culturalmente. Ele define e traduz um conjunto de ideias-símbolos 
resultantes de um sujeito que é modelado a partir do social. O corpo tem sido regulado, perfurado, 
pintado, mutilado, deformado, transformado, mas não tem deixado de significar algo. No mundo das 
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artes, sua representação também vem se modificando ao longo da história da arte, revelando que ele 
sempre ocupou, de um modo ou de outro, o centro de atenção de artistas. Na Idade Média, o corpo 
tinha uma dimensão sagrada. Com o Renascimento, surge a representação de corpos harmônicos 
e belos. Já na Modernidade, o corpo começa a ser representado de maneira desfigurada. E na 
Contemporaneidade, a arte vem possibilitando uma abertura a outras formas de perceber, de sentir 
e de experimentar o corpo. Este ganha um novo espaço de expressão que, na esfera da arte, teve seu 
início com o advento da “Body Art”, nos anos 70. Já não se fala de uma “representação” do corpo nas 
artes, como pode ser verificado na história da pintura e da escultura, mas da “apresentação” de um 
corpo vivo na arte. Na atualidade, os cânones ocidentais de beleza anatômica – o corpo representado 
de forma idealizada, com uma conotação divina, sendo mostrado sem defeito, tal como nas pinturas 
de Michelangelo e Leonardo da Vinci – deixam de ser o objetivo principal da obra. Surgem assim, 
propostas artísticas que ultrapassam a simples representação do corpo anatômico. Muitos artistas 
contemporâneos têm utilizado o corpo como uma ferramenta para a criação de suas obras de arte, 
baseando-se no sofrimento físico para causar um impacto na sociedade. Um desses artistas é o 
brasileiro Fábio Magalhães que, com a “visceralidade” de suas obras golpeia a condição mais profunda 
do ser humano. Suas obras colocam o observador em uma situação que não é mais contemplativa, 
porém que requer uma atitude ativa, de sensibilidade, percepção e reflexão. Tomando como exemplo 
algumas pinturas do artista Fábio Magalhães, este artigo tem como objetivo discutir o uso do material 
humano em práticas artísticas com o objetivo de desestruturar o estado normal das coisas. Para tanto, 
utiliza como escopo teórico autores como Le Breton (2011, 2007, 2003), Perniola (2005), Santaella 
(2004) e Matesco (2009). 
Palavra-chave 1: Corpo  
Palavra-chave 2: Arte 
Palavra-chave 3: Contemporaneidade

Ornela Barisone (CONICET- UNL- Centro de Estudios Comparados UCSF) Opacidades: el libro o el 
poema como experimentos poéticos participantes

En esta ocasión presentamos algunos experimentos (Montaldo, 2010; Barisone, 2016) poéticos opacos 
(Vigo, 1982) producidos en la década del sesenta en Brasil y Argentina, y analizamos, a partir de ellos, 
las variaciones que adquirió la noción de participación desde una perspectiva social (Bishop, 2006, 
2012). Los experimentos poéticos seleccionados tendieron a lo sintético ideogramático, socavando los 
límites de la literatura a partir de la participación. 
Palavra-chave 1: Experimentos poéticos 
Palavra-chave 2: Participación 
Palavra-chave 3: Arte 
Palavra-chave 4: libro poema

TARDE [15:45|16:30]

SESSÃO 6

Rosângela Florido Rangel (UERJ) De uma vida à outra: a escrita da memória em Plínio Doyle

A presente comunicação propõe realizar a leitura de dois momentos do registro da vida literária 
realizados por Plínio Doyle: a escrita memorialista e a construção da figura dirigente de autor das 
atas do sabadoyle. Em 1935 Plínio começou a trabalhar com o editor José Olímpio, além de atuar 

no escritório de advocacia de Haroldo Valadão, José Carlos Coelho da Rocha e de San Tiago Dantas. 
Da sua relação com José Olímpio, Doyle conheceu muitos escritores, e também recebeu a doação de 
manuscritos descartados pela editora após a publicação, que ele imediatamente adicionava à sua 
coleção. Por sua iniciativa e de Carlos Drummond de Andrade, junto a Américo Jacobina Lacombe, 
criou na Fundação Casa de Rui Barbosa o Arquivo – Museu de Literatura Brasileira, em 28 de dezembro 
de 1972. No Conselho Federal de Cultura, teve como colegas os escritores Josué Montelo, Gilberto 
Freire, Afonso Arinos de Melo Franco, Abgar Renault, Rachel de Queiroz, Adonias Filho, Andrade 
Murici, Viana Moog, Eduardo Portela, entre outros, muitos deles participantes do sabadoyle. No ano de 
1999, publicou um relato da sua trajetória profissional e intelectual, obra de caráter memorialístico, 
intitulada Uma vida. Analisarei essa obra a partir de instrumentais teóricos sobre a escrita da memória, 
como Costa Lima (História. Memória. Literatura), que percebe na autobiografia um misto de relato 
pessoal e documento histórico e sua diferença em relação às memórias porque estas destacariam 
elementos da face pública da experiência de vida de alguém. Será importante também o trabalho de 
Antônio Cândido (“Poesia e ficção na autobiografia”) sobre a investigação da memória no modernismo. 
Em contraponto farei a leitura das atas do sabadoyle a fim de perceber o dispositivo memorialístico 
que organiza o registro das reuniões. A figura de Plínio Doyle Silva foi decisiva para a longa existência 
(34 anos) desse evento tão singular no Rio de Janeiro. O sabadoyle foi a reunião literária que abrigou 
importantes nomes da literatura brasileira como Carlos Drummond de Andrade; Pedro Nava; Joaquim 
Inojosa entre outros e que acontecia frequentemente na residência de Plínio. Restaram dessas reuniões 
livros de atas em que se pode observar a construção desse espaço de sociabilidade no Rio de Janeiro, 
marcando a vida literária dos escritores que passaram pelo salão do Doyle. Analisar as atas pode 
revelar um outro modo da construção da escrita memorialística de Doyle a partir das orientações que 
o anfitrião apresentava. Discutirei a possibilidade de Plínio ser o autor dessas memórias do sabadoyle 
pelo compartilhamento do espaço da escrita das atas já que, como proponho, os autores das páginas 
das atas escrevem “com” Plínio Doyle. 
Palavra-chave 1: Plínio Doyle 
Palavra-chave 2: Sabadoyle 
Palavra-chave 3: Vida Literária  
Palavra-chave 4: Memória Literária

Fernanda Shcolnik (UERJ) Entre a vida e a obra: A Casa do Sol como bioescrita

Na década de 1960, Hilda Hilst se transfere da cidade de São Paulo para uma chácara nas imediações 
de Campinas. Atribuindo a mudança à necessidade de escrever, a escritora idealiza e projeta a Casa 
do Sol como espaço de criação literária e, ao mesmo tempo, como morada. Assim, constrói uma 
residência pessoal que funcionaria, também, como residência criativa - espaço onde Hilst viria a 
produzir toda a obra literária que escreveria a partir de então e onde outros artistas produziriam 
suas obras. O presente trabalho apresenta uma leitura da Casa do Sol como mais uma obra de Hilda 
Hilst, conjugando os espaços de vida e de escrita literária. Abrigando as tensões entre vida e obra, 
subjetividade e vida literária, e tumultuando, também, os espaços do público e do privado, a Casa 
permite-nos situá-la no território das bioescritas. 
Palavra-chave 1: Casa do Sol 
Palavra-chave 2: bioescritas 
Palavra-chave 3: autoria 
Palavra-chave 4: Hilda Hilst
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Marcelo dos Santos (UNIRIO) A hora e a vez das bioescritas: exercícios sobre a vida dos outros

Esta comunicação pretende refletir sobre alguns modos de a literatura falar de uma vida outra, além do 
limite daquele que escreve. De que maneira a escrita literária se articula a fim de figurar, na linguagem, 
a vida daquele que não escreve? Em que circunstâncias o escritor converte-se em biógrafo, provocando 
os limites da literatura, da ficção e do arquivo de vidas (e mortes) alheias? Como a vida contada pode 
reposicionar a voz daquele que narra ou pode ainda modificar uma ideia de literatura? Para pensar 
sobre essas questões, partirei de experiências de ficcionistas que se impuseram a tarefa de exercitar 
a escrita de uma outra vida. Das vidas dos homens comuns, as narrativas de Vidas minúsculas (2004), 
de Pierre Michon, e de Anônimos (2010), de Silviano Santiago, retêm o problema da representação do 
homem comum, tarefa emblemática do realismo em arte, desde o momento em que a vida comum e os 
dramas do cotidiano entram na ordem do dia para o artista moderno. Contudo, as narrativas de Michon 
e Silviano Santiago problematizam precisamente a relação entre escrita, representação e vida. Por 
outro lado, provocarei o confronto das obras mencionadas com a experiência de Michel Schneider nas 
narrativas de Mortes imaginárias (2005) e de Marilyn – últimas sessões (2008). Flagrando momentos 
específicos da biografia de grandes celebridades – os arquivos de sessões de psicanálise ocultos do 
público, no caso da primeira obra, e os últimos momentos de vida, no caso da segunda –, o escritor 
Michel Schneider serve-se da vida e da morte do outro para reconfigurá-las ante a publicidade dos 
candidatos a uma vida biografável. A fim de abordar tais obras, aproveito-me do pensamento crítico 
de autores como Michel Foucault, sobretudo nas discussões sobre a estética da existência e a escrita 
de vida no contexto de uma biopolítica; como Paul Ricouer, quando investiga a vizinhança entre a 
escrita de si e do outro, e ainda pensadores afinados com a problemática da ipseidade (Jankélévitch) 
e da outridade (Emmanuel Lévinas). É perceptível também a tendência das historiografias moderna 
e contemporânea em ouvir e dar voz aos pequenos relatos, às vidas menores, o que fomenta o 
interesse pelos arquivos dos homens comuns, interesse partilhado pela arte e pela literatura. Assim 
confrontadas, essas experiências de bioescritas podem oferecer um feixe de perspectivas que tornam 
visíveis os modos de singularização e publicidade de uma vida e também os trajetos entre a auto e 
alterficção praticados no espaço da literatura contemporânea. 
Palavra-chave 1: Bioescrita 
Palavra-chave 2: Biopoética 
Palavra-chave 3: Silviano Santiago 
Palavra-chave 4: Outridade

Daniele Ribeiro Fortuna  (Universidade Grande Rio) Do diário à internet, da internet ao livro: 
transformações das escritas de si

Nesta comunicação, tratamos das mudanças nas chamadas escritas de si no Brasil – principalmente, 
a escrita diarística - ocasionadas pelo surgimento da internet. Traçamos uma breve genealogia do 
gênero, a partir dos principais teóricos que abordam a questão, como Lejeune e Lecarme. Discutimos 
o diário como um discurso que constitui um corpo e reverbera uma verdade, como considera Foucault. 
Apresentamos também as principais características do diário, para, em seguida, nos debruçarmos 
sobre o surgimento da internet e dos blogs. Nesse momento, analisamos as diferenças entre o 
diário escrito e o virtual, refletindo sobre a intimidade. Se, no diário, o segredo e a intimidade não 
talvez não fossem nem tão secretos e íntimos, pois, em muitos casos, seus autores pressupunham 
a existência de um leitor, no caso dos blogs, embora pareça ainda haver uma preocupação com o 
desabafo, a interatividade é a principal marca desse tipo de escrita. Os leitores liam os diários de 

papel e dificilmente tinham um contato com seus autores. Com os blogs, a interação se tornou uma 
realidade, transformando até intenção da escrita. Por meio do contato dos internautas, os chamados 
blogueiros passam a saber do que seus leitores gostam e, com isso, começam mais a buscar atender a 
essas expectativas do que seus próprios interesses. A exposição do eu se torna mais contundente com 
o surgimento dos vlogs, que implicam a postagem de vídeos nos quais seus autores aparecem expondo 
suas vidas. Tais vídeos mostram, muitas vezes, a casa de seus autores, seus familiares, sua intimidade. 
Os denominados vloggers se tornam celebridades, com milhões de seguidores e cujos vídeos têm 
também milhões de acesso. Esta ‘fama’ atrai a atenção de diversos tipos de mercado, incluindo o 
editorial. Muitos vloggers acabam publicando livros, que se tornam fenômenos de venda. Assim, 
abordamos a transição do blog para o vlog e, posteriormente, para o livro. Para ilustrar, trazemos dois 
exemplos: a blogueira Bruna Vieira e a vlogger Kéfera. O blog de Bruna Vieira, Depois dos quinze, 
tornou-se um fenômeno da internet, o que fez com que sua autora publicasse um livro de mesmo 
nome, o qual vendeu milhares de exemplares. Kéfera é a idealizadora do vlog 5minutos, que tem mais 
de oito milhões de seguidores. Esta visibilidade também despertou o interesse do mercado editorial. 
A vlogger publicou o livro Muito mais do que 5inco minutos, cuja primeira tiragem teve mais de 15 mil 
exemplares. Por fim, analisamos brevemente estes livros, que parecem ter se tornado uma tendência 
do mercado editorial brasileiro. 
Palavra-chave 1: Diário 
Palavra-chave 2: Blog 
Palavra-chave 3: Vlog 
Palavra-chave 4: Mercado editorial

14
Crimes, Pecados E Monstruosidades 

Coordenadores 
Julio Jeha (UFMG) 
Josalba Dos Santos (UFS)

RESUMO: Crimes, pecados e monstruosidade são tópicos ou categorias que podem ser usados 

para pensar sobre a irrupção do mal na experiência humana. Os delitos hediondos de Édipo e 

de Medeia, a questão do adultério em A Letra Escarlate, 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 monstruosidade falam do nosso mal-estar perante 

a violência e a brutalidade, o desenvolvimento tecnológico e da ciência, as guerras e genocídios; 

são metáforas culturais e artifícios literários que carregam implicações tanto estéticas quanto 

políticas. O objetivo deste simpósio é debater representações literárias de transgressões do 

código penal, religioso ou “natural”. Além de quadros taxonômicos, categorizações descritivas 
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e classificações estruturais, pretende-se aqui estudar contextos histórico-sociais cujos valores 

normativos determinam o que é crime, pecado e monstruosidade. Em certos momentos históricos 

a transgressão confunde a categoria da normalidade, apontando para necessidades sociais 

específicas e o seu estudo pode levar a uma melhor compreensão de tais necessidades. Porque 

estudar crimes, pecados e monstruosidade? Calvino afirma que é na recusa da visão direta que 

parece residir a força da arte como resistência. Se considerarmos o estudo 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 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 do textos ou olhar para o leitor e para as diferentes culturas em busca 

dos sentidos interpretativos. 

PALAVRAS-CHAVE: crime, pecado, monstruosidade

PROGRAMAÇÃO 01:
[20 minutos para cada comunicação] COORDENADOR: JULIO JEHA

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [20 minutos para cada comunicação]

Bruno A. Matangrano (USP) Os crimes dos estetas decadentes: o assassino de cisnes de Villiers 
de L’Isle-Adam e o torturador da tartaruga de J.-K. Huysmans

Se no século XXI, por questões éticas, organizações não governamentais e ativistas lutam em defesa dos 
animais, enquanto a própria legislação prevê punições para abusos e maus tratos, bem como fiscaliza 
e restringe experiências em cobaias, no século XIX este tipo de relação entre homem e animal ainda 
não se colocava como pauta jurídica, e muitas vezes nem mesmo moral, o que possibilitava variadas 
formas de ações hoje condenáveis em diversas partes do mundo, como a caça esportiva, ringues de luta 
ou diversas formas de experimentos, sobretudo de ordem científica, mas, ocasionalmente, também de 
ordem estética. Isso pode ser visto em diversos momentos na história da literatura e das artes, desde o 
livro A Ilha do Dr. Moreau (1896), de H. G. Wells (1866-1946), cujo enredo versa exclusivamente sobre 
estas questões, passando pelos experimentos de Renfield, personagem louca do romance Drácula (1897), 
de Bram Stoker (1847-1912), até o recente caso dos três urubus vivos expostos na 29ª Bienal de Arte de 
São Paulo, em 2010, na instalação intitulada “Bandeira Branca”, de Nuno Ramos. Experiências de caráter 
estético, como esta última, muito dialogam com o pensamento finissecular decadente-simbolista, que 
professava em favor do artificial em detrimento do natural, devido a uma grande valoração do engenho, 
da técnica e do artifício humano. Com isso em mente, no romance Às Avessas (1884), de J.-K. Huysmans, 
o protagonista Floressas des Esseintes tenta construir uma criatura híbrida, seminatural e semiartificial, 
mandando revestir o casco de uma tartaruga com toda sorte de pedrarias e metais preciosos, de modo a 

compor um novo ser para servir de decoração, em uma composição com um tapete ornamental. Ao fim, 
no entanto, o pobre animal morre por não aguentar o peso extra advindo do material incrustrado em 
seu casco. Já no conto “O Matador de Cisnes”, publicado pela primeira vez em 1886 na revista Le Chat 
Noir, e depois relançado na coletânea Tribulat Bonhomet, em 1887, Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889) 
traz a história do Dr. Bonhomet, que, em sua busca por uma música perfeita torturava cisnes até a morte, 
com uma manopla medieval, na esperança de escutar o mítico “canto dos cisnes”, isto é, o suposto canto 
de uma beleza incomparável emitido por essas aves antes de morrerem. A partir destes enredos e do 
contexto apresentado, o presente trabalho pretende analisar em perspectiva comparada os simbólicos 
crimes contra animais praticados pelos estetas decadentes, Des Esseintes – o torturador da tartaruga 
– e Dr. Bonhomet – o matador de cisnes –, enquanto experiências estéticas e enquanto manifestação 
da “monstruosidade humana”, na medida em que se tornam eles próprios “monstros” ao praticarem 
tais atos. Para tanto, serão utilizados, dentre outros, os trabalhos de Maria Esther Maciel, relativos à 
representação animal e à relação da humanidade com o mundo natural, como a coletânea de ensaios 
Pensar/ Escrever o Animal (2011), e os trabalhos de Julio Jeha sobre o conceito de “monstruosidade”, 
nomeadamente, Monstros e Monstruosidades na literatura (2007), e Da Fabricação de Monstros (2009), 
co-organizado por Lyslei Nascimento. 
Palavra-chave 1: Relação Homem e Animal 
Palavra-chave 2: Monstruosidade 
Palavra-chave 3: Decadência 
Palavra-chave 4: Crimes contra Animais

Fernanda Almeida Lima (UFRJ) Os contos imorais, de Pétrus Borel (1809-1859) e o romantismo 
frenético na França de 1830

O presente trabalho propõe uma discussão acerca da representação do horror, do crime e da 
violência no seio do romantismo frenético. Este é definido, em 1821, pelo escritor Charles Nodier 
como uma estética filiada ao modelo do romance gótico inglês, que acabou por originar uma 
ramificação perniciosa e deformada do romantismo francês, produtora de obras ultrajantes, 
paroxísticas e excessivamente bizarras. Constata-se que, por meio da denominação e do aviltamento 
da “escola frenética”, Nodier visa distinguir um romantismo inovador, mas sensato e legítimo, de 
um romantismo encarniçado, subversivo e marginal. Considerando a fortuna do romance gótico à 
época, fortalecida por traduções e adaptações francesas, as narrativas sangrentas e assustadoras do 
romantismo frenético adquirem um fácil sucesso editorial. Nesse contexto, escritores da primeira 
geração de românticos franceses, como Victor Hugo e Balzac, investem nos excessos e na violência 
da prosa frenética. Por volta de 1826-1827, percebe-se que o sucesso da prosa frenética decresce, 
uma vez que esta perde o caráter inovador e satura as expectativas de galvanização do público. 
Nos anos de 1830, com a subida da segunda geração de românticos ao campo literário francês 
(Bourdieu, 2005), verifica-se o mais ousado e significativo investimento de escritores nos postulados 
do romantismo frenético. Essa nova geração, classificada pela história literária como “pequenos 
românticos”, ostenta uma postura excêntrica, revoltada e desencantada, acabando por desenvolver 
práticas boêmias e rituais de orgia, em oposição à mediocridade e ao mercantilismo burguês da 
Monarquia de Julho (1830-1848). Este grupo de românticos conta com nomes como Pétrus Borel, 
Théophile Gautier, Charles Lassailly, entre outros. Os “pequenos românticos” são reconhecidos 
por um tom peculiar na expressão do frenesi literário, adicionando à representação do horror e 
da violência, nuanças de ironia e de humor negro. Dentre as produções literárias representativas 
do romantismo frenético de 1830, destaca-se o livro Champavert, contes immoraux (1833), de 
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Pétrus Borel. O objetivo da obra, ilustrado no prefácio, consiste em pôr em cena o escândalo do 
mal e o sofrimento da virtude oprimida. A determinação da cena genérica (Maingueneau, 2006) do 
volume de contos, qualificados como imorais pelo autor, evidencia uma filiação à exacerbação e às 
transgressões do romantismo frenético. Champavert constitui um dos mais completos catálogos de 
cenas atrozes do frenesi literário, apresentando a violência como potência estética e o homicídio 
como cena privilegiada para a exibição de requinte e competência descritiva do autor. Nos contos 
imorais de Pétrus Borel, o mal encontra justa personificação na figura do comerciante ou do burguês, 
assim como nos corruptos representantes da lei, como prefeitos, acusadores públicos, inspetores 
de polícia e colonizadores. Uma das imoralidades denunciadas em Champavert consiste na 
impunidade da qual desfrutará o executor do mal. Finalmente, destaca-se que, conjugando escárnio, 
revolta, pessimismo, críticas políticas, paroxismo estético e representação do horror, os “pequenos 
românticos” figuram como agentes singulares no processo de reformatação e de legitimação da 
literatura frenética, que ultrapassa o enquadramento do romance gótico e torna-se um gênero 
independente do romantismo francês. 
Palavra-chave 1: Romantismo frenético 
Palavra-chave 2: Champavert 
Palavra-chave 3: Pétrus Borel 
Palavra-chave 4: Pequenos românticos

Laura Piccolo (Roma Tre University) Narrar o mal: monstros e criminais na literatura russa (F. 
Dostoiévski, Iu. Mamleev, A. Rodionov)

Many weird and unconventional characters wonder in narrow alleys, dirty stairs and dark 
basements of Russian literature, “extra-ordinary” people, who seem to have come out of – 
appropriating and distorting a famous Dostoevsky’s quote –Raskol’nikov’s “overcoat” (or, the axe…). 
On the one hand they are beyond what is considered “normal”, they are inwardly and/or outwardly 
“others”, differing from physical or moral “normality”. On the other hand monsters are often amazing 
and captivating: they provoke fear but, at the same time, they could inspire admiration and can 
even be seductive. “Monster” comes from the Latin word mone?, which indicates a warn. Thus, the 
meaning of “monster” corresponds with the Greek noun ?????, a good or bad sign from Zeus and 
the other divinities to mankind. As Corrado Bologna has pointed out, ????? “suggests the infraction 
of an order, the breaking of a hiatus in the order of knowledge”. In the Middle Ages, also because of 
a widespread “irruption of the marvelous” (Jacques Le Goff) into the natural world, the monster 
continues to be a manifestation of an “other” realm, an hybrid form (Michel Foucault), a sign 
which claims to be interpreted. In Saint Augustin’s Civitas Dei, the existence itself of the monster is 
interpreted as part of the divine design to affirm the beauty of the universe. This paper will focus 
on some “monsters” in Russian Literature, in particular in Fedor Dostoevsky’s and Yury Mamleev’s 
novels and in Andrey Rodionov’s poems. Although they are very different writers, belonging to 
different period (Mamleev is a Soviet underground author, whereas Rodionov is one of the most 
interesting voices of Contemporary Russian poetry), they share some analogies in the way they 
narrate evil. The intertext of Dostoevsky’s works overflows from Mamleev’s prose, especially in 
the novel The Hell above the sky (Shatuny). Written in 1968 but published in Russia only after 
the fall of the Soviet Union, the novel tells the story of the serial-killer Fedor Sonnov and other 
“monsters”, descendants of Dostoevsky’s Underground man, for whom there isn’t redemption. They 
are monsters because of the monstrosity and absurdity of the Soviet times when narrating evil was 
denied and censored. Mamleev’s prose, as a matter of fact, is one of the “Russian flowers of evil” 

(Viktor Erofeev) germinated in secrecy to bloom after the USSR’s fall, when the narration of evil, the 
praise of deformity, the search for an aesthetic and stylistic shock have become a dominant trait of 
writing and constitute a model for new generation of authors, such as Rodionov. 
Palavra-chave 1: Dostoevsky 
Palavra-chave 2: Russian Literature 
Palavra-chave 3: Monstrosity 
Palavra-chave 4: Evil

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 

Mireia A. A. do Vale (Universidade Estadual de Londrina) Iago: a figuração do mal em Otelo de W. 
Shakespeare

O presente trabalho toma como ponto de partida as muitas vertentes que vêm sendo seguidas ao 
longo de séculos de estudos sobre a obra do dramaturgo inglês William Shakespeare e as muitas 
possibilidades que ainda se apresentam ao pensarmos na elaboração de uma pesquisa voltada 
para as temáticas presentes em suas peças. A partir daí escolhemos voltar nossa atenção para 
a construção de um vilão em sua peça Otelo (1604). Para tanto, nossa abordagem se dá através 
do viés da figuração do Mal presente na peça, onde temos Iago, o alferes que se empenha na 
aniquilação do general mouro. Em sua empreitada, Iago acredita-se preterido em função de Cassio, 
que assume o posto de tenente e, então, coloca em andamento seu plano de fazer Otelo acreditar 
que sua esposa Desdêmona o trai com Cassio. Na execução de sua trama, Iago emprega táticas de 
manipulação contra os demais personagens, passando-se por um homem honesto e sem máculas 
em seu caráter e, em virtude de como ele age, nossa proposta se constitui no estabelecimento de 
uma aproximação das atitudes do alferes com o maior arquétipo do Mal na cultura cristã: o Diabo. 
Buscamos alicerçar nosso estudo com uma fundamentação teórica que abrangesse um aparato 
geral da crítica acerca do autor, bem como um levantamento sobre os aspectos das estéticas 
teatrais grega, medieval e elisabetana e, por fim, considerações sobre a temática do Mal e da 
figuração do Diabo em textos literários para que, posteriormente, pudéssemos efetivar a análise 
de modo a buscar elementos na peça teatral que contribuíssem com a ideia de aproximação 
de Iago com o Diabo. Nesse sentido, trabalhamos com os críticos Heliodora (1997) e (2014), 
Bloom (1998), Harrison (s/d), Hugo (2000), Honan (2001) e Boquet (1989) para elencarmos os 
aspectos pertinentes conforme a crítica, seguidos de Nietzsche (2008) e (2011), Bataille (1989), 
Nogueira (1986), Agostinho (1999), Cousté (1996) e Kelly (2008) para a teorização sobre o Mal 
e a figuração do Diabo, para que, então, efetivássemos nossa análise estabelecendo aproximação 
com o Diabo através da relação com a teoria apresentada e fragmentos da peça escolhida para 
análise. Como resultado de nosso trabalho podemos constatar que, de fato, Otelo possui elementos 
significativos no que tange a constituição do vilão sobre a perspectiva do Mal, conforme nossa 
cultura ocidental cristã, o que é sustentado com trechos da peça, nos quais Iago executa seu plano, 
o que culmina na aniquilação daqueles que representam o Bem. 
Palavra-chave 1: Shakespeare 
Palavra-chave 2: Construção do vilão 
Palavra-chave 3: Figuração do Mal 
Palavra-chave 4: Iago
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Renato G. Lopes (UERJ/FUND. BIBLIOTECA NACIONAL) A tragédia de vingança na Inglaterra: 
crueldade artística, crueldade oficial

Esta comunicação se volta para o teatro inglês do início da Idade Moderna e suas tragédias reconhecidas 
pelo valor artístico e exposição de crueldades diversas. Esse teatro, autorizado e fruído num contexto 
essencialmente religioso, de embates entre as teologias católica, calvinista e arminiana, tinha o crime 
com sua associação imediata ao pecado – que deve ser punido – como inerente a sua estrutura. Crime 
perpetrado por vilões memoráveis, como Richard III de Shakespeare (1564 – 1616) ou De Flores, em The 
Changeling (1622), de Thomas Middleton (1580 – 1627); ou monstros literais, como se pode denominar 
junto com Doutor Fausto na peça homônima (c.1592) de Marlowe (1564 – 1593), ao vislumbrar 
demônios em sua real aparência; como em Duchess of Malfi (1612), de John Webster (1580 – 1634), 
na qual Ferdinand, acometido pela licantropia, revolve a terra em cemitérios à caça de cadáveres. Num 
período em que originalidade não era um valor, como o seria no Romantismo, tais tragédias imitavam os 
clássicos e apresentavam temas e estruturas da Antiguidade, revisitados nas escolas e universidades da 
Inglaterra, como a sanguinolência trágica de Sêneca. Entretanto, se seguiam de perto os antigos, também 
traziam inovações: completas, como a tragédia urbana, centrada nas relações de personagens londrinos 
típicos, ou engenhosas emulações, de superação dos modelos, de modo que os dramaturgos ingleses 
distendiam todas as poéticas conhecidas a fim de conquistar o público (era um teatro erudito e popular, 
aristocrático e comercial), sem perder de vista o exemplo moralizante exigido e, em especial, a catarse. 
Os enredos eram movidos por vilões portadores de toda espécie de mal, consequentes algozes e vítimas 
de penas inexoráveis, humanas e divinas, aplicadas de maneira aparentemente casual. Algumas dessas 
tragédias foram classificadas no século XX como revenge tragedies, ou menos comumente, tragedies 
of blood – subgênero desenvolvido a partir de The Spanish Tragedy (c.1588), de Thomas Kyd (1558 – 
1594), grande hit do período, e reforçado com Hamlet (c.1600), derivada diretamente daquela –, assim 
identificadas pela tentativa pessoal de justiça, e cujo revenger, ignorando os mandamentos de Deus e as 
leis humanas, ocasionava crueldades e degeneração, expondo-as no palco por meio de nobres opressores, 
religiosos corruptos, assassinatos, torturas, mutilações, tabus – como o incesto. O crime de tal modo 
espetacularizado parece emblemático daquela cultura, tão marcada pelas disputas religiosas e de poder 
(lembrando que uma das primeiras atitudes da revolução puritana foi a proibição de encenações). Nessa 
perspectiva, o teatro como “espelho da natureza” (como dizia Hamlet) voltado para a plateia revela no 
tablado o monstruoso da sua sociedade. Revela o sadismo de personagens e a crueldade do público em 
seu gosto, frequentador de um teatro de espetáculos diários para mais de 10.000 pessoas e também 
frequentador assíduo de execuções públicas nos palcos-cadafalsos e de aulas expositivas de anatomia, 
pagas como espetáculos. Portanto, com esta comunicação se apresentarão algumas tragédias de vingança, 
como reveladoras da relação entre palco, plateia e contexto e a aceitação/ recusa oficial daquele palco-
espelho de monstruosidades. 
Palavra-chave 1: Tragédia 
Palavra-chave 2: vingança 
Palavra-chave 3: crimes 
Palavra-chave 4: leis

Thallita M. S. Fernandes (Universidade Federal de São João del-Rei) Os vilões da guerra: 
esquecimento e a hierarquia do poder em Valsa com Bashir: uma história da guerra do Líbano

Ari Folman descreve em “Valsa com Bashir- Uma história da guerra do Líbano” a experiência da guerra 
do Líbano, quando soldados israelenses, em Beirute, e membros da milícia cristã invadiram campos de 
refugiados e deram início a um massacre de centenas de palestinos. A graphic novel é protagonizada por 

um ex- soldado atormentado por pesadelos frequentes, que passa a questionar a própria experiência de 
guerra e que busca na coletividade da memória de outros combatentes uma rememoração individual do 
dia do genocídio. O ex-combatente tenta desvendar o motivo que o impossibilita relembrar a experiência 
da guerra e procura um amigo psiquiatra, que explica que o esquecimento pode ter ocorrido por 
culpa,uma vez que ele disparou os sinalizadores para iluminar o cenário onde ocorreram as morte. Para 
se justificar o personagem utiliza as memórias de guerra do pai, explicando como este tipo de conflito 
sempre esteve presente em sua vida, de forma a parecer lógica a sua participação no incidente ou quando 
ironicamente, jovens jogam videogames de guerra enquanto as questões de guerrilha ficam suspensas. A 
obra permite uma minuciosa investigação sobre a inconfiável natureza da memória e, sobretudo, denuncia 
a estupidez das guerras e aponta as questões do apagamento da memória além de um trauma, atingindo 
relações com um poder normalizador, capaz de adestrar e fabricar uma nova subjetividade em prol da 
idealização e formação de uma sociedade massificada, regida por interesses individuais, que visam o 
progresso pessoal, que podem levar o sujeito a obter um cargo mais relevante em sua carreira. Hannah 
Arendt ao tratar da execução de Eichmann, disserta sobre o totalitarismo e a irreflexão como os culpados 
pelos massacres administrativos, em que o sujeito não se percebe como criminoso, pois não percebe a 
dimensão do mal que estava causando. Tanto Eichmann quanto o protagonista do livro estavam seguindo 
ordens superiores e seriam punidos até mesmo com a morte, caso desrespeitassem as regras. Para Arendt 
o ato de matar a individualidade do homem equivale destruir do sujeito a sua espontaneidade, permitindo 
que reste apenas uma marionete com rosto de homem, ou seja, um ser totalmente condicionado, 
previsível e coniventes com ações sobre-humanas. A condição imposta a esses sujeitos coloca em debate a 
transgressão dos direitos humanos e a dificuldade em conceituar as atitudes desses homens, subordinados 
a um poder superior, como criminosas. Assim, nos leva a pensar as questões da irrupção do mal na 
natureza humana dentro de um sistema político e religioso como os causadores do mal. Segundo Foucault 
a vida tornou-se o foco do poder: o homem em consonância ao pensamento de Hobbes, começa a destruir 
a si mesmo. Tampouco o ambiente biopolítico, que se responsabiliza pela proteção da vida, é capaz de 
diminuir a produção da morte, uma vez que a reconfiguração dos cidadãos em consumidores, consolidou 
uma política da administração das necessidades vitais inseridas no ciclo de produção e consumo, e as 
relações éticas tornaram-se originárias de necessidades e interesses humanos, configurando a corrupção 
como configuração dos atos individuais e grupais. 
Palavra-chave 1: Massacre 
Palavra-chave 2: Poder 
Palavra-chave 3: Vilão 
Palavra-chave 4: Esquecimento

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 

Hendie T. Teixeira (UFRJ) O crime e o submundo do Rio de Janeiro na obra Os estranguladores do 
Rio ou o crime da Rua Carioca. Romance sensacional do Rio oculto

O romance Os estranguladores do Rio ou o crime da Rua Carioca. Romance sensacional do Rio oculto, 
do autor Abílio Soares Pinheiro, considerado de sensação e produzido através de um crime verídico 
ocorrido em 1906, no Rio de Janeiro, nos mostra aspectos do denominado “Rio Oculto”, caracterizado 
pela criminalidade e violência. O autor nos oferece, por meio de uma estética naturalista, uma análise 
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sociológica da criminalidade surgida através da miséria de uma parte do Rio de Janeiro que não foi 
beneficiária das transformações urbanas e marcado pela intensa imigração estrangeira do período. 
O romance foi produzido duas semanas após um latrocínio, roubo seguido de morte, de dois irmãos 
italianos, sobrinhos de um conhecido joalheiro do centro da cidade do Rio de Janeiro. A atrocidade do 
crime – estrangulamento, violência, desaparecimento do corpo do irmão mais velho – fazia a cidade 
estremecer e buscar informações sobre seu andamento. O jornal, em linguagem sensacionalista, fazia 
uma cobertura instigante e apelativa, divulgando imagens das vítimas, dos criminosos, coletando 
depoimentos e incitando a população. A imprensa posicionava-se como investigadora do crime e 
colocava em evidência a insuficiência da atuação policial. O caráter sensacional dessa obra se manifesta 
pelos temas que produzam choque, a saber, crimes, assassinato, violência são atos monstruosos cujo 
medo é vinculado à violência. Embora “romance de sensação” não se limita simplesmente a esse 
aspecto. O medo urbano manifesta-se nas ruas escuras, no porto, no anonimato, na multidão, na 
miséria que são ambientes propícios para a produção do mal. Apresentar o submundo carioca, suas 
vielas, o porto, o contrabando, a quadrilha, a vida noturna são aspectos propícios à produção do medo 
assim como a monstruosidade dos assassinos, que são os transgressores da ordem moral. Tanto os 
criminosos quanto as vítimas são estrangeiras como, por exemplo, italianos e argentinos e, se não são 
declaradamente criminosos, estão no limiar do entre a malandragem e a participação de discretos 
contrabandos. Todo esse mistério em torno das vítimas e da crueldade dos assassinos nos mostra 
tanto o medo do outro quanto a atração pelo desconhecido. Ainda que a cidade sempre tenha sido 
marcada por seu caráter cosmopolita, ao se apresentar o outro, o que vem de fora, como perigoso, nos 
apresenta uma marca xenofóbica, que produz a imagem do estrangeiro como aquele que vem para o 
Rio, trazendo um caráter corrompido, infesta a cidade com medo e insegurança transgredindo a ordem 
moral e desestabilizando a sociedade e carioca.  
Palavra-chave 1: crime  
Palavra-chave 2: romance de sensação 
Palavra-chave 3: sensacionalismo 
Palavra-chave 4: Rio de Janeiro

Rogério Sáber (UFMG) Do barro fez-se o homem e da decadência da província ascendeu o 
sublime: uma leitura de O desconhecido, de Lúcio Cardoso

Selecionada do inventário do escritor mineiro Lúcio Cardoso (1912-1968), a novela O desconhecido, 
redigida em 1940, pode ser tomada como ponto de partida para o estabelecimento de uma discussão 
acerca do sublime literário e, de forma mais precisa, do recurso ao sublime como o exploram as 
obras vinculadas à estética gótica. Amparados, principalmente, pelo texto A philosophical enquiry 
into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful, tratado estético redigido por Edmund 
Burke em 1757, intentamos sintetizar em que consiste e como se instala o sublime nas obras 
literárias que exploram, dentre outros sentimentos, o terror. Sequencialmente, como objetivo 
específico, cuidaremos da novela cardosiana, a fim de investigar se e como a obra explora – por 
meio de seus cenários, eventos e personagens – o sentimento do sublime. Nossa hipótese é de que 
tal sentimento, no texto de Cardoso, decorre sobretudo das escolhas cênicas e das relações que 
o cenário estabelece com o dramatis personae, de modo a garantir a opressão que comumente 
subjuga personagens aos espaços góticos. Perseguir os desdobramentos da influência que o cenário 
cardosiano exerce sobre os personagens da obra motiva-nos a levantar interrogações também a 
respeito do crime cometido pelo protagonista – transgressão que parece se relacionar, respeitada a 
circunscrição da novela em estudo, senão à culminância do sublime, ao menos a uma possibilidade 

de se intensificar esse mesmo sentimento. Compreender, pois, as equações possíveis entre o 
crime e o sublime literário é o porto último ao qual devemos nos ancorar. A pesquisa justifica-se 
por sua iniciativa de contribuir com os estudos que cuidam da obra cardosiana, notadamente da 
novela O desconhecido, composição literária que abre caminhos técnico-temáticos para a posterior 
construção de Crônica da casa assassinada, magnum opus do autor. O trabalho tem o propósito de 
acrescentar também aos estudos de autores e obras brasileiros que revisitaram o romance gótico e 
o transpuseram a contextos histórico-geográficos que já não pertencem ao território europeu do fim 
do século XVIII, reduto de origem dos cânones literários góticos. 
Palavra-chave 1: Sublime 
Palavra-chave 2: Literatura gótica 
Palavra-chave 3: Crime  
Palavra-chave 4: Lúcio Cardoso

Ayda Elizabeth Blanco Estupiñán (UFMG) A violência nos romances colombianos En el lejero e 
Los ejércitos de Evelio Rosero

Esta comunicação tem como objetivo principal analisar a representação da violência nos romances 
colombianos En el lejero (2003) e Los ejércitos (2007) do escritor colombiano Evelio Rosero. 
Nesses dois romances, representam-se mundos de violência e de criminalidade impostos pela 
guerra, nos quais, diante da morte e da dor, os protagonistas se veem forçados a empreender 
buscas até a resiliência e a sobrevivência. Nas duas obras, é possível identificar contextos 
figurados da guerra vivida na Colômbia, nos quais as vítimas continuam em um silêncio imposto 
pela violência e no qual os sistemas políticos e sociais resultam inoperantes, uma vez que a 
desolação e a desesperança se sobressaem. 
Palavra-chave 1: Violência 
Palavra-chave 2: Guerra 
Palavra-chave 3: Romance colombiano 
Palavra-chave 4: Evelio Rosero

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 

Ana Carolina Lazzari Chiovatto (USP/CAPES) A imagem da hag: a feiura e a velhice femininas 
como sinal de degeneração moral em contos de fadas e sua perpetuação contemporânea

Hag é a palavra em língua inglesa que designa a bruxa estereotípica: feia, velha e má. Esse estereótipo 
está há séculos na cultura ocidental, tendo solidificado sua formação entre tratados sobre bruxaria, 
processos inquisitoriais e seculares, contos de fadas e extensa literatura, com representações 
reiteradas que chegam à contemporaneidade nos meios audiovisuais. Trata-se de uma figura em 
cuja aparência exterior se reflete a degeneração moral da personagem, na qual velhice e feiura, se 
femininas, estão necessariamente ligadas entre si e associadas à maldade e ao pecado. Desde os contos 
de fadas de Perrault, Grimm e Andersen – nos quais sempre se associará a beleza da protagonista 
feminina à sua bondade intrínseca, enquanto a velhice e a feiura serão as marcas da antagonista e de 
sua perversidade –, passando pelas bruxas de Shakespeare, até produções cinematográficas atuais, 
o estereótipo atravessou séculos, alcançando a atualidade, quando já não se crê em sua existência; 
mas, ainda assim, nas diversas linguagens narrativas, a imagem da feiura e da velhice feminina ainda 
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persiste em revelar com muita frequência uma corrupção interior. Exemplos disso seriam algumas 
das animações clássicas da Disney desenvolvidas a partir de contos de fadas tradicionais e alguns 
filmes insólitos (especialmente releituras de clássicos, como João e Maria: Caçadores de Bruxas, 
2013, dirigido por Tommy Wirkola). A ideia da decadência do corpo como exteriorização do mal, ou 
do pecado de vidas passadas, tem precedentes bíblicos (em suas várias referências aos leprosos) e 
será repetida pelo cristianismo ao longo de séculos (GUINZBURG, 1992). Essa ideia é perpetuada 
especificamente nas perseguições inquisitoriais às bruxas, muitas das quais viúvas idosas que 
tinham conhecimentos de cura e viviam sozinhas em locais isolados (BECHTEL, 2000), acusadas de 
e condenadas por toda a sorte de crimes contra pessoas e posses. Diante disso, o presente trabalho 
pretende discutir a construção e a perpetuação do estereótipo da hag a partir do cotejo entre alguns 
contos de fadas onde tal estereótipo é evidenciado e suas adaptações e releituras cinematográficas, 
à luz de trabalhos históricos de peso, entre eles História Noturna (1992), de Carlo Guinzburg, e As 
Quatro Mulheres de Deus (2000), de Guy Bechtel, do estudo sobre estereótipos de Ruth Amossy 
(1997), da semiótica de Greimas (1979) e dos estudos comparados. Além disso, o trabalho também 
pretende mostrar alguns exemplos em que o estereótipo em estudo é completamente subvertido, em 
especial o desenho animado Over the Garden Wall (2013, direção de Patrick McHale). 
Palavra-chave 1: Bruxa  
Palavra-chave 2: Feiura e Velhice 
Palavra-chave 3: Estereótipos de Gênero 
Palavra-chave 4: História e Literatura

Júlia Reyes (UERJ) Multidão e escândalo: A balada do Café Triste de Carson McCullers sob a ótica 
da teoria mimética de René Girard

O pensador francês René Girard (1923-2015) apresentou três intuições fundamentais em seus três 
primeiros livros: Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961), A Violência e o Sagrado (1972) e 
Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo (1978): o caráter mimético do desejo, o mecanismo do 
bode expiatório e a função da religião na origem da cultura. Em síntese, a teoria mimética elaborada 
por Girard reflete sobre a violência humana e as origens da cultura e sobre o papel da religião nesse 
processo. Inicialmente, a teoria mimética germina através da literatura, quando Girard percebe que 
escritores como Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust e Dostoievski possuem um conhecimento sobre 
a dinâmica da violência humana reconhecível na representação literária de relações humanas que 
caem na rivalidade devido a uma relação entre duas pessoas próximas que se espelham uma na outra, 
(sujeito e modelo) e que passam a desejar os objetos que a outra possui ou deseja possuir. Para Girard, 
o desejo humano é não é considerado pelos grandes escritores como original e independente, e sim 
como mimético ou imitativo. Tal desejo cria uma rede de tensões e invejas, rancores, ressentimentos, 
revides e vinganças entre amigos, vizinhos e irmãos ou dentro de toda uma comunidade. Em um 
grupo humano repleto de sujeitos e modelos competindo pelos mesmos objetos, a tendência à 
desintegração torna-se real. Para evitá-la, cada grupo humano encontrou um meio de formalizar um 
mecanismo de controle da violência social, o mecanismo do bode expiatório, quando a violência de 
todos é dirigida a uma única vítima. Tal mecanismo revela que linchamentos e assassinatos fundadores 
que estão presentes, na hipótese de Girard, na origem da cultura humana. Desde o início dos tempos 
os homens estão envolvidos com a morte de vítimas inocentes assassinadas por uma multidão. A 
escritora estadunidense Carson McCullers (1917-1967) parece possuir um conhecimento sobre tais 
questões. Neste trabalho, analisaremos a novela “A Balada do Café Triste”, presente na coletânea A 
Balada do Café Triste e Outras histórias (1951) considerando o linchamento inerente ao mecanismo 

do bode expiatório, as punições sociais contra pessoas desviantes de normas estabelecidas e a visão 
de McCullers sobre uma comunidade de uma cidade pequena no Sul dos Estados Unidos e sobre um 
grupo de presos acorrentados uns aos outros. A personagem senhorita Amélia Evans, fazendeira e 
proprietária de uma destilaria não segue os padrões de gênero reservados às mulheres e enfrentará 
dificuldades ao adotar um anão como seu companheiro. O sentido da figura de Satanás é visto por 
Girard como o impulso de acusar, perseguir e criar escândalos que antecedem o linchamento de uma 
vítima inocente: o bode expiatório, ou aquele que foi “pego para Cristo”. Discutiremos a percepção 
de McCullers sobre a situação de outsiders, pessoas desviantes das normas sociais e o risco que elas 
correm ao manterem um vínculo frágil com sua comunidade e poderem tornar-se bodes expiatórios 
em potencial. Investigaremos ainda o grupo de presos acorrentados que finaliza o conto e os possíveis 
significados que ele encerra utilizando para a perspectiva girardiana para a análise. 
Palavra-chave 1: Teoria Mimética 
Palavra-chave 2: René Girard 
Palavra-chave 3: Carson McCullers 
Palavra-chave 4: bode expiatório

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Diego Paleólogo Assunção (UFRJ) O Mal abjeto e o colapso do sentido em Desespero e Os 
justiceiros, de Stephen King

Em 1996, sob o pseudônimo de Richard Bachman, Stephen King publica o romance Os Justiceiros, análogo 
à novela intitulada Desespero, publicada no mesmo ano e assinada por King. Os Justiceiros é uma espécie 
de duplo de Desespero e vice-versa. Enquanto Desespero se desenrola no deserto de Nevada, em uma 
pequena cidade convenientemente chamada Desespero, o romance de Bachman tem como cenário uma 
pacata rua residencial de Ohio. Se, por um lado, King e Bachman são, na verdade, uma só pessoa, um só 
corpo, as personagens dos dois livros compartilham os mesmos nomes mas ocupam corpos e funções 
distintas. O Mal, nas duas narrativas, permanece o mesmo: a entidade vampírica que responde pelo 
nome de Tak. Aprisionado nos confins de uma mina, Tak consegue escapar e possuir corpos humanos, 
lentamente os destruindo e precisando trocar de corpo. Sua monstruosidade é marcada por uma violência 
visceral, desumana e carregada de uma pegajosa energia sexual. O objetivo desse trabalho se desdobra em 
duas vertentes: em um primeiro momento, pensar uma aleatoriedade artificial acerca do Mal e como Tak 
representa, sob muitos aspectos, a ideia de uma maldade pura, uma entidade que faz emergir nas pessoas 
comuns o lado mais secreto, destrutivo e egoísta. Para eliminar e/ou vencer Tak, nos dois romances, o 
custo é altíssimo – apenas através do sacrifício pessoal. Em um segundo momento, pensar a literatura 
de terror e horror como campos de produção do abjeto, do nojo, do asco e da escatologia; a evocação, 
através do texto, dessas sensações e suas imbricações com o Mal – Tak oscila entre uma incompetente 
higiene e uma desmesurada escatologia. Georges Bataille (Visions of Excess, 1985), Julia Kristeva (Powers 
of Horror, 19821) e Winfried Menninghaus (Disgust – the theory and history of a strong sensation, 2033) 
compõem a principal moldura teórica desse trabalho, cuja metodologia consiste em analisar as fortes 
imagens de abjeção, escatologia e violência presente nos dois romances. Dessa forma, investigar os laços 
estreitos entre as sensações de nojo, asco e desgosto evocadas pelo texto, pela palavra, pela narrativa. 
O estranhamento, o inquietante, é rapidamente explodido por King para o excesso estético; potentes 
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imagens são construídas, apelando para um horror que se manifesta fisicamente e faz colapsar o sentido 
e o significado da realidade. Esse uso do escatológico, uma subversão talvez, é mais evidente em Os 
Justiceiros, quando Audrey, a protagonista, percebe que a única forma de driblar Tak é provocando uma 
diarreia em Seth, seu sobrinho altista de sete anos cuja mente encontra-se possuída por Tak. Para que seja 
possível um retorno ao normal, à ordem, corpos são destroçados e a realidade é dobrada; Tak é o excesso 
sem limites que nos reduziria a corpos e subjetividades destroçadas, incoerentes, animadas pelo abjeto 
– nessa fissura emerge o medo de sermos tudo aquilo que mantemos sob sigilo. Nesse sentido, o que nos 
resta de humano resiste no deserto do sentido. 
Palavra-chave 1: Literatura de Terror 
Palavra-chave 2: Abjeto 
Palavra-chave 3: Mal 
Palavra-chave 4: Stephen King

André P. Feitosa (Unifei- Campus Itabira) Versões do inferno em Chuck Palahniuk e John Hughes

O romance Condenada: a vida é curta: a morte é eterna (2013), de Chuck Palahniuk, mantém 
referências explícitas a diversas produções cinematográficas, em especial com o filme O clube dos cinco 
(1985), de John Hughes. A protagonista de Palahniuk, Madison Spencer, uma adolescente rica, gorda 
e mimada, encontra-se no inferno, presa em uma cela imunda. Percebendo que está cercada de outras 
quatro pessoas também condenadas, cada uma com aptidões e características físicas bem distintas 
(uma líder de torcida, um jogador de futebol americano, um nerd e um punk), Madison decide que o 
grupo deve explorar o inferno em busca de uma saída; ao invés de aceitar passivamente este nefasto 
destino. Já a narrativa de Hughes apresenta uma metáfora do inferno. Cinco alunos provenientes 
de realidades diversas estão de castigo e têm como punição passar o sábado presos na biblioteca 
escrevendo, cada um, o inventário de suas vidas e, de forma semelhante ao grupo de Madison, também 
buscam uma escapatória da funesta realidade na qual se encontram. Este estudo comparativo entre 
essas narrativas está apoiado nas teorias do grotesco de Geoffrey Harpham e Margaret Miles que 
defendem os seguintes recursos pictóricos: caricatura, inversão e hibridização. Sob essa óptica, pode-
se inferir que a narrativa de Palahniuk se espelha na versão fílmica de Hughes. Enquanto um enfoca 
uma representação do inferno, na qual a figura do demônio chefe é desempenhada pelo diretor da 
escola, o outro apresenta o inferno per se, chefiado por Satã que, como o diretor da escola, quase nunca 
está presente. Os personagens apresentados na obra são reconfigurações grotescas dos personagens 
mostrados no filme, uma vez que o contorno dado por Palahniuk a cada adolescente é o inverso 
apresentado por Hughes. Contrastando com os personagens fílmicos, a protagonista de Condenada 
encontra no grotesco a sua possível salvação. Lúcifer, que deveria em tese ser a perdição dos 
humanos, acaba por ajudar Madison a buscar a verdade sobre a sua morte, induzindo a personagem 
a questionar os valores de perfeição feminina impostos pela sociedade Hollywoodiana. De forma 
inversa ao preconizado pelas religiões judaico-cristãs, ter sido condenada ao inferno, mesmo que por 
engano, torna-se um prêmio para Madison que gradualmente se desloca de uma posição passiva e 
conformista para uma posição de guerreira e conquistadora, que confronta e derrota os asseclas de 
Lúcifer e acaba por dominar as paisagens infernais: subornando capetas, ganhando as brigas corporais 
com renomados ditadores e agrupando, pouco a pouco, um exército que avança sob o seu comando. 
Subvertendo a tradição cristã, que é uma das caraterísticas do grotesco nas artes e na literatura, é o 
Pai da Mentira que conduz Madison a confrontar e entender a verdade sobre sua vida terrena. De certa 
forma, a narrativa coloca Satã na posição de salvador dos humanos condenados à danação eterna. Já os 
adolescentes de O Clube dos Cinco terminam a narrativa sem grandes mudanças emocionais, mesmo 

estando em um ambiente propício ao aprendizado: uma escola estadunidense de ensino médio. A 
crueldade do diretor é infrutífera e os estereótipos permanecem incólumes. 
Palavra-chave 1: Grotesco 
Palavra-chave 2: Chuck Palahniuk 
Palavra-chave 3: John Hughes

Marilia F. de Oliveira (Universidade Federal do Tocantins) J. M. Coetzee e a representação do mal

São muitas as questões envolvendo a representação do mal, da tortura, do lado escuro da alma humana 
e – consequentemente – das personagens torpes ou más na literatura. Representar o mal pode ser mais 
desafiador do que representar o bem – embora em ambos os casos, o autor corra o risco de escorregar 
para estereótipos fáceis e criar situações inverossímeis ou personagens caricatas. Assim, e como não 
poderia deixar de ser, a construção da representação do vilão leva a reflexões paralelas e complementares 
por muitos dos autores que se atrevem – como colocou Coetzee – a arriscar suas almas e as de seus 
leitores ao adentrar espaços e trazer à luz situações que, segundo o autor, deveriam ser escondidas no seio 
da terra e banidas dos olhares das damas e das crianças. A representação do mal – e de temas “proibidos” 
para a literatura – tem sido, portanto, objeto das preocupações de muitos artistas, e estão presentes em 
vários escritos de JM Coetzee, dentre eles os textos “Into The Dark Chamber – the Novelist in South Africa”, 
e “ O Problema do Mal”, o primeiro publicado em Doubling the Point e o segundo em Elizabeth Costello. 
Em “Into the Dark Chamber...”, Coetzee afirma que “Há alguns anos, escrevi um romance, “A Espera dos 
Bárbaros”, sobre o impacto da câmara de tortura na vida de um homem de consciência. Para ele, durante 
a vigência do apartheid, a tortura exerceu um fascínio sombrio em muitos escritores sul africanos, 
sendo que as relações entre torturado e torturados que ocorriam no ele chamou de “a câmara escura da 
tortura” forneceu aos sul africanos “uma metáfora, nua e extrema, para as relações entre o autoritarismo 
e suas vítimas”. Apesar do fascínio pela metáfora da tortura, em seu outro texto, “O Problema do Mal”, 
Elizabeth Costello, considerada o alter-ego do autor, debate sobre a necessidade da representação das 
cenas abjetas, onde reine o mal absoluto, e do prejuízo que escrever e ler tais cenas traria tanto ao escritor 
quanto aos seus leitores. Elizabeth Costello está perturbada pela leitura de um livro sobre o nazismo e 
suas atrocidades, e questiona a validade desta obra onde o mal é exposto ao olhar do leitor em sua mais 
horrenda face. Assim, e partindo desses dois textos não ficcionais, pretendemos refletir sobre a posição 
do autor frente a urgência de se representar o mal (em especial o mal ocorrido durante o apartheid), e 
ao mesmo tempo pensar sobre os vilões de A Espera dos Bárbaros (1980), buscando perceber se o autor 
conseguiu driblar as armadilhas a que estão sujeitos os escritores que decidem representar o mal na 
humanidade, armadilhas as quais, ele afirma, muitos autores não conseguem escapar. 
Palavra-chave 1: Representação do Mal 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: J.M. Coetzee 
Palavra-chave 4: África do Sul

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Marta M. R. Nebias (UERJ/CNPq) Edgar Allan Poe e as três faces do crime

Os estudiosos consideram que Edgar Allan Poe foi o precursor da ficção policial. Geralmente, esse 
gênero narrativo se estrutura a partir de um crime que, na maior parte das vezes, é um assassinato, 



XV encontro abralic Guia de Programação
24924

8
mas também pode ser um roubo ou um rapto. Assim, a trama constrói-se em torno de três elementos 
fundamentais: criminoso, vítima e detetive. A dicotomia herói/vilão que constitui o romance de 
aventuras é substituída, no romance policial, pela dicotomia detetive/criminoso. Cabe ao detetive 
encontrar o culpado e restabelecer a ordem que foi rompida após o acometimento do crime. Podemos 
atrelar o nascimento do gênero policial, no século XIX, a uma série de circunstâncias, como, por 
exemplo, ao surgimento de uma civilização urbana. O deslocamento de milhares de pessoas do 
campo para a cidade ocasionado pela Revolução Industrial propiciou o rápido crescimento dos 
centros urbanos. Em meio a essa massa urbana, em que todos são anônimos, viabiliza-se a figura do 
criminoso, que se beneficia desse anonimato para se esconder. Com o desenvolvimento da cidade, 
e em virtude da necessidade de controle sobre as massas, desenvolve-se também a polícia. Surge 
a figura do investigador, como uma espécie de herói moderno, defensor da sociedade. Também 
podemos mencionar o desenvolvimento dos jornais, que colocou em cena os relatos de crimes, 
roubos e assassinatos, reflexos da vida urbana. O criminoso passa então a ser visto como um inimigo 
social. Tendo por base tais considerações, neste estudo, pretendemos analisar os três contos policiais 
escritos por Edgar Allan Poe – “Os crimes da Rua Morgue”, “O mistério de Maria Roget” e “A carta 
roubada” ?, comparando as diferentes faces do crime apresentadas em cada uma das narrativas, e 
identificando a função do criminoso no gênero policial, além de sua relação com o contexto do século 
XIX. O primeiro conto, “Os crimes da Rua Morgue”, destaca-se pela selvageria com que o assassinato 
é cometido, revelando um desfecho fantástico. O segundo baseia-se em um crime verídico que 
ocorrera em Nova Iorque em 1841 e apresenta uma peculiaridade: ao ficcionalizar o crime, Poe acaba 
indicando uma solução mais aceitável do que a proposta pelas autoridades da época. O terceiro, por 
fim, não trata de um crime de morte, mas de um roubo desvendado pelo detetive Dupin. Buscaremos 
também comprovar que os contos de Poe se enquadram no que Umberto Eco denomina “estrutura da 
consolação”, em que a trama não deixa conflitos a resolver, ou seja, o bem, representado pelo detetive, 
sempre vence no final. O crime rompe com a ordem vigente, mas o detetive, ao descobrir o culpado, 
restitui a ordem perdida. 
Palavra-chave 1: crime  
Palavra-chave 2: Edgar Allan Poe 
Palavra-chave 3: gênero policial

Michelly C. da Silva (USP) Assassinos no “novo noir”: os vilões de James Ellroy na série Quarteto 
de Los Angeles 

A presente comunicação pretende analisar o perfil dos vilões da série policial “Quarteto de Los Angeles”, 
de autoria do norte-americano James Ellroy. A tetralogia é composta pelas livros Dália Negra (1987), O 
Grande Deserto (1988), Los Angeles – Cidade Proibida (1990) e Jazz Branco (1992) e classificada por 
muitos estudiosos como “novo noir” dentro do gênero romances policiais. Este subgênero apresenta 
significativas mudanças quando comparado às primeiras histórias detetivescas do século XIX de 
autores como Edgar Allan Poe, Charles Dickens e Arthur Conan Doyle ou com os “duros detetives” do 
hard-boiled norte-americano, já no século XX e cujos principais expoentes foram Dashiel Hammett 
e Raymond Chandler. No “novo noir”, bem como – e como tentaremos mostrar – no Quarteto de Los 
Angeles, a narrativa tenta dar mais atenção aos motivos e à psique dos assassinos, fazendo com que 
estas personagens tenham histórias muito mais complexas e importantes para o andamento da trama. 
Além disso, nota-se como, ao analisar obras de outros autores do “novo noir”, como por exemplo Patricia 
Cornwell, Massimo Carlotto e Jean-Claude Izzo, há uma predominância da narração em primeira 
pessoa e até casos em que o narrador é o próprio algoz. No “Quarteto de Los Angeles” chamam-nos 

atenção algumas características destes assassinos, aspectos que vão marcar a série como um todo: o 
homicídio ou a série de assassinatos que estes homens perpetuam são extremamente violentos e deixam 
grotescas marcas em suas vítimas; todos compartilham uma infância traumática, com pais abjetos ou 
completamente ausentes e quase todos foram vítimas de alguma violência sexual. Tal passado sempre 
será apresentado e detalhadamente explorado quando a trama entra na natureza e nos motivos do(s) 
crime(s) para posteriormente dar-lhe(s) um final – o que não quer dizer necessariamente a prisão do 
vilão. A busca por uma “origem” ou “fato causador” que cria um adulto disposto a matar compreende 
grande parte da trama ellroyniana, que acaba assim também se convertendo em romance psicológico. A 
investigação e o modus operandi policial ainda são essenciais para a decifração do crime, mas a solução 
não chega se não se entra no passado e na mente dos assassinos. 
Palavra-chave 1: crime  
Palavra-chave 2: assassinato 
Palavra-chave 3: policial 
Palavra-chave 4: violência

Julio Jeha (UFMG) O crime como metáfora do mal na ficção hard-boiled

A literatura produzida nos Estados Unidos sempre foi fascinada pelas diferentes manifestações do 
mal. Das histórias do período colonial sobre a selvageria dos nativos até a ficção contemporânea 
sobre vampiros e zumbis, os escritores tentam entender e representar a natureza do mal. Uma das 
formas mais notáveis e persistentes dessa experimentação ocorre no romance de crime hard-boiled, 
que, desde seu início na década de 1920, tem examinado repetida e insistentemente a depravação, a 
iniquidade e a corrupção. A chave para entender o mal na ficção hard-boiled, entretanto, é perceber 
que a viela metafórica não é apenas mais realista, mas é também povoada com políticos corruptos, 
empresários desonestos, juízes hipócritas, policiais subornáveis, advogados venais e cidadãos apáticos, 
que, tendo oportunidade, olham para o outro lado. Esse subgênero é fascinado pelo mal, mas seus 
crimes de omissão e cometimento, suas traições e depravações, seus estupros e assassinatos, não estão 
restritos, de maneira segura, a uma esfera criminal claramente demarcada. Ao contrário, eles fazem 
parte do tecido social, uma trama ilícita na urdidura lícita – simplesmente parte de como as coisas 
são. As ruelas se ligam a ruas, e ruas de todos os tipos, a todos os tipos de casas e prédios. A ideia de 
que o mal une diferentes partes da sociedade tem um apelo para o nosso senso do real – sabemos, não 
importa quanto queiramos negar, que o mal lá não é tão diferente do mal aqui. Esse conceito do mal na 
ficção hard-boiled apareceu na onda de crimes ocorrida na época da Proibição, na qual o subgênero 
muito se inspirou. Um dos efeitos não intencionais da tentativa de banir o álcool foi criar, ou revelar, 
conexões sistemáticas entre o crime organizado, os grandes negócios e o mundo político. Envolveu 
também cidadãos comuns, com suas garrafas de bebidas contrabandeadas ou suas visitas sub-reptícias 
aos pontos de venda ilegais, num ato criminoso. Assim, o mal da ficção hard-boiled é ao mesmo tempo 
social e pessoal, um fenômeno tanto da sociedade que circunda e molda indivíduos normais quanto dos 
próprios indivíduos. A história do romance hard-boiled pode ser vista como uma meditação duradoura 
sobre esse tema, uma exploração cada vez mais profunda e ampla de um tipo de mal que conecta níveis 
sociais e indivíduos numa rede de iniquidade. Será examinado o mal em obras de Dashiel Hammett, 
Raymond Chandler e James Elroy para entender como esses autores lidam com os obstáculos que tanto 
o indivíduo quanto a sociedade contrapõem a uma perfeição potencial do ser humano. 
Palavra-chave 1: crime na literatura 
Palavra-chave 2: literatura norte-americana 
Palavra-chave 3: literatura comparada
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PROGRAMAÇÃO 02: 

[20 minutos para cada comunicação] COORDENADORA: JOSALBA FABIANA DOS SANTOS  

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Juliana F. Hampel (USP) A profecia numérica do horror em Jerusalém, de Gonçalo M. Tavares

Esta comunicação tem como objetivo explorar a estruturação temática do romance Jerusalém, do português 
Gonçalo M. Tavares, que se divide em dois núcleos centrais: o da loucura e o da violência, tendo ainda um 
terceiro que subjaz a toda a obra que é o da conduta ética e moral. Povoada por personagens assoladas 
pelo horror do pós-guerra e das marcas deixadas pelo “breve século XX”, conforme a nomenclatura do 
historiador Eric Hobsbawm, a obra expõe um verdadeiro mostruário da barbárie em cada uma de suas 
figuras, que além de possuírem doenças mentais são portadoras de deformidades físicas que as desabilitam 
a uma vida dentro de padrões de normalidade. Para esta exposição, no entanto, focar-nos-emos, em um dos 
protagonistas da narrativa que é o médico Theodor Busbeck, um cientista tomado por uma pesquisa insana 
que busca medir o horror praticado na História numa escala temporal, objetivando previsões futurísticas 
ligadas a uma cartografia mundial na qual diferentes países seriam responsáveis por subjugar outros. 
Utilizando-se de dados estatísticos e matemáticos, o cientista tem o intuito de apresentar o embate entre 
a força, entendida “como matéria com energia para pôr em perigo outra matéria”, e a fraqueza, “matéria 
com energia vazia, sem possibilidade de colocar em perigo outra matéria próxima” apresentando os povos 
que, nos séculos seguintes, seriam em alguns momentos fortes e, em outros, fracos e, como numa “profecia 
numérica”, poder mensurar e prever o horror a ser cometido em escala mundial. Nessa pesquisa, Theodor 
avalia que a História individual e coletiva caminham para o equilíbrio entre o sofrer e o fazer sofrer, vivendo 
o mundo um grande conflito entre cargas positivas e negativas que só chegaria ao fim quando atingisse 
o zero, ou seja, a anulação de ambas as forças. A personagem é caracterizada de forma bastante curiosa, 
tendo uma atração profunda pelo tratamento da loucura através da normatização do comportamento do 
anormal, que, segundo suas teorias, ao ter seu pensamento e atitudes previstas, poderia ser controlado. 
Segundo a narrativa de Jerusalém, a intenção de Theodor é ir da previsão da História individual para o 
prognóstico da História coletiva, traçando, no percurso dos séculos, uma normalidade para, assim, a poder 
controlar. Ao procurar conhecer a saúde mental da História e compreender o seu “raciocínio”, a personagem 
tenta encontrar o que designa como “normalidade espiritual”, ou seja, a substância desconhecida do 
homem mas que lhe falta, que lhe “é roubada”. Tratando da banalidade do mal, Gonçalo Tavares elabora, 
em seus Livros negros, um verdadeiro tratado ficcional que busca compreender as causas da maldade “que 
existe sem o medo, quase não humana porque não justificada”. 
Palavra-chave 1: loucura 
Palavra-chave 2: violência 
Palavra-chave 3: horror 
Palavra-chave 4: moral

Jorge B. de F. Teodoro (UFMG) O corpo em Paul Celan: história, sofrimento e expressão na 
imagem do corpo reduzido a cinzas

Como se sabe, Paul Celan, poeta judeu nascido na cidade de Czernowitz, região da Bucovina (Romênia), 
prisioneiro no campo de trabalhos de Buzau (Tabaresti/Romênia), cujos pais foram assassinados 

pelo regime nazista, tem a Shoah como o evento histórico paradigmático de sua poesia. No intricado 
emaranhado de palavras, dores, mutismos, silêncios e memórias que compõe a poesia celaniana como 
uma espécie de sinfonia da negatividade, a experiência do sofrimento parece despontar, de modo 
singular, na imagem do corpo reduzido aos seus fragmentos: os olhos, a boca, os cabelos e, sobretudo, 
as cinzas – rastros finais do corpo arrasado pela barbárie. De início, convém ressaltar que o corpo em 
Celan é tanto pleno de expressões silenciadas, quanto o símbolo de pertencimento a uma comunidade, 
cuja eloquência, desde os primeiros anos de vida, reside no corpo circuncisado. Assim, na esteira 
aberta por Jacques Derrida, a palavra em Celan é datada e circuncisada tal como o corpo violentado. 
Logo, lidar com a palavra e com o corpo em Celan, um poeta marcado pela barbárie, talvez seja o 
mesmo que lidar com os cortes que, desde a violência do corte inicial, sujeitam o corpo a sua redução 
em fragmentos. Assim, nossa perspectiva nesse trabalho é a de reunir a constelação corporal celaniana 
como um esboço do primado do corpo na árdua tentativa de expressão do sofrimento que se dirige à 
imagem final das cinzas. Nesse sentido, a hipótese permeada é de que em cada um desses fragmentos 
do corpo cindido em Celan, talvez subsista a frágil possibilidade de que ao tocar as raias daquilo que 
não pode ser expresso revele-se a possibilidade de um outro direcionamento para os discursos da 
história no sentido delimitado pela historiografia de Walter Benjamin. 
Palavra-chave 1: Corpo  
Palavra-chave 2: Expressão 
Palavra-chave 3: Celan 
Palavra-chave 4: Benjamin

Renata Q. de Oliveira (UFRJ) Uma investigação sobre os contornos do humano n’O Reino, de 
Gonçalo M. Tavares

Este trabalho tem por objetivo investigar os contornos do humano na tetralogia O Reino, do 
escritor português contemporâneo Gonçalo M. Tavares. Esta série de livros, também denominada 
pelo próprio autor de Livros Pretos, traz, além das capas negras (apenas presentes nas edições 
portuguesas), formas e conteúdos um tanto sombrios. É composta pelos romances Um homem: Klaus 
Klump, A Máquina de Joseph Walser, Jerusalém e Aprender a rezar na era da técnica. Nosso foco 
recairá sobre a caracterização de alguns personagens da tetralogia e, especialmente aqueles que, a 
princípio, poderiam ser classificados como “vilões”, embora tais nomenclaturas sejam, obviamente, 
redutoras. A ausência de empatia, também predominante nestes textos, caracteriza o que Hannah 
Arendt define como a “banalidade do mal”. “Para que Auschwitz não se repita”, como queria 
Adorno, é necessária essa “inflexão em direção ao sujeito”. É necessário mergulhar na perversidade 
dessas mentes que emblematizam, de maneira mordaz, aquelas que, na História da Humanidade, 
arquitetaram a construção de algo tão terrível como um campo de concentração/extermínio nazista, 
como o de Auschwitz. Mas o Mal não reside apenas nas mentes e atitudes daqueles que detêm o 
poder ou que se encontram no “lado forte”. Com a leitura atenta d’O Reino, constata-se que o Mal 
impera em todos os âmbitos e de maneira injustificada e incômoda. É difícil diferenciar algozes e 
vítimas, bons e maus, em meio a um panorama de destruição, no qual Deus está ausente, assim como 
qualquer outra entidade que pudesse conduzir o Homem à sua salvação. Segundo Jean-François 
Mattei, é, justamente, a “erradicação da transcendência” que conduzira o homem à desumanização. 
Na chamada “era da técnica”, proposta pelo autor e até mencionada no título do último romance 
da tetralogia, tem-se a predominância da lógica da máquina, que se sobrepõe ao próprio Homem. 
Presente de maneira profunda na composição dos quatro textos, embora muito mais evidente 
em A Máquina de Joseph Walser e em Aprender a rezar na era da técnica, este é um dos fatores 
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que desencadeiam a desumanização n’O Reino de Tavares. Muitos personagens não apresentam 
simplesmente uma submissão à máquina, mas interiorizam seus atributos. Assim, notamos que até 
mesmo os sentimentos são, agora, “maquínicos”. Joseph Walser, protagonista do segundo volume da 
tetralogia, sente uma “melancolia infiltrada nos sentimentos da eficácia”. Alia-se a essa discussão, 
também, uma outra, igualmente importante: o questionamento acerca dos avanços técnicos (de 
maneira mais ampla), que, desacompanhados de avanços éticos, conduziram o homem a uma espécie 
de abismo criado por ele mesmo, ao invés de conduzi-lo à felicidade. Todos esses questionamentos 
convergem, no entanto, para o nosso enfoque primeiro, proposto neste trabalho: a indagação a 
respeito dos contornos da natureza humana. 
Palavra-chave 1: desumanização 
Palavra-chave 2: Gonçalo M. Tavares 
Palavra-chave 3: Literatura e Mal 
Palavra-chave 4: Personagem

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Ana Cecília O. Moura (PUC-Rio) A semente do desatino: o germe da transgressão em Lavoura Arcaica

Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, irrompe como obra singular no cenário da literatura brasileira. 
Através de uma narrativa colapsada, somos apresentados à família de imigrantes libaneses que tem 
no trabalho, na terra e na retidão de caráter o acabamento de seus princípios. Valendo-se do diálogo 
com a “Parábola do filho pródigo” e tecendo uma rede de metáforas judaico-cristãs, o autor reconstrói, 
sob a forma de uma prosa lírica, o mito do “eterno retorno” às origens. Nassar transgrede o discurso 
romanesco tradicional lançando mão da liturgia para dar conta de uma variedade de temas tabus - 
incesto, sexualidade, morte e questionamento da ordem patriarcal. Pretende-se analisar o aspecto 
da transgressão em Lavoura Arcaica, através da contribuição de diversas áreas do conhecimento, 
como a psicanálise, a literatura e a filosofia. Dentre o vasto repertório temático oferecido pela obra, 
serão abordadas as questões do incesto, do erotismo, da construção de uma “fala-balbucio” e da 
representação do tempo como fio condutor do romance. Com o objetivo de discorrer sobre o romance 
tomando o conceito de transgressão como operador de leitura e instrumento de análise textual, o 
trabalho contará com o suporte teórico de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Georges Bataille e Giorgio 
Agamben, dentre outros. Com isso, intentar-se-á analisar a estrutura narrativa múltipla e híbrida de 
Lavoura Arcaica, assim como os elementos estilísticos deste lavor poético e transgressor. 
Palavra-chave 1: Lavoura arcaica 
Palavra-chave 2: transgressão 
Palavra-chave 3: linguagem 
Palavra-chave 4: erotismo

Ludimila M. Menezes (UnB) Da bestialidade e da presença do mal na literatura brasileira: o anti-
humanismo em Memórias de Lázaro de Adonias Filho

Desde uma perspectiva sincrônica da Literatura que faz perviver toda uma tradição literária de matiz 
anti-humanista que não vislumbra a linguagem em certa missão salvacionista e edificante do mundo, 
do nacional, essa comunicação pretende refletir acerca da inscrição de Memórias de Lázaro (1952), 
de Adonias Filho na historiografia brasileira e discutir como a irrupção do mal no romance forja 

uma economia de dissipação da virtude, de desumanização da paisagem social e de suas interações, 
da experiência com o bestial como condição inexorável para se pensar a alteridade e a construção 
do tempo pós-apocalítico que acossa os narradores e os personagens do Vale do Ouro. Ante uma 
linguagem de lastro expressionista que se perfaz sob o signo dos escombros de um mundo arruinado, 
confessado pelo personagem Alexandre, essa comunicação pretende desde os estudos de George 
Bataille sobre a Literatura e o Mal e o Erotismo pensar a atração entre as catástrofes que enredam o 
romance (assassinato, incesto, iminência de epidemia, mutilação animal) e o mal como mote narrativo 
em Memórias de Lázaro. 
Palavra-chave 1: anti-humanismo 
Palavra-chave 2: pós-apocalíptico 
Palavra-chave 3: mal 
Palavra-chave 4: literatura

Dênis M. de Quadros (FURG) Monstruosidades na desagradável Senhora dos afogados: um 
mergulho nas águas mortuárias de Nelson Rodrigues

Senhora dos Afogados (1947), interditada pela ditadura e representada apenas em 1954 é uma 
das peças do dramaturgo Nelson Rodrigues e é classificada por Magaldi (2004) como uma peça 
mítica, que retoma ou, no caso desse trabalho, ressignifica o mito de Electra. Além disso, Nelson 
Rodrigues dá outras duas classificações para a peça: Tragédia e desagradável. Partindo do mito de 
Electra presente na trilogia de Ésquilo Orestéia (458 a.C.) e as Electras de Sófocles (410 a.C.) e de 
Eurípides (413 a. C.), bem como a releitura Mourning Becomes Electra (1931) analisaremos a peça 
rodrigueana, buscando a catarse que de acordo com Aristóteles (1996) é a purgação dos sentimentos 
de terror e piedade. A análise se baseará nos estudos aristotélicos sobre a catarse, enfatizando 
o que Nelson Rodrigues compreende por “desagradável” projeto que começa a desenvolver nas 
peças míticas e tem em Senhora dos Afogados o ápice desse projeto que se liga às tragédias gregas. 
Pretendemos nesse trabalho aproximar os conceitos de catarse que partem da presença do horror e 
da piedade ao conceito de desagradável, mas não desfamiliar, de Rodrigues até chegarmos ao termo 
umheimlich, traduzido como estranho e trabalhado por Freud (1996) como aqueles sentimentos 
naturais que estão escondidos e através da arte, e Freud cita Shakespeare, são revelados causando 
repulsa e asco. Outro ponto que será enfatizado nesse trabalhado é o personagem simbólico que 
se faz presentificado em todo peça e desempenha papel basilar que é o mar. Toda a simbologia do 
mar, dessas águas mortíferas e negras que permeiam a peça, serve de fio condutor para o horror, 
bem como todos os crimes ocorridos nessas águas. Mergulhar nessa água da morte, de acordo com 
Bachelard (2002) é entregar-se vagarosamente, tanto que as mortes pelo mar não ocorrem de forma 
abrupta, mas um por vez até chegarem à casa, como uma maldição, outro elemento das tragédias 
clássicas e que Rodrigues adapta na peça. Por fim, percebendo as aproximações entre o horror, 
à partir de Jeha (2007), o desagradável de Rodrigues e umheimlich de Freud, percebemos como 
Senhora ativa monstros ou, etimologicamente falando, torna visíveis esses monstros que fazem parte 
de nosso ser, não são desfamiliares e que suscitam um horror, típico das tragédias gregas no sentido 
da operação da catarse, horror associado a uma piedade ao reconhecer-nos no reflexo dessas águas 
mortuárias, horríveis e desagradáveis. 
Palavra-chave 1: Desagradável 
Palavra-chave 2: Umheimlich 
Palavra-chave 3: Águas mortuárias
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QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Mara C. V. de Oliveira (CUES -Juiz de Fora) Adultério - de Luísa a Fabíola: um mal histórico

Este artigo objetiva apresentar, a partir da obra O Primo Basílio de Eça de Queiroz e do caso Fabíola, 
ocorrido no Brasil recentemente, reflexão entorno do adultério feminino. Para a sociedade do século 
XIX o adultério além de crime era pecado; todavia, passados quase 150 anos da publicação do romance 
e um século da aprovação do Código Civil Brasileiro (1916), a sociedade ainda encena atitudes 
idênticas àquelas da representação literária. Segundo Jacques Derrida o mal é histórico e se desloca 
de acordo com as diferentes épocas vividas pela humanidade, podendo ser caracterizado em função 
específica das ansiedades, dos desejos e das ambições de cada tempo – um sentimento histórico, que 
remonta à criação do mundo, segundo a história bíblica. Posto isso, entende-se, aqui, que os discursos 
são controladores, porque eles tanto produzem, quanto julgam o mal, ou seja, os valores normativos 
jurídicos, religiosos e sociais definiram durante algum tempo o adultério como sendo crime e 
pecado, por isso Luísa - antes mesmo de vir a ser “julgada” pelo crime e pecado de adultério, morre 
pelo seu autojulgamento. A mulher adúltera representada por Luísa morre por conter suas aflições, 
suas culpas, seus desejos e encena “o mostro contido” ou “o mostro exterminado” pelo mal ditado. 
Comparativamente elegemos o caso Fabíola e a partir desta analogia, propomos algumas questões: o 
julgamento da sociedade no que se refere à “traição” feminina mudou? Ou continua carregando antigas 
conotações de crime e pecado como no século XIX? Em que medida a cultura de massa nas redes 
sociais criam “mal-estar” quando produzem o “mal na experiência humana”? A fim de responder estas 
questões esta pesquisa busca de modo teórico-bibliográfico descrever juridicamente os entendimentos 
sobre adultério; interpretar criticamente tanto o romance quanto o caso concreto, apontando de que 
modo a transgressão destas mulheres, ao mesmo tempo em que provoca um mal-estar social, gera uma 
força para mudança de perspectiva dos nossos sentidos interpretativos e até mesmo de nossas atitudes 
em relação ao mundo e ao outro. Interessante notar que, mesmo com a evolução do Direito e toda sua 
trajetória de conquistas em entendimento menos conservador que decorre do declínio do positivismo 
jurídico, há uma expressão cultural de pensamento que continua a revelar posturas e comportamentos 
da sociedade ainda preconceituosos, ou se preferirmos “monstruosos”; principalmente, quando 
observamos os chamados crimes de ódio na internet. As ofensas contra a mulher e os predicativos 
jocosos dirigidos a ela ainda são recorrentes, por isso buscamos aproximação das formas de 
preconceitos contra a mulher, do século XIX aos que, hoje, ainda são cometidos. 
Palavra-chave 1: Adultério 
Palavra-chave 2: Primo Basílio 
Palavra-chave 3: Feminino 
Palavra-chave 4: Redes Sociais

Penélope Eiko Aragaki Salles (USP) Um estudo sobre a violência contra a mulher a partir da ótica 
do agressor em o remorso de baltazar serapião, de valter hugo mãe

A violência contra a mulher, que esteve sempre presente ao longo da história, se caracteriza por 
ser questão que permanece recorrente na sociedade atual. O presente trabalho pretende analisar 
como a violência contra mulher é construída no romance do escritor português valter hugo mãe 
, o remorso de baltazar serapião, tendo como ponto de partida a perspectiva do agressor, no caso 
o narrador-protagonista, baltazar serapião, e investigar se os elementos fantásticos presentes 

na obra são utilizados como estratégias formais e estilísticas para ressaltar a violência contra a 
mulher. o remorso de baltazar serapião, romance vencedor do prêmio José Saramago em 2007, 
trata das memórias de baltazar serapião, um jovem simples, brutalizado pelas condições precárias 
de vida, que almejava ardentemente conquistar o coração da bela ermesinda, sua grande paixão de 
adolescência. Depois de terem se casado, ermesinda foi obrigada a trabalhar na casa do senhor de 
baltazar, dom afonso. A partir desse momento, a vida conjugal deles tornou-se um martírio. Cego 
de ciúme e certo de que sua mulher o traia com seu senhor, baltazar passou a empregar a violência 
física contra ela. Apesar de a obra literária estudada ser uma obra contemporânea (o remorso de 
baltazar serapião foi publicado em 2006), temos que considerar que a história evoca um período 
longínquo no tempo, que se assemelha à Idade Média, e remete a relações entre senhores e servos, 
homens e mulheres. Relações em que a concepção de igualdade social entre os sujeitos não existia. 
Através do relato de baltazar serapião entramos em contato com um universo peculiar em que os 
mandos e desmandos dos senhores, os abusos e a exploração sexual pelos homens, a violência e a 
opressão contra as mulheres são recorrentes e ganham contornos absurdos e cruéis. Para analisar 
violência contra a mulher, partimos dos estudos de Maria Filomena Gregori, Judith Butler, Veena 
Das e outros pesquisadores sobre o tema. Para abordar o papel do narrador, utilizamos os estudos 
de Walter Benjamin, Ligia Chiappini, Maria Lúcia Dal Farra, Mikhail Bakhtin e outros. Em relação 
à figura da mulher na Idade Média (o romance evoca um tempo que se assemelha ao período 
medieval europeu), abordamos os estudos de José Rivair Macedo, Jacques Le Goff e Jean Delumeau. 
Abordamos os elementos fantásticos e neofantásticos encontrados no romance a partir dos 
estudos de Tzvetan Todorov e de Jaime Alazraki e, em relação ao grotesco, utilizamos como base as 
importantes considerações de Mikhail Bakhtin e de Wolfgang Kayser sobre o tema. 
Palavra-chave 1: Violência contra a mulher 
Palavra-chave 2: Literatura contemporânea portuguesa 
Palavra-chave 3: Desumanização 
Palavra-chave 4: valter hugo mãe

Tatiana A. S. Caldas (CEFET/RJ) De crimes e pecados: a representação do feminino em “Meia 
culpa, meia própria culpa”

O conto “Meia culpa, meia própria culpa”, integrante da obra O fio das missangas, narra a trajetória de 
uma mulher, à espera de julgamento, presa por ter supostamente assassinado o marido. Em uma espécie 
de monólogo, em que as referências ao interlocutor são apenas depreendidas do discurso da narradora-
protagonista, o texto em tom confessional atua como um testemunho da condição feminina, marginal 
e discriminada, denunciando as situações de humilhação física e psicológica a que são submetidas as 
mulheres em sociedades patriarcais. Ao pedir-lhe que conte a sua história, o interlocutor – que em 
determinado momento é referido como sendo um escritor – acaba por dar voz àquela que desde sempre 
fora calada pela sociedade. A narrativa constitui-se do relato da protagonista acerca de um crime que ela 
teria cometido, e pelo qual está presa, aguardando julgamento. Em uma estrutura que lembra muito a 
de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, tem-se um interlocutor cuja voz não é ouvida, a quem a 
suposta homicida conta a sua história. O título revela-se altamente sugestivo, pois adota uma expressão 
de origem latina que poderia ser traduzida como “minha falha” ou “meu próprio erro”. A expressão pode 
ainda aparecer na variante “minha máxima culpa”, agravando a falta ali demonstrada, sendo traduzida 
por “minha maior / mais grave falha”. Presente na liturgia católica, a referida expressão preside o 
momento em que o fiel assume as faltas cometidas, confessando-as, no ato de contrição. Popularmente, 
o sintagma mea culpa também é utilizado quando alguém reconhece um erro e assume-o publicamente. 
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Dessa forma, verifica-se que a referida expressão está ligada ao conceito de confissão. Curiosamente, as 
duas situações passíveis de confissão são crimes ou pecados e, no conto em questão, ambas dialogam 
com a trajetória da protagonista. Em “Meia culpa, meia própria culpa”, o recurso à expressão citada serve 
simultaneamente a dois propósitos: revela o caráter repressor e punitivo que cerca a protagonista – 
tanto do ponto de vista social quanto religioso, na adoção do Mea culpa cristão –, e, ao ser adaptado para 
meia culpa, antecipa a imagem fragmentada da personagem central, denominada Maria Metade, que 
será reiterada ao longo da narrativa. A história é narrada em 1ª pessoa, evidenciando os sentimentos 
da protagonista, que se apresenta como alguém destituída de qualquer direito, sendo dotada, inclusive, 
de um nome que lhe acentua a ideia de inferioridade. O início da narrativa já demonstra a sensação de 
incompletude que acomete a personagem, marcada por sinais de uma existência esfacelada. Partindo 
do pressuposto de que o discurso da protagonista se constitui numa denúncia do silenciamento e da 
dominação em relação à figura feminina, o presente estudo analisa a representação da mulher no referido 
conto como signo de opressão da alteridade, a partir dos conceitos de crime, confissão, identidade e 
sonho que perpassam a obra. 
Palavra-chave 1: Crime  
Palavra-chave 2: Alteridade 
Palavra-chave 3: Feminino 
Palavra-chave 4: Mia Couto

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Rita Isadora Pessoa S. de Lima (UFF) O duplo animal em Moby-Dick: uma análise do duplo velado 
em Melville

O presente trabalho desenvolve a ideia de um duplo animal no romance de Herman Melville, Moby-Dick 
(1851). A noção de um duplo animal porta uma complexidade, uma vez que não se trata de um conceito 
prévio, mas de um desdobramento da ideia clássica de Doppelgänger, um termo originário do folclore e da 
ficção alemã, no qual se supõe que cada indivíduo possui uma réplica, uma duplicata que o acompanharia, 
sendo ou não atribuída de intenções ou desígnios maléficos em relação ao sujeito a que se iguala em 
imagem. Embora não faltem exemplos na literatura desta manifestação clássica do duplo, como em O duplo, 
de Dostoievski, no conto de Edgar Allan Poe, William Wilson, em O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde 
e em O médico e o monstro, de Stevenson, para citar alguns exemplos, o objetivo deste trabalho segue em 
um sentido um pouco diferente. Operamos uma ligeira torção nesta ideia clássica de duplo, onde a réplica é 
especular ou portadora de características agourentamente similares às do personagem, como é o caso, por 
exemplo, de homônimos, reflexos, sombras, é o objetivo principal de nossa investigação do duplo animal, 
que seria uma modalidade dentro do que estamos chamado de duplo velado (que se opõe ao duplo clássico 
na literatura). Freud e Otto Rank foram importantes precursores na investigação das relações entre o duplo 
e o eu, o primeiro tendo trabalhado a problemática do sentimento do estranho e o duplo em seu texto de 
1917, O estranho, relacionando-os com o retorno do recalcado inconsciente e à compulsão à repetição, esta 
última uma força que está para além do princípio de prazer. Freud diferencia os efeitos estéticos do estranho 
daquele estranho experimentado na vivência de realidade, no entanto, identifica uma mesma matriz para 
ambos: o retorno do material inconsciente, recalcado e o seu constante pulsar, a repetição. A figura do 
leviatã, monstro aterrador dos mares presente no antigo testamento, serpente marinha assassina, tornou-
se sinônimo de qualquer monstro marinho de grandes proporções, mas em hebraico moderno quer dizer 
simplesmente baleia. O filósofo irlandês Peter Burke (1729-1797) autor de A Philosophical Enquiry into 

the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757), destaca o leviatã como sublime dentre todas as 
criaturas e Herman Melville descreve em seu romance toda a taxonomia das baleias à moda de um bestiário 
medieval, praticamente esgotando as prescrições de Burke para a sublimidade. Além da contribuição da 
psicanálise e da filosofia, o desenvolvimento da ideia da baleia cachalote Moby-Dick – com sua narrativa 
epopeica de fim trágico do navio baleeiro Pequod e seus tripulantes – como um duplo animal no romance 
de Melville conta, portanto, com pesquisadores da animalidade como Maria Esther Maciel e autores que 
investigam a relação entre duplo, animalidade e o mal na literatura melvilleana, como Georges Bataille e 
Joseph Adamson. 
Palavra-chave 1: Duplo  
Palavra-chave 2: Animalidade 
Palavra-chave 3: Psicanálise 
Palavra-chave 4: Literatura Norte-Americana

Rafael Ramos Pereira (Universidade Federal de Juiz de Fora) Alegoria e abjeção em Jean Genet: o 
diário de um ex-cêntrico

A experiência de Jean Genet (1910 - 1986), romancista, poeta e dramaturgo francês, é a base 
para construir suas narrativas. Suas obras, cujos protagonistas são quase sempre delinquentes e 
homossexuais, partem de suas memórias de cárcere e da época em que vivia nas ruas ao lado de 
ladrões, prostitutos e assassinos. Sua escrita é permeada por um discurso em que pulsa o erotismo 
e a morte, que carrega sua marca de infâmia e orna-se dela com orgulho. A dignidade de Genet é a 
“reivindicação do mal” e a abjeção é o seu único caminho (BATAILLE, 2015). Este estudo tem como 
objetivo analisar as tendências da escrita de Genet, a partir das obras Journal du voleur [Diário de um 
ladrão] (1949), Notre-Dame-Des-Fleurs [Nossa senhora das flores] (1943) e Pompes funèbres [Pompas 
fúnebres] (1947), como sua linguagem que não nega e não ameniza todos os fastos da abjeção, a 
violência, o perigo, o desejo pelo crime e a apropriação de metáforas religiosas. Elementos sempre 
presentes em suas obras. Para tratar dos valores do abjeto e do trabalho com a linguagem que Genet 
emprega, de modo a sublimar as figuras abjetas e a construir alegorias e comparações paradoxais 
ao unir símbolos opostos em sentido, mas que se unem e criam um novo significado dentro de sua 
narrativa, este estudo se embasará na concepção de Julia Kristeva sobre o abjeto, presente em sua 
obra Pouvoirs de l’horreur: essai sur l’abjection, na obra Origem do drama trágico alemão, de Walter 
Benjamin, para compreender e analisar as alegorias e os símbolos, e nas obras de Georges Bataille O 
erotismo e A literatura e o mal, as duas últimas também importantes para discorrer sobre a tensão 
homoerótica e a violência na obra. Ao tratar destas últimas questões, propor-se-á uma reflexão sobre 
o erotismo como elemento trágico e a partir das três formas propostas por Bataille: erotismo dos 
corpos, do coração e do sagrado. Através da leitura da obra de Genet, desenvolver-se-á uma reflexão 
sobre como a violência e o crime estão inerentes ao amor e ao desejo nesse universo iminentemente 
masculino e homoerotizado das narrativas do autor e como se dá o elemento erótico como força vital e 
de supressão de limites. A ambição desse trabalho é desvendar a complexidade e as camadas da escrita 
de Jean Genet, e de que forma os recursos estéticos e de linguagem produzem sentidos amplos em sua 
escrita, capazes de afirmar e consolidar o seu discurso literário e afirmar sua persona ex-cêntrica, além 
de corroborar a ideia de que a escrita de Genet pode ser inserida em uma concepção de arte que se 
alicerça na alegoria e na ruptura dos valores clássicos do belo para se expressar. 
Palavra-chave 1: Jean Genet 
Palavra-chave 2: Abjeção 
Palavra-chave 3: Alegoria
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W. B. Lemos (UERJ) Paralipômenos adornianos

A presente proposta de reflexão pretende tematizar, sob perspectiva filosófico-literária, o mal 
como questão fundadora de certas vertentes modernas e contemporâneas do pensamento (po)
ético e da criação po(ética), introduzidas e desenvolvidas pelo filósofo Theodor W. Adorno e 
pelo poeta romeno, de origem judaica, Paul Celan. O modo de abordagem do tema principal e 
de seus respectivos desdobramentos reflexivos admite como contexto referencial o substrato 
de algumas das fontes literárias judaico-cristãs – destacadas dentre as diversas narrativas 
arcaicas existentes acerca das origens do mal –, tais como os livros de “Gênesis” e de “Jó”, por 
serem elas a base matricial da perspectiva ética ocidentalizada adotada pelos autores e obras 
tratados. Como intermediação analítica entre a problematização teórica empreendida por 
Adorno e a prática artística desempenhada por Celan recorrerei a considerações ensejadas em 
“O mal do pensamento moderno”, obra da filósofa Susan Neiman, que, em seu livro, defende a 
tese, cara à minha reflexão, de que, até o século XVIII, prevaleceria a concepção de que os males 
naturais eram consequência dos males morais e de que um dos marcos distintivos da mudança 
de paradigma teria sido a catástrofe representada pelo terremoto de Lisboa, em 1755, reflexão 
fomentada pela ampla discussão que teria envolvido pensadores como Rousseau e Voltaire, 
com desdobramentos sobre o pensamento kantiano. Segundo Neiman, para Kant, o terremoto 
beneficiou a humanidade com “o conhecimento de que o mundo não é feito para nossa vantagem” 
(Neiman, 2003, p. 270). Para Neiman, a problematização do mal no período moderno alcançaria 
seu ápice nas contribuições de Hegel, Marx e Nietzsche. O mal passaria a ser concebido por esses 
pensadores como produto da vontade humana ou/e, também, pouco depois, segundo Freud, 
do inconsciente. Com o mal natural reduzido à condição de infortúnios desprovidos de força 
moral – e o mal metafísico, metamorfoseando-se conceitualmente, e redimensionando-se pelo 
reconhecimento dos limites éticos que, esperava-se, fossem assumidos por qualquer humano 
maduro –, pôde-se, assim, conjecturar que a questão do mal, no início do século 20, seria passível 
de resolução definitiva. Mas um novo e imprevisível impasse seria atingido com a repercussão do 
que aconteceu em Auschwitz, para Neiman, símbolo do mal contemporâneo. Tendo a humanidade 
perdido a fé na natureza com o terremoto de Lisboa, é verossímil que tenha abandonado a fé em 
si mesma em Auschwitz sob a revelação da dimensão industrialmente destrutiva do mal, ensejado 
por integrantes de uma casta elitista de seres humanos – não eram “monstros” alemães, mas 
representantes humanos da fase civilizacional culturalmente avançada de uma época e local –, 
tendo outros humanos como alvo objetivo preciso: “Lisboa revelou quão distante o mundo é do 
humano; Auschwitz revelou a distância dos humanos entre si”, conclui Neiman (ibidem, p. 265). 
Ante esse distanciamento, Adorno defenderia a impossibilidade de se continuar a escrever 
poemas, mas mudaria de perspectiva, em seus “Paralipômenos”, ao comentar a poética de Celan. 
Incidentalmente, serão tangenciados ainda aspectos do pensamento dos filósofos Jacques Rancière 
(O império do mal), Emmanuel Lévinas (De Deus que vem à ideia) e Hannah Arendt (Eichmann 
em Jerusalém). 
Palavra-chave 1: Mal 
Palavra-chave 2: Poema 
Palavra-chave 3: Auschwitz 
Palavra-chave 4: Horror

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|10:00]

SESSÃO 5

Nicolas Roman (Universidad de Chile) Identidades, comunidades y monstruos, lecturas cruzadas 
entre Argentina, Brasil y Chile

El concierto y repertorio del monstruo se abre ante las disposiciones normativas del poder como 
condensación de los mecanismos de sujeción, el monstruo como la víctima o como el objetivo del 
foco del panoptismo, como el cuerpo lacerado por los látigos de la tortura. Este trabajo interroga 
cómo se construye el concepto del monstruo y las comunidades de sentidos a su alrededor en 
un corpus de novelas de Argentina, Brasil y Chile, entre los años 20 y los 70 del siglo XX. Nuestro 
análisis entiende la figura del monstruo como un elemento al margen debido a que su condición 
corporal cuestiona las leyes de legibilidad de los sistemas de identidad y la articulación de una 
comunidad. El monstruo en el filo de los regímenes de la biopolítica está en una zona liminar, en 
una escisión que hace el viraje hacia la crisis de las categorías de la identificación que representa 
una criatura cerrada que se abre hacia adentro polémicamente sin adecuarse a un exterior visible 
de la cultura, la nación, la especie, la clase o la sociedad. Elementos fundamentales del monstruo se 
desprenden de la narrativa de Horacio Quiroga (Juan Darién), Oswald de Andrade (Macunaíma), José 
Donoso (El obsceno pájaro de la noche), Osvaldo Lamborghini (Tadeys, El Fiord, El niño proletario) 
y Julio Cortázar (“Las puertas del cielo”, “Axolotl”), entre los exponentes significativos de los diálogos 
literarios con la categoría del monstruo. 
Palavra-chave 1: comunidad 
Palavra-chave 2: identidad 
Palavra-chave 3: monstruo 
Palavra-chave 4: literatura del cono sur

Aristelson G. dos Santos (UNEMAT) De O paraíso perdido à Figueira-mãe: o desejo do homem de 
reaver o seu espaço perdido, por causa do pecado

A ideia de pecado é algo eminente no pensamento do gênero humano desde in illo tempore. (Cf. 
Eliade, 2013). Na visão religiosa do Cristianismo, o pecado se originou no Jardim do Éden com o 
ato de desobediência do primeiro casal: Adão e Eva. Não obstante, a literatura tem se preocupado 
em trazer questões hipotéticas para discutir o porquê da rebelião do homem contra seu Criador, 
bem como, o desejo dele de realojar-se no Paraíso. Uma das obras de grande expressão sobre este 
tema é a Bíblia, o livro sagrado para o Cristianismo, nela está um dos relatos hipotéticos que narra 
sobre a Queda do gênero humano, como também, o manual que o homem deve seguir para reaver, 
novamente, seu espaço perdido. Partindo deste pressuposto, propomos fazer uma interpretação 
literária usando duas obras; a primeira o poema épico de John Milton O Paraíso perdido (1995), 
escrito no século XVII, tratando da revolta de Satã contra Deus, da criação do gênero humano, 
da sedução de Adão e Eva, e sua expulsão do Paraíso; a segunda é o romance contemporâneo 
do escritor brasileiro Ricardo Guilherme Dicke, Madona dos Páramos (2008), publicado em 
1981, recriando no sertão mato-grossense uma espécie de Paraíso, proposto na Figueira-Mãe, 
um lugar de repousa e felicidades eternas. Também faremos uma incursão nos relatos bíblicos, 
a fim de entender os pontos de vistas que cada obra sinaliza. As obras que fazem parte desta 
interpretação pertencem a dois sistemas e gêneros literários diferentes; o poema épico de Milton 
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marca, significativamente, a literatura inglesa, poetizando a revolta de Satã contra Deus, ainda 
estando no céu, a expulsão dele e seus anjos rebeldes e o seu engenho para corromper a criação 
“perfeita” de Deus: o homem. Por outro lado, temos em Ricardo Guilherme Dicke um romance 
contemporâneo que revisita esta temática, no sertão do Estado de Mato Grosso, com um bando 
de foragidos que saem da cadeia pública de Cuiabá em busca da tão sonhada Figueira-Mãe, um 
Paraíso estabelecido nas Serras dos Martírios, porém, muito distante e sem um ponto fixo de 
localização. Nas duas obras temos o homem como tema central, em O Paraíso perdido, ele torna-
se objeto de disputa entre Deus e o Diabo e, em Madona dos Páramos, os homens se veem soltos 
e sozinhos num mundo em que sentem a presença e a força do bem e do mal, porém incapazes 
de lutar contra estas forças, entretanto, não perdem as esperanças de encontrar o Paraíso, pois 
lá viveriam num mundo de beleza e felicidade completas. Tanto no poema quanto no romance, a 
ideia de transgressão e pecado é sentida pelo homem. No poema, Milton se atenta em descrever 
sobre a briga dos deuses que, consequentemente, leva o homem a cair em tentação; já no romance, 
os homens estão totalmente imersos num mundo em que o mal impera desde muito tempo, são 
seres ficcionais que lutam para estabelecerem-se num ambiente em que a tensão do bem e do 
mal é muito forte e, a única saída é caminhar pelo sertão de matas fechadas a fim de encontrarem 
a Figueira-Mãe. Em ambas as obras tem-se a retratação do mitológico Paraíso, o sentimento de 
perda e o desejo de realocação é eminente no homem das duas obras. Esta é a linha tênue que o 
homem precisa lidar desde sua expulsão do Jardim do Éden: lutar com todas as forças para romper 
a barreira que o separa do seu Criador e reaver seu espaço no céu. 
Palavra-chave 1: Pecado 
Palavra-chave 2: Paraíso 
Palavra-chave 3: Figueira-Mãe 
Palavra-chave 4: Literatura

TARDE [14:30|15:30]

SESSÃO 6

Roberto R. Campos (UNEB) Representação do Holocausto e da eugenia nazista na série Harry Potter

O sucesso da série Harry Potter, de J. K. Rowling, configurou-se um elemento permanente da cultura 
popular, e, como todas as obras populares, tornou-se alvo de críticas. No entanto, apesar das 
controvérsias em torno dos livros, a história de Harry Potter continua a ser lida. Alguns críticos, 
como Harold Bloom, argumentaram que há pouco ou nenhum valor na série, mas as contínuas 
vendas dos livros sugerem que há algo a ser considerado. A literatura de fantasia moderna, 
caracterizada pela apresentação de um mundo mí(s)tico paralelo ao real, sustenta a dicotomia bem/
mal, cuja ideia contemporânea carrega o trauma causado por certos acontecimentos históricos, em 
especial, o Holocausto a Era Nazista. Este projeto visa estabelecer uma análise da manifestação desse 
momento histórico passado na série Harry Potter, de J.K. Rowling, confrontando as personagens 
miméticas Hitler e Voldemort. Para tanto, a comparação óbvia dessas figuras tiranas partirá do 
pressuposto de que ambas compartilham uma visão genocida de determinados grupos de pessoas, 
além do fato de que, como resultado desse racismo eugênico, ambas as personagens possuem o 
objetivo final de estabelecer e perpetuar seus respectivos impérios de “puro-sangue”. Assim, a 
proposta de discussão é justificada por apoiar o exame de mérito literário da série, e ainda ver 
como ela não só é lida para o entretenimento, mas que se pode estudar a construção da personagem 

Voldemort e sua ideologia eugênica como espelho daquilo que se tem registrado sobre Adolf Hitler 
e o Regime Nazista, apontando as mensagens que Rowling fornece a seus leitores como de valor 
e dignas de estudo. Com esse estudo, revelam-se outros temas mais prevalentes na série incluem 
corrupção política, preconceitos raciais e as desigualdades sociais consequentes dos horrores 
causados por um regime totalitário eugênico, que resultam desses temas. Questões de racismo, 
sentidas por ambos os seres humanos e não-humanos, é um dos conflitos mais significativos 
representado na série. Enquanto a trama se desenvolve, assim também fazem os temas do 
preconceito e da desigualdade, e cada livro sucessivo acrescenta e revela as monstruosas ideologias 
eugênicas subjacentes que os protagonistas se encontram em conflito. Por meio de reflexões acerca 
da relação entre a história, como processo social, e a literatura, como uma forma de expressão 
artístico-cultural da sociedade possuidora de historicidade, este trabalho consegue tornar possível 
a caracterização da série Harry Potter como um documento da memória cultural, fonte documental 
para a produção do conhecimento histórico sobre a os crimes e a monstruosidade que compõem a 
eugenia da Alemanha Nazista. 
Palavra-chave 1: Eugenia 
Palavra-chave 2: Nazismo 
Palavra-chave 3: Holocusto 
Palavra-chave 4: Harry Potter

Josalba F. dos Santos (Universidade Federal de Sergipe) Brincando de boneca? O duplo em Never 
let me go

O romance de Kazuo Ishiguro, publicado em 2005, e o filme de Mark Romanek, baseado no livro 
de Ishiguro e produzido em 2010, Never let me go – Não me abandone jamais, em português 
– giram em torno de três personagens principais: Kathy H., Tommy e Ruth. Os três são clones 
e crescem juntos em um lugar chamado Hailsham, uma espécie de escola, onde aprendem a 
melhor forma de se conduzirem e preservarem os seus corpos para, na vida adulta, tornarem-
se doadores dos próprios órgãos. Ambos, o romance e o filme, apresentam algumas situações 
em que bonecas surgem diretamente ou são representadas por gestos. Em linhas gerais, 
discutiremos aqui a presença e o uso dessas bonecas, já que nos parecem bastante sintomáticas 
em uma história que trata da clonagem humana. No entanto, é preciso ter clareza que o 
romancista e o diretor apresentam as bonecas de maneiras bastante diferentes. No filme, por 
exemplo, há uma sequência que não existe no romance e na qual várias bonecas são expostas 
para venda em um pequeno bazar. Essas bonecas podem ser pensadas como metáforas dos 
transplantes de órgãos aos quais os clones são submetidos, pois muitas estão desmembradas. 
Elas também podem ser vistas como metonímias, pois são uma importante parte do filme que 
remetem ao seu todo. Por outro lado, temos um momento no filme e no romance que parece ser 
o mesmo, mas que, ao nosso ver, é posto de forma diferenciada. O filme sugere que Kathy H., 
ainda criança, estaria abraçando um ser imaginário, provavelmente Tommy, enquanto ouve uma 
música romântica, o que nos parece uma mera concessão a um mercado que aprecia histórias 
de amor. Já o romance é bem mais complexo e feliz ao tratar desse mesmo momento: Kathy H. 
embala uma boneca imaginária enquanto ouve a mesma música. O fato de a menina embalar 
uma boneca imaginária – ou um bebê imaginário – nos conduz a analisá-la como metáfora da 
impossibilidade de reprodução, pois os clones são estéreis. Sendo assim, interessam-nos as 
diferenças estabelecidas entre simular e dissimular propostas por Baudrillard, porque nos levam 
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a refletir sobre a simulação de uma maternidade que o embalar dessa boneca imaginária sugere. 
Para desenvolvermos este trabalho, sobretudo no que tange a questão do duplo – já que lemos 
as bonecas como representações de seres humanos –, valemo-nos das discussões elaboradas por 
Gilles Deleuze em Diferença e repetição; sem esquecermos que para Otto Rank o duplo prenuncia 
a morte. Mais precisamente sobre as bonecas, utilizamo-nos de algumas das proposições 
apresentadas por Ruth Silviano Brandão e também de um breve, mais significativo, comentário 
sobre a produção do artista plástico alemão Hans Bellmer feito por Diana Klinger. 
Palavra-chave 1: Never let me go 
Palavra-chave 2: Não me abandone jamais 
Palavra-chave 3: duplo  
Palavra-chave 4: boneca

15
Cruzamento De Olhares Brasil/Europa: Entre Experiên-
cias Literárias E Textualidades Contemporâneas

Coordenadoras: 
Maria Elizabeth Chaves De Mello (UFF) 
Maria Ruth Machado Fellows (UERJ) 
Olinda Antunes Coelho Kleiman (UNIV- –Sorbonne Nouvelle)

RESUMO: Partimos do princípio de que estudar o lugar da literatura como, aliás, o de qualquer arte 

e/ou disciplina, estaria relacionado à determinação do limite do que ela diz, ou das ideias que passa. 

Assim, trabalhando com temas e linhas de interesse provocados pela sua interação com a sociedade - o 

poder constituído e as filosofias que regem esse sistema - colocada entre duas fronteiras (por um lado, 

o escritor contribui para o conhecimento das leis a que a sociedade se submete; por outro, ele nunca 

é neutro), a escrita literária é constituída pela alternância constante entre ficção e o contexto sócio-

histórico em que se situa. Para compreendermos o sistema literário no Brasil é importante estudarmos 

como tudo se originou. E, para isto, nada mais óbvio do que começarmos pelo século XIX, quando tem 

início, propriamente, em nosso país, a consciência da luta pela formação de uma realidade nacional. 

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. Nesse processo, as ideias da época participam 

intensamente, influindo diretamente na crítica literária. Elas nos chegam através dos autores, pensadores 

e viajantes europeus, lidos com avidez pelo pequeno público leitor do Brasil oitocentista. Percebe-se 

como a questão do imaginário é fundamental para o olhar europeu sobre o Brasil, responsável por 

muitos conceitos, ideias e movimentos que aqui se desenvolveram. A recuperação da natureza latino-

americana, como fonte de inspiração de novos conteúdos e de formas distintas, é possível graças à 

ambiguidade desse discurso europeu, diante das realidades consideradas exóticas. Abordar essas 

interações é tentar também estudar a formação do sistema intelectual no nosso país, no seu diálogo com 

a Europa. Pretendemos trazer também a reflexão para a pós-modernidade, no intuito de pesquisarmos 

e acompanharmos as correntes europeias mais em voga nos séculos XX e XXI, presentes nas obras 

literárias e no pensamento brasileiro. Misturando-se, essas ideias adquirem, do lado de cá do Atlântico, 

um estilo próprio, diferente em cada escritor que as adota. Empenhados inicialmente na construção do 

país, com o passar do tempo, à medida que as questões identitárias se solidificam, os autores nacionais 

caem num impasse, já que a literatura não consegue atingir um público significativo, até os dias de hoje; 

assim, refletindo sobre o sistema vigente, os escritores e críticos se ressentem da impossibilidade em que 

se encontram de atuar, de fato, na sociedade. Essa “alienação” a que o sistema os submete desencadeia 

uma outra prática, composta de exercícios de retórica a que passa a se dedicar o sistema acadêmico, 

frustrado por não poder participar ativamente da história do país. Tudo passa a ser motivo de querela, 

de disputa, consistindo muitas vezes em simples jogos de palavras no vazio, em que o que conta é o 

discurso e não as ideias. Embora ambicioso e pretensioso, o fato de estudar esse percurso do pensamento 

europeu e suas repercussões na literatura brasileira, nos dois últimos séculos, parece-nos de fundamental 

importância para o desenvolvimento dos estudos literários e culturais. Por outro lado, novos suportes 

e novas abordagens surgem para a leitura e a escrita, transformando-se em outros desafios para o que 

se convencionou chamar de “literatura” e “livro”. O que seria “literatura”, hoje? Ainda se poderia falar de 

“literatura brasileira”? E onde e como ficaria a “literatura comparada”? Na verdade, esse simpósio é uma 

tentativa de abordar a questão da circulação de ideias que formaram e continuam presentes na literatura 

no Brasil; que, por sua vez, também forma os seus leitores... Em suma, a questão que percorre o nosso 

trabalho passa a ser, então: considerando as nossas experiências literárias do passado, como fazer face às 

textualidades contemporâneas, no diálogo com as literaturas e teorias europeias? 

PALAVRAS-CHAVE: formação da literatura brasileira; circulação de autores europeus no Brasil; 

cruzamento de olhares Europa/Brasil. 

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [COORDENADORA: MARIA ELIZABETH CHAVES DE MELLO]

Jacqueline Penjon (Université  Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) A língua do outro

A língua do outro dos viajantes que percorrem o Brasil a partir de 1822 são unânimes : o francês é 
a língua estrangeira dominante. O interesse pela língua aumenta ao longo do século XIX, ao ponto 
dela se tornar um verdadeiro ‘latim moderno’. Escritores e poetas brasileiros publicam obras na 
língua de Molière, alguns chegando até a afrancesar o sobrenome. Evocaremos o papel de alguns 
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desses mediadores culturais e veremos como, em contrapartida, desde o final do século XIX, várias 
personalidades tentaram desenvolver o estudo do português na França. Algumas questões serão 
desenvolvidas a partir do estudo apresentado: que reflexões poderíamos extrair desses fatos? Que 
contribuições esses estudos trariam para as literaturas brasileira e comparada? 
Palavra-chave 1: língua do outro 
Palavra-chave 2: Brasil 
Palavra-chave 3: França 
Palavra-chave 4: relações literárias

Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF) Cruzamento de olhares França/Brasil na crítica literária 
do século XIX

O lugar da crítica como, aliás, o de qualquer disciplina, estaria, simplesmente, na determinação do 
limite do que ela diz, ou das ideias que passa. Assim, trabalhando com temas e linhas de interesse 
provocados pela sua interação com a sociedade - o poder constituído e as filosofias que regem esse 
sistema - colocada entre duas fronteiras (por um lado, o crítico contribui para o conhecimento das 
leis a que a sociedade se submete; por outro, ele nunca é ideologicamente neutro), a escrita da crítica 
é impura, constituída pela alternância constante entre narrativização (portanto, próxima da ficção) e 
exame lógico dos seus dados (portanto, próxima da ciência) e vice-versa. Para compreendermos essas 
relações no Brasil é importante estudarmos como tudo começou. E, para isto, nada mais óbvio do que 
abordarmos o século XIX, quando tem início, propriamente, em nosso país, a consciência da luta pela 
formação de uma realidade nacional. A crítica literária 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. 
Nesse processo, as ideologias da época participam intensamente, influindo diretamente na crítica 
literária. Tentar estudar essas interações é tentar também estudar a formação do pensamento teórico 
no Brasil. Embora nosso trabalho possa ser chamado de ‘pretensioso’ (no sentido de pretender 
abordar todo esse processo), sabemos que precisaríamos de fôlego e de tempo para podermos dar 
conta de tudo isso. E que muito falta ainda por fazer para que possamos entender o Brasil hoje e há 
mais de um século. Na verdade, esse trabalho é só um esboço, uma tentativa de estudar a questão 
das ideologias que formaram a crítica literária no país; que, por sua vez, pretendia também formar 
os seus leitores; que, por sua vez, deveriam formar a nação... Para tanto, tentaremos fazer uma 
leitura das correntes europeias mais em voga no século XIX, constatando que elas quase sempre nos 
vêm da ou pela França. Misturando-se, essas ideias adquirem do lado de cá do Atlântico um estilo 
próprio, diferente em cada crítico que as adota. Empenhados na construção do país, acabam caindo 
num impasse, já que a crítica não consegue atingir um público significativo; assim, refletindo sobre o 
sistema vigente, os teóricos e ensaístas percebem a impossibilidade em que se encontram de atuar na 
sociedade. Essa ‘alienação’ a que o sistema os submete desencadeia uma outra prática, a da polêmica, 
composta de exercícios de retórica a que passa a se dedicar a intelectualidade do momento, frustrada 
por não poder participar ativamente da história do país. Tudo passa a ser motivo de querela, de 
disputa, consistindo muitas vezes em simples jogos de palavras no vazio, em que o que conta é o 
discurso e não as ideias que ele passa. 
Palavra-chave 1: crítica literária 
Palavra-chave 2: França 
Palavra-chave 3: olha estrangeiro 
Palavra-chave 4: Brasil

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [COORDENADORA: OLINDA ANTUNES COELHO KLEIMAN]

Thiago Rhys Bezerra Cass (FFLCH-USP) Ficções de União: National Tales na Grã-Bretanha e no 
Brasil 

É notório que os paradigmas narrativos do romance britânico informaram a nascente ficção 
novelística brasileira. Gêneros que originalmente ofereciam uma solução narrativa para as tensões que 
perpassavam a sociedade britânica cruzariam o Atlântico e, em meados do século XIX, converter-se-
iam em ferramentas para estruturar a experiência local. Dentre esses gêneros, tentaremos demonstrar, 
estava o national tale escocês e irlandês. National tales ocupavam-se de superar os dilemas sociais e 
epistemológicos inerentes a um Estado multicultural como o Reino Unido. Obras como The Wild Irish 
Girl (1806), de Sydney Owenson, engendrariam enredos sentimentais cujos protagonistas representam 
as diferentes nacionalidades britânicas, num expediente com que se transpõe alegoricamente o dito 
preconceito inglês contra irlandeses e escoceses. Circulando no Brasil por pelo menos cinco décadas, 
national tales forneciam uma moldura narrativa em que a insuperável contradição entre a herança 
colonial e o nacionalismo pós-colonial poderia ser ficcionalmente negociada numa união erótica 
entre culturas. Almeja-se discutir se, e como, romances indianistas como O Guarani (1857), de José de 
Alencar, apropriaram-se de tal moldura. 
Palavra-chave 1: National tale 
Palavra-chave 2: romance indianista 
Palavra-chave 3: romance britânico 
Palavra-chave 4: romance brasileiro

Olinda Antunes Coelho Kleiman (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) Machado tradutor de 
Victor Hugo

Partindo das considerações que Victor Hugo expõe sobre a prática da tradução, em particular, 
mas não só, num texto em jeito de prefácio à tradução francesa da obra de Shakespeare realizada 
por François-Victor Hugo, filho do poeta, que o poeta acompanhou na sua “empresa”, proponho-
me aqui confrontar dois pensamentos, de dois génios, dois “homens-oceanos” na célebre fórmula 
de Hugo, sobre a “Tarefa do tradutor” de que o “gigante do século” se empenha em sublinhar a 
complexidade. Publicado em 1865, um ano antes que Machado de Assis dê à luz a versão em língua 
portuguesa de Les Travailleurs de la mer, este Préface pour la nouvelle traduction de Shakespeare 
par François-Victor Hugo coloca de imediato a questão da recepção da tradução, “quase sempre 
primeiramente olhada pelo povo a quem é dada como uma violência que lhe é feita”, situando 
ipso facto o debate no plano sócio-histórico ao mesmo tempo que no plano estético e ligando essa 
recepção a um público determinado num determinado momento, bem como a motivações que 
podemos considerar como sendo de caráter identitário. Esta questão da recepção é analisada sob 
vários aspetos ; o que mais sobressai na argumentação de Hugo é o paradoxo de uma tradução-
dádiva, enriquecedora para a cultura e a língua que acolhem a obra traduzida, cujo primeiro 
movimento é no entanto de rejeição, “de revolta”, diz mais precisamente o autor, que não hesita em 
mobilizar todo um vocabulário guerreiro para formular essa repugnância da “língua na qual dessa 
forma se transvasa um outro idioma [e que] faz o que pode para recusar”. Tradução é, para a língua 
acolhedora, “violação das fronteiras” : “Que será feito da sua literatura?”. A pergunta que, como se 
sabe, não deixou de ser formulada por Machado, situa também a questão da tradução no terreno 
político ; através desta expressão, “violação das fronteiras”, matizada de ironia, é no entanto 
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sobretudo de “invasão” da linguagem que se trata e da resistência do texto, um texto que  “se 
defende contra o tradutor”, “resiste pelo estilo”, “resiste pela língua”. A difícil tarefa consiste assim 
em se impregnar totalmente do outro, em se moldar pelo gênio dele, em “ser a sua carne e os seus 
ossos, […] pensar o seu pensamento, falar a sua fala”, numa postura de total obediência ao original, 
sem que “a tradução tenha mais densidade” que este. É assim dentro destas linhas que se tentará 
estudar o diálogo de Machado com o seu mentor, a forma como escritor brasileiro, e através dele 
a literatura brasileira, se apropriou de um pensamento e de uma arte, sem por isso abdicar da 
sua própria substância. A letra da tradução de Les Travailleurs de la mer constituirá o suporte 
principal para a reflexão que igualmente se apoiará nos ensaios críticos que abordam a questão da 
tradução das obras e das suas repercussões. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Victor Hugo 
Palavra-chave 3: Práticas de tradução

Maria Ruth Machado Fellows (UERJ) Charles Expilly : um antropólogo por acaso 

Em 1862, Charles Expilly publica o relato de viagem Le Brésil tel qu’il est, fruto de observações 
feitas ao longo de sua permanência no Rio de Janeiro do século XIX. No prefácio, ele justifica o 
título da obra para seu leitor, declarando que suas impressões e apreciações estariam muito mais 
próximas da realidade – em comparação com outros relatos até então publicados –, visto que 
ele havia vivido com os trabalhadores e como um trabalhador. Expilly, diferentemente de outros 
escritores, artistas e viajantes que vieram ao Brasil subvencionados por algum tipo de poder como, 
por exemplo, Jean de Léry e André Thevet no século XVI, Auguste de Saint-Hilaire e Ferdinand 
Denis no século XIX, saiu de Paris para “fazer fortuna”, sem nenhum respaldo institucional. Jovem 
escritor sem projeção no círculo literário da época, escrevendo artigos para jornais e revistas 
e sem perspectivas de mudança desse quadro, decide se aventurar em terras estrangeiras. A 
necessidade de “ganhar a vida” combinada com a falta de compromisso com poderes institucionais 
acabam permitindo comparar o trabalho do escritor com o dos antropólogos do século XIX. 
Naquele momento, a antropologia, uma jovem ciência, estabelece o fim da repartição observador-
pesquisador; o viajante, o que fornece as informações, e aquele que as analisa e interpreta passam 
a ser a mesma pessoa. Antropólogo por acaso, Expilly observa e analisa indivíduos pertencentes a 
uma época e a uma cultura, convivendo com esses indivíduos em seu cotidiano, tendo de se adaptar 
a hábitos e costumes, muitas vezes estranhos e desconfortáveis em relação aos seus. Reconhecendo 
que algumas passagens de seu relato possuem cores tristes e sombrias, ele as justifica com os 
fatos produzidos pelas instituições viciadas, de acordo com sua avaliação. O olhar do escritor é 
penetrante, mas não é capaz de se voltar sobre ele mesmo, indivíduo também pertencente a uma 
época e uma cultura diferente daquela em que estava inserido. Contando casos ocorridos com ele e 
com pessoas de seu entorno, Expilly consegue fazer uma radiografia da sociedade do Rio de Janeiro, 
a partir de descrições e análises moralizantes, carregando sempre consigo a boa consciência que 
tem sobre si e sua sociedade – a francesa. Em contrapartida, o seu relato, para nós brasileiros, 
é uma fonte de reflexão sobre o que somos e sobre quem era esse homem estrangeiro e muitos 
desses viajantes que, com olhares tão diversos, contribuíram na construção da imagem do Brasil 
para o mundo e para nós mesmos. 
Palavra-chave 1: Relato de viagem 
Palavra-chave 2: Charles Expilly 
Palavra-chave 3: Cruzamento de olhares 

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [COORDENADORA: MONICA FIÚZA BENTO DE FARIA]

Andréa Reis da Costa (UFF/UERJ) Charles Expilly: o Brasil oitocentista pelas lentes de um literato 
fabricante de fósforos

Dentre os viajantes franceses que escreveram sobre o Brasil no século XIX, encontra-se o polêmico 
Charles Expilly, cuja obra angariou a antipatia de inúmeros brasileiros. Estudiosos, escritores e figuras 
públicas o acusaram de difamar o Brasil que o acolheu, atribuindo sua ingratidão a um espírito de 
vingança pelo insucesso de seus empreendimentos no país. Se seus investimentos como fabricante de 
fósforos não lhe renderam a fortuna desejada, a empresa lhe permitiu enriquecer as notas que abririam 
caminho para o escritor. Quase uma década após sua chegada ao Novo Mundo, Expilly lançaria na França 
seu primeiro relato, narrando sua experiência na corte. O sucesso de seu primeiro livro, Le Brésil tel 
qu’il est, permitiu que, no ano seguinte, fosse publicado seu segundo relato, Les femmes et les moeurs 
du Brésil, no qual o autor aborda suas impressões sobre o interior e o sertão brasileiro. Nos dois relatos, 
Expilly interpreta a sociedade patriarcal brasileira, a partir de sua experiência pessoal, dedicando 
especial interesse à vida privada dos brasileiros. Além destes dois relatos, o autor publicou ainda, na 
imprensa francesa, alguns estudos sobre a situação econômica e política do Império. A escravidão, a 
situação da mulher, as condições de vida na cidade e no campo, a corrupção e a moralidade pública são 
alguns dos temas por ele abordados. Como filho da Revolução Francesa, traz em si, segundo ele mesmo, 
“os princípios de liberdade e civilização”, opondo-se firmemente à instituição escravagista de um país 
que o autor vê como de “opressão, superstição e barbárie”. Expilly foi um dos raros viajante a atribuir 
ao regime escravocrata “o papel apagado, humilhante, vergonhoso que se impõe aos homens de cor no 
Império sul-americano”, condenando o sistema que desumanizava os negros como responsável pela sua 
degradação moral e seus vícios. Paradoxalmente, em suas análises das diferentes etnias que encontrou 
no Brasil, esse defensor da liberdade e da igualdade não omite ser herdeiro da tradição classificatória dos 
franceses. Charles Expilly se encontra em meio a um contexto complexo, que reúne ideias divergentes e 
contrastantes a respeito dos povos do Novo Mundo. As narrativas de viagem que circularam na Europa 
ao longo de três séculos tiveram um papel fundamental na construção da imagem do Brasil. Esses relatos 
construíram no imaginário europeu o contraditório conceito de paraíso e lugar inferior, moldando o olhar 
que muitos estrangeiros nos dirigem até hoje. Também incutiram e perpetuaram, de forma duradoura, as 
percepções das metrópoles europeias na forma como os próprios sul-americanos se veem. O estudo das 
narrativas de Expilly, assim como a apreciação de sua recepção no Brasil, tem muito a nos dizer sobre o 
acolhimento das ideias europeias por parte da ex-colônia, empenhada em um projeto de construção da 
identidade nacional, digerindo-as, processando-as e reformulando-as, assim como nos aponta a forma 
como os europeus foram também transformados por esse encontro. 
Palavra-chave 1: Charles Expilly 
Palavra-chave 2: relatos de viagem 
Palavra-chave 3: século XIX 

Dayane Candido Alves (UFF/UNIRIO) Imagens francesas de um Brasil oitocentista em Le Brésil 
pittoresque, de Charles Ribeyrolles e Victor Frond

Em Uma excursão milagrosa (1866), Machado de Assis parece transitar por ideias que giram em 
torno da experiência de escrita do viajante: “tenho uma viagem milagrosa para contar aos leitores, 



XV encontro abralic Guia de Programação
26926

8
ou antes uma narração para transmitir, porque o próprio viajante é quem narra as suas aventuras e 
as suas impressões”. Ora, depreende-se do fragmento do conto que interessa ao viajante-narrador 
fazer da narrativa o lugar de inscrição de suas impressões, memórias e testemunho. Partindo dessa 
intuição machadiana, o presente trabalho acadêmico pretende refletir sobre o relato de viagem a 
partir da percepção de viajantes franceses em terras brasileiras no século XIX em livro-álbum Le Brésil 
Pittoresque, de Charles Ribeyrolles (1812-1860) e Victor Frond (1821-1881), publicado originalmente 
em 1859 no Brasil, pela Tipografia Nacional, e em 1861 na França, pela Maison Lemercier. Destaca-
se, em especial, o olhar desses viajantes sobre a paisagem tropical e os costumes da população 
brasileira oitocentista. Em viagem pela província do Rio de Janeiro no ano de 1858, esses viajantes 
franceses buscaram retratar o contexto social do país através do levantamento de dados sócio-
históricos, desde o descobrimento até a independência do Brasil, e através de preciosas descrições 
– por parte de Charles Ribeyrolles e do registro fotográfico de Victor Frond – tecem considerações 
sobre as localidades visitadas, o trabalho agrícola nas fazendas fluminenses, as instituições públicas 
e as estruturas marcantes da sociedade imperial, entre elas, a política monárquica e a imprensa. 
Nesse livro-álbum de Charles Ribeyrolles e Victor Frond, acompanhamos o entrelaçamento do relato 
de viagem e das imagens fotográficas que, em relação de contiguidade, enfatizam a perspectiva 
francesa sobre a necessidade histórica de modernização do Brasil, visto que, só desta maneira, se 
garantiria, segundo pensam os viajantes, a expansão das relações capitalistas, o desenvolvimento da 
indústria e da economia brasileira, o fim do escravismo e, por fim, a vinda de imigrantes europeus ao 
Brasil. As duas últimas propostas por eles sugeridas são postas em destaque através das fotografias 
inéditas de Frond, retratando os trabalhadores afrodescendentes nas lavouras de café fluminenses. 
A contextualização do momento histórico de produção e recepção de Le Brésil Pittoresque, tanto na 
França quanto no Brasil, toma-se fundamental para a análise do modo como os autores retratam a 
paisagem, os hábitos e costumes da população brasileira oitocentista, identificando seus dinamismos 
específicos, o que nos permite estabelecer diálogos entre o relato de viagem, a produção literária e 
também a historiografia literária que versa sobre o tema do olhar do viajante. Decorre da noção de que 
“cada sociedade humana conhecida é um espelho onde nossa própria existência se reflete” (Da Matta, 
1993) a premissa deste trabalho: a de que o viajante republicano, em condição de exílio de sua pátria, 
deposita na narrativa de viagem não apenas as suas impressões sobre o Brasil de então, mas também o 
seu ajuizamento crítico acerca da sociedade francesa oitocentista, com a qual mantém uma relação de 
pertença e negação. 
Palavra-chave 1: Literatura de viagem 
Palavra-chave 2: Charles Ribeyrolles 
Palavra-chave 3: Literatura Francesa

Alessandra Fontes Carvalho da Rocha (UFRJ/UFF) Mais um “paraíso”... as representações do Taiti 
no relato de viagem de Bougainville e no conto filosófico de Diderot 

Este trabalho pretende analisar de que forma se constitui a literatura de viagem a partir de suas 
relações com o real, o fictício e o imaginário, verificando as relações entre Voyage autour du monde, 
de Louis Antoine de Bougainville, e os relatos de outros viajantes, analisando também de que forma 
esses mesmos relatos e outras referências influenciaram o imaginário individual e coletivo do 
viajante-escritor Bougainville na confecção de sua obra, principalmente em sua visão sobre o Taiti. 
Utilizando como base de reflexão o conto filosófico Supplément au voyage de Bougainville, ou dialogue 
entre A et B sur l’inconvénient d’attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n’en 
comportent pas, também apresentaremos os diferentes olhares daquele que faz a volta ao mundo 

e está in loco descrevendo o que vê, o que ouve e o que sente e por aquele que viaja em torno do 
mundo em sua escrivaninha, a partir dos livros que lê. Para isso, nos apoiamos na teoria de François 
Moureau e Carolina Depetris, a fim de discutir as características do gênero literatura de viagem e 
suas singularidades que o aproximam do fictício e imaginário, apresentando as convergências e 
divergências de opinião entre os dois autores, fazendo considerações sobre o navegador que, antes de 
seu escrito foi leitor, principalmente, de outros relatos de viagem, e do escritor, que também é leitor 
da literatura de viagem. O interesse por essa temática nasceu do contato com o relato de Francis de 
Castelnau, um viajante francês que veio ao Brasil no século XIX e produziu um relato de viagem em 
sete tomos sobre as aventuras vividas por ele e sua tripulação. Por eu ter sido membro colaborador de 
um projeto de construção de antologia sobre o relato de Castelnau, tive a oportunidade de observar 
como o seu texto tinha um caráter romântico, pois em muitas partes “o autor se mostra consciente 
do trabalho do imaginário diante do real, chegando até a ter alucinações sobre os gelos dos polos, a 
partir de uma paisagem da natureza tropical. Essa relação entre realidade e ficção atravessa todo o 
texto de Castelnau, e leva-nos a concluir sobre a literariedade do texto [...]” (MELLO, 2015, p. 20). Em 
meio a essa experiência, conheci Louis Antoine de Bougainville, viajante do século XVIII, considerado 
o primeiro francês a realizar a volta ao mundo. Meu interesse nunca foi na perspectiva científica do 
relato de viagem, mas na sua escrita como literatura (assim como foi para a construção da antologia do 
relato de Castelnau). O que chama atenção em sua obra é uma ilha, avistada por Bougainville em sua 
passagem pelo oceano Pacífico, e que é apresentada por ele com uma paisagem digna de um decorador. 
Esse mesmo lugar foi batizado como Nouvelle Cythère. Durante a leiura do relato, percebemos que, 
definitivamente, o Taiti é o local que fornece um caráter romântico e a literariedade ao texto. Dessa vez, 
o paraíso não foi encontrado no Brasil. Ele está presente em terras taitianas. 
Palavra-chave 1: Literatura de viagem 
Palavra-chave 2: escrita 
Palavra-chave 3: leitura 
Palavra-chave 4: ficção

Gileade Godoi Abrantes de Barros (CEFET-RJ) O que vistes e o que vi: o olhar de alunos do Ensino 
Médio para os relatos de viagens

A geração de sentidos passa por muitos caminhos, um dos quais o olhar. Somos significados pelo olhar 
do outro, significamos através do nosso olhar. Olhar aqui não constitui um gesto, uma reação, um 
fenômeno físico. Olhar constitui uma rede de significação que passa pelo filtro da cultura, da ideologia, 
dos conceitos e preconceitos. E é através desse gesto complexo que significamos o mundo. Os relatos 
de viagens são exemplos de olhares. O modo com os lemos, outro exemplo. E como seria o olhar de 
alunos do Ensino Médio para esses relatos? Que propostas de abordagem interpretativa poderiam 
conceber ante tais narrativas? É o que pretendemos responder aqui, ao compartilhar um projeto 
PIBID-EM em andamento com alunos do CEFET-RJ. O projeto de pesquisa “Olhares estrangeiros: 
o Brasil ressignificado ao longo dos séculos”, idealizado pelas professoras Gileade Godoi e Polyana 
Pires (CEFET-RJ) tem como proposta observar a percepção estrangeira acerca do Brasil e de seu 
povo e entender em que medida tal percepção afetou e afeta a visão que a população brasileira tem 
de si mesmo e do outro, o estrangeiro. Além disso, um ponto primordial da proposta, desenvolvida 
no âmbito de uma instituição que trabalha do Ensino Médio à Pós-Graduação, é despertar nos 
adolescentes o prazer da leitura e, ao mesmo tempo, em que propiciar a formação de leitores críticos. 
Convidamos, portanto, 4 alunos para integrarem nosso projeto e desenvolverem uma pesquisa 
conosco. Apresentarei aqui a proposta dos meus dois orientandos, ambos cursando o 4º ano do 
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Ensino Médio. O aluno Caio Cesar Souza da Conceição propôs analisar o olhar estrangeiro sobre o 
Brasil através das descrições e relatos das impressões que tiveram sobre a fauna e, principalmente, 
sobre a flora brasileira, sobretudo no que tange aos alimentos, concentrando a atenção no olhar para 
o brasileiro através da natureza e como essa percepção sobre o diferente, considerado excêntrico, 
constituiu o imaginário estrangeiro acerca do Brasil e do brasileiro. Já a aluna Fernanda Souza 
Oliveira Matos, inspirada nas aulas de Sociologia, decidiu fazer levantamento e análise da visão dos 
estrangeiros acerca da miscigenação ocorrida no Brasil entre 1810 e 1870, procurando entender 
como essa miscigenação era vista pelos europeus que aqui se estabeleceram e dela participaram e 
como era percebida pelos que estavam de passagem e que não pretendiam aqui estabelecer vínculos. 
Pretende também perceber como as teorias racialistas da época influenciaram esse momento da 
história do país, visto que tratavam justamente de questões de miscigenação. Observar os efeitos 
desses estudos e desse acontecimento histórico na visão que temos hoje acerca da mestiça população 
brasileira é também um ponto crucial da investigação proposta. Ao longo deste trabalho teremos a 
oportunidade de observar o alcance da criatividade e curiosidade investigativa desses adolescentes 
quando em contato com o universo da pesquisa acadêmica e com textos com os quais normalmente 
não trabalhariam em sala de aula. 
Palavra-chave 1: Relatos de viagens 
Palavra-chave 2: Ideologia 
Palavra-chave 3: Sentido

Monica Fiúza Bento de Faria (UFF/UFRN) Relato de viagem: tradução, memória e ficção 

Durante o trabalho de elaboração da antologia sobre Expédition dans les parties centrales de 
l’Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du gouvernement 
français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction de Francis de Castelnau, constatamos 
que Castelnau subverte as fronteiras entre a descrição e a ficção, unindo o imaginário e a memória 
Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre a tradução de um relato de viagem e propor um 
questionamento sobre ficção, imaginário e memória 
Palavra-chave 1: tradução 
Palavra-chave 2: relato viagem 
Palavra-chave 3: século 19

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [COORDENADORA: ALESSANDRA FONTES CARVALHO DA ROCHA]

Carlos Eduardo do Prado (UERJ/UFF) O olhar do sujeito na escrita do outro

A obra Morte no paraíso – A tragédia de Stefan Zweig (2012), do escritor, biógrafo e jornalista Alberto 
Dines é uma narrativa biográfica sobre o escritor alemão Stefan Zweig. Humanista apaixonado, 
pacifista militante durante a ascensão do autoritarismo e intolerância contra os judeus na Europa, 
Zweig teve sua obra queimada e proibida durante o nazismo. Um dos escritores mais famosos na 
primeira metade do século XX, inicia sua peregrinação pelo mundo a partir de 1934. Sua primeira 
passagem pelo Brasil deu-se em 1936, a convite do presidente Getúlio Vargas. Zweig, que visitou 
o Rio de Janeiro e São Paulo, ficou tão encantado em terras brasileiras, que prometeu retornar. Ele 
chegará definitivamente ao Brasil em 1941 e fará de Petrópolis a sua última morada. Através do livro 
de Alberto Dines, Stefan Zweig se revela a cada capítulo e com o avançar da leitura, vamos descobrindo 

as facetas do escritor sensível, do historiador experimentado, do ser humano perplexo diante das 
atrocidades cometidas pela sua nação. Mergulhamos nos sentimentos mais obscuros e no brilho 
frágil de Stefan Zweig, que convive até seu último dia de vida, atormentado e tentando fugir dos seus 
fantasmas. Neste livro descobrimos que a vida de Zweig é um jogo de esconde-esconde, segundo 
o próprio Dines. Neste jogo literário, o escritor alemão recorre aos testemunhos dos narradores 
na ficção. Na vida real, acaba servindo-se dos biografados como forma de afirmar o que não ousa. 
Chega-se à conclusão que, em ambos os casos, ele nunca usa a própria voz. Na arte de manejar e 
orquestrar as palavras, os personagens ganham vida. As biografias escritas por Zweig são inesquecíveis 
perfis psicológicos de personagens históricos e escritores, porém com uma característica principal: 
normalmente os escolhidos apresentam perfis biográficos derrotados. Stefan Zweig não se coloca ao 
lado dos vencedores, ele prefere o lado dos vencidos. Ainda conforme Dines, este peculiar magnetismo 
é tão forte, “que às vezes Zweig parece um deles”. Lendo a obra do escritor austríaco, constatamos 
que ele, por sua vez, foi um grande biógrafo. Escreveu a vida de muita gente, entre as quais, grandes 
personagens da História – como Maria Antonieta – e da Literatura – como Honoré de Balzac. O livro 
Balzac - le roman de sa vie (1950), romance biográfico publicado após a morte de Stefan Zweig, 
proporciona ao leitor a possibilidade de participar desta evocação apaixonante e visceral do célebre 
escritor francês, responsável pela monumental Comédia Humana. A cada página, a cada capítulo, 
a narrativa se desenrola, envolvendo o leitor, na trágica história de vida de Honoré de Balzac. Este 
trabalho pretende percorrer o caminho adotado pelos autores na construção dos seus personagens 
e descobrir os reflexos e as impressões originadas neste envolvente jogo de espelhos, e suas 
contribuições para a construção da narrativa biográfica tanto de Stefan Zweig como de Balzac. 
Palavra-chave 1: literatura comparada  
Palavra-chave 2: Stefan Zweig 
Palavra-chave 3: Honoré de Balzac 
Palavra-chave 4: narrativa biográfica

Máximo Heleno Rodrigues Lustosa da Costa (UFF) A ficcionista, ou certa ficção de acadêmicos 

Nosso objetivo é apresentar uma leitura de A ficcionista (2013), de Godofredo de Oliveira Neto, 
tentando localizá-la como “obra ficcional produzida por acadêmicos”, neste caso, considerando 
que esta segmentação é determinante para caracterizar um tipo de literatura, em destaque já 
há muito tempo, que acreditamos se encaixa no que Josefina Ludmer aponta sobre as narrativas 
contemporâneas: “insistem o tempo todo em dizer ‘sou literatura’ e representam, quase sempre, algum 
escritor ou alguém que escreve em seu interior” (LUDMER: 2013, p. 77). A ficcionista inscreve-se neste 
panorama, mas de uma forma que acaba por ironizar o próprio processo deste tipo de construção 
ficcional, quer dizer, desta ficção que, a exemplo de Ricardo Piglia (Respiração artificial, 1980), Silviano 
Santiago (Em liberdade, 1981) ou Vila-Matas (El mal de Montano, 2014), se põe a discutir o narrador, 
a memória, a autoria, a representação, a resenhar outras narrativas, etc., ou seja, todo o arsenal que a 
crítica literária desenvolveu para discutir seu objeto: a literatura. Lemos um romance que já traz em 
si o receituário acadêmico. Pensamos que tais ficções sejam desdobramentos das ideias de Walter 
Benjamin, no que diz respeito, principalmente, à impossibilidade das grandes narrativas dentro dos 
moldes tradicionais – tradicionais para Benjamin, esteja claro – numa realidade prenha das imagens 
recentes e traumáticas da guerra (BENJAMIN, 1933). Daí, decretando-se o fim da possibilidade das 
grandes histórias, porque as grandes experiências não são mais traduzíveis às palavras, só restaria 
ao escritor a alternativa de tratar das pequenas histórias e, em extremo, da história da construção 
das pequenas histórias. Apesar do diagnóstico e consequente vaticínio benjaminiano, não estamos 
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convencidos de que o narrador “morreu” nem aqui, Brasil-América Latina, região cuja a oralidade foi 
até bem pouco tempo a única forma de transmissão de experiência para a maior parte da população, 
nem mesmo na Europa, como acreditamos que Los girasoles ciegos (2004), do espanhol Alberto 
Méndez, seja exemplo suficiente. Entendemos que esta assertiva foi assumida ipsis litteris sem o 
desconto do impulso retórico que seu dramático contexto histórico incutia e, neste sentido, valeu-se 
também de um processo de reprodução feito para confirmar a assertiva. Na contramão do fim das 
grandes narrativas, no Brasil, podemos citar os clássicos Grande sertão: veredas (1956), Quarup 
(1967), Viva o povo brasileiro (1984) e, mais recentemente, Cidade de deus (1997), de Paulo Lins. Para 
problematizar ainda mais tais ideias, pensamos nas literaturas pós-eventos traumáticos, ou seja, na 
literatura produzida em cima da memória/ficção sobre a Shoah, na Europa, e as ditaduras militares 
na América Latina. Desta forma, lemos o livro do professor Godofredo de Oliveira Neto como uma 
contundente crítica ao que, de alguma maneira, virou o novo mote narrativo: não havendo nada de 
relevante para contar, dediquemo-nos a destrinchar as partes que compõem o contar. Pensamos que, 
se em determinado momento, tal estratégia poderia ser inovação revolucionária, porém, transformada 
em macete, desdobra-se em clichê e diminui a parte do espírito que existe em toda a obra de arte. 
Palavra-chave 1: Grandes narrativas 
Palavra-chave 2: Narrativas contemporâneas 
Palavra-chave 3: Crítica literária 

Maria da Conceição Vinciprova Fonseca (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA ) e Raquel 
Lacerda Clemente Pereira (Colégio Anglo Americano) Travessias: musicalidade na poesia de 
William Blake – A Melopoética como suporte de análise em Canções da Inocência e da Experiência

Desde a Antiguidade Clássica, as artes foram entendidas como complementares: a poesia, a música, a 
dança, a pintura e o teatro eram estudados, apresentados e fruidos em um mesmo contexto. A inter-
relação entre as artes sempre foi de grande interesse entre os estudiosos do fenômeno estético. Há 
estudos indicando que poesia e música, artes-irmãs, só foram se separar depois de muito tempo, após 
a invenção da escrita e, sobretudo, da imprensa. Com o aumento do conhecimento e a instituição das 
cadeiras acadêmicas, as artes foram se dividindo e ocupando espaços separados, devido a razões 
heurísticas de organização acadêmica, entre outras. Contudo, tanto a poesia quanto a música guardam 
resquícios uma da outra. Atualmente, a complexidade do conhecimento levou à percepção de que os 
estudos precisam ter limites plásticos, flexíveis, de modo a permitir melhor compreensão do objeto 
estudado, que nunca estará totalmente isolado dentro de limites rígidos, mas apresenta interfaces 
com outros saberes. Nas últimas décadas a interdisciplinaridade teve um impacto profundo sobre 
os estudos humanísticos, o que estimulou críticas inovadoras. Como resultado, estudiosos e críticos 
começaram a investigar a validade das premissas disciplinares tradicionais, reformulando objetivos e 
tendências interpretativas de suas próprias disciplinas em relação a outros campos, cruzando, assim, 
as fronteiras disciplinares. O reconhecimento dessas ligações permite dar conta da realidade a ser 
investigada, que outrossim ficaria confinada à visão possível pelo ângulo de observação oferecido 
por um determinado campo de conhecimento. Trabalhando na temática da convergência entre as 
artes, especificamente entre poesia e música, este trabalho tem por objeto de estudo a musicalidade 
na poesia de William Blake, visando investigar os motivos pelos quais essa poesia tem sido musicada 
em diferentes períodos e estilos. Para tal foi feita uma análise de poemas selecionados das Canções 
da Inocência e Canções da Experiência, seguindo parâmetros definidos pela Melopoética, pressuposto 
teórico que aproxima o discurso literário do discurso musical. Na análise dos poemas de Blake foram 
traçados paralelos entre música e poesia, de modo a permitir uma reflexão sobre o que poderá ter 

promovido a travessia de aproximação entre aquelas artes, fato que tem levado a obra de Blake a viajar 
por tempo e espaço, saindo da Inglaterra do século XVIII para inspirar compositores e/ou poetas dos 
mais diversos gêneros e épocas, vindo para os Estados Unidos com The Doors e aqui para o Brasil 
com Vinicius de Moraes, entre outros. Os resultados evidenciam o entrelaçamento entre poesia e 
música na obra investigada, identificando as características que favoreceram esse encontro. Nota-se 
a multiplicidade de estilos e formas que também são utilizados numa composição musical, bem como 
os ritmos de seus versos e os temas por ele abordados Daí a facilidade em utilizar, como exemplo e/
ou inspiração, os poemas do poeta de maneira criativa. Finalmente, o trabalho abre portas para outros 
estudos semelhantes com o uso dos conceitos da Melopoética. 
Palavra-chave 1: música 
Palavra-chave 2: poesia 
Palavra-chave 3: Melopoética 
Palavra-chave 4: William Blake

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [COORDENADORA: MARIA RUTH MACHADO FELLOWS]

Lucienne Michelle Menezes (UFF) A singularização do leitor: entre perfis e personagens

Diante de uma narrativa, o receptor, de modo quase automático, espera encontrar ali personagens 
cujo delineamento se fará visível, ainda que isto nem sempre ocorra de forma precisa, nítida. Na 
ficção de Eça e Machado, há personagens que se definem pelos seus comportamentos de leitura, 
o que se relaciona aos efeitos de sentido proporcionados pelas obras. Porém, a construção 
de leitores, em certas passagens literárias, transcende a formatação habitual da categoria de 
personagem ou, de outro modo, há diferentes maneiras de se compor perfis de leitores, sem 
necessariamente enquadrá-los como personagens. Ao se considerar como personagem apenas o 
ente ficcional cuja atuação ocorre nos limites espaço-temporais da obra, ainda que tais fronteiras 
se alarguem e absorvam contextos de criação como a memória, os devaneios ou as representações 
oníricas, por exemplo, ainda assim ficariam à margem “seres” que emergem, em determinadas 
obras, apresentando aspectos que os aproximam da categoria de personagem sem, no entanto, 
envolverem-se no enredo, como agentes. Se a composição da personagem ocorre por meio da 
utilização de elementos que a aproximam de um ser vivo, real, com traços que elucidam seu 
temperamento, sua índole, o que dizer quando essa configuração é relativa ao leitor? Poderia este 
também ser delineado, mediante atribuição de características que o particularizam? Tal estratégia 
de criação literária acaba por aproximar dois planos que, embora se comuniquem, são também 
distintos: o ficcional e o extraficcional. É certo que a criação literária incorpora muitos dados da 
realidade, utilizando-os como base para a construção de situações vivenciadas em romances e 
contos, porém, ao se configurar o leitor da obra, de modo semelhante ao que se nota na composição 
de personagens, faz-se uma mescla, de modo bastante inovador, entre o que é puramente ficção e 
o que a transcende. Cria-se uma “ilusão de veracidade” uma vez que o leitor, além de ser incitado 
a atentar para os meandros narrativos, como um expectador privilegiado, também é definido, 
ganhando contornos e caracteres particulares. Tal técnica narrativa é um aspecto digno de atenção, 
considerando as estratégias de construção de leitores nos textos machadianos e queirosianos, 
constituindo-se também como um ponto que diferencia os dois escritores. Nota-se que, nas 
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criações do brasileiro, avultam não apenas personagens cujas leituras interferem nos seus 
comportamentos (o que também se dá nas obras do autor português) mas são demarcados também 
perfis de leitores externos que possivelmente se debruçariam sobre tais narrativas e que são 
traçados à maneira de personagens. 
Palavra-chave 1: personagem 
Palavra-chave 2: leitor 
Palavra-chave 3: composição

Sílvia Mota Dantas (UEFS) Mulheres Fortes - Retratos do feminino em “A Maria Lionça”, de Miguel 
Torga, e em “A Benfazeja”, de Guimarães Rosa 

O artigo lança um olhar sobre textos primorosos dos escritores Guimarães Rosa e Miguel Torga, 
dois dos maiores autores em Língua Portuguesa: os contos “A benfazeja” e “A Maria Lionça”, 
respectivamente. Nos dois textos, de uma sensibilidade e beleza peculiares, foram identificados os 
elementos que corroboraram para a construção de personagens femininas tão ricas e complexas, 
donas de uma força e generosidade que chegam a ser sobre humanas; a íntima relação que 
estabelecem com a paisagem, o local onde vivem – respectivamente o sertão brasileiro e a região 
de Trás-os-Montes, em Portugal –; e como os autores conseguiram tornar as duas narrativas, 
embora arraigadas aos costumes e experiências de suas terras natais, impregnadas de um 
profundo sentido universal. 
Palavra-chave 1: Guimarães Rosa 
Palavra-chave 2: Miguel Torga 
Palavra-chave 3: Construção de personagens femininas 
Palavra-chave 4: Contos

Marcelle Ferreira Leal (UERJ) Poéticas da sombra 

Os pilares epistemológicos e culturais que sustentam a base da sociedade ocidental promovem ao 
longo de séculos uma valoração negativa em torno da figura da sombra. No entanto, autores como 
Roberto Casati e Victor I. Stoichita demonstram que o elemento umbroso pode ser um instrumento 
de conhecimento importante. No âmbito literário, especificamente, nota-se que tanto a poesia 
quanto a prosa vão apresentá-la como um valoroso componente estético. Desde a Comedia, de Dante 
Alighieri, na qual a maioria das personagens são sombras até narrativas do século XX, como Histoire 
de Julie qui avait une ombre de garçon, de Christian Bruel, em que se verifica uma discordância 
entre o corpo da protagonista e a sua projeção, encontra-se uma pluralidade semântica inerente 
a esta imagem que enriquece as possibilidades reflexivas daqueles que se debruçam sobre ela. 
Os exemplos teóricos e literários mencionados indicam a sombra como um tema significativo no 
pensamento europeu. Na Literatura, a relação que mantém com o corpo que a origina permite 
distintas construções metafóricas. Ao longo da pesquisa, observa-se a aparição do objeto em questão 
em, pelo menos, quatro contextos. Isto é, a silhueta é representada como: uma projeção inerente e 
semelhante ao seu dono, um componente dissociável do sujeito, um elemento em si que independe 
do corpo que o origina e um perfil inerente, mas discordante daquele que o projeta. Entende-se que 
a sombra se camufla com tonalidades distintas para se imiscuir no campo literário. No entanto, uma 
pergunta surge ao longo da pesquisa: Onde se encontra a escrita da sombra? As pistas deixadas por 
Alejandra Pizarnik, em Texto de Sombra, insinuam a necessidade de sair da Europa em direção às 
terras do Sul para encontrá-la. Ademais, apontam a necessidade de captar a voz daqueles que foram 

desautorizados ou invisibilizados pela História Literária. Ao percorrer as trilhas indicadas, percebe-
se a possibilidade de que a resposta esteja no caminho e não, necessariamente, no destino cobiçado. 
Digo, a busca empreendida desvela diversas poéticas da sombra que vão se sobrepondo. É a escrita 
de autores e a representação de vozes cujo gênero, etnia, classe, sexualidade, saúde física ou mental 
escapam da normatividade imposta pelo cânone; é a poética dos marginalizados da escrita que 
criam sombras uns sobre os outros. Enquanto fruto de uma pesquisa de doutorado, entende-se a 
impossibilidade de discutir todas as questões levantadas no curso da investigação. Por isso propõe-
se uma breve exposição das faces daquilo que denominamos como poéticas da sombra. Como objeto 
de análise, sugere-se o conto “A gente combinamos de não morrer”, de Conceição Evaristo”, uma 
vez que a escritora se apropria da palavra e da representação para cantar os louvores e as dores de 
personagens e ambientes constantemente idealizados ou ignorados pela tradição literária. Desta 
forma, confere subjetividade àqueles que seriam apenas aparências desprovidas de profundidade 
nos domínios da literatura e demonstra um jogo de sombras presente naquilo que se denomina 
como Literatura Brasileira. 
Palavra-chave 1: Poética da Sombra 
Palavra-chave 2: Subjetividade 
Palavra-chave 3: Representação 
Palavra-chave 4: Literatura de autoria negra

Sandra Regina Guimarâes (PUC-Rio) Um olhar contemporâneo sobre a narrativa de Adèle 
Toussaint-Samson em Uma parisiense no Brasil 

Este artigo pretende analisar - levando em consideração as noções de subjetividade, nacionalidade, 
ficcionalidade e imaginário - as visões da mulher e do negro, nos relatos de viagem da escritora 
Adèle Toussaint-Samson, presentes no livro Uma Parisiense no Brasil. Os relatos de viagem 
nasceram na Idade Média, mas ganharam força, sobretudo, no século XV – com a descoberta do 
novo mundo e com a revolução da imprensa, orquestrada por Gutemberg. Tais relatos implicavam 
a viagem de um escritor, geralmente para países distantes, acompanhando uma expedição ou 
viagem exploratória, com o objetivo de narrar os hábitos e costumes de novos povos, descrevendo, 
em detalhes, suas aventuras e as de seus companheiros e explorando o lado exótico e pitoresco de 
civilizações e paisagens desconhecidas. Somente a partir da era romântica, nos séculos XVIII e XIX, 
esses relatos se tornaram uma prática jornalística e, portanto, um gênero híbrido, por excelência, 
entre o jornalismo e a Literatura. Isso porque, além da subjetividade inerente à narrativa e do 
tempo - como os relatos eram escritos muito tempo depois de finda a viagem, a memória tinha um 
papel preponderante na construção da narrativa - cabia àqueles escritores seduzir os europeus para 
as viagens a novas terras e o encontro com novos povos, corroborando com ideário político que 
vigorava então. No que concerne à relação Brasil/França, entre os pioneiros que embarcaram com 
destino ao nosso recém-descoberto país estavam André Thevet e Jean de Léry que, já no século XVI, 
mergulharam nessa aventura. Atrás deles, viriam outros, quase sempre, fascinados pelo exotismo 
dos trópicos e pelo potencial de exploração. Seria, entretanto, nos séculos XVIII e XIX, que veríamos 
crescer o número de viajantes franceses que escolheram o Brasil como destino. Dentre eles, estava 
Adèle Toussaint-Samson, que chegou ao Brasil por volta de 1850, com o marido, Jules Toussaint. 
Ele, bailarino; ela, professora de Francês e Italiano. O relato de Adèle destaca-se por vários aspectos. 
Além de a narradora ser uma mulher, traz também um olhar que se detém na condição feminina em 
nosso país e na cultura escravocrata de então. E isso, com todas as contradições e preconceitos de 
uma francesa que se dispõe a narrar a experiência de viver no Brasil colonial. Publicado em 1883, 
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primeiramente em forma de folhetim no jornal Le Figaro e no Jornal do Comércio e, logo em seguida, 
sendo transformado em livro no Brasil e na França, o texto de Adèle reúne as memórias dos hábitos 
e costumes brasileros, ne segunda metade do século XIX, redigidas por uma professora que viveu, 
entre idas e vindas, durante doze anos em nosso país. A partir da contraposição do olhar francês com 
o brasileiro, neste nosso trabalho, pretendemos levantar alguns aspectos da construção do conceito 
de nacionalidade no Brasil. 
Palavra-chave 1: Mulher 
Palavra-chave 2: Negro 
Palavra-chave 3: Século XIX 
Palavra-chave 4: Relato de Viagem

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [COORDENADORA: MARIANA DA SILVA LIMA]

Washington Kuklinski Pereira  (SME- UNICASTELO) A Representação da municipalidade do Rio 
de Janeiro a partir do referencial de Paris (1892-1902) 

Com a ascensão da República, a população do Rio de Janeiro recebeu uma “enxurrada” de novos 
elementos simbólicos que representavam o novo sistema de governo. A utilização da mulher como 
representação simbólica da República foi o principal referencial imagético francês utilizado como 
instrumento para a sedimentação do imaginário republicano no Brasil. Contudo, no ano de 1892, as 
revistas de caricaturas que circulavam no Rio de Janeiro, em especial Revista Illustrada e Don Quixote, 
trouxeram em suas ilustrações a imagem de uma mulher com uma coroa em forma de fortificação 
sobre a cabeça. Nesse caso, o objetivo dos artistas era construir a personificação da municipalidade do 
Rio de Janeiro. Essa imagem foi amplamente usada pelas revistas de caricaturas nos primeiros anos da 
República. O referencial utilizado para a composição dessa representação foi a escultura em bronze, 
de 1883, esculpida por Louis-Ernest Barrias, em homenagem aos soldados que defenderam a cidade 
de Paris na guerra Franco-Prussiana. Na composição do monumento exposto no bairro de La Défense, 
a cidade de Paris é representada por uma mulher utilizando uma coroa em forma de fortificação. 
Por isso, o objetivo desse trabalho é estudar a pós-vida da imagem da municipalidade de Paris na 
composição da primeira representação da Capital Republicana brasileira. 
Palavra-chave 1: Rio de Janeiro 
Palavra-chave 2: Paris 
Palavra-chave 3: República 
Palavra-chave 4: Pós-vida da imagem

Mariana da Silva Lima (CEFET) Caminhos da crônica no Brasil

Este trabalho concentra-se no estudo de três periódicos: a série francesa de crônicas intitulada 
Les Guêpes, que Jean-Baptiste Alphonse Karr publicou entre 1839 e 1847, a portuguesa As Farpas, 
publicada por Eça de Queirós e Ramalho Ortigão entre 1871 e 1872, e a brasileira Os Ferrões, 
redigida por José do Patrocínio e Demerval da Fonseca em 1875. Em artigos especializados e nas 
respectivas histórias da imprensa de seus países, os três jornais são considerados como pontos 
altos da crônica satírica e, como tal, instauradores de verdadeiras escolas. Na França, entre os 
periódicos concebidos à semelhança das Vespas, citam-se os seguintes: Revue Parisienne, Courrier 
de la Ville, Papillons Noirs, Lettres Cochinchinoises, Personalités Politiques et Littéraires, Hic 

Haec Hoc, entre outros. Em Portugal, As Farpas abrem caminho para O António Maria e Os Gatos. 
E no Brasil, Os Ferrões teriam continuadores célebres nos periódicos O Mosquito e O Besouro. O 
estudo comparativo destes três periódicos revela-se emblemático pelo fato de a série francesa ser 
declaradamente o modelo das demais, tratando-se assim de um caso nítido envolvendo empréstimo, 
adaptação e recriação de um gênero literário entre continentes. Em uma carta endereçada a seu 
colega João Penha, em junho de 1871, Eça de Queirós lhe explicava o objetivo da nova publicação 
nestes termos: “[É um] Jornal de luta, jornal mordente, cruel, incisivo, cortante e sobretudo jornal 
revolucionário”. Em seguida, ele revelava seu modelo e indicava diferenças entre o original e a 
cópia: “São as Guêpes, de Karr, tratadas à moda peninsular: mais fogo, mais vigor, mais violência e 
mais intenção”. Poucos anos mais tarde, as duas séries europeias serão tomadas como os modelos 
do periódico brasileiro. No segundo número dos Ferrões, publicado no dia 15 de junho de 1875, 
há uma longa seção que reproduz as menções feitas em outros jornais a propósito do surgimento 
do novo periódico. Entre estas, lê-se o seguinte registro, publicado no dia 05 de junho no jornal O 
Globo: “Recebemos Os Ferrões, publicação no gênero das Farpas e das Guêpes, assinados por Notus 
Ferrão e Eurus Ferrão, a quem desejamos vida próspera e crescente número de leitores”. Assim, fica 
explicitada a filiação entre publicações tão distantes no tempo ou no espaço. A análise da circulação 
transatlântica desses periódicos é feita na perspectiva da construção de uma história da formação 
da crônica brasileira, buscando-se não apenas estabelecer filiações e reconhecer a transposição 
de procedimentos estilísticos entre obras e autores de países diferentes, mas principalmente 
investigar as relações estabelecidas entre as tais Vespas, Farpas e Ferrões no sentido de se perceber 
os possíveis desvios, rupturas e reinvenções ocorridos nesse deslocamento, observando como “os 
empréstimos feitos à cultura de um país são deformados em função das necessidades próprias ao 
outro país” (M. Espagne). 
Palavra-chave 1: Crônica 
Palavra-chave 2: Circulação 
Palavra-chave 3: Transatântica  
Palavra-chave 4: Impressos

Giovanni Codeça da Silva (UFRJ) Rio de Janeiro - praça de diversas leituras

A modernidade propiciou uma maior circularidade das produções literárias no século XIX. O Rio de 
Janeiro, capital do Império Português e Brasileiro, se constituiu enquanto praça de diversas leituras 
concatenando leituras portuguesas, inglesas, francesas, alemãs e italianas. Embora a capital do Império 
fosse massivamente constituída por analfabetos, ao analisarmos as páginas do jornal O Paiz no período 
de 1884/1889, percebemos a circularidade de idéias e as possíveis apropriações de seus leitores. 
Assim as trocas culturais e as escolhas dos editores e proprietários do jornal permitiram constituir 
um cânone literário. O corpus analisado se encontra disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. Através da metodologia de análise de discursos, tributária de Mainguenau, compreendemos 
a formação de uma representação coletiva que se desdobra num ideal de civilização e nação dando 
origem a tradição brasileira de modernidade. As análises levaram as seguintes conclusões parciais: a 
circularidade de publicações das diversas literaturas permitiram a ampliação do conhecimento sobre 
essas tradições ressaltando as discussões sobre questões comuns como a existência de uma língua 
única, do uso da razão, a nação e a república 
Palavra-chave 1: Modenidade 
Palavra-chave 2: Cânone 
Palavra-chave 3: Leituras
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SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7 [COORDENADOR: WASHINGTON KUKLINSKI PEREIRA]

Maricélia Nunes dos Santos (UNILA/UNIOESTE) Ariano Suassuna e o resgate de um gênero 
medieval: tradição e renovação da farsa 

Nosso estudo consiste na leitura da peça Farsa da boa preguiça, escrita pelo brasileiro Ariano 
Suassuna, publicada em 1960 e encenada no ano seguinte no Teatro Popular do Nordeste (Recife), 
com especial atenção para a constituição do gênero farsa. Tendo em vista que o dramaturgo em 
questão possui uma clara intenção de dar ênfase a uma produção artística que valorize a cultura 
popular nordestina e, de modo mais amplo, a brasileira, interessa-nos entender a peça que tomamos 
como corpus deste estudo considerando o processo de ressignificação a que Ariano Suassuna 
submete o gênero farsa, cuja origem está associada ao período medieval e ao espaço europeu. 
Ainda que no momento de criação e encenação dessa obra em específico o autor não tivesse trazido 
a público a sua proposta de arte armorial, nota-se nela, seja explicitado nas rubricas, seja pela 
escolha dos temas e demais elementos constitutivos da fábula, a nítida presença de uma proposta 
de produção artística intimamente vinculada à valorização da cultura popular. É esse o norte que o 
escritor brasileiro assumiu, logo ao início da carreira, para suas produções artísticas e que defendeu 
ao longo de toda sua vida como crítico comprometido com uma escrita que resgata as bases da 
cultura popular, seja na literatura de cordel, seja naquilo que lhe podem oferecer outros escritores, 
como é o caso de Gil Vicente entre tantos outros. Tal procedimento, no caso específico de Farsa da 
boa preguiça, se explicita no fato de que tenha, simultaneamente, recorrido a temas já abordados em 
outras peças de mamulengo ou em contos populares, o que denota sua preocupação com o resgate e 
a manutenção desses gêneros fartamente produzidos na literatura oral nordestina, fazendo uso de 
uma estrutura farsesca, cuja origem remonta à Europa medieval. Na concepção do autor, o potencial 
dos seus conterrâneos demanda o passeio pela tradição, não para reproduzir o que já há, mas 
para, a partir dali, produzir o novo. A produção artística, para ele, se dá a partir do diálogo entre a 
cultura herdada de outros povos e a cultura popular – que no seu caso está intimamente associada 
ao romanceiro popular nordestino. Da mesma forma, o teatro é visto como o diálogo dos contrários, 
à semelhança do próprio contexto social de produção. Entendemos que, justamente nessa vivência 
harmônica dos contrários, que se juntam para a construção de sentidos compartilhados, é que se 
faz possível a manutenção do “mais profundo cômico”, qual seja, o cômico ambivalente de que trata 
Bakhtin (1999). 
Palavra-chave 1: Farsa 
Palavra-chave 2: Ariano Suassuna 
Palavra-chave 3: Cômico ambivalente 
Palavra-chave 4: Cultura popular

Carolina Barbosa Lima e Santos (UFMS) Eles eram muitos cavalos, uma poética de reinvenção da 
tradição literária 

Propõe-se, neste trabalho, um estudo sobre as maneiras pelas quais o escritor Luiz Ruffato – em 
Eles eram muitos cavalos – desafia, reinventa e traz à luz da contemporaneidade diversas poéticas 
que compõem a tradição literária ocidental. Analisarei, em especial, as afinidades estéticas desta 
obra brasileira com as propostas da vanguarda futurista italiana. Em Vanguarda européia e 

modernismo brasileiro, Gilberto Mendonça Teles explana que a história da vanguarda futurista 
é confluída à vida de seu líder, Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944). A arte futurista propõe 
a celebração da modernidade por meio de formas de representação capazes de suscitar no 
público a sensação de dinamismo. Em Manifesto técnico da literatura futurista, Marinetti orienta 
o modo como um conjunto de recursos estéticos pode ser combinado para formar a linguagem 
dessa vanguarda. Sua ideia era a de apresentar ao mundo uma poética ancorada na “destruição” 
da sintaxe; na recusa à subjetividade convencional da literatura; na evocação ininterrupta de 
imagens; no uso de analogias; na criação da “imaginação sem fio” e das “palavras em liberdade”. 
Surge, então, uma arte voltada para a representação do culto à velocidade; do movimento das 
multidões; das imagens de propagandas; da exaltação da violência; da negação ao passadismo; 
dos ruídos provenientes das máquinas e das revoluções. As propostas do movimento futurista 
serviram de base para a origem das demais vanguardas europeias e continuam influenciando 
vigorosamente as produções literárias contemporâneas de diversas partes do mundo. Ao lermos 
Eles eram muitos cavalos (2001), coletânea de pequenas narrativas de Luiz Ruffato, podemos 
notar um possível diálogo entre a obra brasileira com a vanguarda italiana. Apresentando-se como 
uma literatura arquitetada sob uma poética fragmentada, rápida, imagística e multifacetada, Eles 
Eram Muitos Cavalos propõe inúmeras reflexões a respeito do cenário urbano e contemporâneo 
brasileiro. Por meio de “recortes” que representam diversas histórias de uma caótica metrópole, 
Ruffato põe em cena um mosaico desequilibrado e sujo, composto por crimes, desestrutura 
familiar, doença, crenças religiosas, consumismo, subempregos, vícios e tantas outras mazelas que 
permeiam essa sociedade moderna. Valendo-se de uma linguagem próxima à poética futurista, 
composta por palavras em liberdade em relação à ordem sintática e ao emprego formal de 
pontuação; bem como da utilização de recursos tipográficos e onomatopaicos; Ruffato propõe 
uma relação espaciotemporal que busca provocar no leitor uma sensação de dinamismo própria 
da cidade moderna. Não há na obra personagens protagonistas, sequência cronológica dos 
fatos narrados e nem um elemento narrativo que ligue um episódio ao outro e os enlace em um 
único enredo. O romance é constituído por cenas breves de diversas vidas anônimas imersas ao 
caos metropolitano brasileiro. Daí o título da narrativa, que extrai e dialoga com um poema do 
Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. Bem como no caso das personagens, do tempo 
e do enredo, não há uma linearidade no foco narrativo ao longo da obra. Há capítulos em que os 
episódios são narrados em 3ª pessoa, como se as histórias postas em cena fossem observadas 
por um fotógrafo, jornalista ou documentarista que assiste de sua janela as paisagens e os 
episódios desencadeados ao seu redor, registrando algumas situações sem interferir em nenhuma 
delas. Há, porém, enredos narrados pela perspectiva de personagens. E. para além das curtas 
narrativas contadas em 1ª ou 3ª pessoa, a obra é composta também pela “colagem” de diversos 
outros elementos / gêneros discursivos que não trazem enredos, mas marcas dos hábitos, do 
ambiente, do cotidiano e do imaginário urbano brasileiro: horóscopos, classificados de jornais, 
chat, noticiário, salmos, previsão de tempo, carta, santinhos de promessa, roteiro de teatro, etc. 
Para além de metaforizar ao cenário representado – marcado pela saturação de cartazes, panfletos 
e inúmeros outros tipos de pequenos anúncios –, o uso da colagem nessas narrativas possibilita 
a compreensão de mais uma referência à tradição moderna em meio à obra ruffatiana: vale 
lembrarmos que a vanguarda cubista (1905-1918) foi pioneira na proposição da representação 
ancorada no simultaneísmo, na pluralidade e na superposição de planos. Ao romper os princípios 
estéticos convencionais dos modos de representação literária, o recorte propicia um efeito de 
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sentido descontínuo, fragmentário e multifacetado em meio à obra ruffatiana. Uma importante 
questão trabalhada em Eles eram muitos cavalos “é a visão transfigurada e remodelada pelo 
artista, capaz de dotar a realidade histórica de atributos que não os simplesmente exteriores” 
(DIMAS, 1986, p.7). É por meio de sua “poética de restos” (GINZBURG, 2012, p, 204) que a 
narração ruffatiana alcança a sua potência expressiva e promove reflexões acerca dos traumas 
que compõem o repertório do imaginário brasileiro. Vale destacar que a proposta deste trabalho 
é a de pensar o campo estético – objeto de estudo discutido – analogamente ao campo histórico e 
ético, por meio o apoio teórico de pensadores como Gilberto Mendonça Teles, Antonio Dimas, José 
Mendes Ferreira, Jaime Ginzburg, etc. 
Palavra-chave 1: Tradições Literárias 
Palavra-chave 2: Literatura Contemporânea 
Palavra-chave 3: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 4: Luiz Ruffato

Suênio Stevenson Tomaz da Silva (Universidade Estadual da Paraíba) Veredicto em Canudos: O 
Olhar Intertextual de Sándor Márai sobre Os Sertões, de Euclides da Cunha

Quando lemos uma obra literária, seja prosa ou poesia, naturalmente, estabelecemos conexões 
com outras do mesmo e até de outro gênero. Essa noção de conexão coaduna com a noção de 
intertextualidade defendida por Julia Kristeva. Assim, é notório o fato de que um texto nunca é 
a expressão de um significado autoral singular nem tem um significado que se origina e fecha 
naquele texto particular de forma isolada, mas só pode ser compreendido na sua relação com 
outro texto ou com uma variedade de outros. Diante do exposto, o objetivo desta proposta de 
trabalho consiste em apresentar a relação intertextual existente entre o romance Veredicto em 
Canudos (2002), do húngaro Sándor Márai e Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha. Como se 
observa, um século separa as duas obras, entretanto, as distâncias temporal, geográfica, linguística 
e cultural não impedem que a relação intertextual entre elas se estabeleça de modo tão explícito, 
sobretudo no concerne à temática explorada em ambas. Indubitavelmente, é o tema da Guerra de 
Canudos que informa os enredos dos romances aqui cotejados. No que concerne à narrativa de 
Euclides da Cunha, vale mencionar que o escritor em 1897 foi enviado como repórter ao interior 
da Bahia para cobrir o evento revolucionário em Canudos, sob a liderança do emblemático Antônio 
Conselheiro. A cobertura da guerra resultou na publicação de Os Sertões, romance que trouxe à 
tona conflitos relativos ao advento do regime republicano no Brasil. Os Sertões cuja narrativa é 
estruturada através de uma linguagem bastante eloquente e rica em termos científicos, além do 
alto rigor descritivo, está dividido em três partes, a saber: A terra (o meio), O homem (a raça) 
e A luta (o momento). Será em torno dessas três tópicos que abordarei o a relação intertextual 
entre Veredicto em Canudos e Os Sertões. Na seção referente à Terra, por exemplo, sob a visão de 
Euclides da Cunha, percebemos uma descrição detalhada de todo o espaço, evidenciando todas as 
características do lugar, do clima e seca tão marcantes no cenário do semiárido nordestino. Essa 
descrição juntamente com os fatos da Guerra de Canudos informam o romance de Márai, embora 
o escritor húngaro apresente uma proposta através de um estilo narrativo diferente daquele de 
Euclides da Cunha. Portanto, objetivamos com este trabalho verificar ambas as semelhanças e 
diferenças entre as obras analisadas à luz das discussões teóricas concernentes à intertextualidade 
e literatura comparada. Além disso, é também nosso objetivo contribuir para o debate acerca do 
cruzamento de olhares e experiências literárias entre as literaturas européia e brasileira, e como 

a nossa literatura considerada “jovem”, ultrapassando todas as fronteiras, pode influenciar na 
produção de uma obra germinada no contexto europeu. 
Palavra-chave 1: Literatura comparada 
Palavra-chave 2: Literatura brasileira 
Palavra-chave 3: Literatura húngara 
Palavra-chave 4: Relação intertextual

Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (UERJ) Machado e Diderot: cruzamento de olhares

O surgimento da “Escola Romântica”, no Brasil, propiciará à literatura um papel de ordem 
fundamental no processo de edificação da nacionalidade. Tema essencial cantado em verso e em 
prosa, a natureza brasileira oferecerá aos escritores brasileiros “o duplo movimento necessário 
ao estabelecimento de uma identidade: delinear a imagem do “eu” e mostrar a sua diferença em 
relação ao “outro” “ (JOBIM, 1999, p.22). Nossa herança europeia, mais exatamente portuguesa, 
no entanto, não poderá ser apagada e o início da nossa literatura será marcado pela paradoxal 
tentativa de estabelecimento de identidade nacional através da utilização da língua do antigo 
colonizador. Daí a necessidade de adoção de temas diferentes, de caráter original, na busca de 
demarcação dos limites entre a literatura propriamente portuguesa e a brasileira. Ainda que 
reconhecendo o “instinto de nacionalidade” em obras contemporâneas como as de José de 
Alencar, e atestando “o geral desejo de criar uma literatura mais independente”, Machado de Assis 
(1946, p.135) deixará transparecer, de maneira bastante nítida, a preocupação, até certo ponto, 
“pedagógica”, em estabelecer os parâmetros que, ao mesmo tempo, dessem conta de uma literatura 
de caráter nacional e atual. A busca desses princípios de constituição de uma literatura nacional 
e em conformidade com seu tempo conduzirão Machado a transgredir o código dominante, a 
partir de Memórias póstumas de Brás Cubas, quando assume escrever “à maneira de Sterne”, isto 
é, “com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”. Nessa mesma linhagem “impura” situa-se, um 
século antes de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Jacques le fataliste, de Diderot (1972). De 
acordo com Pierre Chartier (2010, p.65), a partir de 1740, a publicação e, em seguida, a tradução 
dos romances ingleses – Richardson (precedido por Defoe), Fielding, Sterne e Smolett – intervêm 
na vida literária e exercem uma influência definitiva sobre o gosto francês e europeu, de modo 
geral. Diderot teria ficado tão entusiasmado com a descoberta da obra Vie et Opinions de Tristram 
Shandy, que a teria parodiado em várias passagens de Jacques le Fataliste. Se as marcas de Sterne 
são totalmente visíveis nas obras de Machado e Diderot, as do autor de Jacques le fataliste, embora 
menos evidentes, podem, de acordo com Sergio Paulo Rouanet, ser reconstituídas em Xavier de 
Maistre, Garret e ... Machado de Assis. O presente trabalho destina-se a examinar, por um lado, de 
que maneira a obra de Machado inaugura uma “literatura nacional brasileira” de caráter “mestiço”, 
em que se citam e parodiam as obras literárias mais diversas dos mais variados autores. Por 
outro, em que medida as inumeráveis relações estabelecidas entre obras literárias produzidas 
em diferentes locais e momentos históricos distintos propiciam reflexões quanto ao duplo 
movimento indispensável à constituição de uma identidade, isto é, a assunção da imagem do “eu” e 
a identificação de sua diferença em relação ao “outro”. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Diderot 
Palavra-chave 3: cruzamento de olhares 
Palavra-chave 4: paródia
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16
Da Crítica Literária No Jornal Para A Crítica Midiáti-
ca: Processos De Canonização

Coordenadoras: 
Silva Maria Azevedo (UNESP-Assis) 
Ana Paula Franco Nóbile Brandileone (UEMP- Cornélio Procópio)

RESUMO: Com o advento do jornalismo no Brasil em meados do século XIX, a literatura ganhou 

espaço privilegiado, de um lado pelo fato de o jornal servir como principal meio de divulgação 

do literário - seja através da publicação obras literárias, seja como notícia de lançamentos de 

livros, notas sobre escritores ou ainda por exercer a função de difundir artigos críticos, resenhas, 

entrevistas - tornando, desse modo, a literatura mais acessível ao leitor. Por outro lado, o jornal 

prestou-se como fonte de renda para os escritores, concedendo-lhes não só condições mínimas de 

independência econômica, mas também os libertando, ainda que provisoriamente, das demandas 

éticas e estéticas dos mecenas. O primeiro abalo sofrido pelo jornal como privilegiado suporte de 

difusão da literatura foi motivada pela passagem de uma crítica literária ligada fundamentalmente 

à não especialização da maior parte dos que se dedicavam a ela, denominada “crítica de rodapé” e 

exercida nos jornais, para uma geração de críticos interessados na especialização, e cujas formas 

de expressão dominantes eram o livro e a cátedra; resultado, aponta Flora Süssekind (1993), da 

formação universitária que se fez sentir no final dos anos 40. A consequência disso foi não só o 

afastamento do leitor comum, que se viu apertado entre períodos longos e rebarbativos da dicção 

universitária, mas também o confinamento cada vez mais acentuado desses críticos-scholars ao 

campus universitário, sobretudo devido ao desaparecimento paulatino das revistas e suplementos 

literários. O segundo abalo deu-se por conta do agenciamento das práticas literárias pela internet. 

Com o uso da internet e da tecnologia eletrônica aplicada à literatura, por meio da apropriação de 

novos dispositivos como, por exemplo, o orkut e o blog, a circulação de textos tornou-se muito mais 

fácil e rápida, bem como uma vitrine para novos autores. Por isso, o meio eletrônico permite uma 

outra interatividade entre escritor e leitor, que assume o papel tanto de crítico quanto de coautor 

do texto escrito, uma vez que o processo de criação literária tornou-se um processo coletivo e 

concreto, elaborado a inúmeras mãos, diluindo, assim, as fronteiras entre leitor e autor. Desse modo, 

o texto literário ganhou uma nova dimensão não só pela velocidade da criação, mas também pela 

transmissão e recepção dos textos, muitas vezes associada a debates inflamados sobre textos e 

autores. A fim de dar conta das complexas e múltiplas contradições que engendram a presença da 

literatura brasileira, sobretudo da crítica literária, nos diferentes meios de comunicação, é que este 

Simpósio pretende congregar trabalhos voltados para a discussão dos processos de canonização de 

autores e obras. Para tanto, considera-se que não se pode compreender os processos de formação 

canônica sem levar em consideração, segundo Pierre Bordieu (2005, 2009), as relações que eles 

mantêm com o campo das instâncias de conservação, consagração e legitimação, isto é, com os 

museus, os sistemas de ensino, incluindo ainda os aparelhos do Estado, como a universidade e 

as Academias, as fundações e associações que concedem bolsas de criação literária ou atribuem 

prêmios valorativos, além das relações que o campo literário mantém com o campo político e 

religioso, bem como com as dinâmicas e singularidades do mercado. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura brasileira; Crítica literária; Cânone. 

PROGRAMAÇÃO:
[15 minutos para cada apresentação | 30 minutos de debate]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 

Flávia Vieira da Silva do Amparo (UFF/Colégio Pedro II) Das ideias vagas à ideia fixa: o percurso 
machadiano do jornal ao livro.

Um dos primeiros artigos de crítica publicados por Machado de Assis na Marmota Fluminense, 
“Ideias vagas” (1856) representa um marco da carreira machadiana ao revelar aos seus leitores as 
primeiras impressões do autor aos 17 anos. Tendo trabalhado a vida inteira em jornais, produzindo 
incessantemente poemas, crônicas, contos e romances, Machado é um exemplo de consolidação 
do papel de intelectual e de escritor pelas vias jornalísticas no séc. XIX e, consequentemente, de 
consagração literária. Esse artigo pretende refletir sobre o percurso do escritor do jornal ao livro e 
analisar as transformações ocorridas desde os seus primeiros ensaios críticos até a “ideia fixa” da 
maturidade, tão bem encenada nas páginas do romance Memórias póstumas de Brás Cubas. O trabalho 
também pretende discutir acerca do processo de canonização do escritor dentro e fora do Brasil e 
sobre as ressonâncias contemporâneas de sua obra. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: jornal 
Palavra-chave 3: consagração 
Palavra-chave 4: crítica

Valdiney Valente Lobato de Castro (UFPA) A consagração do conto machadiano por meio dos jornais

O caminho da consagração de Machado de Assis, no século XIX, ocorre desde a década de sessenta, 
quando o autor era divulgado como colaborador dos jornais como estratégia para atrair os 
compradores. Dessa forma, muito antes dos seus romances mais laureados – surgidos a partir da 
década de oitenta – suas obras já arrebatavam os leitores. Ter nascido em meio às tipografias lhe 
rendeu contato com os principais editores da época, daí Paula Brito e Garnier terem sido fundamentais 
para catapultar o autor de origem humilde a uma das figuras mais relevantes do oitocentos 
brasileiro, com circulação nos principais periódicos do Rio de Janeiro, suportes em que se registra 
tanto as notícias de suas produções literárias quanto os comparecimentos nos eventos a que era 
constantemente convidado. Esse enaltecimento foi construído por meio dos seus primeiros escritos 
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tanto em prosa quanto em poesia, o que também foi favorável para que sua obra circulasse, mesmo 
naquele século, em outras províncias e até mesmo em outros países. Entre essas publicações iniciais 
destacam-se os contos; ainda que chamados de romances, contos, novelas ou até mesmo romances, 
esses textos foram espalhados em diferentes jornais naquele século com grande aceitação, por isso 
é possível encontrar a publicação simultânea de mais de um texto do autor em um mesmo jornal. A 
relevância dos contos do artista fluminenses para a sociedade carioca da segunda metade do século 
era tanta que o Jornal das Famílias, editado por Garnier e onde a maioria dos seus contos foi publicada, 
teve escritos do autor em praticamente todos os seus números, isso tudo muito antes de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas (1881). Se por um lado a percepção de que o autor sagrou-se cedo no meio 
das letras revela que isso colaborou para o sucesso dos seus escritos posteriores; por outro, demonstra 
que os textos primeiros são responsáveis pela entronização do autor, e exatamente por isso merecem 
atenção. Quando Papéis Avulsos (1882), sua terceira antologia, foi lançado, houve repercussão em 
muitos periódicos da época: vários noticiavam o recebimento, outros divulgavam a venda e alguns 
publicaram comentários, até mesmo escrito em francês. Diante disso, o objetivo desta pesquisa é 
compreender o caminho da consagração do autor por meio dos seus contos, para tanto se investigou 
os dezesseis jornais onde esses textos foram originalmente publicados, a fim de entender a rede de 
produção tecida e os contatos que o autor estabeleceu nesses suportes, com isso pretende-se ainda 
aquilatar os escritos que não figuraram em nenhuma das sete antologias, assim como contribuir para 
ampliar a compreensão sobre o processo de circulação no século XIX. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: conto 
Palavra-chave 3: jornal

Alice Vieira Barros (UFMG) Os obstáculos ao cânone: Cruz e Sousa e a crítica literária do século XIX

As reflexões do filósofo Jünger Habermas acerca da formação e da decadência de uma esfera pública 
burguesa (em seu livro Mudança Estrutural na Esfera Pública) permitem pensar sobre a ambivalência 
do caráter da esfera pública na sociedade civil, que afeta diretamente as produções artísticas e culturais 
de uma época: embora o critério de uso público da razão na sociedade civil não seja nacional, a 
efetividade da esfera pública é nacional. Esta realização nacional da esfera pública em sua efetividade 
é singularmente importante para refletir sobre a recepção crítica e os processos de canonização da 
produção literária brasileira, afinal, a situação histórica particular de ex-colônia colaborou para que, 
a princípio, se constituísse uma literatura “empenhada”, nas palavras do crítico Antônio Cândido 
em Formação da Literatura Brasileira, desejosa de tornar-se autônoma, de constituir uma literatura 
nacional, e sequiosa de autoconsciência - o que muitas vezes acarretou na valorização da brasilidade 
e do espírito nacional na crítica literária. Este trabalho tenciona sondar como o desejo de se constituir 
uma literatura brasileira, nacional e autoconsciente, aliada a uma esfera pública ainda pouco vigorosa 
e a uma crítica jornalística bastante impressionista em seus primórdios - que valorizava sobretudo 
a verborragia parnasiana - corroboraram para a dificuldade do processo de canonização do poeta 
simbolista Cruz e Sousa no século XIX, bem como para o fracasso de seus empreendimentos jornalísticos. 
Os sucessivos fracassos de Cruz e Sousa para consolidar-se como poeta e intelectual de seu tempo, seja 
pelos preconceitos raciais seja pelo despreparo da crítica para fazer uma leitura justa de sua poética, 
são amplamente descritos na biografia escrita por Raimundo Magalhães Júnior: Poesia e Vida de 
Cruz e Sousa. As críticas eram injustas, ácidas e, por vezes, zombeteiras e motivadas unicamente por 
arroubos de subjetividade ou por declarados preconceitos, a ponto de, em 3 de dezembro de 1893, na 
seção “A pedidos” da Gazeta de Notícias, ter sido publicado um soneto jocoso que lhe imitava as figuras 

de linguagem e emprego de palavras raras, a fim de associar o ritmo musical de sua poesia a seus 
antepassados africanos. Araripe Júnior tece controversos elogios à personalidade poética de Cruz e Sousa 
e uma série de comentários mesológicos sobre o poeta “de sangue africano”. José Veríssimo, por sua 
vez, foi ainda mais incisivo nas críticas depreciativas e viu em Missal um “amontoado de palavras, que 
dir-se-iam tiradas ao acaso”. Pouco lida e ainda menos compreendida, a poesia de Cruz e Sousa só teria 
seu estatuto modificado quando, no início do século XX, o sociólogo francês Roger Bastide, não obstante 
as limitações de pressupostos analíticos ainda permeados de ideias racistas, finalmente se deteve num 
estudo comprometido das formas de expressão de Cruz e Sousa, e conferiu-lhe status equivalente ao de 
Mallarmé, abrindo portas para que o poeta catarinense finalmente tivesse sua literatura analisada quanto 
à sua expressão poética e estrutura formal - e para que finalmente Cruz e Sousa adquirisse o status de 
cânone e fosse consagrado como um dos maiores poetas da literatura brasileira. 
Palavra-chave 1: Crítica jornalística 
Palavra-chave 2: Cânone 
Palavra-chave 3: Cruz e Sousa 
Palavra-chave 4: Esfera pública

Alan Victor Flor da Silva (UFPA) Inglês de Sousa e Marques de Carvalho na história da literatura 
brasileira

Inglês de Sousa (1853-1918) e Marques de Carvalho (1886-1910) são escritores da Amazônia 
do século XIX que apresentam muitas características em comum. Além de serem conterrâneos e 
contemporâneos, dedicaram-se à produção de prosa de ficção, representaram ficcionalmente em 
suas obras o espaço amazônico e foram atrelados ao movimento naturalista por alguns historiadores 
da literatura brasileira. Inglês de Sousa, no entanto, desfruta de um estatuto canônico e, por essa 
razão, tornou-se um escritor nacionalmente reconhecido e renomado. Marques de Carvalho, em 
contrapartida, vive às margens do cânone literário e, portanto, carece de fortuna crítica, pesquisas, 
edições e leitores. Nos compêndios de história da literatura brasileira, Inglês de Sousa ocupa uma 
posição de destaque ao lado de outros romancistas naturalistas de prestígio nacional, como Aluísio 
de Azevedo (1857-1913) e Adolfo Caminha (1867-1897). Marques de Carvalho, por sua vez, em 
determinados casos, ainda chegou a ser referido por alguns dos nossos historiadores, mas, em outros, 
não foi nem sequer mencionado. Ao considerarmos que esses manuais são instâncias de legitimação e, 
por conseguinte, atuam diretamente no processo de canonização de autores e obras, objetivamos, com 
este trabalho, analisar o discurso dos historiadores da literatura brasileira – desde os primeiros até 
os mais contemporâneos – com o intuito de verificarmos as estratégias empregadas para atribuir um 
estatuto canônico a Inglês de Sousa e não canônico a Marques de Carvalho. 
Palavra-chave 1: Inglês de Sousa 
Palavra-chave 2: Marques de Carvalho 
Palavra-chave 3: História da literatura brasileira 
Palavra-chave 4: Processos de canonização

Wanessa Regina Paiva da Silva (UERJ) Os donos versus os ordinários da literatura: polêmicas e 
disputas literárias na imprensa da década de 1930

Nos anos de 1930 aparecem importantes periódicos que atuavam na divulgação da produção artística e 
literária nacional, em diálogo direto com a expansão do mercado editorial, bem como na ampliação dos 
debates acerca dos problemas sociais do país: como exemplo, temos os periódicos cariocas Boletim de 
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Ariel, Revista Acadêmica, Dom Casmurro, Diretrizes e Cultura Política. Nesses veículos, em torno dos 
quais se organizavam grupos de intelectuais de diversas gerações e regiões do Brasil, fazia-se viva a 
discussão das tendências estéticas, além da presença dos temas relacionados aos conflitos ideológicos 
que emergiam naqueles anos, em que avançava o poder de regimes autoritários, o que ocorria também 
em terras tupiniquins com o governo Vargas e a implantação do Estado Novo, em 1937. Neste trabalho, 
iremos tratar de dois episódios que se deram nas páginas da imprensa e que se transformaram em 
polêmicas, evidenciando uma divisão presente no cenário literário daquela época. O primeiro diz 
respeito à oposição entre a literatura “do norte” e a “do sul” (que, por sua vez, envolvia diretamente 
um outro modo de configuração da divisão daquele cenário, em que se opunham os escritores 
identificados com as tendências do romance “social” e os do romance “psicológico”), principalmente, 
os escritores nordestinos Graciliano Ramos e Jorge Amado, de um lado, e, do outro, o católico Octávio 
de Faria, num período identificado por Luís Bueno (2006) como “o auge do romance social”. O outro 
episódio trata de um embate, que chamaremos o dos “Tostões” versus os “Contos de réis”, travado entre 
o consagrado líder modernista Mário de Andrade, então crítico literário do jornal Diário de Notícias, 
e o jovem Joel Silveira, jornalista e redator do hebdomadário Dom Casmurro, aos quais se juntaram 
ainda Jorge Amado, apimentando a questão ao se colocar ao lado de Silveira, e Graciliano Ramos, que, 
embora tenha colocado um ponto final na conversa, não o fez sem ironizar a divisão “monetária” criada 
pelo escritor paulista para classificar e valorizar nomes da produção nacional. Espera-se, com essa 
leitura, explicitar como tais discussões, mais do que agir na promoção dos livros e autores brasileiros, 
desempenhavam o papel de legitimação de grupos enquanto instâncias autorizadas a propor ideias e 
projetos estéticos (e também políticos) mais a adequados para representar a realidade brasileira. 
Palavra-chave 1: Imprensa periódica 
Palavra-chave 2: Polêmicas literárias 
Palavra-chave 3: Literatura de 30

Alex Santos Moreira (UFPA) A crítica literária a Marajó: um romance publicado em meio à 
tensões políticas

Este trabalho discute as críticas literárias publicadas na imprensa do Rio de Janeiro, em meados do 
século XX, acerca do romance Marajó (1947), de Dalcídio Jurandir (1909-1979), averiguando quais 
os procedimentos críticos utilizados pela crítica jornalística para interpretar e avaliar a obra. Alguns 
dos críticos que comentaram o livro foram Roger Bastide, Moacir Werneck de Castro e Floriano 
Gonçalves. Apesar de ter sido editado por uma das maiores editoras do Brasil no século XX, a José 
Olympio Editora, o contexto histórico foi desfavorável para o lançamento de Marajó. Destaca-se que o 
romancista Dalcídio Jurandir (assumidamente comunista), depois de 1945, foi tido como uma Persona 
non grata no meio intelectual brasileiro. Isso devido à intensa militância pelo Partido Comunista do 
Brasil (PCB), cujo motivo o levou a criticar virulentamente escritores e intelectuais contrários à causa 
partidária. Além disso, o momento político de embate entre os comunistas e o governo de Eurico 
Gaspar Dutra (1946-1951) prejudicou ainda mais a visibilidade da obra, pois, uma das medidas do 
governo Dutra era desprestigiar o PCB e os escritores alinhados à esquerda. Desta forma, contribuindo 
para que os romances desses autores tivessem sua divulgação obscurecida. 
Palavra-chave 1: romance Marajó 
Palavra-chave 2: crítica literária 
Palavra-chave 3: Dalcídio Jurandir 
Palavra-chave 4: Imprensa periódica

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 

Thamires Regina Antunes Gonçalves (UERJ) Machado De Assis e o cânone: algumas 
considerações

“Amas Machado de Assis?... esta inquietação me melancoliza.” Mário de Andrade traz esta 
indagação logo no primeiro parágrafo de seu texto sobre o autor em Aspectos da Literatura 
Brasileira. O texto de Andrade foi escrito em celebração ao centenário do autor e destaca as 
contribuições de Machado enquanto romancista, poeta, contista e cronista; além de discutir as 
posições ideológicas e o papel do autor na sociedade letrada oitocentista. O texto, espécie de 
exaltação melancólica da carreira de Machado de Assis, será ponto de partida para a reflexão sobre 
os aspectos que contribuíram para a canonização de Machado de Assis. A compreensão deste 
complexo processo começa no estudo das escolhas literário-comerciais feitas pelo Bruxo do Cosme 
Velho ao longo da vida, enfatizando a sua longa relação com o livreiro B. L. Garnier. Destacam-
se também suas contribuições para a crítica literária, com especial atenção aos textos “Ideal do 
crítico” e “Instinto de Nacionalidade”. No primeiro, Machado discute o papel do crítico naquele 
período, propondo que a crítica feita deveria seguir determinados preceitos, deixando de lado 
intrigas e amizades. “Instinto de nacionalidade” propõe uma reflexão sobre o estado da Literatura 
Brasileira, colocando em xeque a contribuição que o excesso de obras que tratavam da “cor local” 
para a consolidação da literatura no país, propondo a ideia de que era possível escrever obras que 
se detivessem na análise de caracteres. O texto traz ainda um panorama do romance, poesia, teatro 
e língua no século XIX. Segundo Machado de Assis, só a crítica fecunda poderia contribuir para 
a consolidação da Literatura Brasileira. Considerando que o processo de canonização depende 
da aceitação – ou não – pelos pares, assim como de instâncias de consagração que reafirmam a 
posição central de Machado de Assis no campo literário brasileiro, será necessário levar em conta 
para esta singela reflexão os textos de crítica do próprio Machado, de seus contemporâneos, e de 
críticos atuais. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Crítica literária 
Palavra-chave 3: Cânone

Silvia Maria Azevedo (Unesp/Assis-SP) Machado de Assis entre a consagração e a polêmica

O cinquentenário da morte de Machado de Assis, em 1959, foi marcado pela produção de extensa 
bibliografia, para a qual colaboraram os nomes mais destacados da crítica literária brasileira. Em 
meio ao roteiro da consagração construído em torno de Machado de Assis, o livro homônimo de 
Agripino Grieco (1888-1973), publicado pela José Olympio, vinha destoar em meio aos estudos 
voltados à obra machadiana, pelo tom hostil com que investia contra o autor de Dom Casmurro. 
Como era de se esperar, não faltaram manifestações, entre os críticos brasileiros, contrárias à 
obra de Agripino, dentre elas, a “Carta aberta a Agripino Grieco”, de Augusto Meyer (1902-1970), 
publicada em 23 de maio de 1959, n’O Estado de São Paulo. Uma semana mais tarde, a carta aberta 
de Meyer aparecia no Correio da Manhã do Rio de Janeiro e, por fim, será reproduzida no segundo 
número da Revista da Sociedade de Amigos de Machado de Assis. O objetivo da comunicação é 
recuperar a famosa querela ao redor de Machado de Assis, na qual estiveram envolvidos Agripino 
Grieco e Augusto Meyer, tendo em vista, por um lado, a relação entre polêmica e imprensa, por outro, 
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o contexto da crítica no Brasil, marcado, em 1959, pela extensa machadiana em comemoração aos 
cinquenta anos da morte de Machado de Assis. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Cinquentenário 
Palavra-chave 3: Polêmica 
Palavra-chave 4: Crítica

Vanessa Moro Kukul (USP) Leituras da poesia de Dante Milano em jornais

Poesias, obra editada pela primeira vez em 1948, posiciona Dante Milano (1899-1991) no conjunto dos 
grandes poetas brasileiros. A despeito de seu valor estético, Poesias obteve pouca atenção da crítica 
especializada desde a sua publicação. O poeta, por seu turno, é quase desconhecido do grande público. 
Autodidata, Milano começou a trabalhar, por volta de 1913, em jornais do Rio de Janeiro como revisor 
de textos e nesses espaços tomou contato com a literatura; em entrevista, destacou o papel dos jornais 
e das páginas dedicadas à poesia na sua formação como poeta. Antes do aparecimento de Poesias, o 
poeta carioca publicou, de modo escasso, seus poemas e colaborou com outros textos em jornais e 
suplementos do Rio de Janeiro, como “Autores e livros” e “Letras e Artes”, ambos veiculados no jornal 
A Manhã, e no “Boletim de Ariel, mensário crítico-bibliográfico Letras, Artes, Ciências”. A leitura dos 
jornais cariocas demonstra que a obra milaniana foi esperada e comemorada ao menos por alguns de 
seus pares. Dante Milano, ademais, foi um homem de imprensa e vários de seus textos críticos foram 
publicados na década de 1940. Foi nos periódicos, por sua vez, que se veiculou a primeira recepção 
de Poesias, também pouco conhecida e pouco estudada, à exceção do artigo “Mar enxuto” (1949), de 
Sérgio Buarque de Holanda. Trata-se de um conjunto de textos curtos, publicado grosso modo entre as 
décadas de 1940 e 1950, em jornais e em revistas e, não raramente, em forma de resenha; intervenções 
nas quais são claras as marcas de uma crítica “não-especializada”. Neste estudo, interessa-me 
compreender como o exame de tal crítica permite/tem permitido pensar/repensar o lugar de Dante 
Milano no sistema literário brasileiro. Composta por nomes como Sérgio Buarque de Holanda, Paulo 
Mendes Campos, Augusto Frederico Schmidt, Tasso da Silveira, Sérgio Milliet, Mário da Silva Brito, 
entre outros, a compreensão dessa recepção possibilita que se dê aquele passo adiante, mencionado 
por Roberto Schwarz, no seu ensaio “Nacional por subtração”, em relação “à constituição de um campo 
de problemas reais, particulares, com inserção e duração históricas próprias, que recolha as forças 
em presença e solicite o passo adiante.” O estudo da primeira crítica, portanto, viabiliza, por um lado, 
a constituição de um conjunto de problemas tomados como ponto de partida e, por outro, a avaliação 
do lugar de Dante Milano no sistema literário; indicando, enfim, concordâncias e discordâncias, 
continuidades e rupturas no modo de receber a obra milaniana. 
Palavra-chave 1: Dante Milano 
Palavra-chave 2: Periódicos 
Palavra-chave 3: Recepção crítica 
Palavra-chave 4: Poesias

Raquel Beatriz Junqueira Guimarães (PUC-Minas) Escritores e sua terra: reportagens literárias 
na revista Manchete

Por meio desta comunicação pretende-se apresentar o estudo de um acontecimento jornalístico-
literário, qual seja a publicação de 21 textos, no ano de 1957, na Revista Manchete, em uma série 
intitulada “Os escritores falam de sua terra”. Trata-se de parte de uma pesquisa que discute o fenômeno 

da participação de escritores reconhecidos nesta revista semanal, não especializada em literatura. 
Neste caso que aqui se quer apresentar, os escritores participam de séries de reportagens por meio de 
depoimentos ou entrevistas e são apresentados como representantes das letras regionais. O estudo 
pretende focar a relação da publicação desta série com o momento político e cultural do Brasil, naquele 
ano, marcado pelos ideias do governo Juscelino Kubitschek e pelo início da construção de Brasília. 
É, portanto, o estudo de um acontecimento cultural, político e literário, realizado a partir de fonte 
jornalística. O conjunto de textos será analisado como material literário e será tratado como arquivo 
da memória literária, cultural e política brasileira. Nos últimos quatro anos fizemos um levantamento 
sobre o material literário presente na revista Manchete, desde os anos de sua fundação. Tendo 
cotejado a quase totalidade das edições da revista da década de 1950, encontramos diversos modos 
de inserção de diferentes escritores naquela revista. Nossa comunicação se dedicará à apresentação 
estilístico-literário da série de reportagens aqui mencionada, e a discussão dela como a definição 
de uma cartografia literária para o Brasil, e sua relação com a política juscelinista e o pensamento 
moderno defendido pelo semanário. Tratar-se-á de descrever, ainda, uma espécie de metodologia de 
canonização dos escritores modernistas perceptível na escolha dos escritores da série. Diferentemente 
do que ocorre nas revistas especializadas em literatura, nas quais os que ali escrevem são prontamente 
identificados como literatos e, assumidamente, o material é feito para circular como literatura, as 
revistas semanais não especializadas expõem o escritor em sua condição de jornalista e o transforma, 
de certo modo, em um importante formador de opinião. Assim, a exposição na revista contribui para 
o reconhecimento público do escritor, o que, de certo modo, interfere nos processos de canonização 
de obras e textos. Isso é, de certa forma comprovável pelos depoimentos, e pelo modo como, em seus 
textos, os escritores convocam obras e escritores como seus precursores. Com esta comunicação, 
a partir da análise de parte dos textos da série, traremos reflexões sobre a formação da identidade 
nacional no período no qual foram publicadas; procuraremos conhecer os diferentes modos de registro 
da memória cultural dos estados brasileiros e o significado desse registro para a construção de uma 
cartografia literária do Brasil e de uma comunidade de escritores e obras reconhecida pelo público. 
Para tanto, as reportagens literárias publicadas em Manchete serão estudadas a luz das teorias, das 
reflexões sobre a memória, sobre o escritor como leitor e sobre os modos de canonização literária por 
meio da imprensa. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Jornalismo 
Palavra-chave 3: Manchete 
Palavra-chave 4: Canonização

Izaura Vieira Mariano De Sousa (UERJ) A crítica à obra de Graciliano Ramos nos jornais: 
influências e permanência no discurso acadêmico

É inegável a influência e a importância da crítica literária veiculada em jornal para a propagação 
da discussão da literatura no Brasil. A literatura brasileira teve uma considerável parcela de 
desenvolvimento no jornal, e, por isso, foi possível tanto a divulgação do corpus literário, quanto 
uma reflexão sobre o mesmo. Os primeiros cursos de Letras só começaram a ser oferecidos no Brasil 
a partir da primeira metade do século XX. Logo, a crítica encontrada nos jornais foi extremamente 
relevante para a discussão e apropriação dos textos literários antes da vigência dos espaços 
acadêmicos. Por esta razão, o olhar sobre a crítica literária jornalística nos permite visualizar a forma 
como a obra foi recebida e como as primeiras análises feitas dialogam até os dias de hoje com a leitura 
crítica que temos das obras estudadas. José Luís Jobim ressalta que as críticas contemporâneas à 



XV encontro abralic Guia de Programação
29129

0
publicação das obras merecem uma análise cuidadosa, pois elas inauguram uma série de outras 
críticas e, desse modo, têm um peso maior sobre as outras: Assim, visto que não há uma memória de 
críticas prévias - memória que existe em relação aos autores e obras já criticados no passado -, então 
o peso da crítica do presente é muito maior, pois cabe a ela inaugurar a série de juízos sobre a obra 
que surgiu agora. (JOBIM, 2012, p. 13). Graciliano Ramos é um dos inúmeros autores que tiveram 
suas obras analisadas e criticadas no período em que foram publicadas. Através do estudo das críticas 
dirigidas à obra do escritor alagoano, na época de sua publicação, podemos perceber um diálogo 
entre essas primeiras críticas e o estudo acadêmico subsequente da escrita do autor de Infância. A 
obra de Graciliano continua a ser tema de pesquisas e ainda hoje ela dá origem a muitos estudos 
dentro das universidades. A análise da sua recepção crítica amplia os horizontes de investigação nas 
dimensões estética e histórica. Portanto, neste trabalho, propomos uma leitura da crítica dirigida à 
obra de Graciliano em jornais das décadas de 1930, 1940 e 1950, tais como Diário de notícias, Diário 
da noite, Correio Paulistano, Jornal do Brasil, entre outros, a fim de verificar como essas críticas iniciais 
agregaram sentido à pesquisa acadêmica e enriqueceram o estudo da literatura brasileira, fato que 
se confirma no reconhecimento das críticas do passado e nos estudos ininterruptos do presente. 
Cremos que tal estudo é de extrema valia, pois, por meio do levantamento e análise da recepção crítica 
contemporânea ao autor, poderemos verificar o quanto essa recepção influenciou e desencadeou um 
processo de formação canônica legitimado pelos estudos acadêmicos desenvolvidos posteriormente. 
Palavra-chave 1: Crítica literária 
Palavra-chave 2: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 3: jornais

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 

Isabella Cristina Milagres Baltazar (UFES) Jornalismo Literário: transgressões discursivas e 
inauguração de novos saberes

A pesquisa propõe a problematização de uma experiência narrativa da contemporaneidade que 
proporciona ao leitor um produto jornalístico com tratamentos literários, chamado, portanto, de 
Jornalismo Literário. Esse intento se dá a partir de um apanhado histórico da estética, levando em 
conta as especificidades narrativas e discursivas analisadas por meio de dispositivos teóricos O 
objetivo principal é encontrar uma compreensão dessa vertente que apresenta um fluxo contínuo de 
duas vias discursivas distintas, a jornalística e a literária. Os objetivos específicos implicam fomentar 
um aprimoramento de ideias a respeito do tema, fornecer instrumentos úteis para a compreensão 
dessa poderosa fusão de dois meios de influência intelectual, que articulam a natureza de discursos 
distintos culminando em um suposto hibridismo do Jornalismo Literário. A interdiscursividade é uma 
realidade factual no discurso do Jornalismo em geral e, particularmente, do Literário, uma vez que há 
o encontro de duas formações discursivas com contratos de enunciação e recepção distintos. Observa-
se uma relação harmônica entre tessituras discursivas na formação discursiva do Jornalismo Literário. 
Insta ressaltar que os mecanismos de compleição desse discurso não remetem a engodos ou jogo 
de palavras num floreio de caráter apenas estético. Há, incutido no discurso do Jornalismo Literário, 
diálogos que estão no plano de muitas outras instâncias (paradigmáticas e paradoxais, por exemplo) 
que são essenciais para a sua formação. A partir dos mecanismos teóricos levantados, a elaboração 

desse discurso deve ser encarada não só como aspecto estético dotado de inverdades e apenas fantasia, 
mas sim como mecanismos enunciativos e discursivos capazes de acrescentar aos discursos que já 
têm, por si, só, natureza aberta dialógica e polifônica. A ficção enquanto conceito proporciona, em certo 
sentido, as possibilidades de realidade enquanto base discursiva (mesmo que abstrata e simbólica), 
a mesma essencial realidade em que se constitui o discurso jornalístico. O Jornalismo Literário e seu 
instigante formato permitem sobreposições enunciativas, discursivas, admitem contextos de ordem 
divergentes, propõem rompimentos de tradições e abrem-se para transgressões discursivas cujos 
efeitos futuros poderemos apenas vislumbrar. Essas características evidenciam, entre outras coisas, 
que o Jornalismo Literário não pode ser considerado menos verdadeiro do que o Jornalismo “objetivo”. 
Indo além, pode, de fato, representar a realidade mais complexa e precisamente do que as formas 
tradicionais de redação noticiosa. Além dessas inaugurações de novos saberes, no campo da Literatura, 
o produto do Jornalismo Literário (o livro-reportagem, por exemplo) toca na discussão de cânone 
literário, uma vez que comumente incomoda e perturba por seu grande êxito editorial. Aqui se traça, 
assim, uma linha diacrônica que desembocará na formação discursiva peculiar do Jornalismo Literário. 
Perseguindo a evolução dos discursos literário e jornalístico, localiza-se este estudo no campo 
historiográfico, que reconhece as circunstâncias e os contextos para a análise e consideração sobre os 
fenômenos de linguagem aqui relacionados. 
Palavra-chave 1: Jornalismo Literário 
Palavra-chave 2: Discurso 
Palavra-chave 3: Narrativa

Wagner Coriolano de Abreu (Universidade de Caxias do Sul / Centro Universitário Ritter dos 
Reis) Limites e contaminações em João Antônio: textos no jornal Nicolau

A proposta deste trabalho é reconstituir, por meio de fontes documentais, cartas e estudos baseados 
na atuação de João Antônio em periódicos, o modo como selecionou a produção publicada ou 
republicada no jornal Nicolau, a fim de estabelecer comparação entre textos publicados no periódico 
e textos que antes circularam em periódicos ou apareceram em outra modalidade impressa ou 
manuscrita. A reunião de textos de João Antônio, publicados no jornal Nicolau, da Secretaria de Estado 
da Cultura do Paraná, no período entre 1987 a 1994, apresenta um hibridismo textual já assinalado 
em coletânea anterior, reunida no livro Malhação de Judas Carioca, de 1975. Por meio da edição fac-
similar, publicada em 2014, temos um conjunto de onze textos de João Antônio, em coleção ainda 
não classificada. Conforme Georges Perec, “o que não está ordenado de um modo definitivamente 
provisório o está de modo provisoriamente definitivo”. João Antônio teve como prática submeter seu 
texto a outros escritores e reescrever a partir das marcas destas leituras. O texto “Morre o Valete de 
Copos” é exemplar neste sentido. Em 1975 migrou para Londrina, para atuar no jornal Panorama. 
Assim que chega à cidade, recebe a notícia da morte de um colega jornalista. Imediatamente escreve o 
texto e o envia ao jornal Pasquim. Em 1989, meses antes de submetê-lo novamente ao Nicolau, envia 
carta a Fábio Lucas, solicitando leitura e impressões: “gostaria muito de receber a sua opinião, a mais 
franca possível, sobre este meu texto” (Carta de 25 jul. 1989). O texto sai publicado no Nicolau de 
Maio/Julho de 1990, mas com data de janeiro de 1975. 
Palavra-chave 1: João Antônio 
Palavra-chave 2: Crítica Literária 
Palavra-chave 3: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 4: Suplemento Cultural



XV encontro abralic Guia de Programação
29329

2
Aline Pires De Morais (UNEMAT) Hilda Hilst e o espaço do jornal

Hilda Hilst é considerada uma das mais importantes representantes da literatura brasileira 
contemporânea. Dona de uma dicção singular, que por muitas vezes a fez ser classificada como 
uma escritora hermética e acabou fazendo-a ficar na obscuridade, Hilst transitou bem pelos 
diferentes gêneros a que se propôs: poesia, ficção, crônica e teatro. Ao longo de sua empreitada 
literária erigiu um vasto retrato da sociedade brasileira contemporânea e sua subjetividade. Neste 
trabalho, nosso olhar se volta para a produção cronística da autora, organizado na coletânea 
Cascos e Carícias, buscando revelar de que maneira ela usa o espaço do jornal e constrói sua 
escrita por meio da conjugação, nem sempre tranquila, entre realidade e ficção, revelando uma 
densidade estilística que faz confluir toda a hibridez de sua produção anterior a um discurso que 
se instaura leve frente a uma problemática que traz em seu bojo o anseio pelo reconhecimento, 
em textos que congregam seu vigor irônico e fogem de clichês. Ao contrário do que apontam os 
estudos literários ao classificarem o gênero crônica por seu descompromisso, leveza e inocência, 
tal trabalho perscruta a produção hilstiana para além das fronteiras da despretensão e atinge 
o patamar ao observar que o trabalho cronístico de Hilda Hilst não se constrói na tentativa 
incisiva de uma referencialidade ao real, pois não deseja traduzi-lo, mas sim elaborar uma 
tentativa de construir uma realidade possível, já que ao buscar no jornal a matéria para sua 
escritura, a cronista reconstrói literariamente os fatos e os lapida para que permaneça além 
da temporalidade que o consagra. Certamente, isso Hilda Hilst faz com primazia, uma vez que, 
mesmo para a imprensa, a qualidade estética de seus textos e seu estilo debochado e irônico 
veem sempre congregadas a uma dicção que trouxe à tona o melhor de sua multifacetada obra, 
dando a ressonância sempre desejada, mas nem sempre alcançada, para sua obra. Seu processo 
de escritura contempla traços metanarrativos que fogem do jogo lúdico a que se propõem alguns 
autores cronistas e instauram reflexões relevantes seja sobre a condição humana, sobre a condição 
da cultura, a condição do escritor brasileiro, ou até mesmo para investigar o abismo existente 
entre seus textos e os leitores, fazendo de suas crônicas meio de reflexão acerca da função do 
escritor em um mundo dominado pela mídia e pela cultura de massa. Além disso, o espaço da 
crônica no jornal é “subvertido” pela autora e torna-se uma vitrine representativa de toda a sua 
obra, mostrando que diferente do que costumeiramente ouvimos, a crônica não se delineia como 
um gênero menor, mas sim revela-se de uma grandeza que perdura e transcende as fronteiras 
limítrofes de sua escritura. 
Palavra-chave 1: Hilda Hilst 
Palavra-chave 2: Jornal 
Palavra-chave 3: Crônica

Jefferson Expedito Santos Neves (UFBA) As posturas assumidas por Eneida Maria de Souza no 
cenário da crítica literária contemporânea

A pesquisa consiste em analisar as posturas assumidas pela intelectual Eneida Maria de Souza 
no panorama da crítica literária atual. Entenda-se por postura, em linhas gerais, conceito do 
teórico suíço Jérôme Meizoz, como maneira singular de escritores e pensadores ocuparem uma 
posição no campo da literatura. Mediante o levantamento de ensaios e entrevistas publicados na 
internet, bem como a leitura de alguns livros, dentre os quais, destacam-se Crítica Cult (2007), 
Tempo de Pós-Crítica (2012) e Janelas Indiscretas (2011), buscou-se investigar o modo como 
Eneida Souza compreende a atividade da crítica literária e o próprio lugar que ocupa nesse 

sistema. Almejou-se, também, perceber como a autora projeta uma imagem de si nos espaços 
midiáticos, ao se utilizar de certos mecanismos para sua legitimação nas esferas culturais e 
intelectuais das quais participa. 
Palavra-chave 1: Crítica Literária 
Palavra-chave 2: Postura 
Palavra-chave 3: Eneida Maria de Souza

Mariana Mendes Flores (UFJF) Literatura e Mídia Tática: uma análise do site Vidas Anônimas

No Brasil, o acesso à internet atingiu certa popularidade a partir do começo dos anos 2000, motivo 
pelo qual as primeiras sólidas considerações a respeito dos impactos da mídia eletrônica sobre o 
usuário começam a surgir atualmente. A mídia no ambiente eletrônico tornou-se um dos principais 
meios de comunicação utilizados nos dias de hoje, o que torna pertinente a análise e teorização 
acerca do produto cultural proveniente deste desenvolvimento. No que tange a autonomia do 
usuário do meio eletrônico e o conseqüente empoderamento do autor e do leitor, na seara da 
literatura, considera-se que a produção escrita em meio eletrônico podem possuir um caráter de 
ativismo e militância. Surgem deste meio dois conceitos fundamentais para a realização deste 
trabalho: 1) o ciberativismo, ativismo que se sustenta em meio eletrônico, tornando possível a 
existência de um modelo midiático que não se pauta na relação um para todos, como na mídia 
tradicional e sim na relação todos para todos, estabelecendo assim um contexto em que a difusão 
da informação torna-se mais democrática em relação à mídia tradicional. Esta prática surgiu ainda 
nos anos 90, quando ativistas começaram a utilizar a internet para mobilização de pessoas para 
manifestações de caráter político, ambiental, etc. No entanto, neste movimento, torna-se necessário 
que as ações e manifestações também ocorram fora do meio virtual, como coloca Castells (2013). 2) 
O conceito de mídia tática cujos expoentes atualmente são o neerlandês Geert Lovink, professor da 
European Graduate School, na Suíça, e a teórica Rita Raley, da Universidade da Califórnia em Santa 
Bárbara. A mídia tática, em suma, apresenta-se como uma estratégia de ativismo organizada a partir 
do meio eletrônico. Segundo Lovink (2005), as táticas de ativismo neste contexto possuem curta 
duração e descreve a atitude como o ato de “bater e correr”, dada a velocidade com que a informação 
se difunde e flui na web. No entanto, este tipo de ativismo em meio eletrônico diferencia-se do 
ciberativismo convencional, uma vez que seus instrumentos de militância são majoritariamente 
artísticos. Neste âmbito, Rita Raley em Tactical Media, se propõe a analisar produções artemidiáticas 
que agregam o caráter de denuncia do ciberativismo e da mídia tática. A proposta deste trabalho, 
portanto, é analisar o site Vidas Anônimas que, mesmo estando hospedado dentro no domínio 
do portal UOL, é uma publicação independente cujo conteúdo é constituído por narrativas não-
ficcionais de vários autores. Trabalha-se com a hipótese de que as narrativas não-ficcionais 
pertencentes ao gênero Jornalismo Literário possuem o caráter de engajamento característico do 
ciberativismo apontado por Rita Raley e Geert Lovink e que os especiais pertencentes à página Vidas 
Anônimas, se inserem tanto no gênero jornalismo literário, quanto nas características de ativismo 
em meio eletrônico. 
Palavra-chave 1: Jornalismo Literário 
Palavra-chave 2: Internet 
Palavra-chave 3: Mídia tática 
Palavra-chave 4: ciberativismo
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 

Carolina Nalon Silveira (Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora) O escritor entrevistado: 
quando jornalismo e literatura se tocam

Se a história da literatura mostra que a consagração do escritor passa pela sua participação no circuito 
literário, nos estudos da crítica literária torna-se indispensável perceber o papel dos sistemas de 
significação e de representação cultural, entre eles, os meios de comunicação, na construção simbólica 
sobre o autor, sua obra e fortuna crítica. E, mesmo sendo difícil estabelecer o lugar do jornalismo 
cultural na atualidade, tendo em vista a redução de cadernos e suplementos e sua reinvenção na 
internet, a entrevista continua sendo uma das formas mais tradicionais e usuais de visibilidade do 
campo literário e artístico e de formação do público, além de indispensável para o trabalho jornalístico. 
Como elemento de investigação para a literatura, Silviano Santiago (2004) apontou, por meio do 
exemplo do livro Patrulhas Ideológicas (1980), que, mesmo antes da larga utilização dos Estudos 
Culturais nas universidades brasileiras, era possível a equivalência metodológica da entrevista à 
própria produção artística. Entendida enquanto gênero textual, Leonor Arfuch (2002) confere a ela 
características autobiográficas, onde é exposto “um retrato fiel” do entrevistado por meio da fala do 
outro, ao mesmo tempo em que o texto mostra-se aberto, “à deriva da interação”, que se estende do 
entrevistador ao público. Já na concepção de Heloísa Buarque de Hollanda (2007), criação literária, 
documento histórico ou instrumento privilegiado para a prática artística, “a entrevista é hoje, sem 
sombra de dúvida, um instrumento ímpar e, por sua própria evolução técnica ao longo do tempo, 
passa a evidenciar a posição de co-autoria do entrevistador”. A entrevista, por isso, pode ser um dos 
momentos no qual o escritor constrói seu discurso e identidade na imprensa e, do ponto de vista 
da pesquisa em literatura, revelar-se como um espaço rico para traçar enredos possíveis, ainda que 
a verdade sobre as estratégias discursivas do escritor não seja alcançada. Na entrevista, literatura, 
jornalismo, arte e indústria cultural são conceitos tensionados, onde está disposto um refinado jogo 
de ditos e não-ditos, dentro do qual escritor e jornalista propõem ao leitor sentidos sobre obra e 
autor, enriquecendo sua fortuna crítica. Para análise dessas e outras características da entrevista, 
este trabalho pretende discutir como o escritor contemporâneo, no exemplo do mineiro Luiz Ruffato, 
utiliza-se desse instrumento de comunicação para falar sobre si e sobre suas obras. Acredita-se que, 
uma vez consagrado pela critica, especialmente pelo romance Eles eram muitos cavalos (2001), 
Ruffato tenha conquistado um espaço midiático que não só garante visibilidade, como realimenta 
leituras sobre sua obra a partir de seu posicionamento político, cada vez mais em evidência e cujos 
aspectos autobiográficos, questões sociais e políticas se sobressaem, dialogando com as temáticas 
predominantes em seu trabalho. O recorte para este estudo contempla entrevistas concedidas pelo 
autor em 2015 que se referem ao relançamento de De mim já nem se lembra (2015). 
Palavra-chave 1: Entrevista 
Palavra-chave 2: Jornalismo Cultural 
Palavra-chave 3: Literatura 
Palavra-chave 4: Luiz Ruffato

Maria Elódia Baêta Gonçalves Ferreira (UERJ) A prosa literária e o narrador-jorn/alista: o 
herôdotos da pós-modernidade na beletrística coletiva dos jornais

O ato de narrar perenizado por Herôdotos nos nove volumes viscerais de História – obra datada 
da época alexandrina, escrita em dialeto iônio entre 450 e 430 a. C e dividida em nove livros, 

nomeados com as nove musas gregas - transparece um valor fundamental à inscrição de ideias: 
a sedimentação engenhosa de um passado mítico, lendário, canônico, na memória coletiva da 
humanidade. O que o pai da História e primeiro narrador grego em prosa pretendeu efetivamente 
comunicar traz em seu esboço a inscrição na memória dos homens de um fato histórico e social a ser 
reescrito e reinterpretado pelas gerações póstumas. Ao penetrar no espírito de guerrilha do império 
persa, esposado por um acervo de minúcias descritivas, de originalidade informativa e de senso 
investigativo, crítico e de observação diante de fatos narráveis, Herôdotos fez ressurgir um feito 
ancestral, quase anônimo, ao submeter a narrativa histórica ao terreno literário. Ao mesmo tempo, 
tornou tal feito cognoscível a partir de sua revivescência por meio da soberania da linguagem verbal 
e do recolhimento de impressões essencialmente singulares como participantes do seu método 
investigativo sobre a Grécia e o mundo antigos. Tal percepção sobre o jovem de Halicarnassos 
permite um parecer significativo acerca de um dialogismo entre o dom de narrar herodotiano e 
a prosa literária cotidiana do narrador-jornalista no que concerne ao senso estético de ambos ao 
vicejar do fato ou informação real o surpreendente. O que nos permite tangenciar a similitude entre 
os traços distintivos da postura textual, observacional e da linguagem do jornalismo literário com a 
fisionomia textual e observadora de Herôdotos configurada em suas histórias. Cerne tanto da prática 
quanto dos estudos em que se inspiram as mais louváveis lições do jornalismo literário como atitude 
textual pós-moderna. O nome de Herôdotos assume, assim, um valor fundamental: o de precursor 
do chamado novo jornalismo na Antiguidade, a partir da abertura de um mundo de histórias, com 
sua narrativa, assumindo-se memorialística, ficcional e jornalística, perfazendo-se sob o esforço do 
imaginário do autor de trazer a presença do leitor um real ausente que só se faz presente por força 
da palavra escrita, ao tempo em que perpetua paradigmas à condução das ações e opiniões humanas 
e a um novo sentido ao conceito de História. O enfoque aqui sugerido parte dessa compreensão 
inicial acerca da confluência do estilo de Herôdotos com o substrato do gesto discursivo do new 
journalism como criação literária, inferindo-se ser tal postura textual capaz de engendrar um novo 
lugar ao jornal diante do imediatismo, fugacidade e reducionismo das sociedades contemporâneas, 
além de meio fulcral a uma não-sucumbência da essência do narrador e do objeto livro pelo universo 
internético como fenômeno deste século. Para isso, apontamos como o jornalismo literário se faz 
reconhecível no caráter canônico, imemorial e atemporal da obra herodotiana e como suas histórias 
nele se reconhecem por meio da publicização de um saber social de domínio público só possível ao 
beletrismo coletivo do jornalismo impresso. 
Palavra-chave 1: Jornalismo literário 
Palavra-chave 2: jornal 
Palavra-chave 3: Herôdotos 
Palavra-chave 4: pós-modernidade

Karyn de Paula Mota (PUC-Rio) Clarice Lispector: escritora to the happy few. A passagem do 
complexo ao frívolo e às representações sociais das construções discursivas claricianas na era 
digital

Os usuários das redes sociais afirmam sua relação com Clarice Lispector de uma maneira curiosa, 
mas bastante difundida na linguagem e no tipo de interação dessa ferramenta. Inicialmente, trechos e 
fragmentos são retirados das obras originais da escritora e compartilhados nos perfis dos internautas. 
Mas, uma vez fora do contexto em que foram criados, esses excertos adquirem novos significados 
que se traduzem a partir dos interesses e valores da massa popular. Suprimindo a vastidão da 
complexidade estética e literária de Clarice Lispector, e fazendo borbulhar a frivolidade de temáticas 
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pautadas em fins de relacionamento, crises existenciais, projeções para o futuro, e questionamentos 
de identidades, outras palavras de ordem são repetidas infinitamente no feed de notícias do mundo 
virtual. A fala mítica compreende clichês que se encontram esvaziados de imposição cognitiva, e por 
serem simultaneamente imperfectíveis e indiscutíveis, “[...] esse breve roubo, esse momento furtivo 
de falsificação, que constitui o aspecto transpassado da fala mítica”, cristaliza a luta cultural e social do 
poder simbólico de dominação. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: Redes sociais 
Palavra-chave 3: Estética Contemporânea 
Palavra-chave 4: Estudos Culturais

Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ) 
Literatura Marginal: o lugar e a voz da crítica literária

Atuar como crítico literário estando dentro dos limites espaciotemporais da produção literária 
que é alvo de investigação é uma empreitada complexa que exige critérios para demarcar o 
reconhecimento e o destrinchamento de variantes. Não por acaso, parte dos críticos se mostram 
reticentes, evitando lançar prognósticos sobre a qualidade das obras, sobre autores que figurarão 
ou não no cânone e sobre a possível representatividade literária deles no circuito da crítica e 
historiografia literária brasileiras, dada a multiplicidade de formas e temas das produções narrativas 
contemporâneas. É o caso de Ítalo Moriconi (2002) que, em ensaio intitulado “A literatura ainda 
vale?” (2002), afirma que por conta dos variados temas e múltiplos procedimentos narrativos o 
adjetivo “contemporânea” funciona como um termo vazio a ser preenchido a posteriori pela crítica 
e pela história literária. Mas, se o papel do crítico é o exercício da avaliação e do julgamento, “[...] 
é preciso estudar literatura contemporânea, a qual se mostra efervescente e instigante a despeito 
do que pensa a academia” (OLIVEIRA, 2003). Assim, se há o risco do agir, vez que qualquer decisão 
implica em escolha e em exclusão, a recusa em elaborar qualquer tipo de síntese também incorre 
em risco. De um lado porque a isenção não é o melhor caminho para minimizar as incoerências que 
surgirão ao longo do percurso crítico. Ser interrogado nas escolhas que se faz é sinal de que o debate 
está aberto e que o objeto interrogado sempre inaugura novas leituras e que, fundamentalmente, 
todo ponto de vista, todo critério, toda categorização é relativa, pois não imune ao tempo; por outro 
lado, porque a ausência e/ou a forma de discurso anódino que evita o confronto, bem como “foge” 
de um posicionamento claro diante da cultura e da literatura contemporâneas pode estar a serviço 
de outros interesses. Para Paulo Franchetti (2012), o que se assiste hoje na vida literária brasileira 
é a “demissão da crítica” que, por sua vez, está ligada, dentre outros fatores, às necessidades de 
se ajustar aos imperativos da indústria e do comércio, jornalístico e livreiro. Apesar da fertilidade 
e multiplicidade da produção ficcional brasileira contemporânea, alguns críticos, entretanto, 
arriscam-se em tecer análises sobre estas produções e autores, na tentativa de definir, ainda que 
provisoriamente, traços e marcas desta época. Considerando que a proliferação de novos nomes e 
obras é de tal forma vasta e múltipla, este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir algumas 
vozes da crítica literária em torno de uma literatura que, promovida por autores marginais e/ou 
residentes na própria periferia, possui como fator de reconhecimento o lugar de enunciação e a 
origem social dos seus autores. 
Palavra-chave 1: Ficção Brasileira Contemporânea 
Palavra-chave 2: Crítica Literária 
Palavra-chave 3: Literatura Marginal

Andre Vinícius Pessôa (UERJ) O poeta-crítico na contemporaneidade: universidade e internet

Atualmente, além dos livros de crítica literária publicados por editoras e vendidos em livrarias, 
há a emergência da internet nesse campo, com a prática da escrita crítica em blogs e sites que se 
configuram como suportes de amplo alcance e disseminadores de temas diversos. A urgência de 
publicações e de circulação de textos críticos tem encontrado na rede um meio bastante eficaz 
para a proliferação e o descentramento dessa atividade. Somada (e unida) à multiplicidade 
da sociedade em rede, e muito anterior a ela está a experiência acadêmica, cujas produções, 
registradas em dissertações, teses, resenhas, ensaios e artigos, fornecem um amplo material 
que hoje é imediatamente disponibilizado na internet. Tomados esses dois pontos, internet 
e universidade, ambos sob o signo da expansão, acrescentamos mais um: a emergência (ou o 
desrecalcamento) da figura do poeta-crítico frente à crítica literária brasileira tradicional. Sensível 
à crise da crítica em sua função eminentemente mediadora encontra-se a atividade do poeta-
crítico, pautada em diversas produções recentes que se utilizam da internet como suporte e junto 
à universidade que, como espaço de desenvolvimento e troca incessante de ideias, tem fomentado 
as suas iniciativas, visto que há um grande número de acadêmicos que exercem a crítica literária 
e são também poetas. Internet e universidade atualmente se encontram imbricadas quando o 
tema é a crítica literária realizada por poetas, especialmente quando o assunto dessa crítica é 
a poesia contemporânea. O ensaio vem a ser o expediente comum dessa crítica, que também se 
estende a gêneros mais imediatos, como o artigo e a resenha. No Brasil, a tradição do poeta-crítico, 
mencionada en passant por João Alexandre Barbosa nos ensaios “Paixão crítica” (1990) e “Forma 
e história na crítica brasileira de 1870-1950” (1990), e deixada de lado por Flora Sussekind 
em “Rodapés, tratados e ensaios: a formação da crítica brasileira moderna” (2002), com os 
esforços dos primeiros modernistas, e posteriormente no trabalho dos concretistas, se construiu 
paralelamente como “a outra voz” de Octavio Paz (2001), fundida ou não à reconhecida tradição 
da crítica literária brasileira. No entanto, apesar desse caráter aparentemente periférico, no século 
XXI podemos vislumbrar não apenas sua importância histórica, mas sua vigência nas narrativas 
contemporâneas, tanto no campo específico da poesia e da crítica literária quanto nos textos que 
propõem a distensão ou mesmo a dissolução dessas fronteiras de gêneros textuais. A proposta 
dessa comunicação é abrir o debate sobre a conjuntura atual da crítica literária, tendo como foco 
as relações entre internet, universidade e a tradição do poeta-crítico no Brasil. 
Palavra-chave 1: poeta-crítico 
Palavra-chave 2: ensaio 
Palavra-chave 3: universidade 
Palavra-chave 4: internet
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17
Da Tradução Linguística À Tradução Cultural: Separa-
ções, Vínculos E Mobilidade Na Construção Da Identida-
de Latino-Americana

Coordenadoras: 
Rita De Cassia Miranda Diogo (UERJ) 
Viviane Conceição Antunes Lima (UFRRJ)

RESUMO: Partindo da imagem da ponte como metáfora do desejo humano de estabelecer vínculos 

(SIMMEL, 2014), nos propomos aqui a fomentar o debate sobre a tradução enquanto método, 

tanto teórico quanto prático, de desbravar caminhos identitários ao longo do continente latino-

americano, estabelecendo, para além das contingências históricas, uma unidade de ordem 

estético-cultural em meio à diversidade que lhe é característica. No entanto, dita metáfora não 

existiria sem outra que a ela se contrapõe, qual seja, a imagem da porta (SIMMEL, 2014). Se a 

primeira estabelece o vínculo entre duas margens ou territórios finitos, a segunda abre ao homem 

a possibilidade de transcender a própria limitação e conquistar a liberdade. Entendemos assim 

que, se, por um lado, nos definir é uma necessidade, posto que nos salva da infinitude amorfa, 

por outro, a liberdade impressa na metáfora da porta confere sentido e dignidade à essa mesma 

limitação (SIMMEL, 2014). Nesse sentido, se a tradução estabelece pontes entre diferentes línguas 

e culturas restritas as suas respectivas fronteiras, a porta vem-nos lembrar da necessidade de 

nos abrirmos para o outro, de ser e experienciá-lo, transformando-o numa possibilidade de 

transcender nossos próprios limites. Por meio dessa metáfora, nossas identidades - língua e 

cultura - se tornam fluidas, ganham mobilidade e permanecem vivas. Segundo nossa hipótese, 

a tradução enquanto método, ao realizar as metáforas da ponte e da porta, pode desbravar 

caminhos identitários que, sem perder a forma, possam permanecer absolutamente fluidos, ao 

encontrarem no embate com a diferença uma oportunidade de se complementarem, abrindo assim 

novos espaços e reconfigurando continuamente nossas fronteiras. Da mesma forma, a proposta de 

transitar “da tradução linguística à tradução cultural” pressupõe o movimento oscilatório entre 

a finitude da língua/cultura materna e a abertura para a língua/cultura estrangeira, e vice-versa, 

onde a prática tradutória, realizando a metáfora da ponte, estabelece o vínculo entre os diferentes 

territórios, ao mesmo tempo em que, ao ser também porta, os abre à infinitude e à liberdade em 

direção ao outro. Por outro lado, a separação entre língua e cultura, impressa nas partículas “da” 

e “à”, que marcam, respectivamente, o ponto de partida e o de chegada, é um recurso meramente 

didático, visto que consideramos ambos os âmbitos -linguístico e cultural– como faces de uma 

mesma moeda. A fim de explicitar o diálogo entre língua e cultura, recorremos a Vilém Flusser e 

seu estudo sobre a relação entre língua e realidade (2007). Ao ilustrar o conceito do EU, Flusser 

lança mão da imagem da árvore: os sentidos são como raízes ancoradas no chão da realidade, por 

meio das quais o EU a acessa e se forma. Ao chegar ao tronco, aqui no papel do intelecto, esta seiva 

sugada pelos sentidos (raízes) se transmuta em palavras, ao mesmo tempo em que é encaminhada 

até a copa, o espírito. No entanto, nesta transformação da seiva em palavras, neste “salto abrupto 

e primordial, neste Ursprung”, existe um abismo que separa o dado bruto (a realidade) e a palavra. 

Esta acaba constituindo-se assim no limite do EU, obstruindo-lhe a passagem até as raízes, ou 

seja, impedindo-lhe o acesso à Verdade absoluta. (2007, p. 46) Dessa forma, mais do que um 

instrumento de transmissão da realidade, solo de nossa cultura, a língua é para Flusser a própria 

realidade/cultura, já que não temos acesso ao dado bruto senão por meio das palavras. A verdade 

que conhecemos corresponde, pois, a frases ou pensamentos, um resultado das regras da língua. 

O que significa dizer que a verdade absoluta, por sua vez, é uma correspondência entre a língua e 

o “algo” que ela significa, tão inarticulável quanto esse mesmo “algo”. (2007, p. 46) Ao citar Kant, 

Flusser demonstra que a existência de uma mesma língua mascararia o problema ontológico da 

língua -ao qual estamos vedados-, pois que haveria uma aparente correspondência perfeita e 

unívoca entre dado bruto e palavra. Ou seja, é exatamente a multiplicidade das línguas que nos 

revela sua relatividade, seu problema ontológico e epistemológico, evidenciando a existência de 

“tantos sistemas categoriais, e, portanto, tantos tipos de conhecimento, quantas línguas existem 

ou podem existir”. (2007, p. 52) A relatividade supracitada ganha uma importante dimensão 

quando nos referimos à tradução. Cada língua é um sistema completo, um cosmos, ainda que não 

fechado, na medida em que podemos “saltar” de um cosmos para outro, ou seja, em que podemos 

traduzi-los entre si. (2007, p. 56). Entretanto, Flusser aponta para o abismo ao qual o tradutor é 

submetido no momento da busca de correspondência entre as línguas: “Mas, durante a tradução, 

durante esse instante ontologicamente inconcebível da suspensão do pensamento, pairo sobre o 

abismo do nada”. (2007, p. 58). Acrescentamos, contudo, que esse “pairar sobre o abismo” implica, 

além de estabelecermos pontes, sermos capazes de ousar atravessar as portas, mergulhar no 

outro, transcendendo a própria língua/cultura.
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SESSÃO 1

Ana Paula Macedo Cartapatti Kaimoti (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) Ayvu Rapyta: 
transcriações contemporâneas em Douglas Diegues e Josely Vianna Baptista

Partindo do pressuposto que traduzir é potencializar o equívoco inerente ao encontro entre línguas 
e/ou perspectivas absolutamente diversas (VIVEIROS DE CASTRO, 2004, ASAD, 1986), propomos 
a leitura comparativa dos poemas “A fonte da fala”, de Josely Vianna Baptista, da obra Roça Barroca 
(2011) e “El nascimento del lenguaje humano”, de Douglas Diegues (2016), nos quais se apresentam 
transcriações (CAMPOS, 2013) do canto Ayvu Rapyta, do povo Mbya Guarani, sobretudo a partir da 
tradução realizada pelo pesquisador León Cadogan, em meados do século XX. Aclamado pela crítica e 
publicado por uma editora prestigiada no mercado, a Cosac Naify, a obra de Baptista na qual o poema 
está presente resulta de uma pesquisa cuidadosa da materialidade da língua guarani, que inclui a base 
principal, a obra de Cadogan, e um mergulho na cultura Mbyá, anunciado pela autora, por meio do 
diálogo com membros da comunidade e, nesse ambiente, da vivência dos cantos. O poema de Diegues, 
ao contrário, ainda não foi publicado e circula na internet, no seu blog, o “Portunhol Selvagem”, como 
boa parte da obra do autor, voz que fala da fronteira Brasil-Paraguai e, desse espaço, adota uma língua 
estrangeira, o portunhol, como gesto criativo fundamental do seu trabalho, língua inventada por 
meio da qual os textos são produzidos, entre eles, a recriação do canto mítico Mbya . Essas condições 
resultam em dois poemas que, de modo particular, forçam os limites do ato de traduzir e fazem 
pensar mais uma vez na tarefa do tradutor e na traição que a fundamenta. Nesse caso, a diferença das 
línguas entre si e entre elas e a matéria bruta do real ganha contornos relacionados à marginalidade 
radical em que se encontra a cultura dos Mbya no seu espaço de circulação nômade, o Cone Sul latino-
americano, fazendo dos poemas pontes entre culturas, que propõem ao leitor ocidental a caminhada 
por um território híbrido e inacessível. Para Viveiros de Castro (2004), trair a própria língua deve ser 
o objetivo último do tradutor que, por sua vez, é consciente da impossibilidade da sua tarefa. É desse 
equívoco, portanto, que nasce a possibilidade de se fazer do texto também uma porta a partir da qual 
se mergulha no outro. Desse modo, considerando o equívoco mencionado, procuramos entender 
como esses poemas, como textos letrados, ocidentalizados, se posicionam diante do abismo que os 
separa da perspectiva dos Mbya, de modo a esclarecer quem foi traído nesse processo. As respostas a 
esses questionamentos deve indicar a capacidade dessas obras problematizarem a identidade latino-
americana, expondo seu caráter instável, por meio de uma tradução que se caracteriza como recusa, 
impasse, diante de qualquer tentativa de territorialização. 
Palavra-chave 1: Cantos míticos indígenas 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Douglas Diegues 
Palavra-chave 4: Josely Vianna Baptista

Patrick Rezende (PUC-Rio) Tradução, sobrevida e constituição de identidades: o caso das 
narrativas do povo Kotiria

A tradição ocidental tem historicamente silenciado os costumes, as narrativas, as histórias e os 
modos de vida de povos situados além dos muros do Ocidente, produzindo um contar ficcional que 

reitera seu local de poder sobre as demais sociedades. Exemplos dessa cruel apropriação da história 
a partir dos interesses do Ocidente podem ser encontrados em todas as Américas, onde povos 
indígenas tiveram sua discursividade e historicidade apagadas. Entretanto, é importante ressaltar 
que a resistência sempre esteve presente nas inúmeras tentativas de silenciamento e que nas últimas 
décadas é possível verificar um intenso reposicionamento nas questões relacionadas as vozes latino-
americanas, sobretudo em relação às questões indígenas. Partindo de perspectivas pós-estruturalistas 
e principalmente pós-coloniais (HALL, 2006; DERRIDA, 2001; ORLANDI, 2008; NIRANJANA, 2011), 
este trabalho buscará apresentar uma dessas tentativas de redescobrimento e reposicionamento das 
formas de entender nossas histórias, tradições e modos de vida ao expor um extenso e sofisticado 
projeto que retoma narrativas que lutam contra o esquecimento, e que graças a um complexo processo 
de tradução estão paulatinamente ganhando visibilidade e resistindo ao apagamento. O povo Kotiria, 
indígenas situados na região do Alto Rio Negro, entre o Brasil e a Colômbia, possui um vasto repertório 
de narrativas que vem sendo recuperado – por meio dos esforços de uma equipe organizada pela 
antropóloga Janet Chernela – , possibilitando, com isso, que os próprios indígenas possam redescobrir 
suas tradições, bem como, dar a eles visibilidade. Indígenas, antropólogos, linguistas, poetas e 
tradutores trabalharam juntos para produzir um conjunto de quatro narrativas que foram publicadas 
sob o título de Série Kotiria, permitindo os primeiros movimentos para a formação do que poderá 
mais a frente ser tomado como literatura Kotiria. O objetivo da presente comunicação é explorar 
brevemente a retomada dessas narrativas indígenas, enfatizando a importância da tradução como 
forma de sobrevida das narrativas de um povo silenciado, bem como possibilidade de (re)constituir 
identidades apagadas. Além disto, buscaremos destacar a função da tradução como fonte geradora de 
um sistema literário ainda emergente. Para isto, apresentaremos reflexões sobre o processo tradutório 
e os resultados das análises de uma das narrativas da Série Kotiria: “Wa’i Duhi Ta’Ri Hire” (De pássaro 
para peixe), focalizando questões relacionadas tanto ao processo quanto ao produto. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Literatura ameríndia 
Palavra-chave 3: Narrativas kotiria 
Palavra-chave 4: Identidades am

Cristiana Vieira Jacquemin (UNILA) Olhares cruzados e identidade. O espaço sensível de uma 
tríplice fronteira

Dentro da perspectiva de uma universidade voltada à integração latino-americana e entre as práticas 
da interdisciplinaridade pluricultural, os professores e pesquisadores da UNILA encontram-se diante 
de uma visão ao mesmo tempo tradicional e vanguardista da América Latina. Desde as Guerras da 
Independência aos dias atuais, passando pelo período das ditaduras em quase todo o continente, 
as reflexões sobre uma identidade latino-americana impõem-se. Tudo é matéria para repensar a 
questão da integração de povos e culturas nessas terras onde, cotidianamente, a nação é construída. 
Buscamos um espelho no tempo tentando desviar o olhar da imagem refletida do colonizador 
que teima em surgir diante de nossos olhos. A Latino-América precisa quer se olhar. Na Região 
fronteiriça entre Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguaçu (Argentina) e Ciudad de Leste (Paraguai), 
inúmeros textos lembram os passos pioneiros nessas terras onde as culturas guaranis encontraram 
a Jesuíta-europeia no espaço das Reduções, criando uma nova via de contato e de tradução cultural. 
A partir do texto La Mirada de los Viajeros (Rodolfo Capaccio & Rosita Salvo, 2014) o qual traduzo 
atualmente, busco retomar a noção de vida comum nascida no espaço das Missões Jesuítas e seus 
reflexos até nossos dias. Quando falamos de tradução falamos de olhares cruzados, de abertura, de 
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curiosidade, de abertura e de inclusão, mas também falamos de desconfiança, de filtro, de barreira e 
de fronteira. Apresento o grande espaço das Missões, antes uma só nação, não apenas sob a ótica de 
jugo e dominação revisada estudos históricos, mas antes sob as perspectivas da Intercompreensão 
e da Tradução Cultural como tentativas quase inatas da compreensão mútua e do descobrimento 
do outro. Esta apresentação tem então por objetivo propor mais um caminho de reflexão e de 
estudo partilhado sobre o contato entre culturas diversas e complementares que criam uma nova 
forma de multiculturalidade, a partir dos conceitos da Tradução Cultural. Vai no sentido das trocas 
construídas e construtoras de uma cultura multi e trans, estranha e estrangeira por nartureza, que 
sobrevive e perdura no tempo e no espaço de uma fronteira tripartilhada. 
Palavra-chave 1: Tradução Cultural 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: Interculturalidade 
Palavra-chave 4: Fronteiras

Tarsila de Andrade Ribeiro Lima (UERJ) A questão da tradução em Tupã Tenondé, de Kaka Werá 
Jecupé

Nas palavras de Flusser, “o estudo da língua tal como é percebida equivale à pesquisa de um cosmos” 
(2007, p.43), isso porque cada língua equivale a um sistema de regras próprio. Considerando que 
as palavras traduzem os dados brutos percebidos pelos sentidos e que, no universo de uma língua, 
respeitam ordens e regras preestabelecidas, a tradução seria a possibilidade de ligar diversas línguas, 
ou seja, a abertura de um mundo a outro. Passando de um cosmos a outro, entramos em contextos 
diversos, nos quais a percepção do real se estabelece de maneiras distintas. Tal prática possibilita 
ultrapassar a própria língua na medida em que abre portas para um universo que difere do seu, 
trazendo a contribuição de novos conceitos e ideias. Nesse sentido, no âmbito da tradução no contexto 
da América Latina, pretendemos refletir sobre a obra de Kaka Werá Jecupé intitulada Tupã Tenondé 
(2001), livro que possui a tradução de registros recolhidos por León Cadogan sobre as belas palavras 
guarani. Esta obra nos permite verificar a tradução do sagrado guarani para o universo ocidental, 
tendo a língua portuguesa, a do colonizador, como instrumento. Esta ideia suscita questionamentos 
envolvendo a maneira pela qual Kaka, um escritor que vive entre os dois mundos, indígena e ocidental, 
traz à literatura brasileira, e por meio desta à nossa cultura, um sistema de crenças particular, que 
vai do profano ao sagrado para retornar aquele. Uma tradução ainda mais delicada, uma vez que se 
trata de línguas que não comungam de valores e de sistemas linguísticos parecidos, como ocorre 
entre a língua portuguesa e a língua inglesa, por exemplo. Para aproximar a obra do escritor indígena 
dos pensamentos de Flusser é necessário compreender o cosmos a qual pertence a cultura guarani, 
momento em que a obra de Helene Clastres, Terra sem mal (1975), nos servirá de base, pois nos 
ajudará a entender o sagrado no contexto desta etnia. A partir da compreensão desse sistema que 
envolve a questão do sagrado, parte-se para uma análise da obra através dos conceitos referentes às 
camadas da língua desenvolvidos por Vilém Flusser: conversação, poesia e oração, a fim de discutirmos 
na escrita de Kaka Werá a tradução do indizível, bem como suas contribuições na construção da 
identidade brasileira. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Vilém Flusser 
Palavra-chave 3: Kaka Werá Jecupé

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Viviane Conceição Antunes (UFRRJ) Negociações linguísticas e sua influência na produção de 
sentidos da tradução de A hora da Estrela

Análises comparativas e associativas entre a língua materna (L1) e a língua estrangeira (LE) são concebidas 
como bastante pertinentes quando o tema é tradução. Segundo Berenguer (1999), assim como o 
desenvolvimento da compreensão leitora, da competência cultural e da sensibilidade para a atividade 
tradutora, um dos itens objetivos essenciais ao ensino de LE para tradutores é seu estudo, levando em 
consideração os insumos trazidos pela L1 dos alunos. Cremos que este objetivo se vê como amplamente 
relevante quando nos referimos a línguas tipologicamente próximas como são o Português e o Espanhol. 
Tal proximidade produz uma autoconfiança inicial na performance do aprendiz que, em estágios 
intermediários e avançados, precisa dar lugar transferências positivas e a confirmações de hipóteses 
sobre a LE (Ortiz, 2002), para que uma interseção sintática não seja prejudicial ao processo de ensino-
aprendizagem e não venha, em fases futuras, oferecer obstáculos ao desempenho do tradutor. Além disso, 
vale frisar que nem sempre uma equivalência sintática corrobora uma equanimidade em termos semântico-
pragmáticos. Em outra ordem de coisas, a própria prática da tradução pode conduzir o aluno à consciência 
das problemáticas do processo tradutório e levá-lo a refletir sobre lacunas linguísticas, extralinguísticas 
e culturais entre a L1 e a LE (Fernández-Guerra, 2014). É neste ínterim que se centra este trabalho, pois 
a partir de uma breve análise da tradução de A hora da estrela (Lispector, 1995), realizada por Gonzalo 
Aguilar (2011), procuraremos saber que possíveis lacunas e/ou escolhas linguísticas exerceram influência 
na produção de sentidos da obra traduzida, principalmente no que tange a questões que reforçam marcas 
identitárias e ou posturas ideológicas. Entendendo a tradução como um processo interpretativo (Eco, 
1990), nos caberá colocar em destaque as negociações e compensações feitas pelo tradutor na complexa 
atividade assumida, uma vez que não deve ser simples interpretar realidades tão singulares como as vividas 
por Macabéa e a profundidade de expressar-se, dizer-se e representar-se: “Arrumou, como pedido de favor, 
um pouco de café solúvel com a dona dos quartos, e, ainda como favor, pediu-lhe água fervendo, tomou tudo 
se lambendo e diante do espelho para nada perder de si mesma. Encontrar-se consigo própria era um bem 
que ela até então não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou. Não devia nada a ninguém 
e ninguém lhe devia nada. (Lispector, 1995:58)”. Guiados pelas reflexões de Flusser (2007:47), ousamos 
dizer que essa profundidade nos chega, inicialmente, por meio de um sistema linguístico constituinte 
do intelecto, que compreende, modifica, reorganiza e transporta as palavras ao espírito e vai além delas. 
Num movimento em que se configura como produto e produtor da língua, o intelecto, portanto, pensa. 
Em nossa concepção, nesse pensar, também se desvelam o sentir, o envolvimento, o reconhecimento e o 
desconhecimento, elementos vinculados à memória, à identidade e à ideologia subjacentes ao discurso e 
que carecem de um tratamento atento e perspicaz do tradutor. 
Palavra-chave 1: Competência tradutora 
Palavra-chave 2: Negociações linguísticas 
Palavra-chave 3: Produção de sentidos  
Palavra-chave 4: Identidade

Raquel da Silva Ortega (Universidade Estadual de Santa Cruz) Ensinar a traduzir literatura na 
licenciatura em espanhol: um relato de experiência

O objetivo desta comunicação é apresentar o relato de experiência das práticas de tradução literária 
realizadas nas aulas de língua espanhola da Licenciatura em Letras – Português/Espanhol da 
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Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). No que diz respeito ao ensino de língua estrangeira, a 
tradução é um tema vigente, tanto objeto de crítica quanto de revisão do seu uso. Uma das primeiras 
metodologias sistematizadas de ensino de língua estrangeira foi o método gramática-tradução que, 
como o próprio nome diz, estava baseado na tradução de textos da literatura da língua estrangeira, 
além da ênfase no vocabulário e na gramática, com recursos objetivos e estáticos: listas de palavras, 
memorização de regras gramaticais, apresentação da norma (MARTINEZ, 2009). Com o passar do 
tempo e com o entendimento de que a língua estrangeira é um elemento comunicativo e cultural, 
a metodologia gramática-tradução foi perdendo espaço e, no afã de encontrar outros meios que 
comportassem as questões comunicativas e culturais, a prática da tradução foi abandonada nas aulas 
de língua estrangeira. Este abandono pode ser considerado um equívoco, uma vez que o problema não 
era a tradução em si e sim a maneira como a mesma era utilizada. Atualmente, com a compreensão 
de que a tradução é uma prática que permite o entendimento cultural, seu uso está voltando a ser 
admitido no ensino de línguas. De fato, a tradução já é apresentada como a quinta habilidade. Em 
outras palavras: além de ler/escrever, falar/ouvir, a tradução seria uma habilidade a mais, que 
complementa as quatro já existentes e que é possível mediante seu desenvolvimento em conjunto 
(LUCINDO, 2009). Nesta perspectiva, a prática da tradução pode gerar um espaço de reflexão sobre 
a língua estrangeira, a língua materna, sobre si mesmo e sobre o outro, o que a transforma em um 
recurso imprescindível nas aulas de língua estrangeira. Estas considerações norteiam o trabalho de 
tradução realizado em sala de aula nas disciplinas por mim ministradas na Licenciatura de Espanhol 
da Uesc. Com base nas ideias de Burke (2009) sobre tradução cultural, de Vermeer (1993) sobre 
culturemas, e de Britto (2012) sobre tradução literária, realizamos a tradução de textos da literatura 
hispânica, enfatizando a identificação de culturemas, a reflexão sobre o léxico, a elaboração de 
glossários, a reflexão sobre norma/uso presentes nos textos, entre outras questões. Estas ações foram 
pensadas para que os alunos reflitam sobre o uso da língua materna e da língua estrangeira, sobre as 
potencialidades da tradução no ensino de espanhol. 
Palavra-chave 1: Ensino de tradução 
Palavra-chave 2: Tradução Literária 
Palavra-chave 3: Tradução Cultural 
Palavra-chave 4: Culturema

Cristiane Teresinha Mossmann Quevedo e Maria Thereza Veloso (URI) Uma análise comparativo-
discursiva da memória e da identidade no conto “El sur”, de Jorge Luis Borges

Apresenta-se, neste trabalho, uma análise comparativo-discursiva sobre memória e identidade 
presentes no conto original “El Sur”, do escritor argentino Jorge Luis Borges, e na tradução da 
mesma narrativa ao português, realizada por Davi Arrigucci Jr.. Elementos como a multiplicidade 
espaço-temporal, a dúvida e os questionamentos nascidos da observação arguta sobre a realidade 
interior (psicológica) e exterior são frequentes na obra borgeana, o que justifica a busca, neste 
relato, de pistas que permitissem refletir sobre a tessitura discursiva dada ao texto por Borges, 
pelo viés da memória e da identidade social constitutivas da “voz” da personagem Dahlmann. 
Os aportes teóricos provêm da Análise do Discurso (AD) de filiação francesa em diálogo com 
teorias da Tradução. Memória, aqui, é entendida, portanto, sob a perspectiva pecheutiana, 
qual seja, como um acontecimento resultante da combinação dos “sentidos entrecruzados 
da memória mítica, da memória social inscrita em práticas como um operador da memória 
social, e da memória construída pelo historiador” (PÊCHEUX, Papel da memória. In: ACHARD 
et al. Papel da memória. 5. ed. Trad. José Horta Nunes. Campinas, SP: Pontes, 1999, p. 49-56). 

Ainda, conjugando-se aos liames teóricos da AD, analisou-se o conto borgeano na perspectiva 
da História também sob um olhar provindo da Psicanálise. Segundo esta, o indivíduo está 
imerso numa rede de significantes, ou seja, na História que o determina. Já na concepção da 
AD, a História é elemento composicional da língua e o sujeito está subordinado a ela, mesmo 
que inconscientemente. Assim sendo, como ser ativo e também passivo em relação às questões 
históricas, ao mesmo tempo em que é um sujeito discursivo determinado por elas, também 
as determina. Tais pistas, uma vez analisadas na língua original do conto, também o foram na 
tradução para o português, quer nos quesitos fidelidade linguístico-semântica ao texto primeiro, 
quer com relação à presença dos elementos contextuais sócio-históricos e de cultura inscritos na 
composição identitário-discursiva do sujeito discursivo/personagem Dahlmann. Palavras-chave: 
Literatura. Memória. Identidade. Discurso. Tradução. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Memória/Identidade 
Palavra-chave 3: Discurso 
Palavra-chave 4: Tradução

Luisa Perisse Nunes da Silva (UFRJ) A representação da cultura argentina do século XIX na 
tradução de Una sombra donde sueña Camila O’Gorman

O romance-poético Una sombra donde sueña Camila O’Gorman do escritor argentino Enrique 
Molina, publicado pela Editora Losada (Argentina) em 1973, adiciona elementos poéticos à narrativa 
verídica de Camila O’Gorman, uma menina da classe alta argentina, que se apaixona pelo padre da 
paróquia na época da ditadura de Juan Manuel de Rosas (1848). O ditador ordena a captura do casal 
e os envia à execução diante do pelotão de fuzilamento. Esse ato é considerado um dos mais cruéis e 
emblemáticos da história da Argentina. Devido a isso, Camila O’Gorman torna-se um mito-histórico 
do país, sendo representada em inúmeras obras artísticas e literárias desde então, como em peças 
de teatro, biografias e, internacionalmente, no filme Camila, dirigido pela cineasta argentina Maria 
Luisa Bemberg, nomeado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro (1985). No ano 
seguinte, 1986, é publicada no Brasil a tradução do romance de Enrique Molina, intitulado Uma 
sombra onde sonha Camila O’Gorman. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o 
romance do escritor Enrique Molina e sua tradução para o português brasileiro e verificar como o 
mito histórico de Camila O’Gorman está traduzido e introduzido nas culturas brasileira e argentina. 
Como objetivo específico, este trabalho pretende analisar a representação de elementos da cultura 
argentina do século XIX na tradução brasileira, como questões relacionadas à religião, culinária, 
costumes, vestimenta, festividades, comemorações, além de questões sociais, raciais e de poder. Para 
o seu desenvolvimento, utilizamos as postulações de Itamar Even-Zohar e Gideon Toury a respeito 
dos Polissistemas. Segundo os autores, os fenômenos culturais se organizam em polissistemas 
(poli: muitos): as culturas são grandes sistemas complexos dentro dos quais existem sistemas 
menores (mas não menos complexos ou dinâmicos) tais como a literatura, os idiomas, o direito, a 
arquitetura, a organização militar ou a vida familiar (PYM, 2002, p. 73). O Polissistema Literário, 
por exemplo, consiste em uma rede de elementos interdependentes na qual o papel específico de 
cada elemento vem determinado por sua relação com os demais. As literaturas traduzidas ocupam 
posições essenciais para a constituição do repertório de uma cultura e estabelecem relações de 
interdependência entre seus elementos. A tradução Uma sombra onde sonha Camila O’Gorman 
assume, portanto, uma função dentro do conjunto do sistema literário brasileiro e ocupa uma 
posição específica dentro dele. É no horizonte da cultura receptora onde a literatura traduzida 
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funciona como possibilidade de ampliação ou modificação de um repertório de formas literárias 
(WILSON, 2004, p. 21). Dessa forma, a tradução desempenha um papel ativo na consolidação de uma 
cultura pois pode introduzir nela elementos de inovação literária como novas linguagens poéticas e/
ou novos modelos de técnicas compositivas, contribuindo para a formação da identidade literária de 
um país. 
Palavra-chave 1: tradução 
Palavra-chave 2: cultura argentina 
Palavra-chave 3: identidade literária

QUARTA 21 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3

Milton Aníbal Murcia Robles (UFRR) A construção identitária do hondurenho pobre no romance 
Prisión verde, de Ramón Amaya Amador

Vivemos em um mundo heterogêneo onde existem muitas diferenças que permite nos identificar; 
nele cada pessoa de acordo com as circunstancias se assume como parte de um grupo específico. 
Por essa razão historicamente, a identidade tem sido um elemento essencial na vida do ser 
humano, desde que se é homem, mulher, europeu, americano, asiático, branco, negro, ou moreno; 
sempre se busca uma origem e qualquer diferença, seja real ou criada, é motivo suficiente para se 
identificar como sendo pertencente a um grupo e não a outro. Dentro dos critérios que permitem 
a uma pessoa ou grupo se diferenciarem de outro, se encontra a nacionalidade, isto é, o fato de 
alguém se identificar por pertencer a uma determinada nação. O aspecto nacional frequentemente 
inclui outros elementos identitários como língua, religião, raça, vestuário, música, ou comida, 
que fazem sentir diferente a pessoa de qualquer país até dos habitantes do país mais próximo. 
Destes elementos, a língua ocupa um lugar relevante na identificação de um indivíduo, isto porque 
ela querendo ou não, permite se definir como eu ou como o outro através da diferença. Pode-
se afirmar que a língua em muitos momentos é um elemento pelo qual é possível determinar a 
origem social, geográfica ou cultural de um individuo. Honduras compartilha a língua espanhola 
com mais de vinte países e não se pode dizer que esse idioma faz parte somente de sua identidade. 
Esse mesmo idioma apresenta em cada país da América hispânica traços próprios que permitem 
distinguir um falante de um país de outro. Assim, considerando que língua é identidade, que 
há elementos da língua que são comuns à maioria das pessoas dessa comunidade imaginada e 
que a literatura mostra direta ou indiretamente nos seus personagens a realidade de um país, 
proponho estudo intitulado “A construção identitária do hondurenho pobre no romance Prisión 
Verde, de Ramón Amaya Amador”. Esta obra é considerada a melhor de Amaya Amador, narrador 
e jornalista hondurenho que dedicou sua vida y sua obra literária para mudar a realidade 
nacional, especialmente a desigualdade social que provoca a morte de uns e da grandes riquezas 
a outros. O estudo em questão tem como objetivo geral analisar a construção da identidade do 
hondurenho pobre nessa obra, focalizando uma discussão sobre a fala hondurenha actual descrita 
pelos pesquisadores e a fala dos personagens do romance. Dentro da fala o ponto de interesse é 
a variaçao morfosintatica mais especificamente o uso do pronome vos¨ ao invés de tú, fenômeno 
que é extendido em todas as regiões e classes do país. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde 
se discute a relação entre identidade, identidade nacional, língua, diferença, voseo, e identidade 

hondurenha, com base principalmente nos autores Stuart Hall(2011), Benedict Anderson (2005), 
Erick Hobswawm(1990), Marvin Baranhona(1991), Jonh Lipsky(1990), Longino Becerra (1974). 
Palavra-chave 1: Identidade 
Palavra-chave 2: Identidade hondurenha 
Palavra-chave 3: voseo  
Palavra-chave 4: Ramón Amaya

Francisca Maria de Figuerêdo Lima e José Wanderson Lima Torres (UESPI) O Corvo do Sertão: 
uma tradução intralingual e cultural do poema “The Raven”, de Edgar Allan Poe

Este trabalho tem como objeto de análise o poema “The Raven”, de Edgar Allan Poe, escrito 
em 1845, que é bastante famoso por conta de suas características, de sua musicalidade, rimas, 
métrica e simbologias. É um dos poemas mais traduzidos na literatura mundial – somente 
para a língua portuguesa foi traduzido mais de dez vezes, inclusive pelos célebres Machado de 
Assis e Fernando Pessoa – por esse fato, percebe-se sua grande relevância para os estudos da 
tradução, especialmente a tradução de poesia; visto que ele abarca muitos aspectos passíveis 
de investigação, e conta, de fato, com inúmeros estudos nos mais diversos vieses. Neste estudo, 
busca-se fazer uma análise da transmutação do poema para a Literatura de Cordel, feita pelo 
paraibano José Lira Ortigão, em 1996, que consiste em uma tradução interligual em primeira 
instância, da qual foi feita, em seguida, uma tradução intralingual; aqui são utilizadas as 
terminologias e definições dos três tipos de tradução postuladas por Jakobson (2007), em seu 
livro Linguística e Comunicação. Recorre-se para o embasamento da pesquisa aos postulados de 
Nida (1975), Catford (1980), Oustinoff (2011), sobre tradução; e a Burke (2007), especificamente 
sobre tradução cultural. É discutido sobre as questões linguísticas, semânticas, que esse tipo de 
tradução apresenta, bem como o papel cultural evidenciado no trabalho tradutório de Lira, pois 
nele há essa passagem de um estilo literário e um contexto sociocultural totalmente diferente – 
com a escrita mais rebuscada do romantismo norte-americano do século XIX de Poe – para outro 
estilo com escrita caracteristicamente simples e ritmada, que é presente, principalmente, na 
região Nordeste do Brasil. As variantes de língua são evidenciadas na tradução intralinguística, 
que possui um traço particular situacional, visando primordialmente o destinatário, que no caso 
em estudo é o leitor de Cordel. Evidentemente, há significativas divergências que se encontram 
entre o texto primário e o secundário, entretanto é possível observar, também, algumas 
semelhanças no que diz respeito à intenção criativa, como o fato de ambos os poemas terem uma 
cadência que permite uma declamação facilmente cantada. Sobre a problemática ontológica, é 
feita uma breve discussão embasada em Quine (1975) e Borges (2008), levando em consideração 
a dicotomia fidelidade versus traição trazida por Ricoeur (2011), que esse tipo de comparação 
frequentemente suscita. Essas e outras observações são analisadas, juntamente com a amostragem 
teórica, para a conclusão de que as intenções criativas tanto do poeta quanto do tradutor, que 
carregam em si fatores subjetivos, culturais e contextuais, são fundamentais na compreensão 
dos textos. 
Palavra-chave 1: Tradução Intralingual 
Palavra-chave 2: Tradução Cultural 
Palavra-chave 3: The Raven 
Palavra-chave 4: Edgar Allan Poe
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Francisco César Manhães Monteiro (UFRJ) Poética do Outro: Calibanaíma

A nossa proposta é a de trabalhar a questão da alteridade (ou outridade) como elemento fundador da 
obra literária brasileira e latino-americana, utilizando pressupostos teóricos depreendidos sobretudo 
da poética da diversidade de Édouard Glissant (GLISSANT, 2005), com contribuições das ciências 
sociais, da psicologia social e da filosofia, além da moderna teoria da tradução. A aplicabilidade dessa 
abordagem será verificada utilizando-a na análise dos personagens Caliban, da peça A tempestade 
(The tempest, no original) (SHAKESPEARE, 2001 [1613-1616]), o primeiro personagem da literatura 
mundial a representar um nativo do Novo Mundo; Macunaíma, do romance homônimo de Mário 
de Andrade (ANDRADE, 1990) e uns poucos outros. Trabalhamos aqui com uma proposta ainda 
bastante provisória, mas ambiciosa, de estudo do Outro na literatura. Consideramos a alteridade 
como o elemento que torna necessária a criação da obra original e, eventualmente, a sua tradução. 
Ela é frequentemente manifesta como valor negativo, até mesmo como maldição, como no episódio 
célebre da torre de Babel, mas é necessária para a construção da identidade. Esta necessidade de 
afirmação da própria identidade diante do Outro está na origem de muitas grandes obras e traduções; 
como afirma Glissant (GLISSANT, 2005, p. 71): “A noção de identidade de raiz única, que nem sempre 
foi mortal, produziu obras magníficas da história da humanidade”. A diversidade é a multiplicação 
do Outro e todos os fenômenos literários têm necessariamente um valor relacional. Ainda segundo 
Glissant, “o escritor contemporâneo, o escritor moderno, não é monoglota, mesmo se conhece apenas 
uma língua, porque escreve em presença de todas as línguas do mundo” (GLISSANT, 2005, p. 33). 
De fato, esta constatação pode ser aplicada a todos os períodos literários conhecidos e não apenas à 
contemporaneidade. Da diversidade deriva o caráter coletivo da obra literária. As obras relevantes 
estão imersas em seu tempo, em sua historicidade, que se constrói no tempo, no espaço, mas, também, 
dentro de determinado grupo ou coletivo. Outro aspecto a ser considerado é o do estranhamento ou 
desconforto causado pelo Outro. O Umheimlich que Freud estuda, que pode expressar desconforto, 
mais também fascínio e espanto; uma “inquietante estranheza. Isto conduz também ao caráter híbrido 
de umas obras, traduções, contextos e personagens. O comparatismo cultural de Homi K. Bhaba 
(BHABA, 2005) e Stuart Hall (HALL, 2006) enfatiza bastante a relevância do hibridismo dentro das 
culturas e o aspecto tradutório, em sentido lato, que apresentam as relações entre diferentes culturas. 
Uma implicação disto é a relevância das personagens híbridas nos momentos literários e históricos 
mais relevantes.  
Palavra-chave 1: Caliban 
Palavra-chave 2: Macunaíma 
Palavra-chave 3: Alteridade 
Palavra-chave 4: Tradução

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3

Alessandra Maia de Lemos (UERJ) Cinema latino-americano: a realidade como experiência estética

Nas últimas décadas, observou-se um aumento significativo de produções literárias e cinematográficas 
latino-americanas e do reconhecimento dessas obras pelos festivais e pelo público. Muitas têm em 
comum temáticas como: realidade das periferias, violência, experiências individuais e coletivas 
consequentes de um espaço globalizado e compartilhado por diferentes níveis socioeconômicos. Em 

grande parte dessas produções, a ficcionalização crítica da realidade é recorrente, e é essa abordagem 
do real o grande atrativo do público, principalmente o de massa, que se reconhece em tais temas. 
Segundo Hauser (1998), o valor artístico interessará ao indivíduo se estiver de acordo com suas 
expectativas, se for de seu conhecimento, se fizer parte daquilo que reconhece. Entende-se assim o 
interesse pela experiência urbana e pela violência social, temas reconhecíveis do público de massa 
e que estão de acordo com sua compreensão intelectual, com seu conhecimento de mundo. Ditas 
produções funcionam como uma “pedagogia do real”, nome dado por Beatriz Jaguaribe (2007) a essa 
forma midiática de representação do cotidiano, culminando no “choque do real”, ou seja, a utilização 
de estéticas realistas, de representações de ocorrências do cotidiano da metrópole globalizada – como 
assassinatos, contatos eróticos, miséria, preconceito – com o objetivo de provocar no espectador 
ou leitor um efeito de espanto catártico, de incômodo, de sensibilização (JAGUARIBE, 2007, p. 100-
103). Entretanto, cabe analisar até que ponto essa forma de fazer cinema oferece informações 
novas de modo a criar novas perspectivas frente a essas realidades ou simplesmente as reforça, 
espetacularizando-as. Nesse sentido, nosso objetivo é verificar o lugar dessa experiência estética 
no universo hierárquico das produções artísticas. Segundo nossa hipótese, apesar da linguagem 
reconhecível pelo público de massa, muitos desses filmes conseguem oferecer um “plus” de informação 
capaz de levar o espectador à reflexão, ou ainda, segundo a nomenclatura de Flusser, capaz de criar 
“uma pausa” (2010, p. 132-137), uma suspensão da realidade, levando-nos a pensar sobre ela. Para 
tanto, pretendemos estudar o cinema sob a filosofia da tradução de Flusser (2010), vendo-o como 
uma forma de tradução cultural, onde a realidade latino-americana -seja em sua versão portuguesa 
ou espanhola- e a linguagem cinematográfica são colocadas frente a frente, se espelham mutuamente, 
causando em nós, espectadores, um sentimento de “estranhamento do familiar” (2010, p. 137), ao 
mesmo tempo em que nos levam a criar novas perspectivas sobre o nosso mundo e entorno. Ou seja, o 
filme que traduz a realidade deve oferecer-nos novas informações sobre esta mesma realidade, deve, 
pois, superar o seu original, quando então estará em condições, segundo o conceito de arte proposto 
por Flusser (2011) de ser chamado de arte. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Experiência estética 
Palavra-chave 3: Cinema 
Palavra-chave 4: Realidade

Rita de Cassia Miranda Diogo (UERJ) Filosofia da tradução: de Walter Benjamin e Vilém Flusser

O presente trabalho tem como proposta o estudo comparativo entre a filosofia de Walter Benjamin 
e a de Vilém Flusser em torno da tradução. Parto do pressuposto de que a filosofia da linguagem 
em Flusser e em Benjamin se complementam, na medida em que ao estudá-los em perspectiva 
comparativista, temos a oportunidade de unir, respectivamente, a abordagem fenomenológica à 
teológica, pois se o primeiro discorre sobre a língua e a tradução nos estreitos limites da história, 
o segundo utiliza-se da perspectiva messiânica para ir além dos dados empíricos. Assim, apesar 
de Flusser asseverar a impossibilidade de uma tradução autêntica entre os três tipos de línguas 
existentes, as flexionais, as isolantes e as aglutinantes, admite que “a conversação entre elas não 
é de todo impossível”. (2007, p. 66). Segundo o filósofo, isto ocorre porque certamente há um 
fundamento “quase inarticulado comum aos três sistemas”, que ele chama de “espectro” de uma 
língua única hipotética da qual todas as demais teriam surgido. No entanto, para ele, pensar a 
partir desta perspectiva é considerar que existiu um estágio paradisíaco da língua, antes da Torre 
de Babel, e isto já seria assumir uma abordagem para além da história, a qual Flusser nega seguir. 
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encontraremos desenvolvida de forma exemplar na filosofia benjaminiana sobre a linguagem. 
Por outro lado, essa mesma abordagem negada por Flusser pode ser observada na obra Sobre a 
linguagem em geral e sobre a linguagem do homem (2013), certamente um dos estudos que nos 
permite perceber a importância que o aspecto teológico possui na construção do pensamento 
filosófico benjaminiano, visto que ao especular sobre a origem da linguagem, Benjamin recorre 
ao Gênesis, onde destaca a estreita relação entre Deus, o verbo e a criação: ao criar o mundo, 
Deus agraciou o homem com o dom da palavra, de modo que ele pudesse nomear as coisas que 
então permaneciam em estado de silêncio. Nomear é também conhecer, de modo que ao fazê-lo, o 
homem conhece ao mesmo tempo que domina a natureza. Por fim, recorro ao modelo do espelho, 
parte inerente à filosofia da tradução em Flusser (2010), como método de construção deste 
trabalho, a fim de colocar os escritos sobre tradução dos filósofos em estudo frente a frente, de 
modo que um se reflita no outro até que seus respectivos reflexos tornem visíveis aspectos que o 
original mantém na invisibilidade. 
Palavra-chave 1: Filosofia 
Palavra-chave 2: Vilém Flusser 
Palavra-chave 3: Tradução 
Palavra-chave 4: Walter Benjamin

Thaís Feitosa de Almeida (UERJ) Da literatura para o cinema: a temática do duplo como processo 
de tradução de O homem duplicado

A questão da tradução entre línguas é abordada por Vilém Flusser em Língua e Realidade (2007). 
Neste livro, ele problematiza que tal tarefa, a rigor, é impossível, uma vez que cada língua retrata 
uma realidade específica, de modo que ela só se faz possível de forma aproximada e não literal 
como muitos desejam. Isso acontece graças às semelhanças existentes entre as línguas, na medida 
em que ditas semelhanças ontológicas apontam para a possibilidade da conversação entre elas. 
Nessa perspectiva, ponderamos neste trabalho a tradução como um processo ainda mais amplo 
que extrapola o âmbito linguístico a ponto de abranger a tradução cultural e a “conversação” entre 
as artes. Desse modo, consideramos a transposição midiática como um processo de tradução, 
sendo a tradução da qual tratamos complexa por ampliar a conversação entre culturas, línguas 
e manifestações culturais. Para efeito do presente estudo, priorizaremos a temática do duplo 
que emerge do diálogo entre o romance de José Saramago, O homem Duplicado (2002) e o filme 
homônimo de Dennis Villeneuve (2014). Segundo nossa hipótese, no referido romance, literatura e 
cinema são apresentados como duplos, enquanto que no filme, ao mesmo tempo em que tal relação 
é mantida, Villeneuve consagra sua obra como metacinema ao criar um filme que problematiza os 
efeitos da imagem cinematográfica. Verifica-se, desse modo, que a temática do duplo apresenta 
múltiplas facetas na tradução de O homem duplicado (SARAMAGO, 2002) para o cinema, na medida 
em que a imagem especular atua tanto no interior das produções quanto na relação entre elas. 
Nossa análise considera o conceito de duplo a partir da reflexão que Vilém Flusser faz a respeito do 
espelho e dos aspectos especulares presentes em sua filosofia da tradução (FLUSSER, 1998, 2007, 
2015). Quanto à tradução linguística, procuraremos entender de que forma aconteceu a tradução 
do romance O homem duplicado (2002) do português, em sua variante ibérica, para o inglês do 
filme de Villeneuve. Quanto à tradução cultural, analisaremos a travessia transatlântica realizada 
pela narrativa, tendo em vista que romance e filme são produzidos em contextos espaço-temporais 
e culturais distintos. Finalmente, para pensamos a cerca do fenômeno de intermidialidade, 
buscaremos compreender de que forma a problematização da imagem cinematográfica estrutura 

as narrativas literária (2002) e fílmica (2014) de O homem duplicado, procurando estudar o ato de 
tradução e de composição como uma ação política. 
Palavra-chave 1: Cinema 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Duplo  
Palavra-chave 4: Tradução

Rafael Miguel Alonso Júnior (UFSC) Tradução, transposição e abismo: o Vampyroteuthis 
Infernalis, de Flusser

É sabido de todo leitor algo familiarizado com Vilém Flusser o quanto a tradução é central na formação 
de seu pensamento. Ela tanto serve de motivo de reflexão quanto opera como estratégia metodológica. 
Mais do que reescrever seus textos, Flusser os vertia em outra língua, jogando especialmente com 
os quatro idiomas que considerava mais familiares: o alemão, o português, o inglês e o francês. 
Flusser não costumava publicar trabalhos em tcheco, sua língua materna. Agradava-lhe a falta de 
fundamento como premissa teórica e de escritura, sendo Bodenlos (sem chão, sem fundamento) 
o título escolhido para sua autobiografia filosófica. Já em seu primeiro livro, Língua e Realidade 
(1963), Flusser estabelece que não existe uma realidade objetiva à qual cada língua faça referência 
(descreva). Ao contrário, como a realidade só se dá por meio da língua articulada – o resto é “dado 
bruto” –, tantas são as realidades quantas forem as línguas articuladas. É por isso que, para Flusser, 
escrever em alemão, passar ao português, mergulhar no francês e, em seguida, retornar ao alemão 
não é simplesmente traduzir e retraduzir, mas produzir pontes não tão estáveis através das quais se 
possa pular, por sobre o abismo do inarticulado, de um mundo para outro. A metáfora da ponte, em 
Flusser, está bem apresentada por Rainer Guldin em Pensar entre línguas. Se cada língua conforma 
uma realidade, não é mais possível falar em “realidade absoluta” e, no limite, em “realidade objetiva”, 
a res extensa tão perseguida por Descartes e pela escola positivista. Ninguém pode se considerar 
seguro numa única língua, ainda mais se essa língua for a língua materna – a língua materna como 
raiz dos nacionalismos aparece em “A história do diabo”. Nesta linha, Flusser afirma que, se a morte 
é o indizível por excelência, é a tradução que permite, se não experimentá-la diretamente, ao menos 
roçá-la, dada a sensação de esvaziamento da “realidade”. Um detalhe importante: a tradução, para 
Flusser, não é somente o jogo entre línguas diferentes. É também o movimento entre as diferentes 
camadas de discurso: ciência, filosofia, poesia, matemática, etc. Não à toa o texto de apresentação deste 
simpósio fala em “tradução linguística” e “tradução cultural”. Também não por acaso Flusser diferencie, 
em alguns de seus ensaios, tradução e transporte ou transposição. Posto isso, a proposta desta 
comunicação é pensar a tradução em Flusser, dando ênfase a esse segundo aspecto, a partir da fábula 
“Vampyroteuthis infernalis”, livro que possivelmente melhor descreva a “ficção filosófica” flusseriana – 
expressão cunhada pelo amigo Abraham Moles. Sendo assim, falar em “ficção filosófica” é já pensar em 
algum tipo de tradução? Há tradução possível entre o homem que reside na superfície e o molusco que 
habita o abismo dos oceanos? É possível pensar que desse encontro improvável brote uma forma de 
conhecimento híbrida (e interessante) que tenha como pressuposto um gesto duplo, e ambivalente, de 
tradução? São a essas, e outras questões, que a presente comunicação pretende oferecer alternativas 
de resposta. 
Palavra-chave 1: tradução 
Palavra-chave 2: vampyroteuthis 
Palavra-chave 3: abismo 
Palavra-chave 4: Flusser
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18
Desescritas E Desleituras Contemporâneas

Coordenadores: 
Juliana Cristina Salvadori (UNEB) 
Ana Maria César Pompeu (UFC) 
José Carlos Felix (UNEB)

RESUMO: Este simpósio almeja compreender de que maneira as textualidades contemporâneas 

(produzidas, circuladas e recebidas a partir de outros suportes/materialidades, particularmente mediados 

pelas novas tecnologias) põem em xeque a função do autor e, logo, o papel do leitor, assim como o conceito 

de obra. O objetivo é compreender as práticas de leitura/escrita que estas textualidades fomentam - e 

nestas pensamos particularmente naqueles atos de (des)leitura e (des)escrita que a contemporaneidade 

permite e mesmo fomenta (as adaptações, de um modo geral, e as traduções) – enfocando estes novos 

textos como o locus da convergência entre os atos de leitura e escritura, processo pelo qual (de)escrevem-se 

textos (e formas, 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 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. Esta opção, aliás, advém 

do fato de que o questionamento se desloca do adjetivo “comparada” para o substantivo literatura: quando 

o próprio conceito de literatura é posto em xeque pelos estudos culturais particularmente pela vertente 

póscolonial por meio do questionamento do cânone e seus critérios de elegibilidade; dos pares binários 

(original e cópia; autor e leitor; oral e escrito; texto criativo/ficcional e texto crítico) e, logo, do literário 

em si, percebe-se que o comparatismo oferece uma abordagem privilegiada para lidar com este conceito 

movente, a literatura, que se amplia para, novamente, significar poiesis, ato de produção criativa e passa a 

englobar matrizes narrativas diversificadas dispersas/disseminadas em vários outros produtos culturais: 

o cinema, a TV, os games, e a própria literatura, a partir de uma perspectiva não mais euro/logocêntrica. 

A perspectiva comparatista, passa a nos oferecer, com base em um corpo teórico e prático, a possível 

inteligibilidade (leitura) dessas diferentes manifestações contemporâneas não a partir das semelhanças, 

mas a partir da compreensão da diferença que se apropria do texto do outro e o desescreve, por meio 

de leitura ativa, deslendo-o na refeitura. É na rede desses questionamentos postos à particularmente à 

literatura comparada quanto ao seu campo de conhecimento e objetos, mas a partir das possibilidades de 

ampliação do conceito de literário, bem como da compreensão das práticas de leitura e escrita que estes 

objetos ressignificados na contemporaneidade ensejam, que esta proposta se enquadra. 
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PALAVRAS-CHAVE: Desleitura; Textualidade; Adaptação; Escritura-leitura.

PROGRAMAÇÃO:
[15 minutos para cada apresentação | 30 minutos de debate]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 

Ricardo Vieira de Lima (UFRJ) Ana Cristina Cesar, desleitora de João Cabral

Este trabalho é fruto da dissertação de mestrado em Letras, defendida na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, em 2015, intitulada “Signos incógnitos: marcas da poética de João Cabral na obra de Ana 
Cristina Cesar”. Pertencente ao grupo de poetas que ficou conhecido, em meados da década de 1970, 
como “geração mimeógrafo” ou grupo da “poesia marginal”, a autora de A teus pés, assim como seus 
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demais companheiros, afirmava, publicamente, que fazia uma poesia “anticabralina por excelência”. 
No entanto, sua obra parece desmentir essas afirmações, por meio de um diálogo tenso e desviante – 
embora de incorporação e recusa simultâneas – com a poesia cabralina, o que motivou a poeta carioca 
a, inclusive, reescrever, à sua maneira, diversos poemas de João Cabral. A presente comunicação 
analisa, de forma sucinta, essas questões. No plano teórico, são utilizados, principalmente, conceitos 
da teoria da influência e do mapa da desleitura, formulados por Harold Bloom, bem como as ideias da 
“verneinung” freudiana e do movimento de absorção/destruição textual, descrito por Julia Kristeva. 
Palavra-chave 1: Desleitura 
Palavra-chave 2: Marcas 
Palavra-chave 3: João Cabral 
Palavra-chave 4: Ana Cristina Cesar

Otávio Campos Vasconcelos Fajardo (UFJF) Construindo Matilde Campilho

O objetivo deste trabalho é tomar o ponto de partida para uma pesquisa acerca da obra da poeta Matilde 
Campilho, levando em conta seu livro de estreia, Jóquei (Lisboa: Tinta da China, 2014), mas também suas 
produções em vídeo, que apontam para um retorno da voz e, consequentemente, do corpo na poesia. De 
acordo com Octavio Paz, em “A nova analogia: poesia e tecnologia” (2012), esses novos meios propiciam 
a volta da poesia a suas origens, ou seja, à oralidade, por conta da possibilidade de se gravar e reproduzir 
a voz em vários suportes: “Pouco a pouco o signo escrito substituiu a voz humana, e o leitor individual, 
o grupo: a poesia se transformou numa experiência solitária. Agora voltamos à palavra falada e nos 
reunimos para escutar os poetas” (PAZ, 2012, p.324). Para tanto, é necessário colocar em evidência o 
material a ser trabalhado: a “obra” e a “autora”. Como apresenta Foucault em “O que é um autor” (1997), 
o que caracteriza uma obra é a presença de vários textos, que são mantidos em unidade pela figura do 
autor. Mais do que uma designação do sujeito, a função autor é um modo de ser dos discursos que, através 
desta, recebem certo status e se apresentam para leitura de forma diferente dos discursos ordinários 
e cotidianos. Através de matérias em jornais de grande circulação no Brasil e em Portugal (Folha de S. 
Paulo, O Globo, Público) podemos perceber de que modo a função autor Matilde Campilho é construída 
e como ela influencia nas vendas do livro e da própria poeta. Delimitado esse espaço, apontamos como 
se apresentam e podem ser lidos os textos ligados por essa classificação. Para isso, temos de liberar a 
obra do travão Autor, que por muitos anos acompanhou a crítica literária. Suportados por Roland Barthes 
em “A morte do Autor”, vemos que com o desaparecimento do Autor, a crítica literária tende a perceber 
o texto não mais uma linha a produzir um sentido único e exclusivo, como se ditado por um Deus, mas 
sim como um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura – um texto que comporta em si várias 
vozes e vários textos, que entram em contato sobrepondo-se, excluindo-se, criando uma significação 
nova quando do encontro, que só se realiza plenamente na leitura. A própria linguagem, como discute 
Bakhtin em Problemas da poética de Dostoiévski (1963), só existe em relação dialógica entre discursos. 
Traçar as relações intertextuais em Jóquei, através das discussões de Foucault, Barthes, Bakhtin, Kristeva 
(Introdução à Semanálise , 1974), entre outros, nos ajudando a perceber de que maneira a poeta utiliza 
da história enquanto nela se inscreve, é também construir a função autor para a pesquisa; é construir o 
que viremos a chamar de Matilde Campilho. E definir a função autor, ao discutirmos sobre literatura, é tão 
importante quanto definir a concepção de língua ao atuar com linguagens. 
Palavra-chave 1: Função Autor  
Palavra-chave 2: Humanidades Digitais 
Palavra-chave 3: Intertextualidade 
Palavra-chave 4: Matilde Campilho

Catarina Lins Antunes de Oliveira e Paulo Henriques Britto (PUC-Rio) A voz vem de dentro da 
pessoa: das gravações de voz realizadas por poetas

Em uma das primeiras gravações em que um poeta grava sua voz ouvimos Robert Browning 
declamar os primeiros versos de um poema seu. A gravação foi realizada em 1889 por um vendedor 
de cilindro fonográfico (o mais antigo meio de armazenamento de áudio) que levara a então nova 
invenção para um jantar e sugerira que Browning gravasse sua voz. Embora relutante no início, o 
poeta eventualmente aceita. No meio da declamação, porém, esquece seus próprios versos. O que 
ouvimos então é: “I’m terribly sorry but I can’t remember my own verses! But one thing that I shall 
remember for all my life is this astonishing moment by your wonderful invention!”. Esse episódio 
marcante é o ponto de partida para falar da introdução dessa “maravilhosa invenção” numa cultura 
que até então não tinha meios de captura tão direta do real: a voz gravada, assim como a fotografia 
em seus primórdios, provocava a ideia de uma captura do real que alcança contornos quase 
sobrenaturais. Ou, ainda, como escreve José Miguel Wisnik em um artigo recentemente publicado na 
Revista Piauí (Revista Piauí nº 109, outubro de 2015, p. 61) “Diferente dos textos e das fotografias, a 
voz vem de dentro da pessoa, secreta sinais físicos, não verbais, de uma aura, uma dicção [...] Por um 
instante, a voz revela mais do que uma obra completa. Ela deixa transparecer bruscamente certas 
verdades difusas, lamacentas, que estão estampadas e ao mesmo tempo ocultas nos textos.” Com 
o passar dos anos e a popularização de tecnologias de armazenamento e reprodução de áudio, a 
prática do registro da voz se desenvolveu até o ponto de termos, hoje, uma poeta como a portuguesa 
Matilde Campilho, para quem a leitura gravada parece ser um ponto central de sua produção mais 
do que mero registro ou arquivo. No caso de Matilde é especialmente surpreendente notar como 
tais leituras tornaram-se populares na internet muito antes que seu livro existisse. - Marjorie Perloff 
escreve, na introdução de The poetry of sound / The sound of poetry (2009), que embora o som 
seja uma dimensão central na poesia não há, nos estudos atuais sobre poesia, nenhum aspecto que 
seja tão negligenciado quanto esse. Perloff nota que o discurso sobre a poesia costuma basear-
se sobretudo no que determinado poema “diz”, de modo que a estrutura sonora acaba encarada 
quase como periférica. Esta comunicação se dedica, então, a investigar a dimensão sonora da 
obra de autoras que considero casos expressivos na poesia contemporânea que, ao se dedicarem 
constantemente às leituras gravadas, invertem a ordem comum que tende a colocar a versão escrita 
do poema como anterior ou superior a sua leitura/sonoridade. Os casos expressivos a que me refiro 
são a já citada Matilde Campilho e a poeta americana Mary Ruefle, cujo livro intitulado 28 Short 
Lectures pressupõe a leitura em voz alta desde o momento de sua concepção/escritura. 
Palavra-chave 1: poesia 
Palavra-chave 2: leitura de poesia 
Palavra-chave 3: gravação de voz

Yasmin Campos Nigri (UFF) O Conceito de Gesto na Poesia de Angélica Freitas 

Este trabalho realizará uma análise da obra Um Útero é do Tamanho de um Punho da poeta Angélica 
Freitas, finalista do prêmio Portugal Telecom em 2013. Nascida em Pelotas, Angélica também é 
jornalista e tradutora, Um Útero é seu segundo livro e reúne 35 poemas que têm a mulher como 
centro temático. Na série 3 poemas com auxílio do Google, quinta parte da obra, a autora utiliza o 
referido site de buscas em sua composição. A ferramenta, com o intuito de otimizar as pesquisas, 
sugere automaticamente os termos relacionados, ou seja, à medida que o usuário digita na barra de 
pesquisa, o Google prevê a intenção de suas buscas e oferece sugestões, tanto de links patrocinados 
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quanto de links mais acessados. O recurso também é conhecido como Google Suggest. Ao ressignificar 
a ferramenta, a autora prioriza aquilo que escapa ao dispositivo e transforma esse viés do dispositivo 
em uma mudança do próprio dispositivo. Tendo em vista a influência do sistema capitalista na arte, 
o modo de entrada para a discussão serão as obras Profanações, de Giorgio Agamben e Conferências 
Introdutórias à Psicanálise, de Freud. A partir dos conceitos de ato falho na psicanálise freudiana e de 
gesto na filosofia de Agamben, esta análise desdobrará os questionamentos e problematizações do 
status quo contidos nos poemas de Angélica. 
Palavra-chave 1: Gesto  
Palavra-chave 2: Ato falho 
Palavra-chave 3: Poesia 
Palavra-chave 4: Angélica Freitas

Sérgio Henrique da Silva Lima (UFMG) Destinos “por assinar”: a ilegibilidade como exemplo em 
Manuel de Freitas

A presente proposta de leitura parte de uma possível aproximação – em que pese o efeito difrativo – 
entre contemporaneidade e expressão poética. Tomando por referência a poesia do contemporâneo 
português Manuel de Freitas, pondera-se um modo específico e “exemplar” de experiência vivencial 
do tempo presente a partir da qual a poesia deve assumir a tarefa de “ler o que não pode ser escrito” 
e “escrever o que não pode ser lido” (AGAMBEN, 2013). À difícil exigência de des-escrever o presente 
– pois ao escrevê-lo poderia se correr o risco cada vez maior de um distanciamento, dados os 
espetáculos que apagam as possibilidades de assimilação – corresponde o impasse em torno de uma 
miúda recepção poética que se traça tanto pelo âmbito de uma política editorial voluntariamente 
restrita quanto pelo afastamento das qualidades poéticas que refletem, em rigor, um tempo “sem 
qualidades”. A poesia, nesse caso, faz-se em seu próprio estado de sobrevivência no poema; a obra, 
por consequência, imersa num mundo já evidentemente definido pelo radical prosaísmo que enreda 
as espetaculares formas de produção econômica contemporâneas, assume um destino menor, uma 
vez que se direciona e se funda no inescrevível e ilegível povo menor. Se a vida da poesia, de um 
lado, é levada a cabo na inevitabilidade e no fatalismo do verso (na última “dispositio” do verso: o 
enjambement), de outro, já não pode vislumbrar no poema qualquer modo de salvação em função 
de duas recusas: uma, quantitativa, que reafirma a sua relação com o mundo da práxis, outra, 
qualitativa no tangente às formas poéticas. Dentro de tais termos, a poesia de Freitas é “exemplar” 
num sentido muito próximo daquele que empreendeu Giorgio Agamben (1993), a saber, o que 
resulta na sua própria exclusão diante de determinadas regras (sejam elas os manifestos ou as 
afinidades geracionais, ou mesmo os evidentes pontos de tensão poéticos verificados nos limites 
métricos, semânticos e sonoros), mas que também exibe a sua pertinência a um tipo de comunidade 
menor (a dos poetas?) que, hoje, só pode revelar a sua condição de pobreza; de uma miudeza tanto 
discursiva quanto topológica que hoje traça alguma tendência da poesia portuguesa. É, portanto, por 
meio e no lugar do verso que o poeta engendra, aporeticamente, uma indiferença entre os gestos 
de abandono e exibição, buscando, desse modo, uma possível relação com a contemporaneidade. 
A tal exigência, que se explica, então, por um aprender a não poder não lidar com as fraturas 
de um mundo excessivamente prosaico e determinado pelo seu caráter quantitativo e, por isso, 
“sem qualidades”, responde uma poesia que, de modo evidente, revela bem a sua economia em 
torno da ostentação de indícios de poeticidade, seja no sentido de uma evolução do sublime, seja 
pela busca de uma autonomia poética. Por outro lado, a poesia de Freitas amplia as condições de 
comunicabilidade, mesmo se consideradas as descontinuidades (as fragmentações da experiência de 

realidade) que reproduzem o que é dado como ilegível no contemporâneo. É sob o olhar em torno de 
uma poesia estética e politicamente “menor”, que busca, invariavelmente, inscrever o que não é, em 
geral, pressuposto em poesia, que tal proposta se funda. 
Palavra-chave 1: ilegibilidade 
Palavra-chave 2: contemporaneidade 
Palavra-chave 3: exemplo 
Palavra-chave 4: Manuel de Freitas

Juliana Jordão Canella Valentim (UFF) A relação elegíaca na poesia de Joaquim Manuel Magalhães

A presente comunicação pretende analisar poemas da antologia Alta noite em alta fraga, de Joaquim 
Manuel Magalhães, publicada em 2001. O poeta, reconhecido por reescrever seus poemas no livro Um 
toldo vermelho, de 2010, modificando e alterando palavras e versos inteiros, em Alta noite em Alta 
fraga demonstra mais do que a predileção pela rasura, mas também pela elegia. O caráter elegíaco, 
presente na Literatura Portuguesa Contemporânea aqui é investigado pelo seu viés urbano. Em imagens 
e descrições corpóreas, o sujeito poético, presente na antologia de 2001, explora a cidade como um 
observador atento, preocupado com os elementos poéticos que o associam com a paisagem. O corpo, 
doente e experimentado pela realidade fictícia do poema, não só reflete a condição da sociedade em que 
está inserido como também a própria linguagem. O pathos está vinculado à linguagem distópica, criando 
o espaço para o elegíaco. Mas, o estudo não estaria completo sem o outro lado da estética do poeta. Um 
toldo vermelho é um livro constituído pela reescrita de poemas antes publicados por Joaquim Manuel 
Magalhães ao longo de três décadas. Dentre os livros compilados está Alta noite em alta fraga, entre 
outras publicações, nas quais os poemas reaparecem reeditados com alterações e supressões. Por isso, 
Um toldo vermelho desautoriza as versões anteriores, mas também contempla todas, ou apenas aquelas 
que sobreviveram ao violento processo de reescrita. Ao contrário da reedição promovida pelo autor em 
outras coletâneas, o processo adotado para a construção de Um toldo vermelho pode ser considerado 
radical, visto que intenciona apagar o registro anterior. O processo de reescrita exclui e substitui o 
texto antecedente, um discurso conciso, politicamente inflamado e de caráter elegíaco. Na análise de 
alguns poemas de Alta noite em alta fraga, poderíamos encontrar passagens que o conectassem com 
as categorias específicas da tradição literária romântica, tais quais o eu-confessional, a melancolia, o 
desencanto sobre a paisagem urbana e até mesmo a temática amorosa. Mas, ao ler adequadamente os 
poemas, percebe-se que a apropriação destes elementos é uma apropriação em crise. Crise no sentido 
de tensão entre uma tradição anterior e a contemporaneidade. Se o sujeito poético aparece em primeira 
pessoa, a motivação não está em projetar a partir dele o mundo, mas sim em ironizar o mundo através 
do seu olhar. O poeta torna-se aquele que pode dizer a imagem urbana e retirar dela o sentido para 
escrever. Com isso, intenciona-se analisar alguns poemas escolhidos e suas respectivas reescrita em Um 
toldo vermelho para, a partir deste corpus, pensar a poesia elegíaca como característica poética que 
persiste neste projeto poético. A questão do corpóreo e da linguagem estão diretamente envolvidas com 
a paisagem construída no poema e relacionadas com a imagem da perda. Se, de acordo com Ruy Lage, 
a elegia liga-se a um modo especializado de olhar o mundo: a contemplação (LAGE, 2010, p. 166), cabe 
refletir sobre a forma deste olhar ser descrito pelo sentimento de distopia presente em Alta noite em alta 
fraga e a sua reescrita em Um toldo vermelho. 
Palavra-chave 1: Elegia  
Palavra-chave 2: Reescrita 
Palavra-chave 3: Perda  
Palavra-chave 4: Rasura
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Lucia Maria Moutinho Ribeiro (UNIRIO) Conversa a várias vozes: o leitor engendra ficções

O próprio José Cardoso Pires (Vila de Rei, 1925-Lisboa, 1998), no ensaio “Memória descritiva” (1977), 
revela que o texto literário deve excitar a imaginação do leitor. Assim, o conto “Os reis-mandados” 
(1960) da coletânea O burro-em-pé (1979) o induz a associar umas “botas”, cerne da atenção das 
personagens, à escritura. A história de um menino aprendiz lembra ainda o retrato da infância nos 
filmes Alemanha, ano zero (1948) de Roberto Rosselini, Rio 40 graus (1955) de Nelson Pereira dos 
Santos, e, recentemente, Minha irmã (L’enfant d’en haut), de 2012, da cineasta francesa Sandra Meir. 
Enquanto neste, os objetos de fascínio são os apetrechos de “sports d’hiver” das estações de férias 
nos Alpes suíços, no conto, são as botas do menino pobre, cuja ingenuidade contrasta com a infância 
sem inocência do século XXI da narrativa fílmica. O significante /botas/ remete ao objeto que designa, 
sim, que, por sua vez, pode remeter a outros significados, ao assumir o leitor o conceito de cadeia 
significante (Lacan, 1968), que lhe possibilita associações livres e o direito de elucubrar. Os jogos, 
articulados à atração ou à repugnância que podem exercer os objetos, desencadeiam a trama. Jogo é 
linguagem, linguagem é jogo. A conjunção entre significante e significado é representação, é jogo, assim 
como a dialética entre realidade e ficção. Ambos decorrem dentro de limites espaciais e temporais, 
segundo determinadas regras que, sob tensão, tecem o enlace e desembocam num desenlace, cheio 
de incertezas, longe do rotineiro mundo lá fora. Supõem um espaço, um tempo de suspensão, certas 
convenções e uma sintaxe. Aceitos a partir da descodificação de seus elementos constitutivos, fundam 
um pacto (HUIZINGA, 1972). Assim, a leitura irmana o leitor ao jogador, o espectador ao ator, pelo 
desafio a que se submetem suas faculdades, sua inventiva, sua força intelectual. Ganhar o jogo equivale 
a chegar ao fim de um livro e de um filme e interpretá-los. O jogador, o espectador e o leitor se 
sujeitam, por livre escolha, àquelas convenções que embebidas de fingimento estatuem as regras do 
jogo e os levam à catarse (às vezes ao transe como nos jogos de azar). 
Palavra-chave 1: conto 
Palavra-chave 2: objeto 
Palavra-chave 3: filme 
Palavra-chave 4: infância

Juliana Ramos (UERJ) Um entrelugar de Borges: autor e leitor em xeque

Encontra-se, em Borges, um reposicionamento da figura do leitor e do autor no discurso, modificando 
suas relações. Piglia, ao afirmar, em O último leitor (1979), que Borges inventa uma figura de leitor, 
expõe o aspecto sobre o qual este estudo debruça-se: reflexões sobre leitor e leitura. Segundo Piglia, 
“Borges inventa o leitor como herói a partir do espaço que se abre entre a letra e a vida” (p. 26), um 
entrelugar. Para a análise dessa questão, foram tomados como objeto de estudo dois contos nos quais 
personagens-leitores refletem sobre livro, leitor e/ou leitura, instituindo uma narrativa marcada 
pelo narcisismo literário (“narcissistic fiction”, termo empregado por Linda Hutcheon) voltado para 
a recepção, e ambos são críticas (ficcionais), discursos formulados para falar de outros discursos, 
sendo, portanto, a manifestação tangível de uma recepção. O primeiro, “Pierre Menard, autor del 
Quijote”, é escrito como um ensaio de crítica literária, refletindo, no âmbito da ficção, sobre criação, 
recepção e tradução. Nele, é analisada a obra de Menard, um fictício romancista e crítico francês cujo 
empreendimento literário de maior efeito foi seu próprio Don Quijote. Borges, por meio da apropriação 
que Menard faz do texto de Cervantes, desestabiliza todo o sistema autor-texto-leitor. Isso porque, 

ao analisar a obra de Menard, evidencia-se a leitura que Menard fez do Quijote de Cervantes e, por 
extensão, reflete-se sobre o papel ativo do leitor na recepção literária, atuando na produção de sentido 
do texto e restabelecendo, nas palavras de Jauss (“A história da literatura como provocação à teoria 
literária”) “a ligação entre as obras do passado e a experiência literária de hoje que o historicismo 
rompeu” (Ed. Ática, 1994, p. 57-58). O segundo conto, “Examen de la obra de Herbert Quain”, também 
é um texto crítico-ficcional. Nele, por meio do exame da obra, apresenta-se materialmente a leitura 
do crítico, outro personagem-leitor. Nas análises deste, tem-se uma reflexão sobre a subjetividade da 
leitura em entrelaçamento com a questão da memória. No entanto, trata-se também da capacidade 
criativa da leitura, da possibilidade de o leitor atuar sobre o texto transformando-o, tornando-o 
outro, próprio, como na hipótese do personagem-crítico de que, tendo sido errônea a solução desse 
romance policial de Quain, o leitor do livro seja mais perspicaz que o detetive — isso retoma o ponto 
de discussão sobre apropriação na leitura considerado no primeiro conto. Outro modo de perceber 
esses textos, porquanto espaços de articulação “entre” ficção e reflexões críticas e teóricas, é pelo 
viés do conceito de “entrelugar” desenvolvido por Bhabha (O local da cultura, Ed. UFMG, 2010), 
sendo reconhecidos, portanto, como um espaço plural e fragmentado, marcado por descentramento e 
heterogeneidade, capaz de comportar até o contraditório. Desse modo, essas narrativas metaliterárias 
“não são nem o Um [...] nem o Outro [...] mas algo a mais, que contesta os termos e territórios de 
ambos” (p. 54-55); são um “entrelugar” que, pela “metatécnica”, revela novas formas de compreender e 
interpretar a recepção de textos literários. 
Palavra-chave 1: Personagem-leitor 
Palavra-chave 2: Leitor 
Palavra-chave 3: Metaliteratura 
Palavra-chave 4: Autor

Marina Borges de Carvalho (UFRJ) A importância do espectador na obra de arte moderna

A presente pesquisa propõe uma discussão sobre a concepção da obra de arte moderna proposta 
pelo poeta francês Charles Baudelaire. Este trabalho aborda o tema a partir da discussão de que 
há em um texto original reflexões e percepções latentes que buscam necessariamente a figura 
de seu espectador para trazê-las à tona. Essa pesquisa se origina da convicção de que o artista 
moderno ao impor os limites da linguagem aos seus sentimentos, se consagra como tradutor 
primeiro de sua obra. Este pensamento aqui proposto é embasado pela obra de Baudelaire e 
sua relação com a filosofia da linguagem de Walter Benjamin presente, principalmente, no texto 
“A tarefa do tradutor” (1921, 2011) e em O conceito de crítica de arte no romantismo alemão 
(1919, 2011). Considera-se, a partir de ideias consagradas na obra “O pintor da vida moderna” 
(1859, 1976) do poeta francês, o artista como um tradutor e o espectador como tradutor de uma 
tradução. Desta relação deriva o constante movimento que caracteriza a constituição da obra de 
arte moderna, visto que nela está implícita a necessidade do olhar do outro. Este fornece ao texto 
original seu contexto histórico e suas influências que proporcionam a ele uma visão diferente, 
porém complementar. Por isso, o empreendimento desse trabalho se origina na convicção de 
que, baseado nos escritos de Benjamin propostos nesse estudo, o leitor, o crítico e o tradutor, 
são essenciais no processo artístico. Isso implica que não devem se ater à comunicação da obra, 
posto que o autor ao produzi-la, considera fundamental a adaptação de novos olhares. Dessa 
forma, ao se preocuparem em transmitir alguma mensagem proposta pela obra de arte, crítico, 
tradutor e leitor, induziriam à conclusão de que existe algo oculto nos originais, partindo da ideia 
de que nela está contida uma verdade que deve ser atingida, impondo à arte uma finalização 
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e condicionando-a ao passar do tempo e ao limite do espaço. No entanto, o artista moderno 
não os usa como agentes degradantes, mas como fatores fundamentais para a dinamicidade da 
sua obra porque considera sua subjetividade e a de seu espectador como um elo necessário à 
alusão ao significado absoluto de sua produção artística. Esse elo proporcionado por esta, lhe é 
essencial, posto que não estão em foco nem a comunicação temporal, tampouco a espacial. Esses 
limites são usados na obra de arte moderna como elementos favoráveis à sua significação e à sua 
dinamicidade proporcionada pela relação autor/espectador. 
Palavra-chave 1: Charles Baudelaire e a poesia moderna 
Palavra-chave 2: Tradução, filosofia e literatura 
Palavra-chave 3: Walter Benjamin e a tradução 
Palavra-chave 4: Relação artista/espectador

Malthus Oliveira de Queiroz (UFPE) Personagem-leitor em Her Story: do labirinto ao 
quebra-cabeça

As novas tecnologias da informação e do conhecimento propiciaram novos modos narrativos, 
reengendrando o fazer literário dentro de uma prática interativa, sinestésica e multicódigo — 
ou digital born, na nomenclatura de Hayes (2008). Essa nova prática, em que pese ainda em 
transformação, ressignificou papéis que se acreditavam consolidados e esgotados pela compreensão 
crítica, a exemplo das concepções de autor, obra e leitor. Este último, abordado amplamente pela 
Estética da Recepção, apresenta especial redimensionamento nos jogos narrativos, como em Dear 
Esther (Best Use of Narrative – Develop 2012), Gone Home (Best Narrative Game – PC Gamer 2012; 
Best Story – IGN 2013) e Her Story (2016), nos quais há diferentes formas interativas de se construir 
o enredo e a significação da obra. Dessa forma, amparado pelas recentes abordagens críticas da 
ciberliteratura e no conceito da leitura labiríntica proposto por Eco (1984) e problematizado 
por Aarseth (1997), pretende-se observar as formas de leitura engendradas por essas três obras, 
identificando relações com a leitura labiríntica, que pressupõe a disposição dos fatos numa 
determinada ordem espaço-temporal, e propondo a leitura em quebra-cabeça, que se arvora na 
persecução dos fatos na construção do enredo. 
Palavra-chave 1: leituras contemporâneas 
Palavra-chave 2: jogos narrativos 
Palavra-chave 3: cibernarrativas

W. B. Lemos (UERJ) Apócrifo sobre leitores-escritores e escritas-leituras

Como se fosse um mosaico de leituras articuladas em torno da obra de autores como Melville, 
Kafka, Pessoa, Vila-Matas, entre outros, a presente proposta de reflexão pretende tematizar, sob 
a forma de notas fragmentárias de leitura, questões relacionadas à obra urdida por leitores-
escritores que se dedicaram a formas diversificadas de escritas-leituras, questões tais como as 
enumeradas nos seguintes tópicos: 1. Em um dos ensaios do seu Formas breves, intitulado “O 
último conto de Borges”, Ricardo Piglia reflete sobre sua convicção de que leitura seja a arte 
de construir uma memória pessoal a partir de lembranças alheias, como se as cenas dos livros 
lidos voltassem sob a forma de lembranças privadas, “acontecimentos entremeados ao fluir da 
vida, experiências inesquecíveis que voltam à memória, como uma música”. Desse modo, como 
se delimitariam as fronteiras entre a experiência existencial e a de leitura para o leitor-autor 
de literatura alheia em que nos constituímos? 2. “Tudo o que Shakespeare diz do rei, aquele 

garoto magricela que lê em um canto sente ser verdadeiro em relação a si mesmo”, é o que, em 
seus Ensaios (1994, p. 13), nos confidencia Emerson, aliás, antes: “Nós, ao lermos, temos de nos 
tornar gregos, romanos, turcos, sacerdote e rei, mártir e algoz, temos de fixar estas imagens em 
alguma realidade em nossa experiência íntima” (ibidem, p. 12). Assim se inscreve no tempo a 
tessitura de escritas-leituras, urdida por leitores-escritores. A exemplo de Kafka, leitores radicais 
tornam-se somente literatura? 3. Em Altas literaturas, a ensaísta Leyla Perrone-Moisés parece 
referir-se “ao leitor que se torna escritor” (enquanto Blanchot teorizou sobre “o livro sem autor”, 
em O livro por vir): “Desde que as verdades começaram a faltar, estabeleceu-se que a leitura 
não descobre o que a obra contém, em sua verdade essencial, mas literalmente recria a obra, 
atribuindo-lhe sentido(s). A leitura foi reconhecida como condição da existência da obra” (2009, 
p. 13). 4. “Não! Não sou o Príncipe Hamlet, nem pretendi sê-lo./ Sou um lorde assistente, o que 
tudo fará/ Por ver surgir algum progresso, iniciar uma ou duas cenas,/ Aconselhar o príncipe; 
enfim, um instrumento de fácil manuseio,/ Respeitoso, contente de ser útil,/ Político, prudente e 
meticuloso;/ Cheio de máximas e aforismos, mas algo obtuso;/ Às vezes, de fato, quase ridículo/ 
Quase o Idiota, às vezes.” T.S. Eliot, em “A canção de amor de J. Alfred Prufrock”. Antecipando um 
pouco mais meu propósito teórico, não posso resistir à seguinte tentação: a de mencionar que a 
“persona” literária de Eliot, além de identificar-se (por denegação freudiana, talvez possa dizer) 
com o maior dos personagens shakespearianos, possivelmente, ainda o faz com o protagonista do 
romance dostoievskiano O idiota, o príncipe Míchkin, que, por sua vez, não custa lembrar – indo 
um pouco mais longe nessa cadeia de personificações –, seria, afirmou o próprio Dostoiévski na 
sua correspondência – apud Paulo Bezerra, em seu prefácio a esse romance (2002, p. 10) –, uma 
mescla de Cristo e Dom Quixote. Seria possível ler/escrever sem (in)definitivamente outrar-se? 
Palavra-chave 1: Leitura 
Palavra-chave 2: Leitor 
Palavra-chave 3: Escrita 
Palavra-chave 4: Bartleby

Eloise Porto Ferreira (British School) Autor 24 horas - presença do autor na contemporaniedade

O presente trabalho pretende investigar como a autoria se configura na contemporaneidade, perante 
o advento das novas tecnologias. O que é construído com o conceito de autoria? Que tênue fio separa 
(se é que separa) as relações entre liberdade intelectual e de criação e as regras do mercado de 
bens simbólicos? A presença constante do autor e o seu nome parecem ser peças fundamentais de 
divulgação e comercialização das obras no mercado editorial atual. Logicamente, o advento das 
novas tecnologias, principalmente a internet, propiciou uma maior possibilidade de diálogo entre o 
autor e o seu público. Partindo dessas ferramentas, ele constrói sua persona virtual que auxiliará a 
divulgação de sua obra. O autor, através de ferramentas como o Twitter e Facebook, faz-se presente 
vinte e quatro horas por dia e trona-se quase uma celebridade. É nesse caminho que o autor pode 
tornar-se também personagem na estratégia de marketing da editora, sob os comandos do agente 
literário. É necessário produzir, aparecer, divulgar, não se deixar esquecer, é necessário manter a 
roda girando, o mercado circulando. Um livro na prateleira de uma livraria não pode criar poeira. 
Palavra-chave 1: Autor 
Palavra-chave 2: Autoria 
Palavra-chave 3: Contemporaneidade 
Palavra-chave 4: Novas mídias
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MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Ana Claudia Pinheiro Dias Nogueira (UFRN) “A morte do autor” em Bouvard e Pécuchet, de 
Gustave Flaubert

O presente artigo pretende mostrar a posição do autor na obra Bouvard e Pécuchet, de Gustave 
Flaubert, a partir dos conceitos levantados por Roland Barthes, em seu ensaio “A morte do 
autor”. Considerada uma obra as avessas a tradição do romance, Bouvard e Pécuchet traz à tona a 
imbecilidade humana, através da colagem de idéias alheias, catalogadas e pesquisadas por Gustave 
Flaubert durante seus últimos anos de vida. Assim, o romance confunde a posição do autor, a posição 
do leitor, inaugurando uma forma nova, sem precedentes, que Roland Barthes mencionou em vários 
ensaios escritos. Assim, Barthes mostra a retirada do autor, o nascimento da linguagem, além do papel 
essencial do leitor, que nesse caso, se mescla com a função autor. 
Palavra-chave 1: Flaubert 
Palavra-chave 2: Barthes 
Palavra-chave 3: autor 
Palavra-chave 4: literatura

Tatiana da Silva Capaverde (UFRR) A Reescrita do autor em Borges e os Orangatangos Eternos de 
Luis Fernando Borges

A autoria é um conceito que conjuntamente com os de originalidade e autenticidade assumem 
diferentes valores e sentidos no decorrer da história. Entre a crítica literária, o papel e o valor 
atribuídos ao autor variam tanto quanto o valor atribuído aos procedimentos de imitação e 
inovação literários, havendo uma oscilação entre preservar a tradição e renová-la como critério 
de qualidade artística. A partir da morte do Autor (FOUCAULT) e seu posterior renascimento 
(BARTHES/AGAMBEN) o entendimento do conceito de autor passa a figurar no campo da 
linguagem que será entendida como o espaço da manifestação de um sujeito, não mais o ser 
completo e uníssono, mas o ser incompleto e múltiplo, composto de outros e de diferentes 
vozes. Esse não-sujeito, desprovido de domínio sobre seus pensamentos e sentimentos, não 
representa mais uma entidade autoral, e sua produção convive com a incerteza de sua origem. 
Dessa forma o autor passa ser aquele que se constrói a partir da linguagem, que possui uma 
presença ausente, que divide com o leitor o papel de se inscrever em um mundo desconhecido, 
inconcluso e incompreensível em sua totalidade. Contemporaneamente o autor renasce como 
função narrativa, seja quando o seu papel de criador se transforma em leitor; seja como tema ou 
personagem de muitas narrações através dos formatos metaficcionais. A presença de personagens 
autores demonstra a ficcionalização da figura autoral e configura uma forma de revisitação e de 
reescrita da tradição. A representação literária do escritor se observa com a crescente presença de 
personagens escritores nas narrativas ou a abordagem do universo literário como tema. Em obras 
que possuem a proposta metaficcional, um dos recursos empregados é a criação de personagens 
que possuem identidade de autores conhecidos a fim de tematizar o fazer literário e, em muitos 
casos, promover o diálogo com a tradição. O autor quando personagem ou tema de ficção colabora 
para a manutenção do mito reafirmando sua constituição simbólica, não pretendendo trazer 
para o texto a matéria viva, mas sim, representá-lo. A presença de autores conhecidos como 

personagem de romances pode também funcionar como uma forma de acionar as redes textuais, 
criando associações textuais. Esse processo se observa na presença de Jorge Luís Borges na obra 
de Luís Fernando Veríssimo. O presente trabalho pretende mostrar esse fenômeno no romance 
Borges e os orangotangos eternos (2000) de Luís Fernando Veríssimo, que através da construção 
narrativa dialógica (Bakhtin) e da inclusão de Borges como personagem, incorpora a dimensão 
metaficcional e o diálogo entre autores de espaços e tempos diferentes quando, na atmosfera do 
romance policial, cria leitores detetives e autores assassinos. 
Palavra-chave 1: Autor 
Palavra-chave 2: Leitor 
Palavra-chave 3: Metaficção 
Palavra-chave 4: Autor Personagem

Adriana Gonçalves da Silva (UFF) A dessacralização do autor: Roland Barthes e José Saramago

O teórico francês Roland Barthes após sua célebre conferência, em 1968, no Collège de France, 
passou a ser citado como responsável por decretar o que diz a metáfora que dará título ao seu texto: 
“A morte do autor”. A força da imagem, entretanto, ganhou certa abrangência nos estudos literários 
que, se não escapam, reduz aquele sentido comunicado pelo teórico, sendo comum associá-la à 
rejeição a toda e qualquer instância do autor na literatura. A crítica, entretanto, vertia-se à prática do 
escrutínio da vida do autor para a compreensão da obra – a velha perspectiva de Saint Beuve; o que 
acabava submetendo o produto literário a um reducionismo. A obra, neste ponto de vista, possuía 
um sentido único que só poderia ser encontrado em seu autor, enquanto que, na nova proposição 
o leitor passa a assumir sua parcela de construção de significação para o texto, possibilitando 
leituras multifacetadas: ao “nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do Autor” (BARTHES, 
2012, p.64). O direcionamento promulgado por Barthes é, portanto, o de retorno à materialidade 
do texto e deve-se sobremaneira a sua ligação com o estruturalismo. Na contramão desta vertente, 
o romancista português contemporâneo, José Saramago, irá requerer uma maior presença do 
eu-autoral ao declarar em sua produção crítica o autor como narrador de seus romances, pois 
“o autor está no livro todo, o autor é todo o livro, mesmo quando o livro não consiga ser todo o 
autor” (SARAMAGO, 1998, p.27). No texto de sua entrevista à Revista Cult, em 1998 – ano em que 
foi condecorado com o prêmio Nobel de Literatura, o único recebido por um escritor de língua 
portuguesa-, afirma certa nulidade da instância literária “narrador” enquanto entidade ao assumi-la 
como realizada pelo próprio autor, inserido por vez, com toda sua carga de subjetividade. Ao criticar 
a entidade da narratologia promove a “ousada declaração de que a figura do narrador não existe, 
e de que só o autor exerce função narrativa real na obra de ficção, qualquer que ela seja, romance, 
conto ou teatro” (SARAMAGO, 1998, p.26). Vale ressaltar que o próprio Barthes irá referir-se mais 
tarde em seu último curso no Collège de France, “A preparação do romance II”, a um “desrecalque 
do autor” (BARTHES, 2005, p.168). Pensando o lugar do autor na reflexão barthesiana e o lugar 
concedido a este na ficção saramaguiana, buscamos problematizar este espaço ocupado de modo a 
averiguar as consonâncias e/ou dissonâncias entre ambos. Busca-se, mais especificamente, perceber 
de que forma José Saramago pensa em sua escrita crítica a posição do autor na literatura mediante a 
propagada “morte do autor” barthesiana. 
Palavra-chave 1: autoria 
Palavra-chave 2: Roland Barthes 
Palavra-chave 3: José Saramago
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Bianca Rosina Mattia (UFSC) Do texto ao paratexto, do autor ao editor: uma leitura de Alabardas, 
de José Saramago

Em 2014, publicou-se no Brasil e em Portugal o romance inacabado Alabardas, de José Saramago. 
Publicada postumamente, a edição conta com três capítulos [supostamente (?)] concluídos e revisados 
por Saramago; ilustrações de Günter Grass; o diário de Saramago referente ao tempo em que trabalhou 
no romance e, na edição portuguesa, ensaios de Fernando Gómez Aguilera e Roberto Saviano, aos 
quais se soma, na edição brasileira, o ensaio de Luiz Eduardo Soares. A peculiaridade das edições, 
especificamente pelos paratextos editoriais, aqui analisados sob a luz dos estudos de Gérard Genette 
(2009), em Paratextos editoriais [mormente como materializam o texto por meio do processo editorial; 
como condicionam a leitura e, antes ainda, o/a próprio/a leitor/a, no sentido de que conduzem para 
uma legitimidade do texto literário], reportam para questões relevantes na temática das textualidades 
contemporâneas. A partir da discussão sobre autoria – em especial a análise de Roger Chartier (2014) 
que, ao revisitar a conferência de Michel Foucault (2001 [1969]) “O que é um autor?“, sugere que a 
autoria seja elevada à “dimensão da própria materialidade dos textos, [...].” (2014, p. 62), de modo 
que “os novos leitores tornam novos os textos, e que o novo sentido que lhes é dado é devido à sua 
nova forma.” (2014, p. 62) – a presente comunicação pretende refletir em que medida o editor, na 
edição de um romance inacabado e póstumo, por meio dos paratextos editoriais, pode ser percebido 
como mediador e indicador de uma possibilidade de leitura. Nesse sentido, o editor adquire status 
de adaptador, no que se refere ao conceito de adaptação apresentado por Linda Hutcheon (2013) em 
Uma teoria da adaptação, qual seja, a de “um ato criativo e interpretativo de apropriação/recuperação” 
(2013, p. 30). Conforme Hutcheon, “a adaptação é uma derivação que não é derivativa, uma segunda 
obra que não é secundária – ela é a sua própria coisa palimpséstica.” (2013, p. 30). Em consequência, 
o editor pode ser visto, então, como o adaptador do que lhe vem às mãos para publicação. Se, para 
Chartier (2014), a autoria passa a ser cunhada pela materialidade do texto, há que se pensar nos 
paratextos editoriais como instrumentos de concretização do texto. Daí a relação do editor com o autor 
analisada pelo viés da adaptação enquanto palimpsesto. Ao pensar no editor, o objetivo não deixa 
de ser o de pensar no/na leitor/a, visto que este/esta é quem recebe o texto. A investigação acerca 
da relação entre autor e editor volta os olhos, sobretudo em como o/a leitor/a tornará novo, pelo 
exercício da leitura, o texto materializado em livro, ou ainda, receberá o que outrora era visto apenas 
como fragmento – três capítulos de um romance inacabado – agora como um texto que se concretizou 
em livro [pela criação e/ou adaptação editorial] viabilizando, assim, possibilidades de leituras. 
Palavra-chave 1: Alabardas, de José Saramago 
Palavra-chave 2: Leitura 
Palavra-chave 3: Paratextos editoriais 
Palavra-chave 4: Romance inacabado

Mariana Duba Silveira Elia (PUC-Rio) Perigrafia e “periagentes”: conformação autoral a partir 
dos textos que caminham ao lado da narrativa

A comunicação pretende sugerir uma discussão acerca das formas de emergência da figura autoral 
a partir tanto da construção da narrativa ficcional quanto pela via da intervenção do outro. Ao 
questionar a ideia de uma criação textual absoluta, entregue à editora finalizada pela inspiração 
única do autor, e ao considerar a atuação de outros agentes, enfatizando assim a força do olhar do 
outro — principalmente o olhar especializado de editores, agentes e demais profissionais ligados às 
editoras —, reavalia-se o processo de concretização da escrita literária. As implicações desse processo 

consequentemente recaem na maneira como se forja aquele que assina o texto e estampa o nome na 
capa do livro. Como fundamentação teórica, nos debruçamos sobre os textos que se colocam ao redor 
da narrativa, como os textos de orelha, as minibiografias e as notas do editor. Segue-se assim a pista 
de Garamuño quando diz que, “deste modo, o desbordamento de limites é levado ao extremo do limite 
próprio do livro — a orelha. Outra estratégia com que a ficção, em seu limite externo, se confunde 
com a realidade e a complica” (Garamuño, 2014). E sugere-se que os paratextos formam uma espécie 
de moldura (Compagnon, 2007) que circunscreve o texto central, fazendo com que o leitor absorva o 
que se convenciona como importante para acessá-lo, inclusive certa imagem do autor. Retomando as 
considerações de Compagnon (2007) a respeito do controle sobre a língua exercido por esse sujeito 
apontado como autor, refletimos sobre a conformação da figura autoral, que ocupa espaços de poder, 
legitimidade e articulação entre duas esferas, real e ficcional. Propomos pensar o intricado movimento 
de agentes, sob essa articulação, para vislumbrar o contorno que se dá ao autor como uma instância 
mítica (Barthes, 1987; Klinger, 2014) e destronada da primazia do sentido. Tentaremos então trazer 
alguns elementos que caminham junto do trabalho de escrita ficcional e da formulação de figurações 
autorais. Nossa sugestão é de que paratextos agem diretamente na construção de um imaginário 
autoral e agentes que participam da construção textual acabam também por delinear os contornos da 
figura do autor. Dessa forma, a perigrafia impede o vazamento das palavras da moldura textual e as 
muitas mãos que rasuram o original (circunscr)escrevem o corpo do autor, a seu deleite e observância. 
Finalmente, o pano de fundo do trabalho é a sugestão de que, apesar de o século XX — desde Mallarmé, 
Saussure a estruturalistas franceses e todos os desdobramentos seguintes — ter nos mostrado que a 
instância autoral não se encontra em posição de soberania sobre a obra e sobre a interpretação que 
dela se faz, permanece algo da aura do criador, de essência romântica (e com “essência” queremos 
retomar o caráter oitocentista da ciência total e essencial, mas também o aroma que permanece no ar). 
Tudo indica que essa constituição ambígua, talvez contraditória, perpassa a compreensão do conceito 
de autor nos dias atuais. 
Palavra-chave 1: autoria 
Palavra-chave 2: mercado editorial 
Palavra-chave 3: perigrafia

Bianca Dorothéa Batista (UFRJ) A figura do autor nas coletâneas de viagem de Richard Hakluyt e 
Samuel Purchas

Esta pesquisa analisa a noção de autoria nas coletâneas de viagem dos clérigos-editores Richard 
Hakluyt, The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English Nation ( 1589-1600) 
e Samuel Purchas, Purchas his Pilgrimes or Hakluyt Posthumus (1625) em um contexto socio-
histórico e literário em que a figura do autor era o elemento determinante para existência social 
do relato de viagem e sua circulação no meio impresso. A figura do autor conferia credibilidade 
ao texto e um compromisso com a veracidade, referencialidade e historicidade e, assim, afastava 
qualquer semelhança à ficção e mentira. A presença do autor era um dos argumentos de 
autoridade das narrativas na sociedade letrada europeia, por isso Purchas informava ao leitor que 
os relatos de viagem traduzidos e transcritos obedeciam fielmente ao mundo observado pelos 
olhos dos viajantes: “What a world of travellers have by their own eyes observed in this kind, is 
here (for the most part in their own words transcribed or translated)”. Hakluyt também assume o 
compromisso de inserir na coletânea relatos de viagem escritos pelos próprios autores e registrar 
fielmente as suas palavras , “I have found any author of authority appertaining to my argument, 
either strange or naturall, I have recorded the same word by word with his particular name”. O 
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compromisso editorial de Richard Hakluyt e Samuel Purchas estava vinculado à experiência e 
testemunho dos próprios autores-viajantes. O autor era a figura determinante para existência 
do relatos, mas não o proprietário dos seus textos pelas leis editorias do século XVI, em especial 
na Inglaterra. As licenças autorizando a publicação de livros eram concedidas aos impressores e 
não aos autores das obras ,por isso os autores não tinham direitos legais sobre o produto do seu 
trabalho. Os impressores é que possuíam direito de publicar um texto ou livro assim como direito 
sobre o próprio texto/livro. O auctor dos textos é o elemento que assegurava a sua autoridade no 
regime literário, mas no cenário jurídico inglês, o auctor estava subordinado à figura do impressor 
e patrono. O auctor era reconhecido como aquele que escrevia um texto e não como aquele que 
possuía direitos sobre o trabalho intelectual, copyright , ou seja, ele era apenas um escriptor. Os 
escritores apenas eram reconhecidos socialmente como autores quando seus textos transitavam 
pelo público leitor por meio do livro impresso, “para “erguir-se como autor”, escrever não era 
suficiente, era preciso fazer circular as suas obras entre o público, por meio da impressão” 
(CHARTIER, 1998: 45). Portanto, analisamos a relevância da figura do autor para o projeto 
editorial dos clérigos-editores Richard Hakluyt e Samuel Purchas, a maneira pela qual a autoria 
vinculava autenticidade, veracidade e autoridade ao texto e determinava sua aceitação e circulação 
impressa na sociedade letrada vigente. Também investigamos a relação entre autoria e política 
editorial visto que o autor era o elemento determinante para a existência social de um texto, mas 
não seu propietário . 
Palavra-chave 1: autoria 
Palavra-chave 2: relatos de viagem 
Palavra-chave 3: Richard Hakluyt 
Palavra-chave 4: Samuel Purchas

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 

Janet Hendrickson (Cornell University) A produção radical de significados: (Des)leituras de 
ilegibilidade na Enciclopédia visual de Wlademir Dias-Pino

A Enciclopédia visual (1970-2016) do poeta brasileiro Wlademir Dias-Pino é uma obra que 
desafia as possibilidades de leitura. Essa enciclopédia consiste em 1001 volumes de imagens 
copiadas da iconografia universal e coladas em colagens, e embora adote o género de libro de 
referência, a Enciclopédia é impossível de consultar num sentido tradicional: as imagens não 
vêm acompanhadas de nenhum texto explicativo; cada volume é asignado um número e um título 
que complementa o conteúdo em vez de descrevê-lo; e em vez de ser ordenada alfabéticamente, 
a enciclopédia é ordenada cardinalmente, através dos números asignados. Além disso, a 
enciclopédia fica quase totalmente afastada da possibilidade de leitura na prática: embora 
fosse concebida nos anos 70 como uma maneira de proporcionar aos artistas no interior do 
Brasil com um arquivo de imagens que eram difíceis de achar fora dos centros metropolitanos 
do país, ao final só seis volumes ficaram impressos, nos inícios dos 90, e até hoje o resto só se 
encontra no ateliê do poeta. Esses desafios à leitura, tanto teóricos quanto práticos, dão lugar 
a varias perguntas, entre elas: como se lê um texto que desvia o acesso aos códigos de leitura 
tradicionais, e qual será o fim de um livro de referência que, por esse e outros motivos, aparenta 
ser ilegível, e portanto, não consegue cumprir com a sua função de referir discursivamente a uma 
realidade exterior ao texto? Argumento que em vez de impossibilitar a leitura, a Enciclopédia 

exige o nascimento de um leitor (BARTHES 2004) radical, um leitor se converte num autor de 
possibilidades futuras de significação em vez de um intérprete de referências aparentemente 
estáticas. A Enciclopédia provoca isso justamente através da sua propria desleitura das fontes 
das quais se apropria. Basearei essa interpretação da obra numa leitura atenta de dois dos seis 
volumes publicados da Enciclopédia que tem a ver com a designificação e portanto a resignificação 
da textualidade: Escritas arcaicas, que utiliza trechos de textos arcaicos como imagens abstratas, 
e naquele flutuar das escritas: caligramas, que se apropria de desenhos figurativos feitos com 
alfabetos em sua maior parte não ocidentais. Nesses dois casos pergunto o que tipo de significação 
é provocado por esses textos, usados como objetos imagísticos, e até onde uma leitura desses 
textos copiados pode ser um ato original. Vou usar Barthes como ponto de partida para basear a 
minha análise em dois fundamentos teóricos: por um lado, a tese proposta por Certeau (1994) da 
desleitura como um ato productivo, e por otro lado, as exigências radicais do movimento brasileiro 
poema processo—no qual nasce essa Enciclopédia—que o significado de uma obra só pode ser 
realizado no ato de ler.  
Palavra-chave 1: Desleitura 
Palavra-chave 2: Textualidade 
Palavra-chave 3: Referencialidade 
Palavra-chave 4: Imagem

Larissa Andrioli (UFJF) The magic of the internet vs. the magic of design: um estudo do afeto nos 
livros de artista

É bastante claro, ao observamos o cenário do mercado editorial hoje, que o livro físico não mais 
disputa lugar com o livro digital. Este embate, iniciado logo no surgimento dos ebooks, ficou para 
trás ao se notar que existe uma diferença significativa em dois pontos importantes na análise da 
questão: trata-se de produtos que surgem de técnicas e tecnologias completamente diferentes (e 
que, portanto, atingem resultados muito distintos), além de visarem a públicos também diferentes. 
Deste modo, ambos os formatos podem caminhar juntos, explorando aquilo que não pode ser 
explorado pelo outro, e criando experiências de leitura únicas. Tendo este panorama em mente, 
a presente pesquisa pretende discutir a materialidade do livro físico através do design gráfico, 
partindo, para isso, de duas diferentes possibilidades de observação do objeto: o design emocional 
de Donald Norman (relacionado à teoria dos afetos de Antonio Damasio) e a produção de presença 
de Hans Ulrich Gumbrecht. Para entender como as duas se relacionam entre si e como se podem 
aplicar ao livro, utilizo-me da descrição de dois livros da editora londrina Visual Editions: 
Composition No. 1, de Marc Saporta e Tree of codes, de Jonathan Safran Foer, em contraste com 
dois e-books lançados pela mesma editora, Entrances & Exits, de Reif Larsen, e All this Rotting, 
de Alan Trotter – estes em parceria com a Google, resultando na biblioteca de livros digitais 
Editions At Play, que conta apenas com obras que brincam com ferramentas digitais. Esta editora 
faz parte de um setor no design editorial que, como defendo em minha argumentação, trabalha 
para uma retomada da presença como referência do ser humano através da criação de projetos 
gráficos que tencionam mobilizar o afeto de seus leitores através da materialidade táctil, embora 
ao mesmo tempo invista também em experiências digitais, criando aplicativos literários que se 
utilizam de recusos tecnológicos de programação avançada para elaborar o desenvolvimento 
da narrativa. A partir deste contraste, o objetivo desta pesquisa é tentar esboçar uma chave de 
análise para estes dois tipos de livros que têm sido cada vez mais difundidos no mercado editorial: 
o livro de artista, que investe pesadamente em recursos para equipar sua materialidade e sua 
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apresentação física, e o livro digital que surge após um melhor entendimento do ebook como novo 
recurso de apresentação de narrativas, e não mais como apenas uma ferramenta de apresentar 
textos simples. Além da base teórica já apresentada, serão utilizados também como referencial os 
estudos de Flusser e Cluver para compor o trabalho. 
Palavra-chave 1: afeto 
Palavra-chave 2: design 
Palavra-chave 3: Visual Editions 
Palavra-chave 4: Editions at Play

Nathália de Lima Marquez Valentini (UFMG) O corpo, a escrita e o tempo: uma leitura de 
manuscritos de Fernando Pessoa

Fernando Pessoa deixou uma vastidão manuscritos impublicados, nos mais variados suportes. Deparar-
se com as imagens desses documentos de processo, especialmente os escritos à mão (aos quais nos 
deteremos), põe em suspensão o leitor que tivera até então contato apenas com os textos tipografados, 
evidenciando que a publicação póstuma de seus escritos impõe diversas dificuldades aos editores. 
Caligrafia irregular, palavras ilegíveis, espaços em branco, ausência ou alteração de datas, alternativas 
de frases ou palavras sem indicação de preferência, dúvidas de atribuição de um fragmento a este ou 
àquele heterônimo: tudo isso leva os editores, com o fim de tornarem os textos mais acessíveis, a fazerem 
leituras conjecturais, que muitas vezes acabam por mascarar, achatar as sinuosidades da composição 
do escritor, comprimidas em convenções tipográficas que se adequem à regularidade e à economia 
exigidas pela fabricação e difusão do objeto livro. Investigaremos um dos cadernos que integram o 
espólio de Fernando Pessoa, o caderno E3/144Q, o qual comporta a maioria dos textos atribuídos ao 
heterônimo Barão de Teive (bem como apontamentos variados, referências bibliográficas, projetos 
de escrita, textos em prosa, peças teatrais e poemas). Pretende-se comentar o que essas imagens de 
natureza manual – de letras e palavras nas páginas – dizem sobre o tempo, o corpo que escreve e sua 
relação com a fragmentação do pensamento e da escrita. A imagem do manuscrito é marcada pela 
mobilidade, está diretamente relacionada ao tempo da criação; a mão do escritor tenta incessantemente 
acompanhar o tempo do pensamento (que é já distante em relação a si mesmo). As rasuras, as marcas 
do ductus na aceleração da mão que corre chegam a tornar ilegíveis, muitas vezes, palavras e até mesmo 
trechos do espólio pessoano. Vê-se assim que as imagens (não só o conteúdo, o significado dos textos) 
também evidenciam o tempo não linear da escrita, sua simultaneidade, heterogeneidade e irregularidade 
processual, traçada a partir das limitações do corpo, do pensamento e da linguagem. Além desses 
elementos, as ligações entre os fragmentos (ora feitas pela sequência mesma da disposição na página, 
ora por números, traços e setas) no manuscrito em contraposição aos textos editados colocam novas 
questões sobre a complexidade dessas relações, o modo como podem contribuem para a significação das 
partes e do conjunto. Para pensar a sobrevivência das imagens dos manuscritos nos textos tipografados, 
estudaremos, a princípio, a edição organizada por Richard Zenith, quais as estratégias indicativas de 
aspectos imagéticos e de ordenação, exclusão e inclusão de fragmentos. Ou seja, as desconstruções 
e construções do leitor-editor visando à confluência dos textos num único volume, à difusão desses 
escritos, que impõem tantos percalços de leitura e edição. Como fundamentação teórica, recorremos, 
sobretudo, a Roland Barthes, Maurice Blanchot, Michel Butor e Jean-Luc Nancy. 
Palavra-chave 1: manuscrito 
Palavra-chave 2: imagem 
Palavra-chave 3: tempo 
Palavra-chave 4: leitor

Juliana Cristina Salvadori (UNEB) Desescritas e desleituras contemporâneas: o autor  e, o leitor 
no jogo do texto

Este trabalho almeja compreender de que maneira as textualidades contemporâneas (produzidas, 
circuladas e recebidas a partir de outros suportes/materialidades, particularmente mediados 
pelas novas tecnologias) põem em xeque a função do autor e, logo, o papel do leitor, assim como o 
conceito de obra. O objetivo é compreender as práticas de leitura/escrita que estas textualidades 
fomentam – e nestas pensamos particularmente naqueles atos de (des)leitura e (des)escrita que a 
contemporaneidade permite e mesmo fomenta (as adaptações, vide Hutcheon, 2012) – enfocando 
estes novos textos como o lócus da convergência entre os atos de leitura e escritura, processo pelo 
qual (de)escreve-se textos (e formas, materialidades) canônicos. Neste sentido, a leitura e a escrita são 
pensadas como desleitura na acepção de Bloom (1991; 1995), apropriação desviante do texto do outro 
– texto escrevível, a ser lido sempre na perspectiva de uma abordagem comparada, ou seja, em diálogo 
com outros textos. Como objeto dessas reflexões, tomaremos esses projetos coletivos de escrita/
leitura, como as traduções de fãs e as fanfictions. 
Palavra-chave 1: Textualidades contemporâneas 
Palavra-chave 2: Desleituras 
Palavra-chave 3: Escrita 
Palavra-chave 4: Autor

Karyn de Paula Mota (PUC-Rio) Clarice Lispector: escritora to the happy few. A passagem do 
complexo ao frívolo e às representações sociais das construções discursivas claricianas na 
era digital

Os usuários das redes sociais afirmam sua relação com Clarice Lispector de uma maneira curiosa, 
mas bastante difundida na linguagem e no tipo de interação dessa ferramenta. Inicialmente, trechos e 
fragmentos são retirados das obras originais da escritora e compartilhados nos perfis dos internautas. 
Mas, uma vez fora do contexto em que foram criados, esses excertos adquirem novos significados 
que se traduzem a partir dos interesses e valores da massa popular. Suprimindo a vastidão da 
complexidade estética e literária de Clarice Lispector, e fazendo borbulhar a frivolidade de temáticas 
pautadas em fins de relacionamento, crises existenciais, projeções para o futuro, e questionamentos 
de identidades, outras palavras de ordem são repetidas infinitamente no feed de notícias do mundo 
virtual. A fala mítica compreende clichês que se encontram esvaziados de imposição cognitiva, e por 
serem simultaneamente imperfectíveis e indiscutíveis, “[...] esse breve roubo, esse momento furtivo 
de falsificação, que constitui o aspecto transpassado da fala mítica”, cristaliza a luta cultural e social do 
poder simbólico de dominação. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: Redes sociais 
Palavra-chave 3: Estética Contemporânea 
Palavra-chave 4: Estudos Culturais

Gustavo Moura Bragança (PUC-Rio) Literatura do fim do livro?

Desde meados do século XX e, sobretudo, a partir dos anos 1960, o livro como lugar de 
conforto da literatura se problematiza diante do abalo crítico de conceitos como obra e autoria, 
concomitantemente à ascensão do leitor, no jogo da literatura. Entre alguns críticos contemporâneos, 
aqui selecionados por preocupações comuns diante da contemporaneidade literária - refiro-me a 
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Josefina Ludmer, Florencia Garramuño e Reinaldo Laddaga -, repete-se o diagnóstico de uma literatura 
que, de algum modo, rejeita a própria literatura (“isso não é um livro”, diria V. Stigger), questiona 
ou esgarça o suporte exemplar da literatura moderna - o livro - e se aproxima de indagações e 
experimentações das artes contemporâneas. Nesse movimento, o lugar de inscrição da palavra, o meio 
de dispersão da palavra, o suporte, tende a ser problematizado, seja por dentro do modelo do códice, 
seja ultrapassando esta tradição - como, de forma explícita, desde os anos 1960 com os livros-objeto e 
os livros de artista e avançando, hoje, via novas mídias, experimentações que refazem os circuitos de 
circulação da literatura (em diálogo com a perspectiva de Italo Moriconi). Nesse novo espaço literário, 
de uma literatura que aspira à condição de arte contemporânea e que se afirma entre “literaturas del 
fin del libro” (Laddaga), pretende-se debater a profanação da forma-livro (inevitável, diante da sua 
“morte” figurada e de sua factual prescindibilidade) como sinal de um movimento contemporâneo 
de “profanação da literatura”, por assim dizer, por dentro da literatura, refazendo o terreno sempre 
instável do literário (a literatura moderna nasce em crise), numa reconfiguração das relações entre 
obra, autor, leitor. 
Palavra-chave 1: Literatura Contemporânea 
Palavra-chave 2: Livro 
Palavra-chave 3: Arte Contemporânea 
Palavra-chave 4: Crítica contemporânea

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 

Soraya Rodrigues Madeiro (Universidade Federal do Ceará) Figurações de um diálogo no abismo 
em Campos de Carvalho

Pelos narradores do autor mineiro Campos de Carvalho, em suas quatro obras que aqui serão 
pensadas – A lua vem da Ásia (1956), Vaca de nariz sutil (1961) A chuva imóvel (1963) e O púcaro 
búlgaro (1964) – somos apresentados a falas incompletas e obscuras que pouco se prendem a 
afirmações e provocam desconforto ao desprender o leitor de uma escrita de distração, pois não 
é possível tentar lê-la sem um envolvimento profundo ao qual os personagens nos obrigam a ter 
pela falta de linearidade de seus discursos. O que é dito parece ser um quebra-cabeça com peças 
faltando ou com defeito de fábrica, são pensamentos que se confundem. Cada palavra de depois 
almeja completar a anterior, mas não parece suportar a exacerbação de significados e de tempos 
estabilizadores de sentido. De maneira geral, os narradores de Carvalho são obsessivos e descrentes 
em relação à vida e, por isso, metamorfoseiam um elemento dela – um púcaro, uma mulher, o seu 
lugar, fora ou em si mesmo – e estão inteiramente obstinados a persegui-lo e sair em sua busca. 
Todavia, essa obsessão já não os deixa distinguir mais o que eles querem, o que é verdade ou o 
que é loucura. Nessa busca contínua, procuram um absoluto que existe nesse laço embaciado que 
embrulha aquilo que se quer verdadeiramente, mas que não se sabe onde está ou o que é. Não é 
possível explicar nem esclarecer o caminho que querem percorrer, pois eles mesmos, os narradores, 
não parecem saber para onde ir; rodam em círculos em busca de si mesmos, mas não conseguem 
se alcançar. Essa busca transforma a escrita em uma eterna palinódia, que por sua vez possibilita 
o seu constante recomeço. Para Blanchot, entregar-se ao fascínio da ausência de tempo faz parte 
da escrita, e essa ausência de tempo à qual pertence o escritor, longe das amarras da claridade 

alinhadora do real, é a única ferramenta que o colocará o mais próximo da obra literária que ele 
possa estar, pois a esta só é permitido o tempo da ausência de tempo, o qual é sempre presente, sem 
presença. Assim, não se pode aplicar à obra literária os limites do tempo teleológico, e apenas livre, 
ainda que de maneira ilusória, o escritor pode penetrar em sua obscuridade, estar por ela fascinado 
e buscar alcançá-la. Pretendemos assim, pela leitura das obras de Carvalho e de pensadores da 
literatura e da contemporaneidade como Agamben, Barthes e Blanchot, analisar nelas o processo 
de escrita, principalmente os relacionados às ideias de errância, verdade, loucura e fragmentação, e 
ainda o lugar do leitor e do autor em meio a esse processo. 
Palavra-chave 1: Literatura Brasileira Contemporânea  
Palavra-chave 2: Campos de Carvalho 
Palavra-chave 3: Maurice Blanchot 
Palavra-chave 4: Giorgio Agamben

Gustavo Moura Braganca (PUC-Rio)  O jogo da escrita/leitura em Valencio Xavier

Este trabalho busca trabalhar em torno de uma perspectiva de profanação lúdica (de textos alheios, 
de documentos, de arquivos, da historia) como chave de compreensão e estratégia de construção 
textual em Valencio Xavier, cruzando a presença do jogo - ao lado do enigma, do desafio, da magica, 
do mistério –como modelo de linguagem na desconstrucao das narrativas, através da exploração da 
relação palavra-imagem– desconcertando o lugar do livro e o território da literatura. 
Palavra-chave 1: Valencio Xavier 
Palavra-chave 2: Palavra-Imagem 
Palavra-chave 3: Jogo 
Palavra-chave 4: Profanação

Luiz Antônio da Cruz Júnior (UNIFESP) Entre ruínas, estilhaços e silêncios: os fragmentos 
literários em Crônica da casa assassinada

Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso, é uma obra que pode ser equiparada a outras 
importantes obras literárias nacionais e internacionais. Ela permite inúmeras leituras e 
análises, sob diversos aspectos e campos. Tida como o ápice romanesco de seu autor e de 
estrutura complexa, a obra cardosiana narra a ruína moral e financeira da família Meneses 
que, completamente estilhaçada, tenta sobreviver aos tempos e condições que vive. A diegese é 
permeada por temas perturbadores como: inveja, adultério, paternidade, incesto e loucura. Por 
meio de sua arquitetura textual e narrativa, nas construções imagéticas e de sentido que faz, é 
possível tanto deleitar-se quanto horrorizar-se com a obra que, por sua vez, traz importantes e 
questionadores paradoxos, dentre eles: Feio e Belo; tradição e novo; sanidade e insanidade; certo 
e errado. Feita de várias vozes, fragmentária e lacunar, que mais esconde que esclarece, a não 
linear narrativa parece imergir nas questões existências do ser e pôr em xeque os valores sociais, 
expondo, assim, algumas feridas sociais intocáveis para muitos. O ambiente melancólico, fechado 
para o mundo e de constantes embates intra e interpessoais em que as personagens vivem, bem 
como as angústias, as mazelas e questões existenciais das personagens, levam os que se debruçam 
sobre a obra a fazer uma leitura povoada de pensamentos e reflexões. Não há dúvidas de que 
“Crônica da casa assassinada” traz importantes contribuições para as discussões de ética, estética 
e filosofia, afinal, a composição de seu texto se dá a partir de um autor consciente destas questões, 
leitor assíduo, crítico tradutor e estudioso, não só de literatura, mas de filosofia e psicanálise, e que 
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parece refletir sobre tudo isso em sua obra e trazer suas reflexões através de um texto que foge aos 
“ditames estabelecidos pelos padrões”. Seu texto fragmentário serve de palco para vários estudos. 
Segundo Márcio Scheel (2010), o fragmento literário é um gênero aberto que oferece a impressão 
de inacabamento, representa a partição, o estilhaçamento da totalidade constantemente buscada, 
mas definitivamente perdida. Neste sentido, parece que Lúcio Cardoso nesta obra, metaforiza, pelos 
fragmentos, além das muitas outras questões estéticas que a compõem, a busca dos Meneses por 
recompor os tempos áureos de outrora, assim como o autor parece também metaforizar reflexos de 
uma sociedade que está em ruínas, estilhaçada, fragmentada que busca a totalidade perdida. Logo, 
o objetivo desta comunicação é, por meio da apresentação da obra e de um olhar analítico para seu 
texto, refletir sobre as questões que estão diretamente ligadas ao tema a que se pretende o presente 
simpósio, de forma a apresentar significativas contribuições para um novo olhar sobre Crônica da 
casa assassinada e os estudos literários. 
Palavra-chave 1: Crônica 
Palavra-chave 2: Fragmento Literário 
Palavra-chave 3: Hibridismo

Amanda Cristyne Hrycyna (UFPR) Chove sobre minha infância: o autoficcional em Miguel 
Sanches Neto

A utilização do recurso da memória para reconstituir a história tem sido amplamente explorada 
na escrita de obras literárias, em especial naquelas que podem ser intituladas autoficcionais ou 
autobiográficas. Com esse recorte, o presente trabalho, inserido na área de Literatura Brasileira, 
pretende analisar uma das obras da variada produção do escritor paranaense Miguel Sanches Neto, 
Chove sobre minha infância (2012), a fim de caracterizá-la e problematizá-la como um exemplar 
do gênero autoficção. Na escrita ocorre a revelação do próprio ser, o que simboliza muito mais do 
que a recriação de circunstâncias. A produção existencialista representa a necessidade do homem 
do encontro consigo mesmo, característica da cultura contemporânea. Tendo isso considerado, a 
obra de Miguel Sanches Neto pode ser situada nas produções artísticas atuais por conta de suas 
características, tanto quanto ao tema quanto à forma de abordagem. O homem em crise consigo 
mesmo e solitário diante do mundo, sente a necessidade de retornar ao passado para se recriar. Com 
o fim das grandes narrativas, as grandes utopias do século XX (como o marxismo, o socialismo, a 
religião como uma resposta), o homem não vê evidenciados muitos caminhos a seguir. Nessa medida, 
a literatura funciona como questionamento. A reconstituição da história a partir da memória, 
tanto individual quanto coletiva onde está inserido, é o que dá a esse homem a possibilidade de 
encontro e compreensão, de descoberta de sua identidade. É certo que nunca é possível alcançar o 
encontro total. Se o fosse, uma obra bastaria. Mas a escrita é uma necessidade do sujeito de retomar 
o passado e reatar as pontas. A produção de cunho existencialista memorialística, ocupa um espaço 
significativo na literatura do escritor paranaense Miguel Sanches Neto. A reconstituição literária de 
sua história de vida pode ser entendida como um instrumento de encontro consigo mesmo e, dessa 
forma, uma tentativa, nunca completamente atingida, de afirmação do eu. A análise seus romances e 
contos, assim como em sua produção poética, revela a recorrência de um recurso relevante na prosa 
contemporânea das últimas duas décadas, período ao qual pertence a literatura de Sanches Neto. 
O desassossego do autor com relação à identidade do mundo e de si é característica da literatura 
produzida toma um vulto diferente nas últimas décadas, o de um escritor que assume o eu na 
escrita, na ficção. Até os anos 80, existia uma barreira entre a escrita de testemunho e de ficção. No 
momento aqui citado, essa forma de narrativa tem uma presença mais insistente, mais assídua. Faz-

se relevante no contexto de produção literária atual, portanto, a análise da obra Chove sobre minha 
infância (2012) em seus elementos autobiográficos e autoficcionais, à luz das teorias dos gêneros 
delimitadas por Philippe Lejeune e Serge Doubrovsky. 
Palavra-chave 1: Literatura Paranaense 
Palavra-chave 2: Autoficção 
Palavra-chave 3: Memória

Ane Beatriz dos Santos Duailibe (UEMA) A autoficção e a reconfiguração autoral na obra 
Divórcio, de Ricardo Lísias

Vive-se um tempo em que predomina o interesse pela intimidade alheia. Na mídia televisiva, por 
exemplo, há um aumento da audiência à reality’s shows, em um processo de espetacularização da 
intimidade jamais visto. A realidade, muitas vezes encenada e relativizada, recebe cada vez mais a 
atenção do público. Esse interesse pelo outro e por sua vida, também chega a Literatura, crescendo 
a quantidade de publicações autobiográficas, de cartas editadas, memórias e entrevistas. Neste 
contexto, surge um novo gênero, que tornou-se uma das principais modalidades literárias da 
contemporaneidade: a autoficção. O termo autofiction tem origem francesa, criado pelo professor 
e escritor Serge Doubrovsky, ao publicar o conceito de autoficção na capa do seu romance Fils, em 
1977. Objetivava exemplificar, na prática, o que viria a ser um romance autoficcional, diferenciando-o 
dos romances autobiográficos, a partir de estudos do seu contemporâneo Philippe Lejeune. Desde 
o surgimento do conceito, há inúmeras discussões no cenário crítico e literário sobre a autoficção, 
como por exemplo, se esta realmente diferencia-se da escrita autobiográfica; se deve ser lida como 
romance ou é apenas uma recapitulação histórica do autor, que antes “morto” pelos estruturalistas 
e formalistas, retorna à Literatura. Atualmente, percebe-se um retorno do autor não apenas como a 
origem e explicação da obra, mas como um personagem do espaço midiático, cada vez mais presentes 
em programas de televisão, palestras, feiras e lançamentos de livros. A imagem de escritores das 
gerações anteriores não alcançava o grande público, como, por exemplo, a de Ricardo Lísias, que 
publicou o romance autoficcional Divórcio (2013), causando discussões e polêmicas, por tratar 
de um trauma recente de sua vida: seu casamento de quatro meses foi arruinado pelas confissões 
escritas, em um diário, por sua cônjuge. Após a separação, a então ex-esposa tentou embargar a 
publicação do livro, ameaçando processá-lo judicialmente, aspecto que alavancou as vendas do livro. 
O conteúdo do romance é forte, cruel e impactante. O narrador, autor e personagem, que possuem 
uma identidade onomástica, não poupa o leitor de nenhum detalhe sórdido, tornando-se, por vezes 
nervoso e agressivo. Sua estrutura é híbrida, na qual se intercala partes datadas do diário da ex-esposa, 
capítulos com progressão quilométrica; troca de e-mails com o advogado da ex; e fotos de Lísias 
quando criança. No entanto, há uma série de elementos que confundem o leitor, como por exemplo, 
as contradições expostas pelo narrador, que ora afirma escrever sem nenhum vocábulo ficcional, 
ora corrobora, antagonicamente, que o romance é um livro de ficção em todas as suas linhas. Esse 
jogo de contradições é próprio da autoficção, uma dupla recepção entre a escrita autobiográfica e a 
ficcional. Desta feita, este estudo visa não somente conceituar as diferentes representações do gênero 
autoficcional e questionar-se acerca dos limites da autoficção, como também, reconhecer, a partir da 
obra em questão, a reconfiguração autoral traçada por Lísias, relacionando-o autoficcional com a nova 
demanda narrativa contemporânea. 
Palavra-chave 1: Autoficção 
Palavra-chave 2: Reconfiguração autoral 
Palavra-chave 3: Narrativa Contemporânea
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Paula Abílio (UENF) A vida como ficção: reflexões sobre autoficção e a obra

Partindo das reflexões de Lejeune e seu “pacto autobiográfico”, o trabalho busca refletir sobre o termos 
como ficção, autoficção e autobiografia. Usando como ponto de reflexão a obra O filho eterno, do autor 
Cristovão Tezza, reflete-se sobre as diferentes vozes possíveis de se encontrar em sua obra: narrador, 
personagem, biógrafo, ficcionista. Além de pensar o lugar do autor diante do leitor contemporâneo. 
Palavra-chave 1: Autoficção 
Palavra-chave 2: Pacto autobiográfico 
Palavra-chave 3: Cristovão Tezza 
Palavra-chave 4: Lejeune

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 6 

José Carlos Felix e Priscila Cardoso de Oliveira Silva (UNEB) Entre oral e o escrito: trânsitos da 
voz em As pelejas de Ojuara: o homem que desafiou o diabo

O presente trabalho propõe algumas reflexões acerca da relação entre as poéticas orais e tradição 
literária escrita, destacando como a literatura contemporânea se apropria de textos oriundos da 
tradição oral e de seus elementos poéticos. Para isso, investigamos o romance As pelejas de Ojuara: 
o homem que desafiou o Diabo (2006), do escritor Nei Leandro de Castro, já que notamos traços 
marcantes da poesia oral popular em sua produção. Por meio do exame das marcas da voz poética, 
procuramos discutir como os elementos da poética oral se incorporam e se inscrevem no tecido 
narrativo da prosa desse escritor, de modo a assinalar como esse romance em particular reconstitui 
uma performance de elementos orais em sua estrutura textual, além de converter-se em um 
suporte de circulação da poesia oral com potencialidades para legitimar identidades e expressões 
culturais diversas. Nesse sentido, pretende-se examinar de que maneira o romance As Pelejas de 
Ojuara: O homem que desafiou o Diabo reconstitui, reabilita e, sobretudo, reescreve a performance 
e os rastros poéticos de uma voz nômade, e marcadamente incógnita, por meio do registro e 
das convenções da escrita; um processo que não apenas amplia as possibilidades de sentido do 
texto, conferindo tanto à tradição poética quanto à narrativa dimensões estéticas inauditas, ao 
mesmo tempo em que coloca em xeque conceitos de obra e autor como instâncias inscritas fora 
de uma rede complexa de ramificações discursivas e textualidades múltiplas. A metodologia do 
trabalho consiste em uma abordagem literária interpretativa e comparativa, fundamentada nos 
estudos culturais e folclóricos, com o objetivo de identificar como as vicissitudes dos processos de 
apropriação e reescrita no entremeio dos códigos gráficos institucionalizados convencionalmente, 
fazem emergir a voz, arroladas em suas características identitárias, discursivas e culturais. No 
que se refere à fundamentação teórica, nos valeremos de incursões aos trabalhos de Frederico 
Fernandes (2007), Jerusa Pires Ferreira (2003, 1995), Carlos Pacheco (1992), Maria Inês Almeida; 
Sônia Queiroz (2004). 
Palavra-chave 1: Poesia 
Palavra-chave 2: Oralidade 
Palavra-chave 3: Voz 
Palavra-chave 4: Escrita

Ana Maria César Pompeu (Universidade Federal do Ceará) Aristófanes do grego para o 
cearensês: uma desleitura da comédia antiga grega?

A comédia de Aristófanes vincula necessariamente a boa vida do campo à paz na cidade revelando 
os artifícios da linguagem urbana que reproduzem a guerra. A tradução das comédias Acarnenses 
e Paz, de Aristófanes, para o cearensês apresenta alternativas de expressividade da língua 
portuguesa, na linguagem matuta característica do homem do interior do Ceará no nordeste 
brasileiro, para a expressividade da comédia aristofânica, reconhecendo a forte inspiração da 
musa da comédia na cultura cearense e promovendo a aproximação de duas culturas distantes 
no tempo e no espaço, mas aproximadas na expressividade cômica da vida no campo diante da 
cidade. Em Acarnenses, a paz de Diceópolis é particular (mas ele representa uma cidade justa), 
já na peça Paz, Trigeu resgata a deusa Paz para todos os gregos. Podemos identificar a figura do 
poeta cômico e sua poética acerca da gênese da comédia, ao atribuir a paz ao deus Dioniso, através 
do vinho, representado nas palavras Trigédia e Trigeu, em Acarnenses e Paz, respectivamente. O 
radical comum dessas palavras é tryx, trygós, que significa borra de vinho ou vinho novo. É a festa 
do vinho novo que traz a paz aos campos e à cidade, assim como no teatro de Dioniso a comédia 
celebra a vida, no voo de um besouro comedor de fezes, simbolizando a própria comédia, pilotado 
por um vindimador, Trigeu, que representa o poeta cômico, com o objetivo de libertar a deusa Paz 
das garras da Guerra, ou salvar as cidades gregas da destruição, na peça Paz. Da mesma forma que 
a cidade justa, Justinópolis, em Acarnenses, financiou a paz particular para si e a sua família, a paz 
que vem como vinho de 30 anos. As festas juninas do Brasil trazem o campo para a cidade através 
do estabelecimento de um arraial, cenário matuto, com quadrilhas, fogueiras, casamentos, comidas, 
bebidas, e principalmente o falar característico do camponês nordestino, que, ao provocar o riso 
do citadino, quebra e faz cair a máscara dos artifícios da civilização diante da pureza e rusticidade 
da natureza matuta. Da mesma forma que o teatro ateniense trazia a comédia diante da cidade 
desmascarando os artifícios comerciais e guerreiros e provocando o riso no intervalo da guerra 
com o interlúdio cômico. Traduzimos os personagens do campo de Acarnenses para o cearensês 
matuto e comprovamos que houve um ganho ou uma recuperação da expressividade cômica para 
os camponeses aristofânicos. A comédia Paz, que traz camponeses mais rústicos e expressões mais 
obscenas no sentido escatológico, recuperará parte de sua expressividade ao se despir dos artifícios 
da linguagem civilizada e se vestir com a natureza matuta, mas agora cearense em vez de ateniense, 
numa desleitura e desescrita da comédia grega antiga. 
Palavra-chave 1: Aristófanes 
Palavra-chave 2: Cearensês matuto 
Palavra-chave 3: Comédia grega antiga 
Palavra-chave 4: Desleitura

Marta López García (UFRJ) O leitor/espectador como co-autor: “El chico de la última fila de Juan 
Mayorga”

Juan Mayorga (Madrid, 1965) é hoje um dos grandes nomes do teatro espanhol contemporâneo, 
autor de uma extensa produção representada em todo o mundo e traduzida a numerosos 
idiomas. Uma dramaturgia profunda, comprometida e metódica que já recebeu, entre outros 
reconhecimentos, o Prêmio Nacional de Literatura Dramática (2013). Num esboço de sua concepção 
de teatro, e partindo das próprias palavras do escritor, diríamos que ele é político, no sentido de 
que “convoca a polis”, é de “autoria coletiva” e quer suscitar “a crítica e a utopia” no público; um 



XV encontro abralic Guia de Programação
33733

6
teatro de ideias, que a partir da dramatização de uma experiência humana concreta procura revelar 
uma realidade mais profunda, deixando nas mãos do receptor esse “salto à ideia”. Nesse sentido, 
considerando que uma das premissas fundamentais da produção artística mayorguiana é a do leitor/
espectador como cocriador, se analisará de que forma esta se concreta na peça El chico de la última 
fila (2006). Para começar, a mise en abyme da escritura usada na construção da obra, resulta o 
veículo perfeito para a reflexão sobre o ato de narrar e de ler. Através de este recurso metaficcional, 
os textos que o protagonista (Claudio, um adolescente que está cursando o ensino médio) redata, 
cobram vida frente ao leitor/espectador (dentro do mundo ficcional, Germán, um professor de 
literatura bastante desmotivado, que atua também como crítico e coautor; na plateia, o público) 
para converter-se, junto com os vários questionamentos sobre o processo de criação e de recepção, 
na própria peça teatral. Uma peça que é sobre tudo uma discussão sobre poética literária e arte nos 
dias de hoje, e também, sobre o papel social da escola, sobre a relação de mútua dependência que 
se estabelece entre o artista e o poder, sobre o caráter ambivalente da imaginação como fuga ou 
como superação do mundo. Porque a aspiração máxima de um teatro comprometido com a palavra e 
com a realidade, é provocar uma experiência que o público possa levar consigo uma vez fechadas as 
cortinas, achar os mecanismos para mantê-lo sempre alerta e implicá-lo nos acontecimentos, deixar 
lacunas que ele possa completar. Como diz Germán para Claudio num determinado momento: “o 
leitor é como o sultão de Xerazade: se me entedias, te corto a cabeça. Há quem não ache necessário 
tudo isso: conflitos, incertezas… mas eu preciso que aconteçam coisas. Eu e todo o mundo, salvo 
quatro pedantes extraviados. As pessoas precisam que lhes contem histórias”. 
Palavra-chave 1: teatro contemporaneo 
Palavra-chave 2: poética literaria 
Palavra-chave 3: leitor/espectador 
Palavra-chave 4: co-autoria

Joabson Lima Figueiredo (UNEB / UFBA) Cartografias sertanejas: cascalho entre páginas e telas

Este estudo possui em seu esteio a literatura comparada. O ponto de convergência a ser analisado 
é o processo de representação cultural do sertão no romance Cascalho, de Herberto Sales e o filme 
Cascalho, de Tuna Espinheira (2005). Além disso, evidenciar-se-á também o desenvolvimento 
e a transformação dos discursos acerca do sertão como categoria problemática, no geral, como 
identidade viável ou vir-a-ser, em particular. O sertão – o espaço do outro – local que povoa o 
imaginário nacional e sempre revisitado por autores, tanto na literatura como também no cinema. 
O sertão representado nas obras supracitadas – em uma das leituras possíveis – desliza sobre 
os arquétipos da cultura sertaneja e provocam uma possível transformação. Esta transformação 
nos discursos seria baseada numa modificação no plano sócio histórico, daí que a abordagem 
estabeleça, partindo dos dispositivos de Herberto Sales e de Tuna Espinheira, o esboço de uma 
cartografia sertaneja baiana - que iria do mito fundacional à utopia da modernização. O estudo 
identificará uma consonância do plano literário e cinematográfico com o social, sem, é claro, 
considerar a literatura ou o cinema meramente como reflexos da sociedade e da situação histórica. 
O ponto de contato se daria no aspecto em que o discurso acerca da sertanidade e dos discursos 
representativos mostram graus de elaboração consonantes com as transformações e performances 
dentro desse campo. Logo, o objeto de exame deste texto, portanto, são os significados desse 
discurso. O propósito central é demarcar e problematizar as representações de sertão, enquanto 
cartografia e paisagem social, nos discursos de Herberto Sales e Tuna Espinheira. A partir do 
diálogo que os autores estabelecem com os textos operatórios do sertão pré-construído, atentando 

para as ênfases e omissões, reiterações e deslocamentos que ali são postos, como também para as 
formas como ele recorta, localiza, aprisiona, classifica, hierarquiza, define, enquadra e exclui/inclui 
o sertão na história. Assim, o estudo aqui proposto busca flagrar os mitos e estereótipos, estigmas 
e imagens que vão emergindo na configuração, tencionando perceber que filiações políticas elas 
insinuam, os mecanismos de poder que se apresentam, que projetos são ali anunciados. Essas 
artimanhas, ou técnicas narrativas, se aproximariam numa espécie de codificação que permite ao 
narrador expor sobre as cartografias sertanejas em índices comuns: a narrativa focada na memória, 
possuindo como ponto de observação a experiência interior; a experimentação linguística, em 
graus variados, de acordo com o objetivo de cada narrador e tipo de texto; a ideia latente de 
testemunho ou de relato, no sentido de que os narradores se propõem a fixar, através do texto, uma 
subjetividade que retoma ao narrador clássico benjaminiano. 
Palavra-chave 1: Herberto Sales 
Palavra-chave 2: Literatura comparada 
Palavra-chave 3: Sertão 
Palavra-chave 4: Cinema

Daniela Barbosa de Oliveira (UFJF) Representações de um sertão: Canudos em prosa, verso, risos 
e mitos.

A Guerra de Canudos, ocorrida em finais do século XIX, no árido sertão baiano é, ainda hoje, 
lembrada como maior conflito armado da história de nossa recente república. Figuras como 
Antonio Conselheiro e Coronel Moreira Cesar ocupam lugar de destaque no simbolismo que 
envolve este acontecimento e contribuem para a manutenção de Canudos no imaginário popular. 
Por seu caráter icônico, o evento foi amplamente representado por diversos setores sociais e 
artísticos contemporâneos ao fato e, também distantes dele, tanto no tempo quanto no espaço. 
O clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha e sua, quase um século mais jovem, “recriação” 
literária, A Guerra do Fim do Mundo, de Mario Vargas LLosa, são considerados os dois maiores 
contributos da Literatura em relação ao episódio oitocentista brasileiro. No entanto, na linha 
proposta por Dominick LaCapra, todo evento possui um universo de “contextos possíveis”. Ou 
ainda como salienta Ken Wilber, “vivemos em um mundo de hólons”, no qual um “todo” é também 
“parte” de outro ainda maior, que é também “parte” de outro que o englobla, numa dinâmica 
infindável. Nesse sentido, é correto afirmar que cada representação de Canudos é apenas parte 
de “todos” múltiplos, de modo que o que se prepõe neste trabalho é a breve análise de alguns 
contextos possíveis de observação da Guerra de Canudos no caleidoscópio diversificado de suas 
representações, dentre as quais destacaremos o contexto representativo da História, da Literatura, 
do Jornalismo e dos Estudos de Gênero. Admitindo, no entanto, que estes não se constituem 
enquanto sistemas fechados, senão escorregadios e permeáveis, que, quando postos em diálogo 
conseguem fornecer pontos de vista enriquecidos do objeto, o que não poderia ser oferecido pela 
observação de um único fragmento, mas que ao mesmo tempo é apenas parte de outras infinitas 
e possíveis imersões. Trata-se de proposta interdisciplinar de análise não apenas pelo conteúdo 
exposto, mas também pela formação da proponente: graduada e mestre em História e doutoranda 
em Estudos Literários. 
Palavra-chave 1: Canudos 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: História
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Diálogos Brasil-França: Tradição E Renovação

Coordenadores: 
Valter Cesar Pinheiro (UFS) 
Márcia Valéria Martinez De Aguiar (UNIFESP – FAPESP) 
Maria Cláudia Rodrigues Alves (UNESP - IBILCE – SJRP)

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 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. 

PALAVRAS-CHAVE: Relações culturais Brasil-França; Literatura e outras artes; História da literatura 

comparada; Estudos tradutológicos

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Valter Cesar Pinheiro (Universidade Federal de Sergipe) Das boates da Butte à Prisão de São 
Lázaro: um giro pela Paris da Belle-Époque em Senhor Dom Torres, de René Thiollier

René de Castro Thiollier (1884-1968) participou de dois dos mais significativos acontecimentos 
de nosso Modernismo: a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, e a famosa “viagem de 
redescoberta do Brasil” – ao lado de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Paulo 
Prado e Blaise Cendrars – às cidades históricas de Minas Gerais em 1924. O jornalista, escritor e 
advogado paulista publicou contos (Senhor Dom Torres, em 1921, e A Louca do Juqueri, em 1938), 
estudos histórico-biográficos (Um grande chefe abolicionista: Antônio Bento, A República Rio-
Grandense e A Guerra Paulista de 1932 e A Semana de Arte Moderna: depoimento inédito de 1922), 
ensaios (O homem da galeria e Episódios de minha vida) e um romance inacabado, Folheando a 
vida, que, de 1942 a 1950, foi publicado sob a forma de folhetim nas páginas da Revista da Academia 
Paulista de Letras. Na comunicação intitulada “Das boates da Butte à Prisão de São Lázaro: um giro 
pela Paris da Belle-Époque em Senhor Dom Torres, de René Thiollier”, pretende-se examinar no conto 
“A Prisão de São Lázaro” as referências – literárias, históricas, culturais e turísticas – à Paris do final 
do ottocento. Nesta história (de caráter acentuadamente autobiográfico), o narrador relata a visita 
que fizera havia alguns anos a um presídio feminino parisiense. A lembrança do que se sucedera 
em Saint-Lazare viera a reboque de uma sucessão de reminiscências despertadas pela passagem de 
companhias líricas francesas pela capital paulista. A fim de revivificar uma ocorrência tão significativa 
em sua vida, o narrador transporta, para o relato que faz da visita às dependências da famosa prisão 
feminina, as anotações que fizera em diário, com o intuito de aniquilar a distância entre o tempo 
do enunciado e o tempo da enunciação e de permitir aos leitores que vivenciem aquele que é o fato 
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central do conto. O procedimento, seja dito de passagem, não é bem-sucedido: a transcrição de páginas 
pretéritas, substituindo voláteis lembranças pelo registro efetivo da ida ao presídio, em lugar de trazer 
o evento para o momento da enunciação, atualizando-o, faz o movimento oposto, levando o leitor ao 
passado. A estratégia teria logrado êxito se o registro, pelas características do gênero a que pertence 
– o diário –, efetivamente justificasse sua incorporação à narrativa. Transportando-se à Cidade Luz, 
a voz homodiegética rememora flâneries às margens do Sena, jantares regados a champanha nas 
“escandalizadoras boîtes da Butte” e os tempos de colégio no último decênio do século XIX, época 
em que, para aquele jovem brasileiro leitor de Victor Hugo, as ruas parisienses eram infestadas 
de Quasímodos, Gringoires e Esmeraldas. Paris, em suma, aparecia-lhe “pitorescamente frisada, 
encrespada e papelotada de páginas de romances de Eugène Sue e Xavier de Montépin...” (às quais se 
poderiam acrescentar os versos de Chénier transcritos na narrativa e passagens de Manon Lescaut, de 
Prévost, igualmente lembrado pelo narrador). Sobre o evento – a temporada lírica francesa no Teatro 
Municipal de São Paulo – que dá início às reminiscências de que se constitui a narrativa, vale ressaltar 
que os ambientes frequentados pela elite paulistana restringem-se, não apenas em “A Prisão de São 
Lázaro”, mas em todos os contos que integram a coletânea de René Thiollier, àqueles consagrados à 
arte e à cultura (é curioso notar que, a despeito das múltiplas descrições de bibliotecas particulares, 
não há uma única menção às livrarias paulistanas nas narrativas, ausência que se torna ainda mais 
grave se associada às origens do autor e à sua infância nas dependências da Livraria Garraux), daí a 
importância às alusões ao teatro paulistano, dedicado à música sinfônica e às montagens operísticas. 
Clubes, prostíbulos de luxo ou restaurantes mundanos, esferas de urbanidade igualmente relevantes, 
somente serão retratados em obras posteriores. No primeiro volume de contos do cronista social, 
jantares diplomáticos ou cabarés à altura da nobre estirpe bandeirante são encontráveis apenas na 
Avenue Kléber ou nas tais “boîtes da Butte”... Por fim, é igualmente relevante destacar que “A Prisão 
de São Lázaro” é dedicado ao autor mais lido do Brasil no raiar do século XX: Coelho Neto. O autor 
maranhense praticou, ao longo de sua extensíssima obra, todos os gêneros literários, e sua visão 
da literatura foi arduamente combatida por alguns de seus contemporâneos (dentre os quais Lima 
Barreto, que não se furtava a criticá-lo pela preocupação excessiva com o estilo, negligenciando 
questões sociais, políticas e morais). Coelho Neto, ao lado de outros grandes escritores – notadamente 
francófonos, como Anatole France e Maurice Maeterlinck –, integra o rol das referências de René 
Thiollier (e prenuncia, no limiar do texto, uma escrita que, em plena década de 1920, dá as costas para 
o movimento artístico que se anuncia em solo brasileiro). 
Palavra-chave 1: Relações França-Brasil 
Palavra-chave 2: Contos Brasileiros 
Palavra-chave 3: Realismo-Naturalismo 
Palavra-chave 4: René Thiollier

Dibo Mussi Neto (IBILCE/Unesp) Modernidade: de Baudelaire a Drummond, a cidade e a 
linguagem, pontos de contatos

A “modernidade” vem sendo discutida, de forma interdisciplinar, ao longo de décadas. No entanto, o 
que se sabe é que não há uma definição cabal sobre ela e que, nas diferentes áreas do conhecimento, 
a definição adotada é sempre provisória. É com Baudelaire que a palavra “modernidade” realmente 
se fixa. Só depois do emprego que Baudelaire faz dela, e a define nos seus textos, que o conceito 
passa a ser discutido. Em “O pintor da vida moderna” (1859-60), obra de maturidade do poeta 
francês, a modernidade é definida como efêmera e fugidia, mas também como eterna e imutável. 
Baudelaire define modernidade como o caráter contraditório dos novos tempos. Baudelaire viveu em 

um momento histórico propício que lhe permitiu participar das transformações que a belle époque 
operou em Paris - que nas palavras de Benjamin, era a capital do Século XIX. O poeta presenciou as 
grandes transformações na estrutura da cidade, operadas por Haussmann, e viu eclodir as rápidas 
transformações ocasionadas pela Revolução Industrial. Décadas mais tarde, no Brasil, o poeta mineiro 
Carlos Drummond de Andrade foi quem viveu um período de grandes transformações e, assim como 
o poeta francês, foi sensível a elas. Drummond vivenciou a mudança do campo para cidade, saindo de 
Itabira-MG, cidade provinciana, passando por Belo Horizonte-MG, projetada para ser industrial, para 
fixar residência na então capital do país, a cidade do Rio de Janeiro-RJ. Assim como Baudelaire, o poeta 
brasileiro esteve no centro das transformações sociais da modernidade e, durante praticamente todo 
o século XX, escreveu sobre as transformações que esse cenário vivia. Notadamente, são muitos os 
pontos de encontro na poesia dos dois Carlos, elas se interseccionam em muitos motes e nitidamente 
Drummond bebe da fonte baudelairiana, fazendo ecoar no decorrer do século XX traços do trabalho 
poético iniciado por Baudelaire no século XIX. Esse novo mundo, industrial e urbano, operado pelo 
sistema capitalista, figura na obra dos poetas modernos, o que nos leva apontar nesta comunicação, 
por meio de um panorama das obras de Charles Baudelaire (1821-1867) e Carlos Drummond de 
Andrade (1902-1987), quais são os pontos de contato na poesia dos dois Carlos e como o poeta 
parisiense influenciou na obra do poeta brasileiro. Para isso, buscamos os motes em comum na poesia 
de ambos, sobretudo na importância que a cidade assume nessa época denominada “modernidade”, 
sendo palco onde a poesia se encena. Buscamos mostrar também como a experiência com a linguagem 
poética de ambos os autores se tangenciam e de que forma elas se aproximam. 
Palavra-chave 1: Modernidade 
Palavra-chave 2: Charles Baudelaire 
Palavra-chave 3: Carlos Drummond de Andrade

Márcia Eliza Pires (UNESP) Cecília Meireles e Charles Baudelaire: a transfiguração da palavra 
rumo ao infinito

A poesia de Cecília Meireles (1901 - 1964) e a poesia de Charles Baudelaire (1821 - 1867) têm muitos 
pontos de convergência apesar de os escritores integrarem períodos literários de longa distância 
cronológica. Cecília Meireles ocupa espaço de acentuada rarefação se for comparada aos escritores do 
movimento modernista de São Paulo, uma vez que em seu projeto poético não se verificam a brusca 
cisão com os valores literários antecedentes. Por colaborar com a revista Festa, Cecília Meireles 
mantém proximidade com o grupo dos intelectuais Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Murilo Araújo, 
Barreto Filho e Brasílio Itiberê. Identifica-se com esses intelectuais no que diz respeito à ideia de 
renovação das letras de maneira equilibrada, sem extremismos. Contudo, a poetisa transgride os 
padrões de Festa, uma vez que aderindo “à religiosidade cósmica e imanentista” e “experimentando 
o divino na convivência com os seres criados” (GOUVEIA 2002, p.101), opõe-se ao ideário de total 
transcendência de Tasso da Silveira. Além disso, não é comum à sua obra a presença da paródia, nem 
tampouco o emprego do coloquialismo. Antes, sua poesia é perfilada pelo forte apelo à sonoridade, à 
sugestão e também por um hermetismo que faz com que a linguagem se mostre até certo nível críptica 
– bem ao gosto dos simbolistas dos decênios finais do século XIX. O interesse pela observação dos 
seres e objetos desimportantes, na intenção de perscrutar a integração entre o homem e os elementos 
que o circundam, estabelece elo com a poética do precursor do Simbolismo Charles Baudelaire. Dado 
à noção iconoclasta de sua obra, atribuem-se ao “poeta maldito” a capacidade de revisitar os conceitos 
de beleza até então cristalizados pela premência da harmonia. O sentimento de exílio, de melancolia e 
de tédio em relação ao dado imediato, bem como diante da preocupação com o progresso estritamente 
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material em detrimento do desenvolvimento da esfera do espírito são aspectos propulsores para que 
a produção baudelairiana apreenda a beleza na atmosfera caótica na modernidade. Paradoxalmente, 
esse fator suprime o asco da antipoesia tão peculiar à esfera burguesa. A produção de Cecília Meireles 
e de Charles Baudelaire é caracterizada pelo intento da supremacia da capacidade imaginativa, por 
sua vez, motivada pela busca do inusitado e da beleza nos elementos que – segundo as concepções 
tradicionais do conceito de belo – jamais seriam dignos de atenção. Desse modo, seres e objetos 
são compreendidos por meio de novas significações – noções fundamentadas na perspectiva da 
transfiguração de seu caráter ordinário para o inusitado e para o superior (a inspiração sob a égide 
do intelecto). Há que se destacar que a mistura e a reciprocidade entre sensações físicas e anímicas 
(as sinestesias), referendam a plenitude do universo da imaginação; instaurando o rompimento com 
o prosaico justamente pela potência transfiguradora promovida pela palavra. Este trabalho propõe 
cotejar os poemas “Canção do deserto” (Vaga música) e “L’étranger” (Spleen de Paris) no propósito 
de refletir sobre as semelhanças concernentes ao processo de suas criações poéticas. Uma das 
similitudes relaciona-se ao fato de que ambos os sujeitos poéticos são atraídos pelo poder de evocação 
dos elementos da exterioridade, renegando seu caráter meramente descritivo e artificialmente 
caracterizado de acordo com o ponto de vista do prosaico. O eu lírico de Cecília Meireles e de Charles 
Baudelaire atuam como deidades aqui no espaço comum, longe dos assuntos exclusivamente etéreos. 
Por meio da faculdade imaginativa recriam conceitos, põem por terra definições preestabelecidas e 
imutáveis. Cotejar suas personas poéticas consiste em propor novas leituras acerca da obra desses 
escritores de inestimável importância para a cena da poesia brasileira e francesa modernas. 
Palavra-chave 1: Cecília Meireles 
Palavra-chave 2: Charles Baudelaire 
Palavra-chave 3: Poesia brasileira 
Palavra-chave 4: Poesia Francesa

Mariana Alves de Faria (UNESP) A imagem da mulher em Baudelaire e em Drummond

Nesse resumo, consideramos importante destacar, além da análise da poética do poeta francês Charles 
Baudelaire e do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, de que maneira constroem a imagem 
feminina em seus poemas, pois a mulher, com o desenvolvimento das cidades, deixa de ser pintada 
de maneira idealizada, deixa de ser vista como heroína, como simples objeto de adoração, típica da 
atitude romântica, para ser incorporada como mais um elemento dentre outros nessa nova paisagem 
urbana que se desenvolve a partir da metade do século XIX. Para que se entenda porque Drummond 
dialoga com Baudelaire, faz-se necessário analisar de modo crítico como se dá a influência da poética 
de Baudelaire na poesia drummoniana. Só após o estudo comparativo poético é interessante trazer à 
tona a análise comparativa sobre a imagem feminina em seus poemas. Como se sabe, Baudelaire foi 
bastante influenciado por Edgar Alan Poe e traduziu praticamente toda sua obra, inclusive “A filosofia 
da composição”, em que o poeta inglês explica quais seriam algumas de suas técnicas utilizadas ao 
compor, negando a crença de que o poeta escreve seguindo apenas sua inspiração. Seguindo essa linha 
de pensamento, podemos considerar que tanto Baudelaire quanto Drummond relacionavam-se com 
a linguagem de maneira bastante próxima, pois apresentavam senso crítico semelhante a respeito do 
fazer poético. Isso significa que, para ambos, tal criação era fruto de um trabalho cotidiano, de uma 
luta árdua entre o poeta e a palavra, sendo que o resultado final depende muito mais do esforço do 
poeta ao criar e desenvolver um tema. Percebemos claramente essa aproximação de pensamento ao 
compararmos, por exemplo, “O lutador” (José, 1942), de Drummond, e “Le soleil” (Les fleurs du mal, 
1857), de Baudelaire, em que tanto o lutador quanto o esgrimista lutam com as palavras para, ao 

final dessa batalha, chegar ao resultado final, que é o poema. Tendo isto posto, ao voltarmos nossos 
olhares para a obra de Baudelaire, percebemos que raramente há uma visão positiva em relação à 
imagem da mulher, sendo que esta aparece, em grande parte de sua obra, comparada ao demônio, ao 
vampiro, ao maldito, à figura da prostituta, ou seja, está relacionada a figuras depreciativas. Em “La 
destruction”, Baudelaire relaciona a imagem da mulher à do demônio. Percebemos, nesse segundo 
poema, a intenção evidente de mostrar a imagem da mulher como algo maligno, algo que causa o mal, 
ao relacioná-la à imagem do demônio, já que dentre todas as formas que poderia tomar ele escolhe 
justamente a imagem da mulher como o ser que levará à destruição. Perseguindo sua vítima sem 
cessar, é da presença constante dessa mulher-demônio que provém sentimentos negativos como 
a culpa, o tédio sem fim, a confusão que assola o eu lírico. Ela o leva para longe dos olhos de deus, 
conduzindo-a à fadiga, ao tédio sem fim, à confusão e, enfim, à destruição. Assim, Baudelaire retrata 
a figura feminina por meio de imagens desprezíveis, inferiores e que, de alguma forma, prejudicam 
o eu lírico. Por outro lado, voltando nosso olhar para a obra de Drummond, principalmente seu 
primeiro livro de poemas, Alguma poesia, notamos uma outra postura em relação à imagem da mulher, 
mostrando uma visão menos negativa e agressiva e mais contemplativa, como em Cabaré mineiro. No 
cabaré, o centro das atenções é a dançarina que, desde o começo do poema, aparenta não ser a mulher 
idealizada: seu corpo é gordo, não possui todos os dentes, apresenta marcas na pele de picada de 
mosquito e de bala de revólver, o que já deixa bem claro o lugar degradante em que se encontra. Mas 
mesmo assim, mesmo aparentando não seguir padrões de beleza ditados pela maioria, “cem olhos 
morenos estão despindo”, “cem olhos brasileiros estão seguindo” essa mulher, mostrando que, ainda 
que não possua uma imagem sensual como no início do primeiro poema de Baudelaire (que é o que 
chama a atenção do eu lírico), a dançarina espanhola é objeto de desejo, não de repulsa. Em Cabaré 
mineiro, a figura da mulher aparece portando basicamente defeitos, mas isso não vem ao caso, já que 
naquele ambiente ela é vista como “linda, linda gorda e satisfeita”. Isto é, mesmo Baudelaire utilizando 
a imagem da femme fatale para retratar a mulher no início do poema, ao final, a figura feminina se 
torna grotesca, que é justamento o caminho contrário trilhado pela mulher do poema de Drummond: 
sua descrição começa sendo o que parece ser depreciativa, porém, termina como uma mulher satisfeita 
com a própria imagem e que atrai a atenção dos que ali estão. Notamos que, em relação aos poemas 
escolhidos, enquanto Baudelaire pinta a mulher como um ser causador de ilusões grotescas, como um 
ser irreal causador de algum mal ao homem que está próximo a ela, Drummond mostra uma visão mais 
real sobre a mulher. 
Palavra-chave 1: Baudelaire 
Palavra-chave 2: Drummond 
Palavra-chave 3: figura feminina 
Palavra-chave 4: Modernidade

Monelise Vilela Pando (UNESP-IBILCE) Rimbaud e Baudelaire em Todos os cachorros são azuis, 
de Rodrigo de Souza Leão

Caracterizada pela polifonia, desordem e fragmentação, a narrativa de Todos os cachorros são 
azuis (2008), de Rodrigo de Souza Leão é delineada por uma voz narrativa que diz de sua estadia 
em um hospital psiquiátrico cujo cenário para a história se apresenta em meio a uma trama 
de referências culturais. Em especial, alusões iluminadas de um repertório musical e social 
em que o contexto das décadas de 1960, 1970 e 1980 estão fortemente presentes. Durante o 
desenvolvimento narrativo poderíamos até mesmo traçar uma espécie de percurso cultural 
trilhado na obra baseando-nos nas inserções e referências citadas. Em um primeiro momento, 
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todo esse repertório se expressa em desordem, através de digressões e fluxos de consciência que 
conformam informações desconexas, alucinações e descrições cruas do universo manicomial 
sob o pano de fundo de informações sobre músicas, produtos, atores e filmes em cartaz, etc. A 
literatura, por sua vez, aparece na narrativa do contemporâneo carioca de maneira mais incisiva. 
Não é somente questão de afirmar que o diálogo com os clássicos é retomado na escrita de Leão, 
pois a presença da leitura de Rimbaud e Baudelaire, por exemplo, não se mostra apenas no âmbito 
das referências literárias, os poetas franceses têm sua figura personificada dentro da própria 
narrativa, a eles são dadas características psicológicas, e adquirem condição de personagem. 
Interessa-nos analisar quais são as circunstâncias em que surgem na obra um poeta ou outro. 
Quais são as percepções do narrador a respeito de cada um dos poetas e que papel desempenham 
na narrativa. Seriam de fato personagens? Estariam atuando como alucinações no contexto do 
hospital psiquiátrico? E finalmente, verificar como a poesia de cada um vai sendo costurada ao 
texto. A literatura francesa e seus inúmeros desdobramentos, diálogos e contribuições para com 
a cultura de forma geral, são consolidados por uma enormidade de estudos, e a fim de que este 
seja uma contribuição que congrace esse contato partiremos de Carelli (1994), Nitrini (1993) 
além de Kristeva (1969), Tiphaine Samoyault (2008) e Gérard Genette (2009), para compreender 
como o conceito de intertextualidade vem sendo articulado na poética do autor, acreditando que 
tal metodologia nos permitirá melhor compreendermos o procedimento narrativo de diálogo 
que se estabelece no texto de Rodrigo Leão, e posteriormente traga as claras as inúmeras facetas 
assumidas pelo repertório advindo da leitura dos poetas franceses. 
Palavra-chave 1: literatura brasileira contemporânea 
Palavra-chave 2: Rodrigo de Souza Leão 
Palavra-chave 3: Rimbaud Baudelaire 
Palavra-chave 4: diálogos literários Brasil-França

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Maria Claudia Rodrigues Alves (UNESP-IBILCE) Epígrafes francesas/em francês no romantismo 
brasileiro

O uso das epígrafes sempre foi uma forma de os escritores brasileiros demonstrarem sua admiração 
pelos escritores estrangeiros, sobretudo franceses. Prática retomada no século XVIII em literatura 
e, no Brasil, por nossos Árcades, encontra seu apogeu no século XIX. Os escritores românticos 
brasileiros foram grandes utilizadores desse recurso de inclusão do paratexto. Trechos de escritores 
franceses ou mesmo de outra nacionalidade, porém, em francês, sobejam em obras do século XIX no 
Brasil. Se por um lado, no decorrer do Romantismo brasileiro, observa-se que esse procedimento 
foi pouco a pouco se diluindo, por outro lado, pode-se ainda facilmente verificar, em um rápido 
levantamento, que a porcentagem de epígrafes francesas/em francês foi extremamente importante 
até o final do século. Gonçalves Dias epigrafou 95 vezes seus escritos e as epígrafes francesas/
em francês (33) são superiores às de língua portuguesa (21). Já em Álvares de Azevedo, um autor, 
convenhamos, “exagerado” e “intenso”, encontramos 125 textos epigrafados, dos quais 43 são de 
origem francesa. Das aproximadamente 70 epígrafes encontradas na obra em Castro Alves, quinze 
são em língua estrangeira, sendo dez em francês. Muitas são as motivações para a utilização de 
uma epígrafe: inicialmente cremos que se trata de uma homenagem, já que o conceito de imitação 
passa pela admiração, respeito, consideração pelo “imitado”. Trata-se de uma reverência que deve 

aproximar epigrafador de epigrafado, constatando uma afinidade e, com certeza, a revelação de um 
precursor. O autor epigrafador confere também autoridade canônica ao autor epigrafado, elemento 
importante na busca da identidade literária brasileira. Homenageando-o, o escritor brasileiro 
revitaliza igualmente a obra do artista epigrafado e avaliza, assim, sua própria obra. Ao fornecer 
um panorama desse recurso literário, observando mais atentamente a relação que se estabelece 
entre texto epigrafado e texto nacional, interessa-nos verificar de que maneira os escritores 
brasileiros evoluíram, tornando-se mais ousados, passando da admiração e homenagem a uma certa 
antropofagia literária, precursora de nosso Modernismo. 
Palavra-chave 1: Relações Brasil-França 
Palavra-chave 2: Epígrafes 
Palavra-chave 3: Paratexto 
Palavra-chave 4: Romantismo

Bruno Anselmi Matangrano (USP) Lendo Le Crapaud de Corbière: a imagem do sapo no 
simbolismo brasileiro

Animais carregados de simbologia, tanto por seu caráter metamórfico, quanto por seu duplo 
habitat, bem como pelo aspecto considerado muitas vezes grotesco, os batráquios têm interessado 
os poetas desde a Antiguidade, como se pode ver por sua presença nas Fábulas, de Esopo (que 
viveu entre os séculos VII e VI a. C.), que posteriormente seriam retomadas por Jean de La 
Fontaine (1621-1695), ou mesmo, pela peça As rãs (c. 405 a. C.), de Aristófanes (447 a.C.-385 
a.C.). No simbolismo de língua francesa, as imagens de rãs e sapos são utilizadas com frequência, 
sobretudo, estes que aparecem em poemas de Arthur Rimbaud (1854-1891), Jules Laforgue (180-
1887), Paul Verlaine (1844-1896), dentre outros, e ainda em vários poemas do simbolista belga 
Émile Verhaeren (1855-1916). No entanto, como símbolo, atinge notoriedade sobretudo com o 
poema “Le Crapaud”, publicado no livro Les Amours Jaunes, de Tristan Corbière (1845-1875), 
em 1873, obra e autor que permaneceriam pouco conhecidos até Les Poètes Maudits (1884), de 
Verlaine. Autor de difícil classificação, Corbière é muitas vezes lido como um romântico tardio, 
enquanto outros o leem como um decadente e/ou simbolista, ao lado de outros nomes de difícil 
classificação que publicaram na segunda metade do século XIX, como Charles Baudelaire (1821-
1867), o Conde de Lautréamont, Isidore Ducasse (1846-1870) e Laforgue. No Brasil, Corbière 
ganhou bastante notoriedade entre os autores vinculados ao simbolismo, que não apenas 
publicaram seus poemas originais em revistas do movimento (nomeadamente, na revista Rosa 
Cruz), como também buscaram traduzi-lo, como o fez Pedro Kilkerry (1885-1917), que soube 
transpor com bastante cuidado suas imagens, ritmo e tom irônico para a língua portuguesa. Em 
pouco tempo, nos anos 1890, o poema “Le Crapaud” se tornou tão célebre que logo surgiram 
diversos textos que com ele dialogavam, como os poemas “Sapo Humano” e “Clarões Apagados”, de 
Cruz e Sousa (1861-1898), que também retomou essa imagem nos poemas em prosa “Psicologia 
do Feio” e “Asco e Dor”. Dentre os simbolistas menos conhecidos, destaca-se “Batráquio”, de Alves 
Faria (1871-1899), e vários poemas nomeados simplesmente “O Sapo”, como os de Da Costa e 
Silva (1885-1950), Euclides Bandeira (1877-1948), José Severiano de Rezende (1871-1931) e 
outros. Por fim, a imagem ainda se faz presente nos contos “O Sapo”, de Nestor Vítor (1868-1932), 
e “Sapo!”, de Gonzaga Duque (1863-1911), tornando-se, como aponta Andrade Muricy em seu 
cuidadoso Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro uma temática típica do simbolismo 
brasileiro (1987, p. 1283). Diante deste cenário, o presente trabalho busca analisar a imagem do 
“sapo” na conjuntura do simbolismo nacional em perspectiva comparada ao simbolismo francês, 
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na tentativa de mostrar em que medida os brasileiros retomaram o poema de Corbière em suas 
próprias versões e em que medida propuseram novas interpretações a este importante símbolo 
tão frequente na literatura Ocidental. 
Palavra-chave 1: Imagem do Sapo 
Palavra-chave 2: Relações Brasil-França 
Palavra-chave 3: Simbolismo

Maria Luiza Berwanger da Silva (UFRGS/UNILASALLE) Poesia brasileira e Memória francesa

“A Influência francesa foi benéfica (...) , aquela que mais nos equilibra , aquela que mais nos 
permite o exercício de nossa verdade psicológica nacional, aquela que menos nos exige a 
desistência de nós mesmos “. Tomando como ponto de partida esta reflexão de Mario de Andrade 
apresentada no Jornal Diário da Manhã de Recife, de 16 de abril de 1936, considerada como 
eixo nuclear das relações Brasil-França e França-Brasil, este estudo examinará a eficácia dos 
modos e formas de representações estabelecidas com a alteridade francesa, no sentido de 
efetuar a leitura simbólica dessa textualidade do outro para a poesia brasileira, do Modernismo 
à Contemporaneidade. Com base na demarcação desse diálogo, pode-se perceber com evidência 
a composição de dois conjuntos de figurações singulares do estrangeiro, os quais emergem 
tanto de uma palavra de natureza confessa, observada ao nível de citações, epígrafes e versos 
de homenagem que celebram a produção francesa, quanto tornam possível verificar a presença 
incontestável de um outro conjunto, esse de natureza inconfessa, mas que se faz mediador de 
traços e vestígios da tentativa de poetas brasileiros de relocalizar o imaginário francês em gesto 
que o transfere para o imaginário brasileiro, sem contudo lhes retrair as distintas singularidades. 
Ao contrário, uma fertilidade poética é produzida que ressoa a cumplicidade dessas vozes 
dispares harmonizadas. Visto sob o ângulo desse jogo de reprocidades e, uma vez dispostos em 
intersecção, esses dois conjuntos produzem efeitos inusitados que desdobram a cartografia das 
representações da alteridade francesa, iniciando-se pelo projeto de reinvenção/invenção do 
Modernismo Brasileiro, o qual incidirá na experiência teórica, crítica e poética da reflexividade e 
da auto-reflexividade na Contemporaneidade. Desse modo, percebe-se, nesses desdobramentos, 
imagens exemplares da experiência atual que encontra a plenitude da voz poética na vivência 
de incidentes evocados como lugar e ato da escritura poética. Para tanto, o presente estudo 
investigará a paisagem poética brasileira com base na articulação do diálogo interdisciplinar 
estabelecido pelos estudos recentes sobre a Paisagem, Pensée-Paysage, de Michel Collot e Vivre 
de Paysage ou L´impensé de la Raison, de François Jullien , com a reflexão de Julia Kristeva e de 
G. Bataille convergentes na eficácia do entrecruzamento Paisagem/Alteridade para a experiência 
literária, artística e cultural do Brasil contemporâneo. Neste sentido, o livro intitulado Poésie 
Brésilienne et Résonances Françaises, de minha autoria , lançado no Salon du Livre de Paris em 
2015 pelas Éditions PÉTRA, Paris –França, ao percorrer os itinerários propostos por Mario de 
Andrade, conforme citação inicial, busca contribuir para a escritura da história literária brasileira, 
articulada sob o signo do Outro. 
Palavra-chave 1: poesia brasileira 
Palavra-chave 2: paisagem 
Palavra-chave 3: alteridade 
Palavra-chave 4: subjetividade

Márcio Venício Barbosa (UFRN) Escritura e amizade: o diálogo entre Leyla Perrone-Moisés e 
Roland Barthes

Este trabalho pretende aproximar as obras Diário de um Pároco de Aldeia (1936), do escritor francês 
George Bernanos, e Fronteira (1935), do escritor brasileiro Cornélio Penna. Ambos os autores 
compartilham uma inclinação pelo romance psicológico, que envolve conflitos existenciais e questões 
religiosas, mas não sob um viés doutrinante, como insiste a crítica reducionista ao classificá-los 
como escritores católicos. A religião, embora acompanhe a criação literária de Cornélio Penna e 
Bernanos, é um meio para buscar o encontro autêntico com o universo metafísico e sobrenatural, por 
isso os tópicos religiosos e sagrados de suas obras não podem ser considerados desvinculados dos 
questionamentos profanos, tampouco sobrepostos a estes. Para pensar a trajetória imaginária de seus 
personagens é necessário buscar a constituição de um sentido de vida, que envolve dúvida, incerteza e, 
principalmente, as encruzilhadas da alma. Nesse sentido, perpassar pelas questões religiosas significa 
propor com maior intensidade a aventura sobrenatural. Fronteira e Diário de um Pároco de Aldeia 
apresentariam um existencialismo cristão – trágico –, distante da verdade religiosa que ilumina as 
vidas com seus exemplos de fé, mas próximo do signo da contradição, da dúvida frente ao mistério e da 
inquietação provocada pela situação do mundo moderno. Desse ponto originário, tem-se a “experiência 
existencial fundamental”, que seria a gênese do caos e da ordem, de um destino satânico ou divino, 
encruzilhadas que se revelam nas obras de Bernanos e de Cornélio Penna. Compreender esse tema 
como um argumento recorrente e incandescente nos romances de ambos os autores é crucial, uma 
vez que, além de desencadear os acontecimentos e as reflexões dos personagens, configura, sobretudo 
nas obras que evocam a crença religiosa, um conflito irredutível, que pode pressupor uma existência 
insatisfatória e o aumento do niilismo. Os problemas teológicos evidenciam-se no estado psicológico 
dos personagens, um estado alheio e fragmentado, entregue a distrações, e submetido a uma 
ausência de sentido que torna a vida injustificável e insignificante, origem manifesta da destruição 
da humanidade. Essa falta de sentido não pode ser analisada se não se considera a decadência da 
experiência. Quando o cotidiano se torna carente de experiências comunicáveis, vive-se o princípio 
de uma realidade entediante que pode ser analisada como um problema relevante para compreender 
a narrativa de 1930. Dessa forma, pensar as encruzilhadas da alma e as insuficiências da existência 
é uma maneira de abordar e aprofundar a leitura das obras de Bernanos e Cornélio Penna, autores 
que viveram à mesma época, e cujas obras, em interlocução, ampliam-se na reflexão sobre um mundo 
diáfano e sem mistério, carente de sentido e falho em sua transmissão. 
Palavra-chave 1: Georges Bernanos 
Palavra-chave 2: Religião 
Palavra-chave 3: Cornélio Penna 
Palavra-chave 4: Romance de 1930

Martine Kuntz (UFC) Karam, Perec, Karam... ou o puzzle dos encontros

Esta comunicação discute alguns aspectos da obra de Manoel Karam (Rio do Sul, 1947 - Curitiba 1 
de dezembro de 2007) considerando em especial os títulos Comendo bolacha maria no dia do são 
nunca (1999), Pescoço ladeado por parafusos (2001) e Encrenca (2002). A discussão que propomos 
coloca tais textos em diálogo com La vie mode d”emploi - romans de Georges Perec (Paris, 1936 - 
Ivry-sur-seine, 1982), e rastreia pistas entre o literário e o lúdico, modelos taxonômicos diversos, 
verbetes, listas e números, elegendo como fio condutor da análise a ideia do puzzle. Procuraremos 
mostrar, de modo mais amplo, que a narrativa fragmentada de Manoel Karam, as múltiplas leituras 
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do real propostas, a prosa experimental que mescla lirismo e humor e nos remete aos Exercices 
de style de Raymond Queneau, o sopro de liberdade que varre a mente despreparada do leitor-
descobridor inscrevem a obra do autor curitibano nos registros do OuLiPo e a aproximam da 
linhagem de Georges Perec – “virtuoso oulipiano” nas palavras de Bernard Magné (1978); além 
disso, a inventividade da linguagem, que parece contar a história de si própria, as perguntas que 
permanecem sem respostas, o prazer desconcertado que sentimos ao ler Manoel Karam… com 
efeito, não são poucas as razões que nos levam a aproximá-lo de Georges Perec. “Até hoje ninguém 
escreveu sobre a minha relação com Perec” me comunicou Karam no dia 13 de setembro de 2007. 
Na mesma ocasião, ele me relatou também que tivera o projeto, não realizado, de escrever “Tentativa 
de esgotamento de um lugar curitibano”, parafraseando o livro que Perec escreveu na place Saint-
Sulpice, intitulado Tentative d”épuisement d”un lieu parisien (1975). Mediante o aprofundamento 
dessas reflexões, nossa discussão pretende mostrar que o leitor de um escritor foi, é e será um 
leitor do outro, leitor-parceiro frente à grande brincadeira do puzzle do qual, provavelmente, nunca 
encontrarão a última peça… nem nós. 
Palavra-chave 1: Karam 
Palavra-chave 2: Perec 
Palavra-chave 3: Puzzle

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Thiago Azevedo Sá de Oliveira e Sílvio Augusto de Oliveira Holanda (UFPA) Des hommes et des 
crabes (1966-2016): comparatismo e tradução para além dos 50 anos da edição francesa

No ano de 1966, sob a convergente repressão artística e política imposta pelo governo militar 
brasileiro, Josué de Castro (1908-1973), forçado ao exílio em Paris, assume na alteridade da língua e 
do discurso romanesco a posição do “outro”, partindo de inquietações geradas pela “instabilidade de 
sua identidade nacional”, para frisar a atividade do intelectual em condição de exílio, conferida por 
Edward Said, no livro Fora do lugar: memórias (2004). O escritor pernambucano situa na narrativa 
de Des hommes et des crabes, inicialmente publicada em francês, com tradução de Christiane Privat, 
o lugar de fala do sujeito excluído no Apartheid urbano do Recife, tomando a fome como elemento 
inventivo da condição humana. Em curso dos 50 anos da publicação desta obra, a aproximação entre 
as traduções francesa e brasileira possibilita discutir o processo tradutório, levando-se em conta as 
contribuições de Octávio Paz, Sandra Bermann e Jacqueline Penjon, respectivamente presentes nos 
textos Traducción: literatura y literalidad (1981), Recherche Littéraire/Literary Research (2010) 
e, Construção de uma paisagem brasileira na “Missão Francesa” (2011). De Bermann, por exemplo, 
deve-se inferir o destaque que atribui à tradução, no que se refere à capacidade de prolongar a 
vida de textos literários e culturais e também de intervir nos efeitos desses textos. Consonante à 
ideia da tradução como agente cultural, a leitura de Penjon, em voga das bases teóricas sustentadas 
por Marius Guyard, no clássico La littérature comparée (1956), permite que se pense a recepção 
do romance josueniano em face da “erupção inconformista” da narrativa histórica concebida na 
segunda metade de 1960 pelos escritores estrangeiros que viviam em Paris. A literatura expressa 
pelas obras de Gabriel García Marquez, Mario Vargas Llosa e Jorge Amado, autores (expoentes) do 
chamado boom da América Latina, talvez localize o espaço de ressonância da composição literária 

de Josué de Castro. No que tange à literatura brasileira deste período, pode-se dizer que o exercício 
da escrita josueniana consistia em ato de dupla resistência, considerando por um lado, o contexto 
sombrio do golpe de 1964 e, do outro, o cenário próspero da renovação ficcional provocada pela 
experimentação da linguagem nas textualidades de Guimarães Rosa, no Grande Sertão-veredas 
(1956), e Clarice Lispector, n’A paixão segundo G.H (1964). Assim, objetiva-se assimilar três questões 
inerentes à prática da interpretação, a fim de que se aproveite do comparatismo para além da 
mera recordação ao cinquentenário de Des hommes et des crabes: I) como a leitura comparada 
das traduções pode colaborar para o refinamento e a ampliação das visões sobre a crítica do texto 
literário; II) qual o papel da tradução na sua relação com a literatura e a cultura; e por fim, III) como 
tem se dado a recepção da bibliografia josueniana produzida na França. 
Palavra-chave 1: Comparatismo 
Palavra-chave 2: Josué de Castro 
Palavra-chave 3: Recepção 
Palavra-chave 4: Tradução

Eduardo de Oliveira Magalhães (UFRJ) O universo francês de Murilo Mendes

Esta comunicação se concentra no conceito de imagem relampejante, que busco desenvolver a 
partir da relação entre a prosa crítica de Murilo Mendes e a tradição cultural francesa, um dos 
principais pilares do projeto poético-crítico muriliano, tanto no âmbito dos movimentos artísticos 
e das correntes filosóficas quanto do misticismo e do catolicismo, tão importantes em sua obra. A 
cultura francesa é, portanto, primordial para a formação intelectual e sensível de Murilo, ainda que 
sua fortuna crítica pouco tenha trabalhado esta questão. O próprio Murilo afirmou em entrevista: 
“é preciso não esquecer que tenho uma formação francesa”. Sendo assim, esta comunicação 
aborda o universo francês de Murilo, suas publicações em língua francesa, sobretudo o livro 
póstumo Papiers, bem como suas leituras críticas e afetivas, não só da tradição, mas também da 
intelectualidade francesa de seu tempo. Essas leituras são “retratadas” principalmente em Retratos-
Relâmpago e A invenção do finito, livros em que Murilo cria um método dialógico de crítica de arte, 
estabelecendo com ela um jogo entre os lampejos (da obra) que tocam o espectador e os lampejos 
que este projeta na obra, ensaiando outras imagens que dialogam com os relâmpagos que a obra 
lhe provoca. A fortuna critica muriliana já destacou o fato de ele ter definitivamente se dedicado 
à atividade de critico de arte a partir de sua mudança para a Itália (1957), onde viveu os últimos 
dezoito anos de vida. Entretanto, pouco se ressalta que viver em Roma foi mais a consequência de 
uma oportunidade do que de uma escolha. Há, antes do advento de Roma, elementos primários 
(até então pouco abordados pelos estudiosos) que ligam inegavelmente Murilo à tradição cultural 
francesa. Ainda que seu livro de estreia (Poemas) seja marcado por uma brasilidade, devido à 
presença (sempre não ortodoxa) de elementos modernistas brasileiros, desde então é explícita a 
aproximação com o dadaísmo, o cubismo e o surrealismo. Mais que isso, há uma formação filosófica 
e religiosa francesa cuja importância é central em sua obra. Esta comunicação quer pensar a 
relação cultural entre as tradições francesa e brasileira a partir da imagética muriliana, através do 
conceito de imagem relampejante e das teorias da imagem de contemporâneos franceses como: 
Didi-Huberman, Rancière, Jean-Luc Nancy, etc. Há inúmeros caminhos por onde entrar no universo 
francês de Murilo. O que primeiro salta à mente, de modo geral, é o surrealismo (Breton, Magritte, 
Ernst, Artaud, Éluard, Prévert etc.). Mas há várias outras questões tão importantes quanto o aspecto 
surrealista (que em Murilo se deu “à brasileira”, como ele mesmo afirmou), como por exemplo: 
seus escritos em francês; as correspondências com os integrantes da revista Esprit, principalmente 
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Emmanuel Mounier e Albert Béguin (embora fosse suíço); a importância da lista interminável de 
artistas e intelectuais franceses presentes na obra muriliana (Victor Hugo, Camus, Jean Jouve, Pascal, 
Mallarmé, Rimbaud, Duchamp, Nerval, Ponge, Debussy, Char, etc.); o estudo comparativo entre a 
crítica de arte ensaística de Murilo, Apollinaire e Baudelaire. Eis alguns dos caminhos possíveis para 
entrar no universo francês de Murilo Mendes. 
Palavra-chave 1: Murilo Mendes 
Palavra-chave 2: Relações culturais França-Brasil 
Palavra-chave 3: Imagem relampejante 
Palavra-chave 4: Literatura e crítica de arte

Natália Gonçalves de Souza Santos (USP) A presença dos estudos de literaturas estrangeiras nos 
ensaios críticos de Álvares de Azevedo: primórdios do comparatismo no Brasil

O escritor romântico Álvares de Azevedo (1831-1852) escreveu, em torno do ano de 1850, quatro 
ensaios críticos, que funcionam como um complemento de sua atividade literária, desenvolvendo 
questões caras ao movimento romântico de forma ampla e, de maneira lateral, à sua manifestação 
brasileira. Neles, fica patente a leitura atenta que o autor faz dos periódicos literários em 
circulação no período, sobretudo os de origem francesa, e que se materializa por meio de citações 
e paráfrases referenciadas, relativamente abundantes, vindo a contribuir para o embasamento 
do debate proposto pelo autor. Desse conjunto, selecionamos, para esta comunicação, o ensaio 
Literatura e civilização em Portugal, por ser aquele em que as referências textuais são mais 
acentuadas, explicitando o diálogo com um grupo específico de autores, tais como Jean-Jacques 
Ampère, Xavier Marmier e Edgar Quinet, que ocupavam cadeiras universitárias de literaturas 
estrangeiras, inauguradas na França em 1830 e desativadas a partir de 1900. Consideradas como 
ancestrais do comparatismo literário do século XX, as disciplinas ministradas por esses críticos 
iniciam uma primeira onda sistemática desse viés investigativo, em território francês, que se 
apoia, em larga escala, nas reflexões oriundas da Alemanha. A abordagem do texto literário 
utilizada por esses professores valia-se consideravelmente da filologia, que buscava, de maneira 
geral, fazer a anatomia de diferentes línguas europeias, a fim de determinar suas origens, 
desenvolvimentos e intersecções, revelando, assim, ligações linguísticas e culturais insuspeitas 
entre os povos do continente europeu. Combinados ao historicismo e à teoria dos espíritos 
nacionais, tais estudos ofereceram uma perspectiva cosmopolita para se pensar a literatura, que 
é bastante pertinente num contexto político, nem sempre pacífico, de constituição de nações. 
Esse cosmopolitismo se baseia na diferença como traço comum entre as diversas comunidades, 
pontuando que o reconhecimento de si se dá por meio de um processo de alteridade, no qual 
a interdependência cultural e a circulação de ideias são imprescindíveis. Ao citar artigos de 
Ampère, Marmier e Quinet, professores de literaturas estrangeiras que publicaram na Revue 
des deux mondes, a partir da década de 1830, Álvares de Azevedo parece compartilhar desse 
anseio de abertura ao exterior, na tentativa de proposição de um projeto literário múltiplo à 
literatura brasileira, não circunscrito ao localismo. Nesse sentido, a própria construção formal 
de Literatura e civilização em Portugal sugere o compartilhamento de uma herança cultural 
secular, na qual nossa ex-metrópole desempenha um papel decisivo, e que é comunicada a nós, 
por meio dos vínculos linguísticos que nos unem a esse país. Tal herança deveria, assim, segundo 
Azevedo, ser convenientemente apropriada por nossos escritores do oitocentos para a fundação 
de uma literatura nacional. Analisando essas questões, o objetivo dessa comunicação é discutir 
as consequências trazidas pela transferência desse arcabouço teórico ao debate crítico proposto 

por Álvares de Azevedo em Literatura e civilização em Portugal, notadamente no que tange à 
percepção das trocas culturais existentes entre as mais diversas literaturas, verificável, inclusive, 
entre as literaturas matriciais. 
Palavra-chave 1: Álvares de Azevedo 
Palavra-chave 2: periodismo 
Palavra-chave 3: literaturas estrangeiras 
Palavra-chave 4: transferência cultural

Márcia V. M. de Aguiar (UNIFESP) A publicação de Corpo de baile na França dos anos 1960

Os anos que se seguiram à Segunda guerra mundial são marcados, nos Estados Unidos e na Europa, por 
um grande interesse pela América Latina, que se traduzia pela busca de conhecimento de sua cultura, 
principalmente no que se referia à música e à literatura. O caso da Knopf Incorporation é significativo 
desse movimento no universo norte-americano. Na pessoa de seus diretores, Alfred e Blanche Knopf, a 
editora sempre buscou novos talentos na Ásia e na Europa. Mas foi apenas com o advento da Segunda 
guerra mundial e com a “Política da boa vizinhança” instaurada pelo governo Roosevelt, que eles 
se voltam para a América Latina e passam a publicar, entre outros, Jorge Amado, Gilberto Freyre e 
Guimarães Rosa. No universo francês, a Gallimard cria em 1951, sob a direção de Roger Caillois, a 
emblemática coleção “La Croix du Sud”. Especializada na literatura latino-americana, inaugura-se 
com Ficções de Jorge Luis Borges e publica entre outros, nos anos subsequentes, Julio Cortázar, Alejo 
Carpentier, Augusto Roa Bastos, Rosário Castellanos e os brasileiros Gilberto Freyre, Jorge Amado, 
Vianna Moog e Graciliano Ramos. Pierre Seghers publica poetas brasileiros e hispanoamericanos - 
Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Marti, Neruda, Vallejo, Asturias, Guillén, Ruben Dario, Carrera 
Andrade, Octavio Paz – na coleção “Poètes d’aujourd’hui”. Dentro desse grande movimento de abertura 
à literatura estrangeira, as Éditions du Seuil desempenham papel singular. Dirigida por Paul Flamand e 
Jean Bardet, a então jovem editora caracterizava-se por lançar autores contemporâneos desconhecidos 
do público, fossem eles franceses ou estrangeiros. Foi graças a seu empenho que foi lançado em 1961, 
na França, o primeiro livro de Guimarães Rosa traduzido para uma língua estrangeira, com o título 
de Buriti. O volume trazia três novelas de Corpo de baile, Dão-lalalão, O recado do morro, e A festa de 
Manuelzão na tradução de Jean-Jacques Villard. Nesta comunicação, apresentaremos o processo de 
publicação desse livro, e as razões que determinaram seu lançamento pelas Éditions du Seuil. 
Palavra-chave 1: corpo de baile 
Palavra-chave 2: tradução francesa 
Palavra-chave 3: editions du seuil 
Palavra-chave 4: Guimarães Rosa

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Douglas Ricardo Herminio Reis (UNESP) O Guarani: produto cultural midiático

Após o encerramento da seção “Ao Correr da pena”, publicada nos jornais Correio Mercantil e no 
Diário do Rio de Janeiro, José de Alencar lançou o romance folhetinesco O Guarani, de janeiro a abril 
de 1857, publicado nas páginas do Diário do Rio de Janeiro, transformando-se no maior sucesso 
de público do autor. Posteriormente, a obra nascida no rodapé da página do jornal seria reunida 
em livro, transformada em ópera, atravessaria o século XX com várias versões cinematográficas 



XV encontro abralic Guia de Programação
35335

2
e chegaria ao século XXI com mais de uma versão em HQ. A pesquisa verificou, a partir da versão 
original publicada nas páginas do Diário do Rio de Janeiro, analisada em seu suporte original, quais 
os elementos do folhetim romanesco, em sua matriz francesa incorporada pelos jornais brasileiros do 
século XIX, foram assimilados ou suprimidos na transposição para os demais suportes, atestando o 
caráter transmidiático desta obra, ressaltando sobretudo as relações de aproximação entre suportes, 
mas também de tensão e fricção que caracterizam o processo de transmidialização. Para atingir tais 
objetivos, foram utilizados como apoio teórico os estudos Marie-Ève Thérenty sobre as relações 
entre literatura e jornalismo no século XIX, centrado na tensão dialética entre literatura e imprensa, 
da qual resulta a forma do folhetim e sua utilização por diversos escritores em diferentes países, 
incluindo o uso do formato por José de Alencar, no Brasil. Também foi utilizado o aporte teórico de 
autores como Antonio Candido, Marlyse Meyer, Umberto Eco e Henry Jenkins, além de Roger Chartier, 
Frédéric Barbieri e Alain Vaillant, avançando pelo conceito de intermidialidade através de estudos mais 
recentes conduzidos por autores como Alfonso De Toro e outros consagrados neste último campo de 
estudo. Da tensão apontada por Marie-Ève Thérenty entre matriz literária e matriz midiática passou-
se ao estudo das diversas transposições da obra para os demais suportes, avançando pelo conceito 
de intermedialidade já mencionado. Ao final do trabalho, restou demonstrado que a transposição do 
romance nascido nas páginas dos jornais, no rodapé que consagrou folhetins franceses para os mais 
diversos suportes ao longo de um século e meio, com a manutenção ou supressão de características do 
suporte original, podem caracterizar O Guarani como o primeiro produto com potencial multimidiático 
da história cultural brasileira. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Folhetim 
Palavra-chave 3: Jornal 
Palavra-chave 4: Intermidialidade

Yuri Cerqueira dos Anjos (Unesp – Araraquara) Laços e identidades literárias: o caso da 
imprensa francófona produzida no Brasil

O jornal francófono produzido no Brasil instaura um contato cultural multidirecional, cujos 
meandros ainda desconhecemos. Por um lado, por serem normalmente ligados ao contexto da 
imigração internacional no brasil, esses periódicos tendem a evocar de maneira sensível uma série de 
procedimentos editoriais voltados justamente para o estabelecimento identidades e sociabilidades, 
produzindo discursos que vão procuram dar conta da experiência da comunidade imigrante. Por outro, 
a comunidade representada e imaginada nesses jornais parece se mostrar no mínimo ambivalente. 
Valéria Guimarães (2015, p. 89) aponta justamente que esse tipo de periódico tende a se colocar num 
entre-dois, ao mesmo tempo distinto (direcionado à comunidade francesa) e próximo (direcionado 
à comunidade brasileira) do espaço cultural em que se encontra. Essa identidade complexa do 
jornal francófono brasileiro não se traduz apenas nos textos programáticos, ou mais informativos, 
mas também no seio de sua produção literária. É preciso levar em conta que, até a Primeira Guerra 
Mundial, a literatura é amplamente integrada à poética do jornal francófono. Marie-Ève Thérenty 
(2007) mostra como, ao longo do século XIX, a imprensa francesa é justamente marcada por interações 
e circularidades profundas entre as matrizes literárias e jornalísticas. Podemos ainda notar que, 
no caso específico dos jornais francófonos brasileiros, a literatura é constantemente vista como 
instrumento particularmente capaz de cerzir relações culturais: “Le brésilien est admirateur de 
notre langue, il apprécie notre littérature […] il est pour ainsi dire uni à notre langue dès le berceau 
jusqu’à la tombe”, exclama um jornalista do Messager de São Paulo em 27 de janeiro de 1906. Os usos 

da literatura em tais jornais parece ao mesmo tempo querer assinalar e criar uma ligação intrínseca 
(“dès le berceau”) entre o público brasileiro e a cultura francesa, no intuito de atribuir legitimidade ao 
discurso jornalístico-literário do periódico. A literatura tende a ser vista como um tecido cultural já 
partilhado, ou que se partilha no seio do próprio jornal, justificando e fazendo valer a existência de um 
jornal em francês no contexto midiático brasileiro e atribuindo-lhe uma identidade de mediador. Essa 
comunicação procurará entender melhor como a literatura se faz presente nesses jornais, no período 
que vai do fim do século XIX ao início do século XX, e como ela contribuiu para a criação dos múltiplos 
laços comunicativos e de identidade no contexto francófono brasileiro.  
Palavra-chave 1: Imprensa 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: Literatura 
Palavra-chave 4: Relações França-Brasil

Tatiane Milene Torres (USP) Textualidades contemporâneas de retalhos de almanaquias

Em se tratando do estudo comparativo entre o Almanach Hachette, editado entre 1894 a 1980, e 
o Almanaque Brasileiro Garnier, publicado no perído de 1903 a 1914, apresentamos a análise de 
uma propaganda, do Almanach Hachette para o ano de 1908 e de uma súmula de velocidades, do 
Almanaque Brasileiro Garnier também para o ano de 1908, para sustentação da leitura segundo 
a qual o Hermes da modernidade constrói a contemporaneidade textual ou as “textualidades 
contemporâneas”, com retalhos de almanaquias para aprisionamento do tempo inexorável em uma 
colcha tessida ad infinitum. Em tal caleidoscópio de almanaquias, as textualidades modernas refletem 
a miscelânea das textualidades contemporâneas, em que o textual ou a literalidade já não sustenta 
classificações unívocas, como se a velocidade moderna de almanaque já refletisse a hipervelocidade 
contemporânea, em uma escrita de busca incessante pelo inominável ou pelo novo que tenta nomear 
o que já não é mais nomeável. Tal tessitura ou tessituras estão em consonância com a feitura anual de 
almanaque, em que a poeticidade de todos os dias garante o remédio para a angústia pelo inomeável 
da modernidade ou contemporaneidade do textual ou literário, além de apresentar o antídoto para 
a velocidade frenética que desencadeia há séculos os males da humanidade, da modernidade e da 
contemporaneidade. É na colcha de retalhos de almanaquias tessida ad infinitum, que as diferentes 
telas de almanaques já simbolizam as ´´textualidades modernas e contemporâneas´´, em uma mistura 
de popular e de erudito que reflete a busca por esse terceiro nomear contemporâneo - entre o 
clássico, moderno e contemporâneo - o já não nomeável, entre o popular e o erudito das textualidades 
contemporâneas temos o que? 
Palavra-chave 1: almanaque 
Palavra-chave 2: modernidade 
Palavra-chave 3: contemporaneidade 
Palavra-chave 4: poético

Fillipe Augusto Galeti Mauro (USP) Perfis da sociedade: memória e realidade no jornalismo 
literário de Marcel Proust e Jorge Andrade

Esta proposta de comunicação visa realizar uma análise comparativa dos perfis que foram produzidos 
pelo dramaturgo Jorge Andrade entre 1969 e 1972 para a revista Realidade e dos portraits que Marcel 
Proust publicou em jornais e revistas da Belle Époque. Também procura refletir sobre as formas pelas 
quais tais escritos jornalístico-literários participaram do amadurecimento das técnicas descritivas 
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desses dois autores, contribuindo na constituição de romances, como o ciclo Em busca do tempo 
perdido e Labirinto, publicado por Jorge Andrade em 1978. Com o advento do AI-5 em 1968, a revista 
Realidade empregou uma série de estratégias para modificar a redação de suas reportagens e driblar 
a censura do Regime Militar. Um desses recursos está presente nos perfis escritos por Jorge Andrade. 
Para retratar intelectuais, artistas e personalidades mundanas, o escritor passa a recorrer a mais 
recursos literários. Nossa hipótese é que esses recursos estão presentes igualmente nos portraits que 
o escritor francês Marcel Proust publicou na imprensa da Belle Époque parisiense, quais sejam: o 
aprofundamento de traços sentimentais e psicológicos de seus entrevistados, e uma forte valorização 
do memorialismo. O recurso à memória surge nos perfis de Jorge Andrade como instrumento que 
permite fundir o delineamento dinâmico dos traços físicos e sociais às qualidades e sentimentos da 
personalidade, seja do retratado ou do retratista. O termo “retrato” não é aqui mera opção estilística. 
Revela a preferência de Jorge Andrade por tal classificação em detrimento da nomenclatura “perfil”, 
e condiz com o gênero desenvolvido na virada do século XIX ao XX por um escritor como Proust, que 
marcou traços de sua subjetividade (de Jorge Andrade) de modo indelével. Marcel Proust foi autor de 
retratos que se inserem na longa tradição do portrait littéraire francês. Seus portraits, escritos para 
a imprensa parisiense nos últimos anos do século XIX e na primeira década do século XX, constituem 
uma parcela representativa de sua produção jornalística literária. São textos breves, elaborados para 
publicações como Le Figaro, Le Gaulois e La Presse. Eles descrevem personagens célebres da vida 
cultural e da alta sociedade de Paris. O memorialismo se faz notar neles pelo recurso a experiências 
pessoais daquele que é retratado e também daquele que redige a reportagem. Nesses retratos, a 
memória lança luz sobre permanências e mudanças em nossas vidas, afetando a personalidade de 
retratados e de retratistas. Embora o portrait ou o perfil façam parte de um gênero que remonta aos 
autores das cortes francesas do século XVII, partimos do pressuposto que não constitui um gênero 
autônomo, e que os recursos estilísticos empregados nele podem ser reconhecidos também em 
narrativas romanescas e memorialistas. Tentaremos determinar, assim, o papel que esses retratos e 
perfis desempenharam no amadurecimento do projeto artístico dos dois escritores; noutras palavras, 
o que esses artigos jornalísticos puderam trazer, do ponto de vista experimental e artístico, para suas 
obras de maior pretensão literária. 
Palavra-chave 1: Marcel Proust 
Palavra-chave 2: Jorge Andrade 
Palavra-chave 3: Revista Realidade 
Palavra-chave 4: Portrait Littéraire

Norma Wimmer (UNESP-IBILCE) Mocidade morta, de Gonzaga Duque: um romance de arte e de 
artistas

Em 1899, o escritor brasileiro Gonzaga Duque publica o romance de artistas Mocidade morta, com o 
duplo objetivo de desenvolver reflexões acerca das artes plásticas produzidas no Brasil, e de oferecer, 
através da representação das personagens, um retrato da boêmia carioca do final do século XIX. 
O livro relata, portanto, os anseios estéticos e o destino de alguns artistas, os “insubmissos”, sua 
pretensão de subverter os critérios da arte oficial produzida e aceita pela Academia e o insucesso do 
empreendimento. Os eventos narrados remetem a outubro de 1887 e duram um ano e dois meses, 
período em que o leitor é levado a acompanhar o inexorável processo da perda das ilusões: o grupo 
de artistas boêmios e desencantados desfaz-se aos poucos, sem nada, absolutamente, alcançar. Para 
a composição do texto, Gonzaga Duque lança mão de conhecimentos adquiridos em decorrência de 
suas atividades como crítico de artes e de seu entusiasmo pela obra dos impressionistas franceses; 

sob a perspectiva da literatura, o texto remete a Manette Salomon, de E. Goncourt, (1867) a À rebours 
(1884) de Huysmans e a L’Oeuvre, de Zola (1886) – romances de e sobre arte e artistas. O objetivo da 
comunicação aqui proposta é o de verificar, a partir das ideias expostas por LOUVEL em Texte/Image. 
Images à lire, texte à voir (2002), uma possível maneira de compreender o processo de apropriação 
dos princípios das artes plásticas pelo texto literário e o de observar, sob uma ótica comparatista, a 
relação de Mocidade morta com L’Oeuvre, notadamente. 
Palavra-chave 1: Literatura e Artes plásticas 
Palavra-chave 2: Relações Brasil-França 
Palavra-chave 3: Mocidade morta, de Gonzaga Duque 
Palavra-chave 4: Século XIX

20
Do Corpo Dos Textos Às Textualidades E Desterritoriali-
zações Do Corpo

Coordenadores: 
Emerson Da Cruz Inácio (USP) 
Renata Pimentel (UFRPE).

RESUMO: Este simpósio tem como ponto de partida a reflexão acerca das diversas manifestações do 

corpo nas literaturas contemporâneas em Língua Portuguesa: de um elemento meramente tido como 

um “suporte”, passa o corpo a funcionar como um elemento possível de ser escrito/descrito pela 

literatura, tendo se tornado um fator que, se não motiva a escrita literária, passou a ser um aspecto 

incontornável de boa parte daquela produção estética. Corpos maquinizados, zoomorfizados, 

transexuais, homossexuais, masculinos, femininos e não-binários têm se tornado elementos não 

apenas de, por um lado, reivindicação identitária e, por outro, de desterritorializações deliberadas 

dos pressupostos historicamente construídos para eles, mas também pontos de ancoragem em torno 

dos quais, inclusive, a literatura se adjetiva: literatura negra, feminina, feminista... Experiências que 

relativizam o “estar” literário em favor da demarcação autoral e em termos de representação que 

torna o texto literário algo que se expande para além da mão que escreve. Nesse sentido, intenta-se 

fomentar uma discussão que envolva as potencialidades do corpo seja na autoria ou na textualidade, 

focalizando formas, recursos, identidades, desterritorializações, temáticas que demonstrem a 

superação das representações tradicionais do corpo, localizando-o no espaço da transgressão, 

do excesso e das não territorialidades, procurado, assim, encontrar respostas possíveis à questão 

deixada por Spinoza em sua Ética e reavivada por Gilles Deleuze e Felix Guattari por toda sua obra: o 

que pode um corpo? As possíveis respostas são várias, mas sobretudo aquelas ligadas à abordagem 
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do corpo como uma “potência” capaz de colocar em questão as formalizações e formatações, bem 

como os juízos morais e filosóficos que sustentam a ideia de que o corpo se trata de uma instância 

isolada da produção estética. Aqui, defende-se, justamente, uma premissa oposta: é do corpo que 

toda a arte nasce, e a Literatura, como expressão, não pode ser tida ou requerida em isolamento 

com relação às potencialidades do corpo, mas, sim, como forma por ele encontrada de expressar-

se, bem como uma forma de expressão das diversas identidades, problemáticas e demandas dos 

sujeitos contemporâneos. A título de exemplo, é de se notar a emergência no âmbito das Literaturas 

de Língua Portuguesa de uma abordagem cada vez relacionada às questões relativas ao corpo e às 

corporeidades, seja na laçada teórico-crítica, seja na revisão crítica de obras agora por esse viés 

e, mais especificamente, em uma produção literária insurgida nos últimos vinte anos. Pode-se dar 

destaque ao fato de que em boa parte do século XX o corpo foi tratado como se na literatura não 

estivesse, como bem podemos observar, por exemplo, em inúmeras leituras das obras de Mário de 

Andrade e Fernando Pessoa. Na rasura desse “sequestro” do corpo, Novas Cartas Portuguesas (Maria 

Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta), Fluxo-Floema (Hilda Hilst), Os Marginais 

(Evel Rocha - Cabo Verde) e A Dolorosa Raiz do Micondó (Conceição Lima - São Tomé e Príncipe), 

dentre outras obras que propõem a emergência do corpo como centro da expressão estética, 

destoando da percepção de sistemas literários que muito pareciam perceber o corpo como um tema 

menor ou preso a um escatologismo que pouco cabia à Literatura sublimada. Em contrapartida, o 

teatro e o cinema, bem como as artes performativas, têm investido desde pelo menos Antonin Artaud 

numa reflexão estética que aprofundasse a percepção do corpo como objeto de arte e não apenas 

como um objeto “na” arte. Desta forma, o presente simpósio busca propostas de comunicações que 

discutam a questão do corpo nas literaturas ou das literaturas no corpo.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Performatividade; Textualidades Contemporâneas; Literaturas de Língua 

Portuguesa.

PROGRAMAÇÃO 
[As apresentações terão tempo de 15 a 20 minutos]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [COORDENAÇÃO: LUANA BAROSSI]

Aline Aparecida dos Santos (USP) Textura e fenda na mulher morena: entre o Baile de Favela e o 
Teste contemporâneo

O poema “A volta da Mulher Morena” (1935), de Vinicius de Morais, apregoa o esquartejamento 
impiedoso do corpo de uma mulher, que é “morena”. O eu-lírico, em estratégica posição de vítima, 
condena a maldosa ao esfacelamento físico, já que ela o possui, o impede de responder por si, o 
imobiliza e o seduz desmedidamente. Essa mulher negra, como uma feiticeira, merece, portanto, uma 
“morte cruel”: seus olhos devem ser cegados e seus peitos e lábios cortados. Se nos atermos ao excerto 

“cortai os lábios da mulher morena/ Eles são maduros e úmidos e inquietos/ E sabem tirar a volúpia 
de todos os frios”, temos explícita a ambiguidade que nos remete à circuncisão, com a cruel constatação 
de que o protagonismo feminino e a insubordinação devem ser banidos com lesões que desfigurem a 
personagem e calem seu sexo. Pela incapacidade de aceitação de seu encantamento pela mulher negra 
o eu-lírico usa do apelo à interlocução para seus “amigos”, para seus “irmãos”, para os que amam a 
poesia da alma dele e para os que guardam os últimos cantos dele, ou seja, o apreço à produção textual 
é utilizado como argumento para o procedimento à violência coletiva, numa espécie de linchamento 
dessa que causa a padecimento pelo único “delito” de proporcionar um prazer do qual não se sabe 
largar. A dialética do prazer e da dor, típica da lírica viniciana, amplia as possibilidades semânticas: 
estaria a mulher morena sendo injustiçada? Ou a revolta perante o poder feminino só o ressalta em sua 
força imobilizadora e sedutora? Esse impasse perpassou a literatura do século XX e continua. À mulher 
o protagonismo ainda é regulado e às negras os acessos são ínfimos. Os novos suportes oscilam entre 
colocar o corpo feminino como objeto regrado e como transgressor; a literatura, acompanhando essa 
instabilidade, cujo curso é ditado pela cultura e pelo mercado, apresenta-se multifacetada. Bastante 
intrigante é como esses corpos não se pronunciam, mas são ditos. E a textualidade segue expondo 
o corpo fêmeo como desfragmentado. O funk “Baile de Favela” (2015), de João Simeão, o MC João, 
reafirma, assim como Vinicius, uma coerção ao corpo da mulher que, eventualmente, “desafiar” a regra 
masculina vigente naquele núcleo. Se aquele defendia a decepação dos “lábios” da mulher morena, 
este a ameaça sexualmente: “vai voltar com a xota ardendo”. A cantora Mariana Nolasco, “youtuber” 
brasileira de grande repercussão, em seu “Baile de Favela” (2016), intertextualiza com o MC, rechaça 
as premissas do olhar masculino sobre o corpo feminino e adota uma contrapartida de equiparação. 
Neste cenário de instabilidades e ressignificações o subversor microconto “Teste”, pertencente ao 
livro Os Anões (2010), da escritora brasileira Veronica Stigger, arremata os pedaços dispersos de 
corpo feminino, com a dialética da ruptura da forma do texto, embora ainda se deseje a integridade 
do corpo. Trata-se de uma obra que desloca o gênero, transforma-o em arte (ready-made), e vocifera, 
pela fala feminina, a subversão estética do tecido aberto que é a pele da mulher, desde Vinicius, até a 
textualidade contemporânea. 
Palavra-chave 1: Corpo 
Palavra-chave 2: Mulher 
Palavra-chave 3: Textualidade contemporânea

Fernanda Rodrigues de Miranda  (USP) O romance negro de autoria feminina: leituras do corpo 
diaspórico em Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves

Ler a Literatura Negra enquanto ideia (em movimento) e não como conceito – visto não se tratar 
de matéria sistematizada sobre a qual exista consenso analítico, escapando de considerá-la mera 
categoria de análise, cuja função seja elucidar problemas exteriores, já que ela por si só constitui uma 
problemática histórica e epistemologicamente consistente. Eis o objetivo e também o cerne desta 
comunicação, que apresentará aspectos preliminares de leituras de romances escritos por autoras 
negras brasileiras – objeto de pesquisa de doutoramento em andamento, cujo corpo-corpus textual 
compreende, por ordem cronológica: Úrsula (1859), de Maria Firmina dos Reis; Água Funda (1946), de 
Ruth Guimarães; Negra Efigênia: Paixão de senhor branco (1966), de Anajá Caetano; Pedaços da fome 
(1963), de Carolina Maria de Jesus; Ponciá Vivêncio (2003) e Becos da Memória (2006), de Conceição 
Evaristo; Um defeito de cor (2006), de Ana Maria Gonçalves. O corpo negro – e aqui especificamente 
o corpo negro mulher – transcrito, lido e reescrito, anuncia suas formas de auto-inscrição. Desde 
a Diáspora, em temporalidades e espacialidades diversas, observa-se a articulação entre escrita e 
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experiência funcionando como operador discursivo desta “linhagem” literária. Em razão disto, o 
corpo (negro) emerge enquanto tradução textual de histórias próprias ou coletivas, fragmentárias 
e rasuradas. Para esta comunicação, focaremos o romance Um defeito de cor, da escritora mineira 
Ana Maria Gonçalves. Segundo a autora narra no prólogo, o romance seria uma livre tradução de 
um manuscrito escrito em português arcaico por Kehinde, africana que foi escravizada e morreu na 
velhice, depois de idas e vindas através do Atlântico. Considerado romance histórico, articula uma 
voz em primeira pessoa que é afirmada como originária de um Testemunho. Dessa forma, utilizando 
recursos ficcionais para costurar as lacunas do texto original, o romance se fundamenta, segundo 
afirma a autora, como tradução da autobiografia de Kehinde. Com efeito, a ficção começa no prólogo, 
tendo em vista que o manuscrito que a autora afirma ser fonte das memórias construídas no romance 
jamais existiu de fato. Em síntese, se constrói uma categoria de verdade testemunhal, que através de 
memórias ficcionais, deslinda aspectos da História. A narrativa é inteiramente perpassada pelo diálogo 
ficcional com a História, que por vezes é re-inventada. O discurso, dessa forma, vai sub-repticiamente 
reinscrevendo o lugar de uma feminilidade que deixa de ser subalterna ao acionar dispositivos de 
agência, como entre outros, o ato de nomear, presente, por exemplo, na passagem em que Kehinde 
conta como batizou a heroína do primeiro romance do romantismo brasileiro, A moreninha, de 
Joaquim Manuel de Macedo, autor que a certa altura torna-se personagem da narrativa. 
Palavra-chave 1: Literatura Negra 
Palavra-chave 2: Sujeito diaspórico 
Palavra-chave 3: Devir-negro 
Palavra-chave 4: Ana Maria Gonçalves

Nicole Guim de Oliveira (USP) Anas, Marias e Marianas: a voz e o corpo no poema “A Carta”, de 
Ana Luísa Amaral

As cartas de Mariana Alcoforado ao cavaleiro de Chamilly são constantemente revisitadas e reconstruídas 
por autoras portuguesas contemporâneas. A relação entre palavra e corpo é o primeiro conflito presente 
nas narrativas criadas a partir das cartas de Mariana. Chamamos de narrativa também a história oficial, 
pautada por ideologias e escrita a serviço de um sistema dominante. Nessa história, Mariana Alcoforado 
foi apenas uma criação literária, voz forjada por escritores homens com o intuito de insultar o clero. 
A existência física de Mariana é apagada e sua materialidade se concretiza apenas em palavras. Ana 
Luísa Amaral, no poema “A Carta”, devolve a voz usurpada a Mariana, numa tentativa de romper com o 
silenciamento imposto à mulher e ao apagamento de seu corpo. Essa comunicação tem como objetivo 
propor uma análise do poema “A Carta”, de Ana Luísa Amaral, admitindo que, num sistema patriarcal, o 
silenciamento feminino passa, em primeira instância, pelo corpo. 
Palavra-chave 1: Mariana Alcoforado 
Palavra-chave 2: Ana Luísa Amaral 
Palavra-chave 3: Corpo-palavra 
Palavra-chave 4: Voz-palavra

Claudiana Gois dos Santos (USP) Resistência às medidas do gênero em Um útero é do tamanho de 
um punho, de Angélica Freitas

O corpo da mulher e o controle rígido exercido sobre ele, pelas mais diversas instituições, históricas 
ou atuais, com consentimento ou não, é assunto que não se esgota, sobretudo num momento em que 
os (poucos) direitos arduamente conquistados, tem rapidamente esmaecido em golpes de caneta 

e retrocesso. Publicado no ano de 2012, o livro de poesias Um útero é do tamanho de um punho é 
dividido em 7 sessões de tamanhos diversos que já trazem em seus títulos questionamentos sobre a 
vivência da mulher contemporânea e sua luta contra os estereótipos determinados por uma tradição 
misógina e que seguem necessitando de problematização. Nos poemas agrupados sob os títulos: Uma 
Mulher Limpa, Mulher de, A Mulher é uma Construção, Um útero é do tamanho de um punho, 3 poemas 
com o auxílio do Google , Argentina e O Livro Rosa do Coração dos Trouxas, Angélica Freitas discute 
com ironia, humor e sagacidade uma série de normatizações aplicadas ao corpo das mulheres, ainda 
hoje. O objetivo desta comunicação é, a partir da leitura de pequenos trechos destas poesias, analisar 
o controle ainda exercido pela sociedade sobre o corpo feminino, perpassando por problemas como 
sanidade/ insanidade, padrões de beleza e a luta para alcançá-los, o corpo da mulher nas relações 
afetivas, sociais e profissionais, a construção e naturalização do que é ser uma mulher, a autonomia 
da mulher contemporânea, as relações nem sempre (im)possíveis com a maternidade, a inserção da 
tecnologia dos mecanismos de busca (Google) como reprodutores de um pensamento estereotipado, 
e por fim, suas relações amorosas, espaço primeiro de questionamento e busca pela libertação dos 
papeis de gênero. Os papeis de gênero aqui não se restringem aos estudos feministas e de mulheres, 
mas também se aplicam às formas fluídas utilizadas pela poeta em relação ao gênero textual utilizado 
para demonstrar o pensamento muitas vezes misógino de uma sociedade que pode ser verificado 
inclusive em mecanismos de busca como o Google. As análises dos papéis de gênero e suas tentativas 
de ruptura serão embasadas pela crítica feminista, seguindo uma linha de pensamento que parte do 
Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, passando pelas teorias sobre noções de gênero e construção 
presentes em Tendências e Impasses, de Heloísa Buarque de Hollanda, A História da Sexualidade, de 
Michel Foucault até chegarmos nos Problemas de Gênero, apresentados por Judith Butler. 
Palavra-chave 1: Corpo 
Palavra-chave 2: Estudos de Gênero 
Palavra-chave 3: Estudos Feministas 
Palavra-chave 4: poesia

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [COORDENAÇÃO: SINEI FERREIRA SALES]

Rafaella Cristina Alves Teotônio (Universidade Federal de Pernambuco) Corpo e espaço em A 
desumanização, de Valter Hugo Mãe

Espaço e corpo possuem relações mais íntimas do que sugerem os seus significados. Para Luís Alberto 
Brandão (2007), o espaço seria aquilo que podemos perceber através do nosso corpo. Contudo, o 
corpo também é um espaço em que identidades e culturas se manifestam ou se concretizam, como 
refletiram autores como Judith Butler (2010) e Michel Foucault (1988). Na narrativa literária, corpo 
e espaço também podem se conectar na produção de linguagens e significados. Em A desumanização 
(2014), o mais recente romance do escritor luso-africano Valter Hugo Mãe, o espaço da Islândia, 
configurado em uma moldura mítica, funde-se aos corpos dos personagens criando uma narrativa 
de intensidade poética. São os fiordes, elementos característicos da natureza islandesa, que figuram 
como símbolos para a solidão e a alteridade em uma trama que conta a história de uma menina, Halla, 
que perde sua irmã-gêmea, Sigridur. A partir dos símbolos míticos que constrói com o espaço do país 
islandês, no que se refere principalmente ao espaço geográfico desse lugar, Valter Hugo Mãe cria uma 
obra que fala, dentre muitas coisas, sobre a relação da cultura e a natureza, o humano e a animalidade. 
A linguagem utilizada por Mãe dialoga com a natureza. Os fiordes e o espaço misterioso e solitário da 
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Islândia se comunicam com as dores dos personagens. Todos são como os fiordes, fragmentados por 
traumas e imersos em suas naturezas ora selvagens, ora civilizadas. As metáforas, que plasmam as 
superfícies da natureza à natureza dos personagens, revelam uma poeticidade capaz de embelezar a 
dor e transfigurar a fronteira entre o humano e sua animalidade. Em uma narrativa que possui imagens 
de forte plasticidade poética, em diálogo metalinguístico e metaliterário, a história narra a vida de 
Halla, que, ao mesmo tempo que sofre pela perda da irmã, passa pelo período de transformação de seu 
corpo, a puberdade, a descoberta da sexualidade, do amor e da sua condição enquanto mulher. É pelo 
acontecimento da morte da gêmea que a narrativa torna possível a leitura da morte de um outro eu, 
a metáfora do duplo. A história trataria, então, sobre o desvencilhamento de um eu, o eu da infância, 
mais próximo à natureza, justificando a materialização dos corpos dos personagens em metamorfoses 
vegetais, pelo eu adulto, mais próximo à cultura. O artigo busca, portanto, compreender a relação entre 
o espaço da narrativa e os corpos dos personagens, permitindo discutir acerca da estratégia estética do 
autor, bem como sobre os temas que a obra suscita. 
Palavra-chave 1: corpo 
Palavra-chave 2: espaço 
Palavra-chave 3: natureza 
Palavra-chave 4: cultura

Luana Barossi (USP) O corpo esquecido de Ludo: transformações e extensões da carne literária

Proponho, nesta apresentação, traçar uma cartografia do corpo de Ludovica, personagem de Teoria 
Geral do Esquecimento, do angolano José Eduardo Agualusa. Ludovica se desterritorializa de forma 
a criar para si um corpo-sem-órgãos, que passa por transformações e extensões a partir do texto 
literário – tanto da própria obra, que tem Ludo como perspectiva, quanto da escrita de Ludo dentro da 
obra, o que cria uma espécie de mise en abyme de escrituras que entra em consonância com o abismo 
da perspectiva de Ludo no apartamento do último andar do prédio dos invejados. 
Palavra-chave 1: Corpo 
Palavra-chave 2: Textualidades contemporâneas 
Palavra-chave 3: Agualusa 
Palavra-chave 4: Literaturas de Língua Portuguesa

Cléber Dungue (USP) Do banheiro à cidade: aberração e fantasia em “O arquiteto”, de Bernardo 
Carvalho

“__Eu tive a ideia dessa cidade sentado na privada com prisão de ventre”. Assim Bernardo Carvalho 
começa o conto “O arquiteto”, publicado em 1993 no livro Aberração. O substantivo abstrato, 
tomado como título, ganha diferentes conotações em todos os onze textos que compõe a obra, 
servindo como eixo de significação que assegura a unidade da reunião de contos proposta pelo 
autor. Considerada a diversidade de sentidos que o termo vai adquirindo no conjunto textual, a sua 
repetição pode ser entendida como uma operação que garante uma certa convergência semântica 
ou estilística. Não seria inconsistente, portanto, argumentar que se trata de uma coletânea de 
aberrações variadas ou, dito de outro modo, haveria um ponto comum que se amplia e se desdobra 
ao longo do livro. Inserido nesse contexto, “O arquiteto” pode ser analisado tento em vista a 
semântica do substantivo “aberração” que se abre a diferentes linhas de interpretação. Já no início 
do relato, o narrador assinala o desarranjo do seu intestino, o qual lhe faz passar muito tempo no 
banheiro sem conseguir evacuar. Talvez, a fim de distrair-se, dar sentido ao momento ocioso ou 

desprender-se da incômoda situação em que se encontra, comece a conceber uma cidade a partir da 
observação cuidadosa do piso, das paredes e dos demais objetos que compõem o banheiro. Mas que 
tipo de cidade é esta? No texto de Carvalho, tanto o banheiro quanto a urbe aparecem como locais 
isolados, não se sabe como é a casa à qual pertence o banheiro, nem mesmo se o protagonista está 
em sua própria residência ou em um local público, tampouco é dada qualquer referência geográfica 
de onde se situaria a cidade. Logo, ambos os espaços seriam denominados como perdidos. Por não 
serem determinados, eles estão em qualquer lugar, inclusive, podem estar circunscritos unicamente 
na imaginação do narrador. O banheiro e a cidade, ainda que guardem vestígios de realidade, 
parecem pertencer a um mesmo universo imaginativo que corresponde ao modus operandi por 
meio do qual a cidade é projetada. Nessa lógica procedimental, as imagens concretas do espaço 
circundante são apreendidas pelo olhar atento do arquiteto e ganham uma nova configuração 
no plano do imaginário. Assim, não é de todo estranho pensar na existência de um princípio de 
equivalência entre a dificuldade de evacuar e a imaginação. Essa relação de correspondência 
orientaria os devaneios arquitetônicos, ou seja, haveria uma interdependência entre a retenção 
das fezes e o delírio criativo. Essa condição aproximaria o abjeto do sublime, principalmente, pelo 
trânsito que conecta os domínios do baixo aos do alto. Nesse sentido, convém relembrar que tal 
procedimento inventivo se configuraria a partir de um desvio. A aberração ou anomalia, por essa 
via, se dá por uma inversão da função desempenhada pelo intestino — ao invés de expelir, retém-
se a massa fecal. Em decorrência das perturbações intestinais, o sujeito sente-se impulsionado ao 
fazer criativo. Parece imprescindível, portanto, considerar a importância da aberração relacionada 
com a questão corporal no planejamento estético dessa cidade. 
Palavra-chave 1: Espaço 
Palavra-chave 2: Cidade 
Palavra-chave 3: Banheiro 
Palavra-chave 4: Imaginação

Vinicios Kabral Ribeiro (UFRJ) Vida-lazer: vontades de futuros

Vida-Lazer é um termo êmico, que surge em Madame Satã (Karim Aïnouz,2002) e reaparece na 
parceria de Aïnouz com o cineasta Marcelo Gomes, em Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo 
(2009). Tabu é a personagem que fabula inicialmente a expressão que dá título a este trabalho. Seu 
sonho é “comprar uma máquina Singer, de pedal, pra costurar as fardas do meu anjo de bondade, 
meu marido. E viver uma vida-lazer”. Já Pati, em Viajo Porque Preciso, deseja uma casa para ela e 
sua filha, um companheiro que a tirasse da prostituição, e assim viver sua vida-lazer. Nesses dois 
filmes onde aparecem noções similares sobre a vida-lazer, partirei dos seus enunciados e dos 
discursos dos personagens para extrair das obras uma teoria e chegar a um possível conceito sobre 
a vida-lazer. Tentarei uma aproximação poética com outras obras cinematográficas, buscando 
mapear e observar a rentabilidade desse conceito/noção/sensibilidade. A dificuldade presente é 
entender os seus sentidos, como eles se ampliam e de que maneira ajudam a compreender a obra 
do Karim Aïnouz. Mais ainda, em que medida a ideia de vida-lazer é produtiva para nos colocar em 
relação com o cinema e com outras linguagens artísticas. Em Karim Ainouz existe um diálogo entre 
universos estéticos da cultura popular, desvios de imagens e de sons. Os desvios das imagens não 
se valem majoritariamente de produções midiáticas, apesar de ser uma característica de seu curta-
metragem Seams (1993), mas de imagens produzidas e já utilizadas ou no deslocamento do seu 
uso original, como nas fotografias feitas por um geólogo e cedidas aos diretores de “Viajo porque 
preciso”. Ainouz é um cineasta do desvio e do encontro. O desvio não será apenas da imagem, mas 
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da própria vida-lazer, ela será desviada dos filmes onde é enunciada e partirá como sensibilidade 
para a análise de outras obras. Daí teremos encontros com O céu de Suely e Praia do Futuro (Ainouz, 
2006 e 2014) Tatuagem (Hilton Lacerda, 2013), Esse amor que nos consome (Allan Ribeiro, 2013) 
e O céu sobre os ombros (Sérgio Borges, 2010). O objetivo da pesquisa é, minimamente, contribuir 
com o debate de questões importantes para pensar o cinema e o mundo contemporâneo: as relações 
entre arte e vida, a autoria compartilhada no campo das artes, as novas formas de pertencimento e 
vinculação, os projetos de vida e a felicidade. O que é um personagem vida-lazer? Como esta noção 
e a fala de personagens se articulam com a felicidade, com projetos de vida e o lazer no mundo 
contemporâneo? De que modos a fala e o discurso se relacionam no espaço do filme e para além 
dele? A hipótese é de que o cinema pode ser uma fonte de respostas sensíveis ao espírito do tempo. 
Enfim, a vida-lazer pode ser entendida como uma metodologia: produção compartilhada, imagens 
desviadas, impressões e conhecimentos particulares sobre o mundo. E em sua relação com o 
espectador, as trazemos para nosso corpo e memória. Elas ecoam, nos falam da vida-lazer, do convite 
para uma vida que transborda da tela. 
Palavra-chave 1: vida-lazer 
Palavra-chave 2: cinema brasileiro 
Palavra-chave 3: corpo

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [COORDENAÇÃO: SINEI FERREIRA SALES]

Luiz Fernando Queiroz Melques (USP) O corpo desssacralizado de San Juan de la Cruz na poesia 
de Jorge de Sena

San Juan de la Cruz é um poeta místico espanhol do século XVI , cuja obra teve um controverso 
histórico de recepção. De um lado, as formas de sensorialidade e corporalidade aparentes na letra 
do poema e, por outro, a sublimação espiritual da experiência mística que guarda em si um longo 
percurso ascético de negação dos sentidos e do corpo. “Noite Escura”, “Cântico Espiritual” e “Chama 
de Amor Viva” compõem a tríade de seus poemas maiores e fazem parte do cânone teológico, 
como ilustres exemplos da doutrina cristã, e, mais tardiamente, do cânone literário, como textos 
poéticos abertos a diferentes leituras e interpretações. Em nossa pesquisa de mestrado, analisamos 
a presença de San Juan de la Cruz na obra da escritora portuguesa contemporânea Maria Gabriela 
Llansol e, neste trajeto investigativo, encontramos, pela literatura portuguesa da segunda metade do 
século XX, outros autores que trazem para o espaço da escrita o contato com o texto juancruciano 
e, principalmente, reelaboram uma imagem autoral do poeta místico a partir de diferentes traços 
difundidos por seu percurso de recepção. Com isso, interessa-nos, nesta comunicação, observar as 
configurações de autoria e autoridade estabelecidas nas relações intertextuais propostas pela poesia 
de Jorge de Sena, a saber, no poema “Diálogo Místico”, do livro Conheço o Sal... e Outros Poemas 
(1974), e nos poemas “S. Juan de la Cruz em Segóvia” e “Antonio Machado e S. Juan de la Cruz”, 
compilados na antologia póstuma 40 Anos de Servidão (1979). Estes poemas trazem à tona uma 
imagem dessacralizada do poeta místico que não tenciona rebaixar a poesia de San Juan de la Cruz, 
e sim, multiplicar seu transbordante potencial de sentidos pela abertura a uma leitura profana, pois 
como diz Maria Gabriela Llansol em O Livro das Comunidades: “A Viva Chama não foi escrita a frio, 
diz o Prólogo. Se as palavras têm um sentido: ultrapassa tudo o que se poderia conceber e estilhaça 

aquilo em que quereríamos encerrar” (1977, 1ªed., p. 29). O santo, retomado pela poesia de Sena, 
canta versos de “homem fêmea” e tem seu corpo mutilado para caber em um sepulcro. Os poemas 
senianos, segundo consta nas notas, foram escritos nas cidades de Ávila e Segóvia em viagens 
de Sena pela Espanha, de modo que configuram uma escrita de frequentação tanto do espaço 
místico-poético dos versos juancrucianos, quanto do espaço físico por onde havia passado o corpo 
histórico de San Juan de la Cruz quatro séculos antes. Como fundamentação teórica a este trabalho, 
contaremos com os estudos de Antoine Compagnon sobre autoria e intertextualidade e de Michel de 
Certeau sobre a performatividade do discurso místico. 
Palavra-chave 1: intertextualidade 
Palavra-chave 2: poesia mística 
Palavra-chave 3: literatura portuguesa  
Palavra-chave 4: Jorge de Sena

Paloma Roriz (UFF) Ligação, metáfora e corpo no pensamento de Gonçalo M. Tavares

Encontrar correspondências inéditas entre as coisas, ligações íntimas e inesperadas através do 
encontro e embate entre determinadas configurações visuais é, como argumenta Georges Didi-
Huberman, o princípio movente que conduz e matiza o atlas Mnémosyne de Aby Warburg, quando 
ler o mundo, na expressão de Walter Benjamin, por meio da montagem de coisas, lugares e tempos 
heterogêneos, passa a ser religar as coisas do mundo, em um gesto de coalescência, de religação 
capaz de oferecer um conhecimento transversal da inesgotável complexidade geneológica, geográfia 
e imaginária da história. Para compor o livro Atlas do corpo e da imaginação, Gonçalo M. Tavares, 
nas palavras de Delfim Sardo, partiria de um método indiossincrático, tomando por base a ideia do 
fragmento, no qual o centro para esse fragmento seria a metáfora como processo, como se o autor 
lançasse mão de um metodologia fragmentar metafórica enquanto método cognitivo e possibilidade 
estética. Deste modo, o conhecimento metafórico é produzido por um corpo e pela maneira com a 
qual esse corpo se relaciona com o espaço. Tal conhecimento se colocaria em Tavares como uma 
espécie de “teoria selvagem da conectividade”, sendo selvagem, seguindo ainda a proposição de 
Sardo, pelo seu caráter indomesticável. Gonçalo M. Tavares vê a possibilidade do desenvolvimento da 
imaginação a partir da recusa de ligações fixas, e é na esteira de Novalis que ele diz: “unir sem cessar 
pressupõe unir coisas desunidas, desligadas, e quanto mais afastadas, quanto mais improvável a 
sua ligação, melhor”. Assim, o corpo, elemento central deste livro, é pensado em suas múltiplas 
possibilidades de ligação e correspondências ao longo de quatro eixos principais: “o corpo no 
método”, “o corpo no mundo”, “o corpo no corpo” e “o corpo na imaginação”. A desestabilização de 
ligações fixas e a provocação de novas ligações é o que constantemente nos defrontamos ao longo 
das muitas imagens e legendas do livro, nas quais o corpo aparece nas mais inusitadas formas de 
conectividade com o espaço, as coisas e o mundo. O propósito dessa comunicação é procurar refletir, 
a partir da obra Atlas do corpo e da imaginação, em que medida uma possível teoria selvagem da 
conectividade em Tavares, na acepção de Delfim Sardo, em que o espaço viria como metáfora do 
corpo, poderia encontrar pontos de contato com formas de organização e configuração do atlas 
Mnémosyne de Aby Warburg, a partir de algumas proposições de Georges Didi-Huberman em sua 
leitura e interpretação acerca do pensamento e obra do historiador alemão. 
Palavra-chave 1: Metáfora 
Palavra-chave 2: corpo 
Palavra-chave 3: imagem 
Palavra-chave 4: ligação
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Emerson da Cruz Inácio (USP) Dos gêneros aos Gêneros: escrita e corporeidades

A emergência das vanguardas literárias e a decorrente prática que propuseram não garantiu a 
normalização de conteúdos como o corpo, o gênero e a diversidade sexual, no âmbito literário de 
movimentos como Orpheu e a Semana de Arte Moderna, que acabaram por conformar literariamente 
os juízos morais e estéticos que tanto combateram. Ao par disso, ausente esteve ainda uma 
textualidade que desafiasse os gêneros literários na sua compartimentalização. Somente a revisão 
estética dos valores modernistas, ocorrida em Portugal e no Brasil no correr dos anos de 1960, 
propiciou, em ambos os contextos, o surgimento de discursos literários que abrangessem os temas-
tabu acima referidos, consonante às demandas políticas em ambos os países. Essa produção, 
materializada por textos como Novas Cartas Portuguesas e Fluxo-Floema, dentre outros, ensejou uma 
escritura que, ao romper com os limites da forma, apontou para a tentativa de traduzir o corpo no e 
pelo universo do texto, instaurando, efetivamente, tanto os modernismos no corpo quanto o corpo na 
modernidade. Partindo, pois, dessas duas textualidades, pretende-se responder a uma dupla demanda: 
o que pode um corpo e o que podem as palavras? 
Palavra-chave 1: corpo 
Palavra-chave 2: textualidades 
Palavra-chave 3: gênero-Gênero 
Palavra-chave 4: Literaturas de Língua Portuguesa

Fan Xing (UNICAMP) Corpo e Identidade em Infância, de Graciliano Ramos

Nas escritas de Graciliano Ramos, a referência ao corpo desempenha um papel muito importante para 
caracterizar os protagonistas, especialmente nas duas obras memorialistas – Infância e Memórias do 
Cárcere. Desde Silviano Santiago que considera os sentidos orgânicos, as necessidades físicas como 
provas da sobrevivência da identidade individual de trauma (Em Liberdade), até Wander Melo Miranda 
que afirma que “o corpo pode ser visto simultaneamente e contraditoriamente como lugar onde se 
inscreve a repressão e lugar de resistência a essa mesma repressão” (Corpos Escritos, p. 149), os 
pesquisadores desta área prestam normalmente mais atenção ao corpo confinado, torturado e arruinado, 
uma vez que, seja em Infância, seja em Memórias do Cárcere, o corpo é, antes de tudo, o principal alvo 
da punição. Entretanto, dado que o crescimento e desenvolvimento da criança é um processo evolutivo, 
dinâmico e formativo, o corpo em Infância também se transforma sempre, e mostra diversas facetas que 
representam vividamente uma identidade pueril em construção. Em certo sentido, pode-se dizer que é 
por meio da interação com seu próprio corpo que o protagonista-criança de Infância começa a formar 
sua individualidade e subjetividade, destacando o si-mesmo entre os outros. Para além dos castigos 
aplicados pelos pais e professores, que imprimem no corpo (bem como no espírito e na memória) da 
criança a marca de dor e sofrimento, a identidade do menino-Graciliano ainda é ligada com outros 
aspectos relacionados com o corpo, tais como: 1) o mundo amplificado ou reduzido pela visão da criança, 
que utiliza seu próprio tamanho do corpo como referência de medidas, e por isso, quando menor o 
observador, maior o mundo sob seus olhares; 2) a preocupação pela aparência, que é representada 
pela higienização excessiva, a mania de lavar as mãos e orelhas bem como a contrariedade às roupas 
desmedidas e àquele casaco cor-de-macaco que recebeu elogios irônicos; 3) a disfunção do corpo, por 
exemplo, a cegueira temporária, a artrite; 4) a mudança natural do corpo, nomeadamente o crescimento, 
o emagrecimento, o despertar da sexualidade, entre outros. Dessa maneira, Graciliano Ramos subverte 
até certo ponto a subjetividade cartesiana de “penso, logo existo” e reconhece o corpo como uma base 
indispensável da existência do si-mesmo. Isso é importante porque, por um lado, oferece um novo 

ponto de vista para analisar a autobiografia, que pode ser estudada a partir da “identidade neurológica” 
levantada por Oliver Sacks e Paul John Eakin, etc.; e por outro lado, a valorização do corpo implica um 
valor ético que resiste ao elitismo intelectual e dá apoio aos desprivilegiados, às crianças, às pessoas sem 
educação, sem conhecimento e sem poder para se defender. 
Palavra-chave 1: Corpo 
Palavra-chave 2: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 3: Infância 
Palavra-chave 4: identidade

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [COORDENAÇÃO: LUANA BAROSSI]

Sinei Ferreira Sales (USP) O(n)de à Nudez

Luís Miguel Nava (1957- 1995), desde sua estreia no campo das letras portuguesas, foi celebrado como 
uma das mais potentes vozes de sua geração. Legou-nos uma poética visceral, dissonante, isomórfica, 
cujas rasuras e fragmentação aparecem no corpo da linguagem e no corpo (des)figurado de rapazes. 
Para Nava, estes são mais que um tópos lírico, para quem se teceriam Odes, sendo eles mesmos os 
responsáveis pela revelação do sublime dissonante da poesia que rompe com um ideal ético e estético 
da perfeição. Ideal tão difundido pela Crítica literária que, por muito tempo, apagou de seu horizonte 
estético o homoerotismo em razão de um padrão médio de bom senso e de bom gosto. Visando a 
transgredir esse ciclo de interdição e a observar as transparências que a “nudez” naviana permite, 
neste trabalho, leremos os poemas “Onde à Nudez” e “Através da Nudez”, de Poesia Completa (2002), 
sob a perspectiva dos Estudos de Gênero e de Sexualidade, recorrendo também ao arcabouço teórico 
que a teoria da lírica moderna e contemporânea nos enseja, tais como Hugo Friedrich, em A estrutura 
da lírica Moderna (1978), Otavio Paz, em Os filhos do barro (1984). 
Palavra-chave 1: Poesia 
Palavra-chave 2: Corpo 
Palavra-chave 3: Luis Miguel Nava 
Palavra-chave 4: homoerotismo

Fabiana Gomes de Assis (UFAL) A queerificação dos corpos em Acenos e afagos, de João Gilberto 
Noll, e em “O homem-mulher”, de Sérgio Sant’anna 

A dificuldade de estabelecer limites entre ficção e não-ficção, como é sabido, foi largamente 
ampliada pela interferência das novas tecnologias. Nos últimos 40 anos, foram radicalmente 
alteradas as formas e a abrangência da circulação tanto das informações como das produções 
artísticas. Nem por isso os estudos literários têm se ocupado com frequência do impacto dessas 
alterações para a ficção e para o conceito de ficcionalidade. Noutro sentido, têm aparecido no 
campo dos estudos literários referências esporádicas aos estudos de lógica que tratam dos 
“mundos possíveis”. Percebe-se também a retomada eventual de abordagens das relações entre 
a literatura e o mundo semelhantes àquela popularizada por Umberto Eco na década de 1990, 
especialmente em Seis passeios pelos bosques da ficção. Mas não são apenas os textos literários 
que apostam no fantástico ou no insólito, nem somente aqueles que flertam com o registro 
histórico que motivam a investigar o estatuto da ficção. Esta comunicação pretende pensar a 
ficcionalidade na narrativa brasileira recente com base no estudo comparativo das representações 
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espaciais cunhadas por dois mestres do conto realista, em dois tempos diferentes: os anos 1970 e 
o início do século XXI. Sérgio Sant’Anna e Dalton Trevisan são contistas com trajetórias bastante 
diferentes no cenário da ficção brasileira contemporânea. Nenhum deles é afeito à literatura 
fantástica nem a textos que flertem com o jornalismo literário ou com a ficção histórica. Em 
ambos merece destaque, isto sim, o perfeito domínio da matéria ficcional, usualmente traduzido 
na atualização de procedimentos e técnicas narrativas. Consequentemente, são sempre muito 
atuais seus cenários e as correspondentes leituras de um mundo em constante transformação. 
A Curitiba de “A longa volta para casa” (TREVISAN, Rita Ritinha Ritona, 2005), descrita pelo 
narrador como “Jardim do Éden, segundo o cartaz, à beira do Rio Belém plantado” é, na percepção 
de um dos personagens egressos de uma colônia penal, “até que uma cidadezinha mais ou menos”. 
Ainda que alguns dos lugares da marginalidade das obras recentes de Dalton sejam os mesmos 
espaços públicos já ficcionalizados pelo autor desde os anos 1960 e 1970, outras camadas de 
significação se sobrepõem, atualizando não apenas os endereços, mas toda a dinâmica que 
opõe e aproxima a periferia e os espaços centrais. A Vieira Souto e a rua Joana Angélica de “O 
corpo” (SANT’ANNA, O homem-mulher, 2014) não elidem os desejos dos protagonistas, mas são 
percorridas por transeuntes cuja percepção dos corpos mortos, possíveis vítimas da violência 
urbana, é permeada pela indiferença matizada por uma consciência social um tanto fluida, bem 
diferente das representações surgidas no panorama da literatura de Sant’Anna produzida no 
período da ditadura militar. Tais representações literárias pouco têm a ver com “não-lugares” ou 
com o conceito de desterritorialização da teoria recente. Independentemente da expectativa de 
que a literatura reivindique autonomia em relação a outros discursos, talvez essas representações 
tenham muito a ver com o fortalecimento do estatuto da ficcionalidade. 
Palavra-chave 1: ficcionalidade 
Palavra-chave 2: espaço ficcional 
Palavra-chave 3: Dalton Trevisan 
Palavra-chave 4: Sérgio Sant’Anna

Rodolpho Amaral (UFRRJ) O sexo do/no texto: homotextualidade em Al Berto

Tomando como ponto de partida a proposição de Foucault sobre a homossexualidade constituir 
outra forma de estar no mundo, um modo de vida atrelado a práticas e éticas específicas, este estudo 
busca analisar alguns textos do poeta Al Berto considerando não apenas sua existência repleta de 
sensibilidade (entende-se, aqui, “sensibilidade” a partir da semântica proferida por Denilson Lopes: 
um repertório compartilhado por um grupo e que inclui valores éticos, mitos estéticos, afetivos, 
entre outros), mas a realização de uma estética onde o corpo gay/queer é delineado e construído 
tendo em vista uma textualidade que convoca o sexo e o posiciona no discurso. Essa comutação 
entre corporeidades aparentemente estanques – o corpo que escreve e o corpo do texto escrito – põe 
em voga a relação entre a sexualidade marcada pela diferença (o gay/queer) e a homotextualidade, 
isto é, a textualidade marcada pelo sexo. A partir desse encontro, a análise textual terá seu 
início, importando pouco uma leitura em relação ao contexto literário e bem mais em relação à 
subjetividade do poeta, que foge às representações tradicionais do corpo ao inserir corporeidades 
que protagonizam sexualidades marginalizadas e identidades invisibilizadas. Por meio da permuta 
do texto com o corpo que o escreve a vida sofre a ficcionalização, em outras palavras, transforma-
se em escrita literária, possibilitando o uso de diferentes artifícios de escrita que, em Al Berto, vão 
desde a rasura da noção de autoria, passando pelos corpos que se pavoneiam, até a possibilidade de 
deambulação pelos espaços narrativos e a polifonia que provém de diversas identidades textuais. 

Desse modo, o presente trabalho intenta fazer uma análise dos textos de Al Berto enfatizando o 
sujeito de escrita que se assume enquanto ser sexuado e cujo texto abarca elementos particulares 
condicionados por sua sexualidade. 
Palavra-chave 1: Homotextualidade 
Palavra-chave 2: Literatura Portuguesa Contemporânea 
Palavra-chave 3: Al Berto 
Palavra-chave 4: Corporeidade

Luiz Antonio de Carvalho Valverde (UEFS) O reencontro do corpo e da aura: a sexualidade em 
Histórias que o Rio conta, de Luiz Valverde

Enfocaremos o caráter multifacetado e polifônico dos eus enunciadores, presentes nos contos de 
Histórias que o Rio conta e outras histórias, do escritor nascido em Campinas, criado no Rio de 
Janeiro e radicado na Bahia, Luiz Valverde, dando vida a personagens que se libertam das amarras 
da sexualidade binária, historicamente edificada, para vivenciarem o desejo, em suas manifestações 
mais abertas, que se traduzem em seres que se colocam no mundo em vivências múltiplas, livres, 
transgredindo, em muitas das histórias, os papeis estratificados que lhes são reservados pela cultura. 
O autor implícito, nessas narrativas, parece tentar superar a quase sublimação da cultura literária, a 
busca da isenção, em que autores-narradores procuram viver um fora, traduzido pelo coeficiente de 
ficcionalidade: quanto maior a distância autor-obra, mais acentuada será, assim, sua característica de 
imaginário e provável valor artístico. Essa aproximação generosa, que convida ao paraíso os espíritos 
despertados, como se fossem facetas dos eus enunciadores, se traduz num resultado que não poderia 
ser, senão, esse mergulhar no gozo profundo, vicário, desbordando posições do que se chama ativo, 
passivo, para desabrochar múltiplo, incluindo-se aí o apagar de fronteiras entre o corpo daquele que 
escreve e os corpos dos personagens com quem se identifica e vibra harmonicamente, tentando, no 
melhor dos mundos, fechar o ciclo das três instancias ficcionais, envolvendo, também, o leitor. Os 
contos aqui estudados parecem apontar para a ideia de superação da sexualidade contingente, para 
uma abertura a vivências mais amplas, reconfigurando a cultura do par romântico, heterossexual, 
e portador de restrições às possibilidades mais amplas na realização amorosa. Mas, por trás dessa 
explosão de sentimentos, diríamos que o autor inocula um contra-discurso, uma filosofia do não aos 
agenciamentos discursivos e maquinações, formatadores do absurdo, que coloca qualquer desvio da 
tradição, os chamados bons costumes, como um mal ou um desvio passível de execração, que leva 
os homossexuais e transexuais à posição de delinquência e exclusão social, que, não raro, tem como 
desfecho a morte prematura, por agressão ou suicídio. O autor busca contribuir com a naturalização 
da homo e da poliafetividade, idealizando um retorno às sexualidades das sociedades ditas pagãs, 
onde embriaguez, caos, orgia sexual, eram interpolados por uma “sabedoria conservadora”, em que 
o sagrado, como diz Bataille era a “efervescência pródiga da vida”, não o campo estoico da tristeza. 
Tomaremos como operadores os escritos desse autor, assim como de Deuleuze e Guattari, no que tange 
ao processo rizomático de produção de inconsciente, tarefa que o autor aqui estudado elabora como 
linha mestra de seus contos, produzindo novos enunciados e desejos, para alargar e não restringir as 
fronteiras de realização humana. 
Palavra-chave 1: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 2: Literatura e Sexualidade 
Palavra-chave 3: Agenciamentos 
Palavra-chave 4: Inconsciente, Corpo e Escrita
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QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [COORDENAÇÃO: RENATA PIMENTEL]

Samuel Lima da Silva (UNEMAT) Stella Manhattan, de Silviano Santiago: formas da ausência 
e desolação

O romance escrito por Silviano Santiago, Stella Manhattan (1985), configura, dentro do seu painel 
interacional de personagens, um jogo entre ausência e desolação, construído mediante a percepção da 
condição de vida dos personagens, principalmente o protagonista, Eduardo/Stella, cuja vulnerabilidade 
sentimental o torna sujeito às mazelas e cruezas advindas da sociedade heteronormativa. Quando se 
atravessa o pórtico da fragilidade do protagonista, percebe-se a pungência da ausência e da desolação 
como fenômenos na tessitura narrativa do herói, sendo por meio desses dois componentes que começa, 
como um jogo exteriorizado, a representação do corpo como elemento desestabilizador e fundamental 
para a compreensão da complexidade que envolve a construção narratológica de Stella, tais como a 
de Paco e Vianna, personagens que circundam a diegese e que também corroboram para a noção/
representação do corpo enquanto presentificação do desejo de liberdade. Aquilo que Barthes (1981) 
descreve, em relação à ausência, como um episódio da linguagem em que está em cena a ausência do 
objeto amado, revela-se em Stella Manhattan como prelúdio para a condição de desolação que acomete 
o protagonista. Dentro desse panorama exploratório, a teoria de Georges Bataille (1987), com suas 
elucidações sobre o erotismo, bem como a de Pierre Bourdieu (2002), ao tratar das relações sociais que 
envolvem o tema da sexualidade, serão fulcrais para fundamentar a argumentação apresentada. 
Palavra-chave 1: Stella Manhattan 
Palavra-chave 2: Silviano Santiago 
Palavra-chave 3: Ausência 
Palavra-chave 4: Desolação

Stephen Bocskay (UFPE) Homoafetividade e despersonalização no romance Parque Industrial

Em termos gerais, este ensaio estuda a relação entre a materialização do desejo sexual entre as personagens 
femininas e as circunstâncias fora e dentro do local de trabalho. Mais especificamente, examina como 
a falta de capital nas vidas das personagens diminui seu espaço pessoal e as obriga a dividir o espaço 
doméstico e de trabalho com pessoas do mesmo sexo. Esta proximidade funde as personagens femininas 
sexualmente como uma classe despersonalizada que luta contra o poder masculino. Em Parque Industrial, 
a homoafetividade, portanto, não é uma construção feminista da elite brasileira pela qual as mulheres do 
precariado se esforçam por obter paridade dos sexos. Pelo contrário, a homoafetividade é uma necessidade 
biológica de mulheres que têm sido despersonalizadas pela dominação econômica masculina 
Palavra-chave 1: homoafetividade 
Palavra-chave 2: feminismo 
Palavra-chave 3: classe  
Palavra-chave 4: marxismo

Virgínea Novack Santos da Rocha e Maria Teresa Amodeo (PUC-RS) O que pode o corpo na literatura?

Esta comunicação tem como objetivo discutir a presença do corpo transexual presente na literatura 
brasileira contemporânea. Visto como corpos abjetos, as mulheres trans parecem ter incididas sobre 
si uma dupla articulação que as asseguram a absoluta ausência de poder sobre seus próprios corpos. 

O discurso médico e psicológico apresenta-as como doentes; incapazes de decidirem sobre, em que 
medida, querem/podem modificar seus corpos no sentido de uma inteligibilidade social de gênero 
correspondente, não ao designado ao nascimento, mas o reivindicado para si. O Estado, por sua vez, 
as nega a categoria de cidadãs, proibindo-as da vida em sociedade por meio de políticas de exclusão 
(a impossibilidade de uso do nome social, por exemplo). Nesse sentido, voltamos ao nosso objetivo 
aqui: como a literatura vem dando conta de representar esse cenário em que se inserem (raras vezes 
deve-se dizer) mulheres transexuais? Visando essa questão selecionamos a narrativa Do fundo do 
poço se vê a lua (2010), de Joca Reiners Terron, na qual a personagem em trânsito entre o Brasil e 
o Egito busca a construção de sua identidade a partir da diferença, não apenas em relação ao irmão 
gêmeo, Willian, mas em relação a si mesma “em sua primeira encarnação”. A diferença que Cleo (a 
narradora e protagonista) persegue, portanto, é pautada pela modificação do seu próprio corpo, 
pois durante toda a narrativa, baseada no mito alemão Doppelganger, a protagonista sente-se em 
desgraça, uma vez que o mito tem como premissa que no momento em que o sujeito encontra o seu 
duplo, aquele que é igual a si, cairá em desgraça. Sendo assim, mais do que a modificação de seu 
corpo, Cleo quer ser aceita, quer que seu gênero não seja questionado. Para isso, vai para o Egito, 
lar da grande rainha Cleópatra, maior expoente da feminilidade segundo a protagonista, e não conta 
(porque não lembra?) de sua vida pregressa. No entanto, não consegue escapar do seu destino 
trágico e a trama narrativa nos conduz até o momento em que o passado da protagonista é trazido à 
tona e seu trágico destino se revela: após estupro coletivo, ela é decapitada pelo companheiro, que 
se sente “enganado”. Nesse sentido, a protagonista afirma “Hosni faz o que qualquer homem faria 
em sua situação. Sente-se traído. Embora há muito tempo eu tenha deixado de chamar Wilson, posso 
compreendê-lo” (TERRON, 2010, p.275), revelando não só uma perspectiva biológica de gênero mas 
também a organização patriarcal da sociedade em que o homem tem direito sobre o corpo (e a vida) 
da mulher. 
Palavra-chave 1: mulher 
Palavra-chave 2: corpos abjetos 
Palavra-chave 3: violência

Edson Salviano Nery Pereira (USP) Invisibilidade e ruínas: o afeto e o corpo homossexual em O 
filho da mãe (2009)

Esta comunicação tem como objetivo observar a representação dos afetos e dos corpos homossexuais 
na obra O filho da mãe, de Bernardo Carvalho. Considera-se para esta análise aspectos da narrativa que 
confirmam a invisibilidade destes indivíduos narrativos, bem como uma escolha de representação que 
mesclam os corpos ao espaço, deixando-os em ruínas. 
Palavra-chave 1: Invisibilidade 
Palavra-chave 2: Homossexuais 
Palavra-chave 3: O filho da mãe

Matosalem Vilarino (UFV / URFJ) JE LA COUPE. Do cis ao trans: representações do corpo 
feminino nos romances de Abdelah Taïa

Em seus romances, Abdellah Taïa, autor marroquino contemporâneo, tem tratado de algumas 
questões do corpo relacionadas com a identidade de gênero. A textualidade em Taïa pouco recorre 
a metáforas na construção da corporeidade das pesonagens. O corpo em trânsito é, antes, um 
meio direto de significar experiências concretas, eróticas e/ou políticas. Do romance Un Pays pour 
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mourir, analiso a travessia identitária e transgênera da personagem Aziz, levando em conta sua 
relação com a experiência de diáspora na França. 
Palavra-chave 1: Romance contemporâneo 
Palavra-chave 2: Gênero e literatura 
Palavra-chave 3: Literatura marroquina 
Palavra-chave 4: Abdellah Taïa

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [COORDENAÇÃO: EMERSON DA CRUZ INÁCIO]

Arnaldo Delgado Sobrinho (USP) Escritas excessivas, literaturas impossíveis

Apropriando-nos das primeiras duas páginas d’O livro das comunidades (1999), da escritora 
portuguesa Maria Gabriela Llansol (1931 – 2008), diríamos nós que são quatro – e não três – as 
“coisas que metem medo”: 1. A mutação; 2. A Tradição; 3. Um corp’a’screver e 4. O fato de que 
“não há literatura” (LLANSOL, 1998, P. 55). E ouvimos, a partir das frestas abertas pela potência 
deslocadora do imperativo de Llansol, as questões dele se desdobram concentricamente: o que 
– e por que –, então, se escreve? Para quem? Quem é este que lê o escrito? E, quando o faz, como 
o faz? Define-se, assim, o campo aberto de uma textualidade estranha a essa igualmente – nas 
palavras de Jacques Derrida –, “estranha instituição chamada Literatura” e no qual, ao texto de 
Llansol, aproximamos outro: o da brasileira Hilda Hilst (1930 – 2004), que, como que prevendo o 
estranhamento pouco confortável daquele que a lê, aconselha: “Calma, vai chupando o teu pirulito” 
(HILST, 1970, p. 23). A tranquilidade que o conselho da autora anuncia não pode, contudo, ser 
senão ilusória, posto que, se “não há literatura”, pouco ou nada do que se vai encontrar nas páginas 
seguintes de seu(s) texto(s) corresponde ao imaginário do leitor, onde estão confortavelmente 
abrigadas – e, em alguma medida, cristalizadas – as noções de “conto”, “romance”, “poesia” e 
“ficção”. Atravessando o Atlântico para que se produzisse um “encontro inesperado do diverso”, 
as escritas de Hilda Hilst e Maria Gabriela Llansol aproximam-se, aqui, na medida exata de sua 
recusa do “texto em sua dimensão de corpus, de cadáver”; ao contrário, lançando o leitor em uma 
deriva textual na qual o desejo “de tudo ler, de tudo compreender, de tudo abarcar” (CASTELLO 
BRANCO, 2011, p. 200) é, simultanea e reiteradamente, inviável e inviabilizado, uma e outra 
escritora evidenciam a falência do modelo literário representativo, herdado da prosa de ficção 
realista, ao mesmo tempo em que constroem, com “técnica adequada” (LLANSOL, 1998, p. 55), o(s) 
caminho(s) para outros reais. Diante disso, tais textos não poderiam deixar de propor (de exigir?) 
a constituição de um outro modelo de leitor e da própria leitura. Assim sendo, se tanto a escrita 
llansoliana quanto a hilstiana operam e se realizam “na margem da língua, fora da literatura” 
(LLANSOL, 2011, p. 7), a leitura desses textos parece, então, poder-se realizar efetivamente apenas 
fora da leitura tradicional, isto é, daquela pautada no compreender – que “significa, antes de 
tudo, ‘conter em si’, ‘estar ou ficar incluído’” (CASTELLO BRANCO, 2011, p. 201). Nesse sentindo, 
os textos de Maria Gabriela Llansol e Hilda Hilst constituem-se como caminhos abertos para a 
emergência de novas e desierarquizadas perspectivas de leitura. Uma perspectiva que permita 
afirmar: eu leio assim esse livro. 
Palavra-chave 1: Comparatismo literário 
Palavra-chave 2: Textualidade 
Palavra-chave 3: Leitura

Ronnie Cardoso (USP) Roubar, colecionar, devorar: observações sobre o potlatch na trilogia 
pornográfica de Hilda Hilst

Em O caderno rosa de Lori Lamby, Contos d’escárnio: textos grotescos e Cartas de um sedutor, 
lançados entre o final da década de 1980 e início da de 1990, a construção da narrativa é uma 
tarefa atribuída a mais de uma figura autoral. Nos três livros, há um processo de enunciação que se 
desenvolve em torno de tensões e questionamentos entre dois personagens-escritores: um que resiste 
e outro que pretende se adequar (ou se render) aos ditames do mercado editorial. O corpo do texto 
resulta de uma criação compartilhada por esses diferentes autores fictícios. Cada um a seu modo 
vai diversificando e ampliando as estratégias de montagem do texto, algumas vezes incorporando 
produções estéticas inventadas ou coletadas por outros personagens com os quais interage. As 
figuras autorais imaginadas por Hilda Hilst roubam, colecionam ou devoram sobretudo imagens e 
palavras escabrosas, com o objetivo de disseminá-las nas páginas do livro em construção. Os relatos 
obscenos e grotescos, citações retiradas de registros baixos e eruditos da literatura, exercícios 
lúbricos, farsas burlescas, contos mórbidos, receitas satíricas, epistolografia lasciva, seres errantes 
que mobilizam um variado repertório de fantasias eróticas e de fetiches (principalmente, os logófilos) 
proliferam em abundância na trilogia pornográfica, constituindo assim o potlatch hilstiano. Como 
operar sobre tal excesso? Esse é um desafio a ser enfrentado tanto pelos narradores quanto pelos 
leitores dos escritos eróticos de Hilda Hilst. A escritora resgatou, nos estudos etnográficos de Marcel 
Mauss e Georges Bataille, o dispositivo que avaliza esse ato de enfrentamento — o Potlatch, ritual 
observado entre os povos ameríndios da costa noroeste americana, que consiste em destruir uma 
parte considerável da riqueza acumulada. Dissipa-se o rendimento acumulado em vista do ganho de 
um atributo imaterial, a glória, estabelecendo assim um outro tipo de poder, que fascinou a escritora 
justamente por ser um poder negativo, o poder de perder. A estratégia de enunciação dos narradores 
hilstianos se aproxima desse ritual, tão contrário à ordem capitalista por pressupor uma experiência 
revigorante, uma salvação, diretamente associada com a própria profanação que a escritora faz do 
espaço literário. Sintomaticamente, o Potlatch vai impulsionar o movimento, já em curso desde as 
primeiras obras em prosa da escritora, de rebaixamento da sua escrita em direção ao baixo-material 
e corporal. Irmanando-se a Bataille, Hilda Hilst percebeu um potencial estético e político no Potlatch. 
O movimento aqui é pela ampliação de pornografia que se pensava perdido no contexto da indústria 
cultural, apropriado tão somente para designar a “erotomania” da cultura de massa. 
Palavra-chave 1: Potlatch 
Palavra-chave 2: Pornografia 
Palavra-chave 3: Hilda Hilst 
Palavra-chave 4: Enunciação

Fabio Fadul de Moura (UFAM) Embate nos corpos dos anjos: Paula Rego, Maria Teresa Horta

O corpo é um elemento que perpassa o imaginário do século XX como um símbolo de luta, de embate. 
Na literatura portuguesa produzida durante e após a Ditadura de António de Oliveira Salazar, Maria 
Teresa Horta é uma poetisa que subverte os valores canônicos para dizer o seu corpo como forma 
de dizer o seu próprio desejo. A leitura que faz de autores clássicos é um dos fundamentos de sua 
matéria poética, a qual reavalia o lugar de enunciação do corpo feminino na produção de autores 
canônicos portugueses e irrompe um espaço para que o tema seja visto em novo contexto. Nas 
Artes Visuais, Paula Rego, que também começa a sua produção pictural durante os anos de 1960, 
voltada para o surrealismo, traz corpos que carregam igualmente o caráter de tensão, de combate. 
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Em corpos muitas vezes híbridos, ou, ainda, sem definição de um único gênero, ela desfaz as ideias 
de masculino e feminino, a gerar, como efeito estético, o incômodo nos que veem também suas telas 
mais recentes. Muito embora participem de fenômenos artísticos distintos, as autoras trabalham 
com o tema do corpo também voltado para a tópica dos anjos, em que O corpo é um elemento que 
perpassa o imaginário do século XX como um símbolo de luta, de embate. Na literatura portuguesa 
produzida durante e após a Ditadura de António de Oliveira Salazar, Maria Teresa Horta é uma poetisa 
que subverte os valores canônicos para dizer o seu corpo como forma de dizer o seu próprio desejo. 
A leitura que faz de autores clássicos é um dos fundamentos de sua matéria poética, a qual reavalia 
o lugar de enunciação do corpo feminino na produção de autores canônicos portugueses e irrompe 
um espaço para que o tema seja visto em novo contexto. Nas Artes Visuais, Paula Rego, que também 
começa a sua produção pictural durante os anos de 1960, voltada para o surrealismo, traz corpos que 
carregam igualmente o caráter de tensão, de combate. Em corpos muitas vezes híbridos, ou, ainda, 
sem definição de um único gênero, ela desfaz as ideias de masculino e feminino, a gerar, como efeito 
estético, o incômodo nos que veem também suas telas mais recentes. Muito embora participem de 
fenômenos artísticos distintos, as autoras trabalham com o tema do corpo também voltado para a 
tópica dos anjos, em que desterritorializam as imagens angelicais de suas atitudes tradicionais, com o 
objetivo de conferir a elas formas transgressoras. O fato de colocarem constantemente categorias fixas 
em trânsito é determinante para que elas sejam encaradas como subversivas: nas suas produções, o 
corpo é o lugar onde nasce a força propulsora do impacto da dicção do desejo, ao passo que se realiza 
a destruição e a construção de mundos psicossociais. À luz do que se discute, o presente trabalho 
tem por objetivo a análise da representação dos corpos nas imagens angelicais de Paula Rego, nas 
Artes Visuais, e de Maria Teresa Horta, nas composições em poemas. Com base na ideia de desejo 
encontrada em Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo (2011), de Suely 
Rolnik, depreende-se a ideia de que o desejo desterritorializa e territorializa mundos, à medida que 
esses mundos conhecidos são afetados pelos agenciamentos do próprio desejo de um corpo vibrátil. 
Compreende-se, assim, que, lidas em conjunto, sob a perspectiva dos estudos comparatistas, tais 
autoras permitem a criação de um dístico composto por imagem e palavra, o qual tem o corpo como 
matéria de resistência ao regime do patriarcado no interior do país. Se ambas resistem, têm suas forças 
voltadas contra as repressões, não necessariamente físicas, mas, muitas vezes, políticas e ideológicas. 
Palavra-chave 1: Literatura Comparada 
Palavra-chave 2: Artes Visuais 
Palavra-chave 3: Poesia Portuguesa 
Palavra-chave 4: Corpos

Marcos de Campos Visnadi (USP) As rugas do texto: ideia e representação da velhice em Hilda Hilst

O tema da velhice, elaborado em personagens e digressões, está presente em todos os livros de 
prosa de Hilda Hilst. Essa recorrência costuma estar associada a uma das grandes preocupações 
filosóficas da autora: a caracterização do humano como um ser paradoxal, em que a potência do 
corpo e do intelecto está em constante batalha contra as limitações materiais e temporais da nossa 
existência. Personagens como Hillé, de A obscena senhora D (1982), e Vittorio, de Estar sendo. 
Ter sido (1997), apresentam-se como pontos de tensão máxima de uma vida que, no vestíbulo do 
fim, precisa realizar toda a sua potência ao mesmo tempo em que suas forças físicas e mentais 
se esfacelam. A encenação dessa situação-limite possui no texto um palco privilegiado, uma vez 
que a representação mimética de velhas e velhos não se prende às características corporais do 
envelhecimento. Como lembra Georges Bataille, em A literatura e o mal, a literatura é inorgânica. 

Hilst pode, portanto, contrapor signos tradicionais da representação da velhice a técnicas formais 
que os anulam, escrevendo a lentidão dos corpos com a velocidade da sintaxe e a caduquice da razão 
com um excesso de referências filosóficas complexas. A inorganicidade da literatura permite ainda 
que na própria mimese a velhice se distorça e se desprenda de expectativas realistas, como é o caso 
de Haiága, a velha que rejuvenesce e engravida ao se apaixonar pelo genro, em Tu não te moves de 
ti (1980). No entanto, a concepção hilstiana da humanidade como um modo distópico de existência 
não permite que, em seus textos, atribuamos à velhice uma característica redentora. Hilda Hilst não 
se alinha a uma forte tradição da compreensão da velhice no século XX, que tem em Walter Benjamin 
e Simone de Beauvoir dois de seus principais representantes. Para Benjamin, em textos como “O 
narrador” e “Experiência e pobreza”, a velhice é o momento em que os aspectos individuais e sociais 
da vida adquirem sentido recíproco, realizando a experiência (Erfahrung) tal como entendida pelo 
filósofo. Já Beauvoir, em seu ensaio A velhice, corrobora essa visão benjaminiana acrescentando-lhe 
uma crítica à sociedade industrial, na qual o velho operário estaria condenado à marginalização e à 
perda irreparável de sua humanidade. Na obra de Hilst, tanto a harmonia da experiência quanto o 
desejo de inclusão social são ausentes, uma vez que a autora privilegia a instabilidade e a exceção 
na construção de seus personagens. Ela nos força, portanto, a buscar outros referenciais teóricos 
para a velhice, que não restrinjam essa fase da vida a uma visão redentora. O conceito de “estilo 
tardio”, elaborado por Theodor Adorno e Edward Said, assim como estudos históricos da velhice são 
margens possíveis para uma melhor leitura da obra da autora. Esta comunicação pretende relacionar 
esse referencial teórico a uma leitura transversal da velhice e do envelhecimento em diferentes 
textos de prosa de Hilda Hilst, com destaque para os já citados neste resumo. 
Palavra-chave 1: Hilda Hilst 
Palavra-chave 2: velhice 
Palavra-chave 3: corpo 
Palavra-chave 4: texto

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7 [COORDENAÇÃO: EMERSON DA CRUZ INÁCIO]

Ana Luiza Firmeza Rocha (PUC-Rio) Corpos cantados. Corpos em Ação. O trabalho dos atuantes 
em The Living Room

A partir de uma perspectiva transdisciplinar entre os estudos de literatura e os estudos teatrais, 
entendendo o contemporâneo na construção temporal de conhecimento nos diversos campos 
expandidos e tornando visível a sua complexidade e contingência, esta proposta de comunicação 
discute a questão do corpo dos atuantes do Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards 
(Itália), na action The Living Room (Richards, 2008-), obra performática da Arte como Veículo 
(1986-), última fase da trajetória artística do encenador polonês Jerzy Grotowski (1933-1999). 
Através dos instrumentos de trabalho como os cantos de tradição afro-caribenhos vindos, em 
sua maioria, do vodu haitiano, a partitura das reações das ações físicas estruturadas, os modelos 
arcaicos de movimento orgânico - o passo yanvalou - e a palavra tão antiga que é quase sempre 
anônima, os atuantes têm a possibilidade de trabalhar sobre seu corpo, coração e cabeça (Grotowski, 
1998). Como parte integrante de minha pesquisa atual, esta comunicação também oferece um 
modelo de análise estético-crítico, que acentua a investigação e experimentação de conceitos de 



XV encontro abralic Guia de Programação
37537

4
teatro performativo (Fischer-Lichte, 2011) e processos de materialização de um corpo enquanto 
ação (Butler, 2011). Como desconstruir e ultrapassar a realidade de corpos marcados por sua 
cultura e história através de ações realizadas em uma determinada experiência artística? Em The 
Living Room, os corpos dos atuantes, por meio de seus impulsos, são veículo de contestação social 
e exteriorização de afetos. Reivindicam a potência de outros mundos possíveis-visíveis, têm uma 
maneira própria de agir quando cantam-falam-dançam e uma produção plural de si. Corpos não 
quadrados. Desencantados. Rasurados. Que atravessam territórios desviantes (Deleuze; Guatarri, 
1996). Um único som afinado, em um corpo cantado na action, experimenta-se enquanto ruído 
ordenador: sobre a frequência invisível um acordo a partir do acorde projeta o som e o universo 
social que é construído nesta experiência. O canto de tradição em The Living Room torna a ação uma 
necessidade e procura transgredir as amarras culturais e atuar diretamente nos corpos despertos 
dos atuantes. Estes encontram em si uma corporalidade outra, desconhecida, ancestral. Deste modo, 
a noção de escrita na análise combina processos de hibridação e diversidades em uma produção 
literária expandida, artística e cultural, nas dimensões estética e política e nas opções e formas 
de sua construção teórica e crítica. Ademais, o espaço de transgressão não formatado que vem 
reforçar a potência performativa desta experiência, privilegia uma visão não dicotômica entre corpo 
e sentido, capacitando-a para a reflexão questionadora e, ao mesmo tempo, propositiva, acerca da 
atualidade e da tradição do campo de conhecimento multidisciplinar em que se insere. 
Palavra-chave 1: Corpo 
Palavra-chave 2: Performatividade 
Palavra-chave 3: Literatura e Estudos Teatrais 
Palavra-chave 4: Jerzy Grotowski

Juliano Nogueira de Almeida (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) Sexto 
sentido: linguagem, performance e corporeidade em Itamar Assumpção

O estudo que aqui se esboça se baseia na premissa que o fenômeno da corporeidade é indissociável das 
produções estéticas. Em trabalhos artísticos como o do cancionista Itamar Assumpção essa vinculação 
se torna bastante evidente. Mesmo sem deixar de lado o componente racional e cognitivo, o artista 
valorizava e intensificava os componentes sensíveis e os usos do corpo na produção e veiculação 
de sua obra. Algumas canções e performances de Itamar Assumpção sugerem que o pensamento 
como a sensibilidade devem trabalhar juntos na configuração de uma vida mais digna, na busca de 
outras possibilidades que vão além de uma existência ajustada aos padrões e às imposições dos 
grupos dominantes. Viver é experimentar novas sensibilidades e novas capacidades de nos afetar 
coletivamente em proveito de uma maior capacidade de agir e de pensar alegremente, mesmo que ao 
preço de sacrificarmos o nosso individualismo e a nossa perspectiva autocentrada de mundo. Também 
podemos afirmar que a produção artística desenvolvida por Itamar não se reduzia aos aspectos 
musicais e literários. Ele, além de um grande cancionista, era um exímio performer. A performance 
desenvolvida por Itamar se relacionava com as expressões do repertório cultural incorporado por 
meio de práticas e da memória étnica. Nesse sentido, a vida cotidiana testemunha, embora de modo 
aparentemente imperceptível, uma rica gama de performatizações. Essas performances implicam 
atos de resistência e de sobrevivência do homem comum diante da institucionalização e das 
imposições da cultura dominante. Destacamos a importância do corpo na produção e na transmissão 
de conhecimentos que não podem simplesmente ser catalogados e transcritos pelo conhecimento 
letrado. Esse repertório de conhecimentos e de saberes participa de uma espécie de cultura silenciosa 
que, mesmo se perseguida e condenada pelos padrões hegemônicos, sobrevive de modo tênue, mas 

persistente, trazendo à superfície traços e resquícios da memória étnica por meio de gestos, vozes, 
cantos e diversos usos e expressões do corpo. As discussões acerca do fenômeno da corporeidade 
também podem ganhar um viés interessante ao pensarmos nas aproximações e nos distanciamentos 
entre Itamar Assumpção e seus personagens. Dentre eles, destacamos o personagem Nego Dito, o 
Beleleú. Este personagem expressa não somente a violência praticada pelos bandidos e marginais da 
contemporaneidade. Ele também manifesta a resistência diante das adversidades que as populações 
pobres e marginalizadas sofrem cotidianamente. Muitos desses personagens, tal como Beleléu, 
apresentam uma imagem dúbia que os colocam na fronteira entre bandidos e heróis, demonstrando 
uma forte capacidade de escapar aos mecanismos de controle dos corpos. Muitas dessas figuras 
apresentavam traços que as colocam em uma zona de fronteira entre o animal e o humano, seja pela 
condição em que eram renegadas às mais baixas e humilhantes condições de sobrevivência, seja 
pela própria potência, destreza e insurgência de seus corpos. Enfim, o presente trabalho pretende 
demonstrar que a produção cancional de Itamar Assumpção, por ser fortemente marcada pela 
corporeidade, exige que percebamos, além do conteúdo formal das letras, todo um plano expressivo 
que faz parte da performance integral que o artista desenvolvia. 
Palavra-chave 1: corporeidade 
Palavra-chave 2: performance 
Palavra-chave 3: canção 
Palavra-chave 4: Itamar Assumpção

Eliezer Pandolfo da Silva e Tatiane Vaz (URI) A reencarnação de Santa Orlan: um discurso 
artítisco sobre a condição do corpo feminino na  contemporaneidade

Este estudo parte da compreensão da performance e da body art como artes contemporâneas de 
ressignificação do corpo, que resultam de um processo complexo de relação do homem com o corpo 
ao longo dos tempos. As novas possiblidades contemporâneas de reconfiguração biotecnológicas 
do corpo (LE BRETON), o tornaram uma espécie de identidade provisioria (MEDEIROS) quase com 
um potencial infinito de transformação que já anunciada a sua total reposição e reconfiguração pós-
humana (SANTAELLA; SIBILIA). Condição essa que repercute na arte contemporânea, que ao utilizar 
o corpo como suporte problematiza e coloca em discussão o status do atual do corpo na ciência, na 
socidade, na política, na economia, na cultura e na própria arte. Sob essa perspectiva analisaremos 
a performance multimídia A reencarnação de Santa Orlan, da artista performer francesa Santa 
Orlan, visando desvelar como a artista ao ressignificar o próprio corpo através de intervenções 
cirúrgicas e coloca em evidência várias questões contemporãneas relacionadas ao corpo, mas 
problematiza, principalmente, a posição do corpo feminino em uma sociedade que tem aversão ao 
envelhecimento e à gordura (SIBILIA). Em sua performance, Orlan mostra que o corpo foi e ainda é 
o resultado de flagelos, manipulações e desejos reprimidos, resultado de questões sociais, políticas, 
econômicas e culturais que sobre ele atuam. O corpo da mulher é um território misterioso (KRISTEVA) 
constantemente invadido e manipulado seja pela violência da opressão heteronormativa, que deseja 
controlá-lo, seja pelas biotecnologias, que desejam modelá-lo conforme os padrões estéticos vigentes. 
Assim, de maneira extrema e politicamente engajada, embasada em seu manifesto L´Art Charnel 
(1990), a obra de Orlan vem causar o estranhamento e o desconforto que a arte nos causa ao colocar 
frente a nós um espelho no qual podemos nos ver. 
Palavra-chave 1: Corpo  
Palavra-chave 2: Performance 
Palavra-chave 3: Santa Orlan
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Carla Victoria Albornoz (PUC-Rio) O riso como uma outra forma de ler Osvaldo Lamborghini

Osvaldo Lamborghini viveu somente 45 anos. A sua morte em 1985 trouxe muitos relatos sobre sua 
vida, excentricidade e qualidade da sua escrita espalhada em fragmentos, borradores e esboços sem 
uma ordem específica que circulou por muitos anos de forma clandestina, até que foi compilada em 
Novelas y Cuentos (2003). São textos de gozo, condenados ao indizível. Nos seus textos, Lamborghini, 
utiliza a acumulação como um procedimento no qual se juntam as deformações sintáticas, a pontuação 
irregular, a criação de novas palavras e a utilização de uma linguagem suja. Seus textos produzem 
um giro constante de significantes que fusionam a irrupção violenta do sexual com um erotismo de 
transgressão, em que o falo e o ato de sodomizar deixa de ser uma marca do diferente para se instaurar 
como uma Lei. Esta proposta busca analisar os relatos de Lamborghini desde outro protocolo de 
leitura: o da comicidade do impossível. Seus textos, desde o absurdo, trazem à luz algo que deveria ter 
permanecido oculto e, aquilo que é irrespirável, se transforma em respirável por meio da presença 
do grotesco e do humor negro, criando uma riqueza de contrastes que podem ser lidos como uma 
narrativa performática e também macabra. 
Palavra-chave 1: Osvaldo Lamborhini 
Palavra-chave 2: Literatura latino-americana 
Palavra-chave 3: sistemas de escrita 
Palavra-chave 4: Territórios do corpo
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Escritas Contemporâneas: Avaliações E Desafios Ao Compa-
rativismo

Coordenadores: 
Adeítalo Manoel Pinho (UEFS-BA) 
Maria De Fátima Gonçalves Lima (PUC-Goiás)

RESUMO: Esta proposta é a continuação de simpósio realizado no Congresso ABRALIC de 2015, em 

Belém - PA. Dado o êxito das apresentações e discussões naquela oportunidade e por ser do âmbito 

do Projeto Procad/Capes PUC-Rio/UNEB-Salvador/UEFS/PUC-Goiás, que irá até 2018, consideramos 

esta proposta decisiva para as atividades 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 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. Tal 

imagem se impõe quando se constata que, nas últimas décadas, na área dos estudos literários como 

nos demais campos das ciências humanas, ocorreram alterações que reconfiguraram os pilares do 

território disciplinar, abalando o domínio de objetos previsto, o elenco de instrumentos e métodos 

compartilhados e o corpo das proposições aceites como horizonte 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. Dessas 

transformações derivam, na produção do conhecimento na atualidade, a assiduidade das abordagens 

inter, trans ou multidisciplinares; a prevalência do gesto comparativo e da focalização do híbrido, da 

liminaridade e dos entre-lugares como estratégias de produção de conhecimento; a expansão do plano 

de objetos passíveis de interesse investigativo com o privilégio das linguagens plurais -interartísticas e 

intermidiáticas - e das estruturações multiespaciais e multitemporais; e a desierarquização de linguagens 

e práticas artísticas, bem como de vozes, veiculações, produtos ou expressões culturais. 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. 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 e lidar analiticamente com o caráter intempestivo, insurgente ou disruptor da contemporaneidade, 

sistematizando e provendo instrumental teórico e crítico para lidar com algumas das 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 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 das 

vivências; (c) o comum e o cotidiano enquanto categorias transversais da cultura, a mobilizar uma rede 

de significados que remetem a espaços periféricos; (d) a violência, a exclusão e a cidade como figurações 

do presente que convulsionam os limites da representação ao instaurarem, em 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 
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da atualidade, este Simpósio ambiciona empreender não apenas uma discussão estética e política, 

mas - e principalmente – acentuar uma potência inovadora e transformadora que possa afetar práticas 

investigativas, formativas e educacionais na sociedade brasileira contemporânea. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

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; Comparativismo; Avaliações; Desafios.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [COORDENADOR: ADEÍTALO MANOEL PINHO]

Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) Pensar o Brasil na Literatura: entre malandros, favelas e golpes 
de capoeira

O ensaio “Dialética da malandragem” (1993), de Antonio Candido, é fundamental para compreender o 
romance Memórias de um sargento de milícias (1997), de Manuel Antonio de Almeida. Não há dúvida 
de que o ensaio clássico de Candido também é fundamental para compreender a literatura brasileira. 
De maneira formidável, ele também abriu um flanco interpretativo para elevar significativamente 
o papel da literatura em país pós-colonial como o Brasil: a partir dele, pode-se perceber o livro 
de Almeida como um intérprete do Brasil. E, por consequência, é possível perceber uma série de 
narrativas e poemas capazes de serem colocados na posição de escritos para pensar a cultura do 
país em suas problemáticas fundamentais. De tal forma e intensidade, as suas escritas mostram 
um país a partir de seus problemas. Fatores proeminentes de atualização de tais narrativas na 
contemporaneidade, os problemas são capazes de caracterizar a nossa nacionalidade e ordem social. 
Alguns romances alinhados nesta demanda de pensar o país são O cortiço (1995), de Aluísio Azevedo, 
A conquista (1913), de Coelho Neto, Viva o povo brasileiro (1984) de João Ubaldo Ribeiro e outros. 
Além de Candido, as ideias críticas de Silviano Santiago (2004), Edward Said (2005), Roberto Schwarz 
(2000) e outros serão abordadas neste estudo. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Cultura 
Palavra-chave 3: Problemas Sociais 
Palavra-chave 4: Contemporaneidade

Meila Oliveira Souza Lima (UEFS) Luiz Gama e Bernardo Guimarães: Um estudo comparado 
sobre afro-brasilidade no romantismo

O romantismo brasileiro foi marcado por significativas transformações políticas e econômicas, sendo 
transmitido nas obras dos inúmeros autores desse período da nossa literatura. Esses romances 
retratavam o dia a dia da sociedade urbana, dos novos modos de vida, como as festas nos salões, as 

moças que frequentavam modistas e cafeterias, as reuniões masculinas em bares. É das faculdades 
que saem boa parte dos nossos autores românticos. Muitos produziram somente durante o tempo 
de estudante e outros seguiram a vida de escritor, conciliando com outras carreiras, como é o 
caso de Bernardo Guimarães (1825-1884), que é mais conhecido pela sua prosa, sendo autor de 
A Escrava Isaura (1875), além de outros romances. Sua poesia ainda é pouco estudada. A figura 
do índio foi preciosa para essa época visto que foi no Romantismo que se buscou uma identidade 
nacional. Os indianistas pretendiam fazer deste não só um personagem literário, mas um herói. 
Porém, foi totalmente europeizado em muitos romances. Os nacionalistas nem se preocuparam 
com a condição do negro, afinal, o movimento romântico estava direcionado à classe dos senhores 
de terra e escravocratas. Quanto aos escravos africanos, sabemos que viveram por longos séculos 
sendo explorados e discriminados pela sociedade que por aqui surgia e vivia. A população brasileira 
que se formava seguia os costumes europeus. O negro foi obrigado a deixar sua cultura, esquecer 
sua religiosidade e aceitar a religião Católica e adorar aos santos dela. Outro autor do romantismo 
brasileiro é Luiz Gama (1830-1882), autor do livro Trovas Burlescas (1859), que se destacou pelos 
seus escritos e pela posição que adotou diante dos aristocratas e políticos da época. Além da sua 
autoafirmação como negro, Gama, diferente dos românticos, não exaltou o índio como elemento 
nacional. Os dois poetas, Guimarães e Gama, foram contemporâneos visto que enxergaram as trevas 
de sua época, viram e falaram dos problemas existentes, além de utilizarem um tema polêmico e até 
proibido: a afro-brasilidade, além de muitos personagens negros. Sendo assim, faremos um estudo 
comparado entre os poemas “A Orgia dos Duendes” (1865) e “Uma Orquestra” (1859), já que ambos 
relatam um ritual de origem africana, sendo abordados de maneira distinta por seus autores e que 
será aqui comparado. Por não ser permitida tal festa, os autores utilizam alegorias e disfarces para 
mascararem o tema. Faz-se importante essa análise, pois a cultura dos negros escravizados ainda é 
tabu na sociedade, sendo estigmatizada e estereotipada. Como a proposta do simpósio abarca desafios, 
o debate sobre essas manifestações é fundamental para os estudos na contemporaneidade. A pesquisa 
tem cunho bibliográfico e tem como aporte teórico Giorgio Agambem, Stuart Hall, Roger Bastide, 
Adeítalo Manoel Pinho, Lígia Ferreira, dentre outros. 
Palavra-chave 1: Estudo Comparado 
Palavra-chave 2: Afro-brasilidade 
Palavra-chave 3: Romantismo

Anita de Jesus Santana (UEFS) Cumbe do Major: entre o passado e o contemporâneo no cordel de 
José Aras

O presente trabalho procura fazer um estudo sobre alguns aspectos culturais os quais permanecem 
em trânsito entre o passado e o contemporâneo através de alguns poemas compostos pelo poeta José 
Aras. Este nasceu em Euclides da Cunha, cidade localizada a 314 Km de distância da capital do Estado, 
incluída no polígono das secas e faz parte do sertão baiano. Por meio dos poemas escritos por Aras 
tomamos conhecimento sobre os costumes, as festas tradicionais referentes à localidade da qual o 
escritor faz parte, e assim demonstra a diversidade e riqueza da região bem como a pluralidade da 
identidade sertaneja. Podemos observar, também, a preocupação do poeta com questões políticas 
e Históricas, ao mesmo tempo em que denuncia a arbitrariedade e os abusos do poder dominante. 
Todas essas questões são apresentadas nos versos do poeta, com destaque para os versos em cordel, 
estilo literário que teve início no século XVI com a impressão dos relatos os quais, inicialmente, eram 
feitos pelos trovadores. Aqui no Brasil a literatura de cordel chega durante o início da colonização, 
trazida pelos portugueses e foi no Nordeste, a região em que mais se desenvolveu. Desde sua 
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introdução, notamos que a literatura em cordel, como expressão da arte popular, vem acompanhando 
as transformações do tempo, na medida em que seus autores, procuram falar sobre os mais diferentes 
temas que fazem parte de uma época e que permanecem atuais na contemporaneidade, adquirindo 
novas leituras e significados. Nesse sentido Canclini (2008) nos lembra que “as obras não contém 
significados fixos, estabelecidos de uma vez e para sempre”, mas que pode adquirir interpretações 
diferentes. Assim, tanto a obra em si pode perder o seu sentido primeiro como gerar novos significados 
na abordagem dos temas. Dessa forma procuramos compreender como os versos de José Aras 
abordam questões importantes para discutirmos situações surgidas em épocas passadas, mas que se 
fazem presentes na atualidade e por isso há a necessidade de que sejam problematizadas. Diante do 
que propomos torna-se necessário às discussões abordadas por Giorgio Agamben (2009) a respeito do 
que é o contemporâneo. Para o autor ser contemporâneo significa manter uma relação com o tempo e 
ao mesmo tempo afastar-se dele para discutir e enxergar os problemas que o permeiam. Para embasar 
nossas leituras utilizamos, ainda, as reflexões realizadas pelos teóricos: Eneida Leal Cunha (2006), Luis 
da Câmara Cascudo (1973), Marilena Chaui (s/a), Zilá Bernd (2003). Franklin Machado (1980), Idelete 
Santos (2006). 
Palavra-chave 1: Passado 
Palavra-chave 2: contemporaneidade 
Palavra-chave 3: Literatura de Cordel 
Palavra-chave 4: José Aras

Palloma Morais Rocha (UEFS) As minas de prata e O baluarte: o Brasil colônia no século XVII

O presente trabalho tem como principal objetivo trazer para discussão e análise as representações 
culturais presentes nos romances históricos As minas de prata (1865) e O baluarte (1940), de 
José de Alencar (1829-1877) e Altamirando Requião (1893-1989), respectivamente. Ambos 
buscaram retratar o Brasil colônia na primeira metade do século XVII (mais precisamente os 
anos de 1609, 1623 e 1624), época marcada pelo espírito aventureiro e por várias ameaças e/
ou invasões holandesas, espanholas e da Companhia de Jesus, principalmente. Dentro dessa 
perspectiva, trazemos as manifestações do povo brasileiro frente uma época que sofria influências 
e dominações diretas da Europa. José de Alencar é considerado um dos percussores do romance 
histórico no Brasil, ideia que se baseou em sua busca por um ideal nacionalista, que ganhou mais 
força com a independência do país (1822) e que buscava conhecer e valorizar manifestações 
tipicamente nacionais, com o principal intuito de criar os moldes de uma literatura nacional que 
seria amadurecida continuamente. Seus romances históricos retratam as manifestações de cultura 
do povo da colônia brasileira. Posteriormente, com a chegada do Modernismo no Brasil o baiano 
Altamirando Requião também pode tecer suas contribuições para a literatura brasileira. Desta 
maneira, como leitor e crítico de José de Alencar, afirma que o cearense se equivocou ao trazer 
determinados personagens históricos com ocupações que não lhe cabiam na época, por exemplo. 
Portanto, ele propõe estudos frente o romance histórico que trata das lendárias minas de prata 
de Moribeca, para que se possa dar continuidade a seus estudos, mas com o intuito de ratificar a 
importância do romantismo alencarino. O faz compondo o também romance histórico intitulado 
O baluarte, que segundo ele é fiel à história e ao leitor, ideal que muito prezava. Para Edward Said 
(1999), uma das melhores formas de se entender e interpretar o presente é invocando o passado, 
já que é impossível isolar um do outro. Dentro desta perspectiva, os estudos culturais se fazem 
cada vez mais necessários na pós-modernidade já que, segundo o estudioso contemporâneo Stuart 
Hall (2003), com o advento da globalização a identidade do indivíduo da pós-modernidade entrou 

em crise, pelo fato das velhas identidades terem declinado, acarretando no surgimento de novas. 
Tudo isto fragmentou ou descentrou o indivíduo moderno fazendo com que o conhecimento sobre 
si mesmo e o mundo que o cerca fosse modificado. Para tanto, apresentaremos como principais 
postulados teóricos Giorgio Agamben, Stuart Hall, Edward Said, Renato Ortiz, dentre outros. 
Palavra-chave 1: representações culturais 
Palavra-chave 2: Brasil colônia 
Palavra-chave 3: Século XVII

Maria Teresinha Martins do Nascimento (PUC-GOIÁS) O jogo da memoria: estudo comparado sob 
a ótica do velho e novo mundo em Travessuras da menina má e República dos sonhos 

O jogo da memoria: estudo comparado sob a ótica do velho e novo mundo em Travessuras da 
menina má e República dos sonhos. O jogo de memória entre os destroços que nos restaram da 
civilização colonizadora, permite a recuperação dos sonhos dos habitantes da América Latina, 
do novo mundo em pleno século XXI, acrescido do poder midiático à revolução industrial. Eles 
se colocaram no redemoinho, face a face à cultura europeia, não em estado de choque, mas 
demonstrando mediante suas ações inconscientes, os conduzem à reflexão consciente pela 
via da arte. Literariamente, tem-se a metáfora desta síntese com determinadas personagens, 
protagonistas na literatura latino americana, tais como Lili de Travessuras da menina má, de Llosa, 
que se ambienta atordoadamente entre o velho e o novo continente e Madruga protagonista de 
República dos sonhos, de Nélida Pinon, que consciente de sua sede de realização histórico social 
e econômica se lança em seu autoexílio neste mesmo novo mundo, mas desta vez ambientado no 
Brasil para “fazer sua América”, ou seja, sua história individual, familiar ao conceder voz à sua neta 
Breta para narra-la e, simultaneamente, escrever a moderna história deste povo marcado pelo 
hibridismo étnico e cultural e ao amigo Venâncio para sonhá-la por ele. Enquanto Lili se lança em 
seu périplo, nestes espaços que, contraditoriamente, se opõem e mais inexplicavelmente ainda se 
unem, dando origem a uma raça híbrida, heterogênea, torna-se possível estabelecer comparações 
nesse âmbito ficcional, mesmo porque ao contrastar e ao comparar, no reino da imaginação, 
universos tão díspares o que se pretende é ir ao encontro do leitor para que ele se sinta 
obviamente confortável ou não neste ambiente poético que, todavia, o leva a refletir sobre o estar 
do homem no mundo, isto é, no espaço limítrofe entre estas duas civilizações antes colonizadoras 
e colonizadas, que atualmente são vistas como civilizações que se medem, se estudam parecendo 
querer o estabelecimento de novos paradigmas onde se possa ousar uma sociedade mais justa 
e solidária. A linguagem literária parece ser capaz de recuperar e de manter artisticamente o 
processo identitário e histórico das sociedades colonizadas, mas agora em vias de ser plenamente, 
contrapondo-o a tradicional cultura europeia, que passa a percebê-lo não apenas como um mundo 
novo, mas a vislumbrá-lo como algo que está além do simplesmente primitivo latino americano. 
Desse fazer artístico estético altamente consciente de Mário V. Llosa e Nélida Piñon, questiona-
se as “ações inconscientes” para se saber e se pensar estes dois mundos: o tradicional e o novo, 
que se encontram pelo sim pelo não na modernidade, onde as forças nacionais e internacionais 
gravitam e que aproveitamos para atingir a ordem possível que nos oferece margem para o estudo 
da literatura comparada. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Latino-America 
Palavra-chave 3: Desafio 
Palavra-chave 4: Comparativismo
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [COORDENADORA: MARIA DE FÁTIMA LIMA GONÇALVES]

Maria de Fátima Gonçalves Lima e Cecília Menezes Gonçalves Lima (PUC-GOIÁS) Poesia, 
imaginário e a performatividade da dança

A pesquisa apresenta uma comparação entre a performatividade da dança e o texto poético na 
medida em que essas linguagens, por sua vez, englobam o ser e, simultaneamente, transforma-se 
em imagens que se movimentam por meio de manifestações que vão e vêm do lúdico, do imaginário, 
do lírico e poético em percursos concêntricos expressando a complexidade anímica do ser em 
seu devir. O vai e vem da palavra que liberta a expressão corporal do bailarino, conecta-se à ânsia 
do espectador, levando-o à catarse internamente processada, mas que, todavia o revela como 
novo ser. A linguagem da dança e da poesia apresenta elementos que podem ser comparados, tais 
como: o ritmo, elementos formais, ponto, ação, ideias, metáforas, linhas, planos, texturas, cores, 
estruturas sintáticas; efeitos de movimento, direção visual, profundidade espacial, representação em 
perspectiva, entre outros. Esses elementos que se acham presentes na linguagem da dança e do texto 
poético serão observados sob a luz dos conceitos e métodos da poética do imaginário e da teorias 
sobre performance numa abordagem comparativa. 
Palavra-chave 1: Performatividade 
Palavra-chave 2: poesia 
Palavra-chave 3: dança 
Palavra-chave 4: imaginário

Deuzélia Rosa Gomes dos Santos e Maria de Fátima Gonçalves Lima (PUC-GOIÁS) Contribuições 
da literatura contemporânea de Ana Luísa do Amaral em A história da aranha Leopoldina para o 
desenvolvimento da linguagem, aprendizagem e saúde integral da criança

O presente trabalho analisa a contribuição da arte literária contemporânea em A História da Aranha 
Leopoldina, de Ana Luísa do Amaral no desenvolvimento da linguagem e aprendizagem, visando à 
saúde integral do ser em formação. A voz poemática desse texto metalinguístico enfatiza a alegoria 
possibilitando o trabalho com o imaginário e a performática, fundamentado nas teorias de Gilbert 
Durant e Paul Zunthor, propiciando sua utilização posterior na reabilitação fonoaudiológica. 
Palavra-chave 1: literatura infantil contemporânea 
Palavra-chave 2: performática 
Palavra-chave 3: imaginário 
Palavra-chave 4: reabilitação fonoaudiológica

Juliana Almeida Salles (UFRJ) O eu, o outro e o gênero literário: entre a tradição e a inovação em 
Bobbi Lee Indian Rebel: Struggles of a Native Canadian Woman, Meu nome é Rigoberta Menchú e 
assim nasceu minha consciência e A queda do céu: palavras de um xamã yanomami

Na pós-modernidade há uma tendência à desnaturalização de características dominantes em 
nosso modo de vida (HUTCHEON, 1987). Desde a arquitetura, passando pela fotografia até 
a literatura, o pós-modernismo instaura novas possibilidades ao mesmo tempo em que as 
subverte, questionando inclusive o cânone literário ocidental. Sobre este momento, Stuart Hall 
(1992) assevera que houve mudanças significativas na concepção de identidades culturais, a 
ponto de podermos substituir o termo “identidade” por “identificação” - uma vez que não somos 
mais portadores de uma identidade fixa e imutável, mas assumimos diferentes identidades em 

diferentes ocasiões. É neste contexto que estão inseridas as obras Bobbi Lee Indian Rebel: Struggles 
of a Native Canadian Woman (1975), de Lee Maracle e Don Barnett, Meu nome é Rigoberta Menchú 
e assim nasceu minha consciência (1992), de Rigoberta Menchú e Elizabeth Burgos, e A queda 
do céu: palavras de um xamã yanomami (2015), de Davi Kopenawa e Bruce Albert, que trazem 
relevantes questões de identidade, autoria e de gênero literário. No mundo pós-moderno, os 
questionamentos e desnaturalizações, instaurações e subversões são causa para uma nova postura 
também em relação à alteridade. Uma vez que as identidades se tornam fluidas, e o que define o 
“eu” não mais necessariamente o contrapõe a um “outro”, pode-se perceber que o que antes cabia 
àquele, pode acabar sendo atribuído a este. A autoria das obras em questão é um exemplo desta 
desconstrução: as narrativas autobiográficas supracitadas tratam de um “eu” indígena, pobre, 
habitante das margens da sociedade em que vive e que na maioria das vezes, não possui domínio 
da língua escrita - um verdadeiro “outro”. Aqueles que as escrevem, por outro lado, condizem com 
a tradicional concepção de autores de narrativas autobiográficas - indivíduos brancos, cultos e de 
classe social mais alta. Contudo, o fato de haver dois indivíduos envolvidos na construção destas 
obras destoa imensamente das narrativas autobiográficas canônicas ocidentais. Na dinâmica 
modelo (indígena)/redator(branco) percebe-se, às vezes, relações de poder que merecem ser 
exploradas para que seja possível estudar a estrutura e o contexto em que as obras foram escritas. 
O “eu da narrativa” e o “eu escritor” são dois indivíduos diferentes, vivendo em contextos culturais, 
sociais e políticos distintos e com interesses próprios na obra por eles produzida - o que pode 
atribuir também características da escrita etnográfica às obras em questão. Porém, é indiscutível 
o teor autobiográfico - e, às vezes, poético - que as narrativas possuem, assim como seu forte teor 
político. Afinal, há um gênero literário que abarque estas características? É possível encaixá-lo em 
classificações já existentes ou será preciso abrir novos precedentes literários para estas obras? 
Palavra-chave 1: Literatura indígena 
Palavra-chave 2: Pós-modernismo 
Palavra-chave 3: Alteridade 
Palavra-chave 4: Gênero-literário 

 Sandra Fátima da Silva Araujo (PUC-GOIÁS) O retrato de Dorian Gray: faces irônicas em jogo

O duplo está presente na literatura desde os tempos mais remotos. A capacidade inventiva do ser 
humano permite uma integração de temas os mais absurdos na ficção criada ao longo dos séculos, 
seja ela difundida apenas na oralidade ou consolidada nos textos escritos que atravessaram 
gerações. O estudo sobre o duplo, na modernidade, suscita abordagens variadas devido à 
complexidade temática. Nesta pesquisa, priorizarse-á um diálogo possível entre algumas vertentes 
teóricas dos estudos literários, tais como as teorias do duplo e deste no tecido literário, a fim de 
compreender como se constrói o narcisismo na obra selecionada. O “duplo” se faz notar por uma 
personagem, signo verbal que pode provocar reações emocionais pautadas pela autoafirmação 
de sua imagem ou pelo medo de ver a sua personalidade usurpada, dotado de condições para 
assumiro controle sobre si mesmo. Como objeto de estudo, elegemos o romance O retrato 
de Dorian Gray (1891), do escritor irlandês Oscar Wilde. A escolha deste corpus deve-se não 
somente ao enquadramento da questão do duplo e do bem e do mal na narrativa, mas também, 
e 42 principalmente, pelo destaque atribuído à natureza da obra de arte, em procedimento 
interarte: arte verbal e arte plástica, espelho do belo. Esse procedimento ressalta-se ao realizar-
se no arranjo discursivo adotado para a ficcionalização da sensibilidade estética que a obra de 
arte institui em si e no outro: a personagem central, seu retrato e o pintor – o “instaurador do 
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duplo”. Esse tema atravessa a vida humana e se relaciona à conformação identitária do sujeito: 
origens, posição no mundo, perspectivas de futuro: é a temática da duplicidade do Eu, que ganha 
um terreno fértil para definição do Eu em interação com o outro. O objetivo geral deste trabalho 
é analisar os procedimentos construtivos da narrativa, destacando o jogo irônico desenvolvido 
no discurso literário, objeto de estudo em tela, em que se insere a temática do duplo movido 
pelo ideal da beleza estética, sob a máscara da vaidade, sem desprezar o mito de Narciso. Essa 
investigação aborda, portanto, a presença irônica do duplo na obra O retrato de Dorian Gray 
([1891] 2009), de Oscar Wilde, destacando como essa obra foi acolhida por leitores do mundo 
universitário, tendo como amostra o artigo científico “Considerações sobre o belo através da 
filosofia nietzschiana: Uma leitura de O Retrato de Dorian Gray”, por YvissonGomes dos Santos; 
“Dorian Gray e seu duplo: considerações sobre o fantástico na obra de Oscar Wilde”, por Maria 
Ellem Souza Maciel; “O Duplo Narciso: o herói da modernidade em O retrato de Dorian Gray, de 
Oscar Wilde e Esfinge, de Coelho Neto”, por Gustavo Menegusso; “A ironia: processos discursivos e 
visão de mundo em O Retrato de Dorian Gray”, por Ana Júlia Fritsch; “O Fenômeno do Duplo em O 
Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde”, por Alcione Gonçalves; “O Retrato e a Metamorfose, por 
Cláudia Bichano”. A escolha d’O Retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde (1854-1900), vai 
muito para além do fato de esta obra pertencer, como refere Harold Bloom, ao cânone literário 
mundial, o que sucede não só pela sua originalidade e qualidade estética da escrita, mas também 
pela sensação de estranhamento que causam no leitor, ainda que façam o retrato das suas épocas. 
De fato, o irlandês Oscar Wilde problematiza os valores decadentistas da e na Inglaterra vitoriana, 
na medida em que viveu nesse contexto histórico. Este romance, escrito nos finais do século XIX, 
reflete os valores decadentistas na Inglaterra vitoriana, onde o parecer é mais importante que o 
ser, uma sociedade homofóbica, cheia de preconceitos. Oscar Wilde foi exímio em muitas das suas 
obras, incluindo a narrativa, a estudar, retratar satiricamente a sociedade a que pertencia. 
Palavra-chave 1: Duplo 
Palavra-chave 2: ironia 
Palavra-chave 3: retrato 
Palavra-chave 4: narcisismo

Viviane Andrade Oliveira e Eni Santos Carvalho (PUC-GOIÁS) Semelhanças e dessemelhanças em 
Drummond, Bandeira e Magritte

O objetivo deste estudo é analisar semelhanças e dessemelhanças entre Carlos Drummond de 
Andrade, Manuel Bandeira e René Magritte, tendo como amostras: poemas do livro A rosa do Povo, 
em especial “A flor e a náusea”, de Drummond; do livro Libertinagem, com ênfase sobre “O cacto”, 
de Bandeira; e algumas telas de Magritte, particularmente O terapeuta. A partir das referidas obras, 
pretende-se discutir as possibilidades de aproximação e distanciamento comuns ao processo 
artístico, “na tentativa de compreensão da natureza do poético e sua manifestação na arte”. 
(GONÇALVES, 1994). A relevância se configura pelo intuito de contribuir para o estudo comparativo 
entre artes. Pretende-se, portanto, verificar como os autores se aproximam e distanciam, quanto à 
sintaxe adotada nos procedimentos poéticos, bem como as recorrências estilísticas. Ou seja, través 
de análise Intersemiótica e utilizando-se de método comparativo, observa-se a homologia entre 
as obras literárias e a obra artística em estudo. Em macro visão, os encontros da obra artística 
desses renomados artistas se dão quanto ao uso de metalinguagem, que, utilizando-se de uma 
ilusão referencial, trabalham os signos artisticamente, em um contraste entre realidade e imagens 
metafóricas, em que tudo está em função do objeto de arte. Assim, os três artistas fazem uma notória 

reflexão quanto à teoria estética da arte contemporânea. Quanto aos desencontros, percebem-se 
marcas estilísticas próprias de cada um dos artistas citados. 
Palavra-chave 1: procedimento artístico 
Palavra-chave 2: poesia 
Palavra-chave 3: artes plásticas 
Palavra-chave 4: arte

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [COORDENADORA: MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO ARAÚJO]

Maria da Conceição Pinheiro Araujo (IFBA) Benedita e CLB: personagens que vão para onde querem

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. Essa famosa assertiva da filosofa francesa Simone de Beauvoir 
tocou no ponto nevrálgico das relações de gênero, estabelecidas desde tempos imemoriais e que retorna 
com força na cultura contemporânea. Não é à toa que, no Brasil, conseguimos, a duras penas, eleger uma 
mulher como presidenta. Pensando nas investidas políticas que têm sido apresentadas como propostas 
para melhorar o país, elas soam, pelo menos para nós, militantes de esquerda dos anos 90, como o 
desmonte de um projeto nacional desejoso de restabelecer o recrudescimento das relações de gênero. 
Precisamos retornar, de forma radical, às leituras e discussões políticas e, como profissionais das letras, 
a sala de aula é o nosso espaço da luta intelectual. Retornar às “bandeiras” que moveram as mulheres 
desde o século XIX, pelo menos, deve ser o que chamaremos de “pai nosso diário”. Nós das Letras, devemos 
fazer o verbo se tornar carne. Assim, foi tentando carnalizar a literatura, naquele sentido de Lucaks, que 
propus, para os discentes, a leitura de duas obras de João Ubaldo Ribeiro, respectivamente: A Casa dos 
Budas Ditosos (1999) e Grandeza e Miséria do Amor de Benedita (2000), com o objetivo de pensamos a 
situação atual do Brasil, a partir de uma perspectiva de gênero, ancorada na crítica feminista. A escolha dos 
livros de um escritor e não de uma escritora é justificado pelo fato de estudar a obra de Ubaldo deste 2013, 
quando iniciei a coordenação de um projeto de pesquisa aprovado em edital Fapesb. Essa comunicação 
é, portanto, uma reflexão sobre as discussões que fizemos em sala de aula. As narrativas dessas duas 
obras do itaparicano põem em destaque personagens femininas que vivem numa sociedade que molda 
o comportamento feminino em padrões sociais correspondentes ao modelo novecentista. Em Miséria e 
Grandeza do Amor de Benedita, o personagem Deoquinha Jegue Ruço (o nome já sugestivo) pressupõe o 
homem como o provedor da família, enquanto a mulher toma posto de cuidadora de um lar que deve se 
apresentar impecável, bem como responsável por guardar a moral e os bons costumes do nome da família. 
Esses valores atribuídos a homens e mulheres retratam as questões de gênero que envolvem e entrelaçam 
os personagens no romance. A Casa dos Budas Ditosos é uma espécie de contestação desses valores. As 
inúmeras experiências sexuais de CLB defendem o empoderamento do corpo feminino e definem sua 
ideologia: a liberdade sexual como forma de autoconhecimento. È também uma resposta contundente e 
despudorada à imposição de controle do corpo feminino. Incitar esse debate em sala de aula, contribui, 
efetivamente, para lembramos às novas gerações que as conquistas da contemporaneidade não foram 
conseguidas senão com muita luta e, infelizmente, até, muitas mortes, como mostra, por exemplo, o 
recente filme “As sufragistas” (2016) 
Palavra-chave 1: narrativa 
Palavra-chave 2: João Ubaldo Ribeiro 
Palavra-chave 3: gênero 
Palavra-chave 4: sexualidade
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Odara Perazzo Rodrigues (UEFS) Rememorializando a infância: uma análise comparativa de 
Nas águas do tempo, de Mia Couto, e Era um dia diferente quando se matava porco, de João 
Ubaldo Ribeiro

Antes do apogeu dos Estudos sociais e culturais, a memória era tida apenas como fenômeno 
psicológico e pouco se falava da relação desta com aspectos relacionados à sociedade e à cultura. É 
partindo desse conceito, que Jacques Le Goff, em sua renomada obra intitulada História e Memória 
(1996, p.423), afirma que inicialmente a ideia de memória remete-nos a um conjunto de funções 
psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 
representa como passados. A partir daí, o estudioso aprofunda suas teorias de como a memória, tanto 
a individual como a coletiva, é construída e influenciada pelas relações sócio-culturais do indivíduo 
e pela história. A memória individual, que é o acúmulo de fatos, recordações e lembranças passadas 
de cada indivíduo, ajuda a construir o que chamamos de memória coletiva ou social, que é a junção 
de tradições e aspectos culturais vivenciados por um povo ou uma nação. Com este trabalho objetiva-
se analisar os contos “Nas águas do tempo”, que integra a coletânea Estórias abensonhadas (1994), 
de autoria do escritor moçambicano Mia Couto, e “Era um dia diferente quando se matava porco”, 
que compõe a coletânea Já Podeis da Pátria Filhos (1991), do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, 
observando como a memória resgatada a partir de acontecimentos ocorridos na infância dos dois 
protagonistas contribui para a consolidação da identidade cultural local dos escritores supracitados. 
Em “Nas águas do tempo”, o protagonista e narrador relata um momento ocorrido na sua infância onde 
o seu avô, que ao temer que toda a tradição se perca, convoca-o para dar continuidade a mesma. Entre 
mitos, lendas e elementos culturais tradicionais africanos, a narrativa vai se tecendo e se consolidando 
como um estudo da cultura local através da memória, contribuindo assim para a perpetuação dessa 
cultura na contemporaneidade. Algo semelhando é observado em “Era um dia diferente quando se 
matava porco”, onde o protagonista, ainda criança, relata uma experiência marcante da sua infância 
advinda de uma tradição local. Ambos os escritores têm projetos literários semelhantes, sendo um dos 
principais objetivos o de consolidar a identidade local, a moçambicana no caso de Mia e a itaparicana 
no caso de Ubaldo, cuja população foi submetida a diferentes processos de assimilação cultural. Para 
atingir tal objetivo serão utilizados estudos teóricos de Jacques Le Goff, Ecléa Bosi e Pierre Nora, sobre 
memória; Stuart Hall, Homi Bhabha e Edward Said, sobre cultura e identidade; e Giorgio Agambem, 
sobre contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: Memória 
Palavra-chave 2: Infância 
Palavra-chave 3: Mia Couto 
Palavra-chave 4: João Ubaldo Ribeiro

Rosângela Santos Silva (UEFS) A morte e a morte de Quincas Berro d’Água e Viva o povo brasileiro: 
da ancestralidade à representação dos egunguns

O presente trabalho versa em torno dos romances: A morte e a morte de Quincas Berro d’Água 
(1959) e Viva o povo brasileiro (1984) dos autores baianos Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro 
respectivamente. A premissa básica na qual se fundamenta o estudo feito sobre determinadas obras 
consiste em expandir os horizontes em torno das religiões afrobrasileiras como protagonistas de uma 
história de vida com direitos/deveres, com igualdade, bem como, perpetuar a busca da construção 
de um panorama literário que valorize os adeptos dos Candomblés como seres sociais. Os negros 
iorubanos, escravizados no período da colonização, trouxeram para o Brasil o culto ritualístico 

chamado egunguns e como tradição religiosa veneram seus ancestrais considerando que a morte 
não é o ponto final da vida. Durante muitos anos tentaram, principalmente com repressões, abolir 
aos africanos, o direito de evocação à sua fé religiosa. Apesar de tudo, resistiram preservando-a em 
seus rituais, aderindo assim uma legião de adeptos hoje considerados filhos e filhas de santo que, por 
meio do culto aos antepassados, veneram ancestrais tanto africanos quanto brasileiros. Dessa forma, 
a morte antes nagô, hoje pode ser considerada uma morte afrobrasileira. A despeito das inúmeras 
injustiças sofridas pelos adeptos das religiões de matriz africana, depreende-se dos textos em análise, 
uma série de características marcadoras do legado religioso africano, sobretudo do ritual egungun. 
Mediante conjunto simbólico que é transmitido de forma repetitiva(caráter de atualização de vida), 
tal grupo, encontra no passado forças e influências relevantes para conduzir o presente. As narrativas 
em estudo descrevem o ritual egungun, declarando a importância de se manterem vivas tais raízes 
e de se valorizar ações que continuam sendo desenvolvidas pelos afrodescendentes. Nesse sentido, 
pode-se inferir que ambos os autores buscaram na literatura uma maneira de romper com os muros 
da ignorância social que ainda ocultam a verdadeira identidade religiosa dos adeptos das religiões 
de matriz africana. Ao criar narrativas que apontam traços que podem ser associados a reflexos da 
realidade, tais escritores chamam atenção para a religiosidade do afrodescendente presente e atuante 
na contemporaneidade. O objetivo central desse trabalho é analisar as obras já citadas fazendo uma 
possível leitura comparativa dos elementos constitutivos do Candomblé na Bahia, priorizando o ritual 
egungun a fim de evidenciar similaridades e/ou disparidades existentes nas narrativas. Para tanto 
serão acionados alguns postulados teóricos como: Edward Said, Stuart Hall, Juana Elbein dos Santos, 
dentre outros. 
Palavra-chave 1: Jorge Amado 
Palavra-chave 2: João Ubaldo Ribeiro 
Palavra-chave 3: Egunguns

Roberta Piedras (PUC-GOIÁS) Da alegoria ao maravilhoso como representações femininas nas 
obras infantis: A bolsa amarela, de Lygia Bojunga e A moça tecelã, de Marina Colassanti

Este estudo tem como discussão das alegorias ao maravilhoso como forma de representação acerca 
do gênero feminino em obras da literatura infantil: A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga e A moça tecelã, 
de Marina Colassanti, nas quais permitem a presença da figura feminina em busca da identidade e 
do território social ocupado pelo sujeito, tendo o discurso e o olhar infantil como referencia. Para tal 
discussão caminharemos por referencias teóricos do maravilho ao imaginário, na literatura infantil, 
quanto sobre o estudo de gênero, com foco nas representações femininas. 
Palavra-chave 1: literatura contemporanea 
Palavra-chave 2: literatura infantil 
Palavra-chave 3: autoria feminina 
Palavra-chave 4: imaginário

Gabriel Felipe Pautz Munsberg (UFRGS) O obscuro e o suspeito: escritas contemporâneas da memória

Neste trabalho pretende-se examinar de que maneira as relações entre memória e identidade 
são postas em Diário da queda, de Michel Laub (2011) e Passo de caranguejo, de Günter Grass 
(2002), como formas possíveis de se compreender a existência do sujeito entregue ao obscuro 
do contemporâneo, ou como afirma Giorgio Agamben, “aquele que recebe em pleno rosto o facho 
de trevas que provém do seu tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 64). A partir da análise contrastiva de 
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textualidades literárias e não literárias alicerçadas nas teorias da intertextualidade (KRISTEVA, 
1969; GENETTE, 1982; SAMOYAULT, 2008), pretende-se refletir sobre a recuperação de experiências 
traumáticas através da memória individual e, consequentemente, coletiva como base para a 
construção da própria identidade, tendo como corpus os romances de Laub e Grass, visto que 
ambas são produções contemporâneas que problematizam a escrita e a memória frente a eventos 
traumáticos, no caso, a ascensão do nazismo alemão e suas decorrências. A partir de textos 
teóricos sobre história, memória, escrita e identidade busca-se analisar comparativamente as 
representações literárias em amplo contexto social, histórico e cultural, focando na questão da 
construção identitária face a eventos traumáticos. A relação entre memória e identidade é de grande 
importância em ambas as narrativas e, como aponta Jacques Le Goff, “a memória é um elemento 
essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das 
actividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE GOFF, 
2000, p. 57). Neste sentido, para que a identidade seja (re)conhecida e levada ao conhecimento de 
todos, é necessário o trabalho da escritura. Ao lançar por escrito o memorial, é formatada a história, 
pois “a escrita, com efeito, é o patamar de linguagem que o conhecimento histórico sempre já 
transpôs, ao se distanciar da memória para viver a tripla aventura do arquivamento, da explicação 
e da representação. A história é, do começo ao fim, escrita” (RICOEUR, 2007, p. 148). Dessa forma, 
apontamos que, a partir da leitura de ambas as obras literárias, é perceptível a complexidade 
da rememoração exposta pelos narradores, assim como a problemática da rememoração e 
seu conflito direto com o esquecimento problematizam as situações individuais e sociais dos 
personagens. O processo da memória, exercido através da linguagem, mostra-se falho, seguidamente 
incompleto, e situa a incerteza por toda narrativa, o que evidencia a presença de um narrador 
suspeito (DALCASTAGNÈ, 2001). Seguindo o raciocínio, Agamben (2009) afirma que “o poeta – o 
contemporâneo – deve manter fixo o olhar no seu tempo”, porém é sabido o quão necessário é 
conhecer e entender o passado para compreender o presente. E é assim que o personagem-narrador 
de Passo de caranguejo, de Grass, expõe as histórias do romance: “Mais uma vez, tenho que voltar 
para trás, a passo de caranguejo, antes de avançar” (GRASS, 2002, p. 102). 
Palavra-chave 1: literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: memória 
Palavra-chave 3: história 
Palavra-chave 4: escrita

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [COORDENADOR: HUMBERTO LUIZ OLIVEIRA]

Humberto Luiz Lima de Oliveira (UEFS) Por entre sombras e luzes, assim caminham os 
condenados da terra? Seara Vermelha (1946), de Jorge Amado, L’espérance-macadam (1996), de 
Gisèle Pineau, e Ponciá Vicêncio (2003), de Conceição Evaristo 

Como a Literatura tem revelado, por vezes de maneira antecipatória, as idas e vindas angustiantes 
de grandes parcelas da humanidade que tentam libertar-se dos grilhões que condenam homens e 
mulheres a viverem sob o Império do “sofrimento ético-político” (SAWAIA)? Que soluções narrativas 
escritores que dizem dialogar com a realidade social trazem ao leitor, para dar conta de personagens 
representativos de grupos sociais, etnias ou categorias que, fugindo das injustiças sociais, são 
forçados a apostarem seus destinos na sempre perigosa e difícil opção de qual caminho tomar 
para atingir a “Liberdade” num percurso que lhes parece engendrado de encruzilhadas? De fato, a 

história registra este movimento pendular de idas e vindas, avanços e recuos de homens e mulheres, 
jovens e adultos que, oprimidos pelas privações as mais diversas, e impulsionados pelo sonho de 
liberdade, devem criar estratégias que lhes permitam escapar, individual ou coletivamente, do 
circulo de ferro da brutal violência social, ou política (BOURDIEU), sobretudo quando se acresce, ao 
já distópico cenário, a força destruidora de calamidades naturais. Isto porque, tentando encontrar 
a “luz” , representada pela “felicidade”, grande parte da humanidade não se veria lograda, ao 
encontrar-se, ao fim da suposta estrada, mergulhada na escuridão da ignorância, dentre as quais 
os fundamentalismos religiosos e político-ideológicos contemporâneos são os mais emblemáticos 
(MORIN)? Fazendo uso da metodologia da Literatura comparada enquanto plataforma conceitual 
sobre o encontro das culturas e o modo de tematizá-las, este trabalho tenta mostrar como a 
Literatura, a brasileira, em Seara Vermelha (1946), de Jorge Amado e Ponciá Vicêncio, de Conceição 
Evaristo (2003), e a franco-caribenha em L’Espérance-macadam (1996), de Gisèle Pineau, trazem ao 
leitor soluções narrativas para a desesperada busca de saídas dos impasses aos quais se confrontam 
os “condenados da terra’’ (FANON), tateando entre sombras e luzes, sem jamais abandonar a busca 
pela construção de uma “utopia concreta”, aqui entendida como um “sonho diurno” passível de 
ser construído com a adesão consciente de homens e mulheres, ‘humilhados e ofendidos” que, 
atravessando caminhos e veredas inóspitos, desejam lutar pela recriação de laços de solidariedade 
e pertença (BLOCH) e, desta forma, ensejam encontrar não o “paraíso na terra”, mas um novo espaço 
onde possam reconstruir suas vidas, logo, (re)criar a vida em Comunidade. 
Palavra-chave 1: Literatura comparada 
Palavra-chave 2: utopias 
Palavra-chave 3: encruzilhadas 
Palavra-chave 4: sofrimento ético-político

Carlos André Pereira Nunes (PUC-GOIÁS) A voz performática dos direitos humanos na poesia de 
Ferreira Gullar

Esta dissertação aborda o estudo sobre a voz dos direitos humanos na poesia de Ferreira Gullar, 
tendo-se como base o caráter performático do poético como representação de valores humanos. 
O estudo será concentrado em três fases: social, existencial e antropológica da poesia de Gullar. 
Inicialmente, faremos, no primeiro capítulo, estudo performático do texto poético, de maneira a 
estabelecer relação entre o discurso poético e sua repercussão na visão sociológica sugerida na 
fase social da poesia de Ferreira Gullar. O estudo parte da possiblidade de os corpus apresentarem 
a presença da voz social advinda de um grito dos direitos humanos, sugerida pelo discurso 
poético gullareano. Aqui serão analisados poemas como “Não há vagas” e “Poema brasileiro”. 
Caminharemos, neste capítulo, embasados em referenciais teóricos que sustentem o papel social 
do texto poético, bem como o estudo performático da voz poética. No segundo capítulo, faremos 
estudo performático do texto poético, de maneira a estabelecer relação entre o discurso poético 
e sua repercussão na visão existencial sugerida na fase existencialista da poesia de Ferreira 
Gullar. O estudo parte de os corpus apresentarem a presença da voz do poético como tradutora 
(e como razão de ser) da própria existência humana. Aqui, analisaremos poemas como “Traduzir-
se”, “Linguagem poética” e “Coito”. Caminharemos, neste capítulo, embasados em referenciais 
teóricos que sustentem o papel existencial do texto poético, bem como o estudo performático 
da voz poética. No terceiro capítulo, faremos estudo performático do texto poético, de maneira a 
estabelecer relação entre o discurso poético e sua repercussão na visão da antropologia poética 
sugerida na poesia de Ferreira Gullar. O estudo parte de os corpus apresentarem a presença da 
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voz da poesia como discurso metapoético religioso, lírico e relativo à natureza humana. Aqui, 
analisaremos o “Poema sujo”. Caminharemos, neste capítulo, embasados em referenciais teóricos 
que sustentem o papel da antropologia do texto poético. 
Palavra-chave 1: Ferreira Gullar 
Palavra-chave 2: Voz performática 
Palavra-chave 3: direitos humanos 
Palavra-chave 4: poesia

Evelyn Blaut Fernandes (Universidade de Coimbra) Quanto vale o valor na ficção épica de 
Gonçalo M. Tavares?

Para ler o projeto épico de Gonçalo M. Tavares como uma tarefa arqueológica, leio Uma viagem à Índia: 
melancolia contemporânea (um itinerário), livro construído em aberto dialogismo com Os Lusíadas, 
como uma emulação da viagem de Vasco da Gama. No entanto, a (contra)epopeia de Gonçalo M. Tavares, 
ao subverter as versões épicas da viagem através do (anti)heroísmo do seu protagonista que peregrina 
pelo desencantado século XXI, desconstrói e, ao mesmo tempo, reinventa um itinerário literário. O 
movimento cíclico da viagem tem como destino final uma civilização que, de algum modo, poderia ser um 
microcosmo do mítico Oriente. Tão importante quanto o lugar de chegada é o roteiro escolhido, uma vez 
que Bloom vai ao Oriente pela Europa, invertendo o percurso de Vasco da Gama. Mas ir à Índia no século 
XXI também significa refletir sobre o desemprego e outras consequências do movimento de partir no 
mundo contemporâneo. Para compreender o deslocamento de Bloom nesta viagem que, embora circular, 
é convertida em movimento de queda onde o retorno para casa ocorre após (não) ter visto uma paisagem 
mítica que ainda povoa o imaginário ocidental, é preciso saber que Bloom não representa só o homem 
contemporâneo, ele é um ser que migra para fugir (também) do problema de existir. Dentre tantas 
questões levantadas no percurso de Bloom, o valor dentro e fora da literatura é uma problematização 
que não deve ser tornada ignota. Esta comunicação pretende pensar como o valor capitalista da vaidade 
(na/da literatura) é refletido em ambas as epopeias portuguesas. O mercantilismo contemporâneo seria 
impossível em virtude de um tipo de valor cada vez mais distante do que é celebrado em Camões. O 
Bloom de Gonçalo M. Tavares não viaja rumo a uma discutível e desequilibrada troca comercial (nem o 
Gama de Camões, ao contrário do Gama histórico), mas se encontra desconcertado entre duas mortes: 
uma que sofreu, outra que provocou. Por isso, foge. No entanto, mesmo quando finalmente chega ao seu 
destino, Bloom encontra a decepção, a barbárie, o descaso. Em tempos de ostentação, qual o valor na/
da literatura? Que “outro valor mais alto se alevanta” (Lus., I, 3) nos tempos atualmente sombrios em 
que prevalecem o “definitivo tédio” (VI, X, 156) e o “dinheiro que suj[a] as mãos” (VI, II, 22)? Como são 
alternadas a “tristeza” (Lus., X, 145) e a “enveja” (Lus., X, 156) com o desamor (VI, X, 145) e a indiferença 
(VI, X, 156) na (contra-)epopeia de Gonçalo M. Tavares? 
Palavra-chave 1: Os Lusíadas no século XXI 
Palavra-chave 2: ficção contemporânea 
Palavra-chave 3: capitalismo 
Palavra-chave 4: valor

Lacy Guaraciaba Machado e Divino José Pinto (PUC-GOIÁS) Estudo intercultural de linguagens 
em movimento: literatura e outras artes.

Estudos dos procedimentos de construção híbrida do discurso artístico, destacando as vozes dos 
sujeitos inscritos no entretempo e entrelugar do sujeito vagante, incluindo procedimentos tradutórios 

e interartísticos, destacando a natureza da linguagem artística nas suas várias realizações expressivas. 
O discurso literário tomado como fio condutor das relações comparativas entre esse discurso e o dos 
sistemas de linguagem musical, visual da pintura e do cinema, seja na sua gênese estética, seja nos seus 
fundamentos específicos. 
Palavra-chave 1: Discurso artístico 
Palavra-chave 2: Estudo intercultural 
Palavra-chave 3: Sistemas de linguagem 
Palavra-chave 4: Relações comparativas

Aline Socorro de Andrade (PUC-GOIÁS) Confluências entre Literatura e Artes Plásticas na 
Contemporaneidade

Quando se fala sobre a arte contemporânea nos referindo a uma criação pluriforme e aberta a 
controvérsias. É difícil, mas necessário, construir um cenário relativo à atualidade, seja pela incerteza 
dos critérios da contínua mudança, seja pela ausência de uma perspectiva histórica que possa 
confirmar os aspectos dessa transformação. Isto porque o caminho percorrido pelos artistas é incerto, 
e algumas características não se apresentam de maneira evidente, além de serem questionáveis. 
Estudar a arte contemporânea é uma tarefa complexa, pois a busca pela certeza parece conduzir 
à constatação de que ela se faz por paradoxos e dissensões de ordem heterogênea, que conduzem 
o espectador à pluralidade perceptiva, conceitual e temática.Pretendemos investigar aspectos 
relevantes da linguagem literária contemporânea e sua provável capacidade de comunicação 
metafórica em contos de Guimarães Rosa e José J. Veiga, especialmente a interface que se estabelece 
entre essas narrativas e a pintura de Pablo Picasso e Juan Gris.De fato, percebemos que nos contos 
de Guimarães Rosa e de José J. Veiga remetem ao leitor cenas que emergem de seu imaginário 
profundo, e que traduzem suas mais íntimas aspirações, constituindo caminhos que se distanciam 
da cotidianidade, proporcionando a insegurança e a incerteza que são características peculiares das 
obras atuais; criando assim espaços incoerentes e imprecisos de qualidade indefinível e variável em 
que a pluralidade dos fenômenos passam a constituir um mundo permeado por categorias efêmeras, 
dissonantes e descentradas do real. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Correntes Críticas e Modernas 
Palavra-chave 3: Pintura 
Palavra-chave 4: Confluências

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [COORDENADOR: REJANE PIVETTA DE OLIVEIRA]

Rejane Pivetta de Oliveira (UNIRITTER) A literatura e suas práticas: uma abordagem política

A literatura é, em grande medida, tributária de uma visão reducionista de cultura, identificada a 
manifestações artísticas e intelectuais que, via de regra, guardam prerrogativas de gostos, padrões 
estéticos e morais da classe que detém o poder de legitimá-las. A literatura, a despeito das suas 
raízes populares, que remontam ao mito, e do sentido abrangente de capacidade de leitura do qual 
se revestia até o século XVIII (WILLIAMS, 2015), tornou-se, na sociedade burguesa, um âmbito 
altamente especializado, convertendo-se em um conjunto de obras às quais se associam qualidades 
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como bom gosto, sensibilidade, imaginação e erudição, definidoras dos espíritos livres e desprendidos 
das ocupações práticas e banais do cotidiano. A influência desse ideal romântico e contemplativo 
impregna ainda hoje a visão de literatura, revestindo-a de uma aura que a mantém à distância, 
senão mesmo que isolada da vida comum. Convertida em bem e patrimônio cultural, a literatura 
reafirma o seu caráter de instituição, revestindo-se de um manto de nobreza, que serve de corolário 
aos valores ditos universais e humanísticos. Mesmo em tempos de expansão da literatura – tanto do 
ponto de vista das experimentações estéticas como da entrada em cena das novas vozes marginais e 
periféricas – estamos longe do que poderíamos chamar de uma comunidade democrática da literatura, 
pois ainda imperam exclusões e desigualdades nas formas de produção, recepção e circulação dos 
textos – o que certamente demanda uma atenção política. Tal perspectiva justifica-se pelos inúmeros 
exemplos contemporâneos de produções literárias que não apenas se contrapõem a padrões estéticos 
normativos, como colocam sob suspeita a primazia da literatura e a universalidade do seu valor - 
paradigmas herdados da modernidade iluminista que, no limite, reforçam divisões e hierarquias 
tanto nos modos de dar a ver e compreender o mundo, como nas formas de produção e distribuição 
dos textos. Indagar sobre as práticas literárias é importante se quisermos compreender os “modos 
de fazer” originados a partir dos textos, se quisermos saber como esses textos são produzidos, lidos, 
consumidos e apropriados como literatura por diferentes grupos e em diversos espaços sociais. 
A dimensão social e cultural da literatura talvez possa ser melhor examinada numa perspectiva 
antropológica, vista como um domínio da ação humana, um “documento de atuação” (GEERTZ, 1989, 
p. 8) que tem lugar no mundo real e concreto. Da mesma forma como Geertz entende a cultura, 
o que devemos indagar não é o status ontológico da literatura, mas “qual é a sua importância: o 
que está sendo transmitido com a sua ocorrência e através da sua agência” (1989, p. 8). Na base 
dessa abordagem está uma dimensão política (RANCIÈRE, 2004) que nos interessa elaborar: seja 
estabelecendo os marcos conceituais da relação entre literatura e política, a fim de sustentar o 
questionamento das normas e padrões estéticos dominantes; seja ensaiando os termos de uma crítica 
indissociada do conjunto de práticas a que os textos se integram, inscrevendo o literário no ato público 
e coletivo que o faz ser. 
Palavra-chave 1: literatura 
Palavra-chave 2: política 
Palavra-chave 3: práticas culturais 
Palavra-chave 4: instituição social

Ana Maria Carrijo Barbosa (PUC-GOIÁS) Analise dos poemas “O cão sem plumas” e “O rio” , de 
João Cabral de Melo Neto, com enfoque performático dos poemas

“O cão sem plumas” é uma obra composta por 425 versos organizados em 51 estrofes bem 
irregulares do ponto de vista da distribuição dos versos. O primeiro poema de João Cabral de Melo 
Neto centrado na paisagem e no homem nordestino foi escrito(1949-1950) longe de sua terra natal, 
na Espanha. O poema “O Rio” compõe-se de 60 estrofes com 16 linhas cada estrofe, totalizando 960 
versos. O Rio Capibaribe, cenário do poema, possui aproximadamente 220 a 240 quilômetros de 
extensão e sua bacia aproximadamente 5 880 quilômetros quadrados. Possui cerca de 74 afluentes 
e banha 42 municípios pernambucanos. O rio Capibaribe é o cenário dos dois poemas, cuja poética 
denuncia não só o estado do rio, mas também a situação de exclusão da população ribeirinha. 
População que viajou junto com o rio desde sua nascente no agreste pernambucano até a cidade do 
Recife. O sertão comprime-se em poucas páginas da vasta obra de João Cabral de Melo Neto. O rio 
Capibaribe de Cabral, situado na cidade de Recife, que se faz gente, personifica-se para enfronhar-

se na miséria humana que se confunde com as águas barrentas que se despejarão no mar é “O cão 
sem plumas”. Já o rio que atravessa o sertão levando consigo o homem sofrido do sertão a navegar 
pelos sonhos feitos de água e comida, é “O Rio”. Nesses poemas, um universo de turbulências 
metafóricas explora todos os cantos dos desajustes sociais com princípios na dicotomia vida/
morte. Cabral descortina a poesia da audácia e embrenha-se num lirismo particular, com sinais da 
poética medieval, nos parâmetros modernistas. São duas obras consideradas verdadeiras trilhas 
nos labirintos da arte. A cada passagem, o leitor é levado a refletir sobre os poemas, seu conteúdo 
e sua linguagem. O entrecruzar de cada parte que formam os poemas é relevante para que o leitor 
ouça as vozes, que anunciam o movimento performático, relativizado pelo som das águas do 
Capibaribe. Para se perceber a performance de um texto, situamo-nos, no lugar que vibra o eco da 
história narrada, em cuja comunicação está centrada a ação produzida pela som - expressão e fala 
juntas. Aí está a performance. Os poemas se realizam na movimentação produzida pela voz do rio 
narrador que é o próprio Rio Capibaribe, onde a performatividade encontra lugar para verbalização 
dos indivíduos que fazem parte da trama em que está envolvida a história, a oralidade da narrativa. 
A vocalidade no poema O cão sem plumas é desenhada num universo caído: faz-se de arestas, 
apodrecimento e erotismo. O tema de ambos os poemas-livro é o rio (e, quem sabe, mais que isso, é o 
rio a alegoria que motiva “O cão sem plumas”). A voz é portadora da linguagem. É pela voz da poesia, 
lida ou recitada que o poeta Cabral se pronuncia revelando o mundo, como os medievalistas. 
Palavra-chave 1: Rio 
Palavra-chave 2: Performance 
Palavra-chave 3: Voz 
Palavra-chave 4: poesia

Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GOIÁS) Processo de modulação no trabalho de arte

Tomando os sentidos de homologia em Baudelaire e Machado de Assis, na visada de uma literatura 
que se alimenta de fragmentações do mundo (coisas, sucatas, fragmentos textuais), que vê no 
palimpsesto não apenas a imagem metafórica diluída, mas um exercício de possibilidades, em 
que a sobreposição e a profusão de ingredientes, promovem a construção de um novo universo. 
Daí a pertinência de uma reflexão sobre os movimentos inventivos de Charles Baudelaire e da 
anti-narratividade do discurso de Machado de Assis analisando os procedimentos de bricolagem 
e interações intersemióticas. Sobre bricolagem, valemo-nos de Gérard Genette e de nossas 
percepções de procedimentos desconstrutivos/construtivos no texto dos dois autores. Nestas 
reflexões, bricolagem indica uma etapa relevante na construção literária, entendida como os 
recortes realizados pelo artista para a composição de suas obras. O segundo procedimento, da 
intersemioticidade, estabelece diretrizes de busca de ingredientes de outros sistemas na literatura, 
como da pintura, do desenho, da fotografia, entre outras artes. Os mosaicos sígnicos e os semi-
símbolos expressam a circularidade aberta num processo de deglutição de sinais, emblemas 
e figuras, como guias do Cosmos construído por suas artes. Analisando tais procedimentos 
assinalamos que mais do que insistirmos em uma idéia muitas vezes volátil de pós-modernismo, 
a obra desses autores aprofunda e instiga para universos da modernidade que ainda estão por ser 
compreendidas. 
Palavra-chave 1: homologia 
Palavra-chave 2: Baudelaire; Machado 
Palavra-chave 3: bricolagem 
Palavra-chave 4: modernidade
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Camila Sodré de Oliveira Dias (UNEB) Por uma literatura das ausências e das emergências: as 
afro-lésbicas na escrita de Miriam Alves e Zula Gibi

Este trabalho parte do conceito de Boaventura de Souza (2004) no artigo “Sociologia das ausências 
e sociologia das emergências”, para elucidar o que chamo de “literatura das ausências e das 
emergências”. Assim sendo, para tecer este diálogo será utilizado quatro contos da escritora 
Miriam Alves e seu pseudônimo Zula Gibi – “Abajur”, “New York”, “Noites Cariocas” e “Os olhos 
verdes de Esmeralda” – para discutirmos sobre as identidades afro-lésbicas que são construídas 
nestas narrativas. De que forma as personagens estão marcadas pelos discursos hegemônicos da 
heterossexualidade compulsória, que as colocam como ausentes na sociedade patriarcal. Desde sua 
gênese, o corpo feminino nunca foi interpretado totalmente como de direito das mulheres, pois sempre 
foram os homens – médicos, educadores, sociólogos, dentre outros – os responsáveis pela legitimação 
de uma gama de discursos que pretendiam educá-lo. Como relata Jeffrey Weeks “(...) a intervenção da 
medicina, da psicologia, do trabalho social, das escolas e outras instâncias, todas procurando nos dizer 
quais as formas apropriadas para regular nossas atividades corporais”(2000, p.42). Segundo Adrienne 
Rich (1993), as lésbicas têm sido historicamente destituídas de sua existência política através de sua 
“inclusão” como versão feminina da homossexualidade masculina. Este procedimento de exclusão 
historiográfica é uma maneira de manter a heterossexualidade compulsória para as mulheres, já 
que as mesmas estão condicionadas a alegria, a sensualidade, a comunidade, bem como a culpa, a 
autonegação e a dor. Ao tratar da mulher negra e lésbica, afirma Sheu Nascimento (2014), às lésbicas 
negras são negadas o direito de existir porque o racismo atrelado à lesbofobia trabalhou e continua 
trabalhando para moldar relações e estruturas sociais. Em contrapartida, a escrita de Miriam Alves e 
Zula Gibi se constrói pelo viés do contra-discurso a esta negação histórica, da ausência da sexualidade 
lésbica, abrindo espaço para discussão entorno das problematizações que tange o universo ficcional e 
cultural lésbico. Dessa forma, esta literatura rompe com o silenciamento das sexualidades reprimidas, 
outros modos de relacionamento são construídos, desconstruindo os padrões institucionalizados por 
instâncias de poder. Partindo destes pressupostos, trago um plano de análise metodológica, tendo 
como ponto de partida a experiência do sujeito lésbico, das personagens, nas prosas de Miriam Alves 
e Zula Gibi, discutindo os seguintes pontos: como a afro-lésbica ocupa outro lugar de fala ao fugir dos 
modelos ditos femininos (casar, ser mãe) e não reproduzir os moldes da família patriarcal? Como 
essas histórias são construídas e de que maneira subverte os paradigmas sociais contemporâneos? 
Por que as identidades lésbicas são tratadas como segredo nos enredos, questionando e resistindo ao 
status quo socialmente padronizado? Para Lúcia Facco, as narrativas, do amor entre mulheres, não dão 
espaço à camuflagem, muito pelo contrário “(...) Busca-se deixar bem claro um modelo de identificação, 
busca-se dar voz ao que antes era dito somente por um silêncio imposto. Busca-se a visibilidade, a 
obviedade. As lésbicas não querem mais sussurros, elas querem mesmo é gritar” (FACCO, 2004, p.89). 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: mulher negra 
Palavra-chave 3: lésbica 
Palavra-chave 4: visibilidade

Tatiana Santana Rodrigues Faria Cezar (PUC-GOIÁS) A estética da literatura e das artes visuais na 
era tecnológica

A finalidade deste trabalho é de estudar a Literatura e as Artes Visuais na era tecnológica, sob o 
ponto vista estético, bem como refletir sobre a passagem dessas áreas da modernidade para a pós-

modernidade, na qual a importância da busca de uma nova concepção estética é uma realidade no 
mundo contemporâneo. A percepção estética da realidade pós-moderna busca a liberdade nas criações 
literárias e visuais não obedecendo a cânones, como acontecia em muitas tendências modernistas, 
mas caminha noutras direções, numa hibridação entre o real e o imaginário, que traduz, reinterpreta 
e, por isso mesmo, transforma tradicionais conceitos estéticos em novas possibilidades imagísticas. 
O ser humano, que foi mais racional na modernidade, apresenta-se como um ser complexo e híbrido 
no pós-moderno que estamos vivenciando. Contudo, ele permanece um ser de símbolos, vivendo e 
construindo novos imaginários e é desta forma que podemos relacionar o imaginário com o simbólico, 
sem definições precisas, diz Maffesoli (2001a), mas estabelecer estas relações por aproximações. O 
imaginário sempre comunicou o estético na exploração das imagens dos sonhos, dos mitos, pelos 
processos criativos, assim como possibilitou o encontro de caminhos para a fantasia ou o fantástico. 
Kant considera que a distinção do que é belo, nós buscamos na faculdade da imaginação e não na 
faculdade da cognição apenas, mas uma imaginação ligada ao entendimento. E prossegue refletindo 
que o juízo do gosto ou do prazer não se constitui em logicidade, mas se constitui pelo estético, numa 
existência humana de forma subjetiva. As imagens divulgadas, principalmente na mídia, pelas quais 
consideramos possível perceber novas visualidades do momento contemporâneo constituem-se 
basicamente na inclusão dos mais diversos estilos visuais, tanto antigos, como novos, elitistas ou 
populares, gerando uma rede de muitos diferenciais visuais estéticos, bem como a possibilidade de 
identificação do sujeito, de posicionamento variável e descentrado, manifesto nas representações 
imagísticas. Com o surgimento da televisão analógica na década de 20, houve uma discussão de que 
as imagens televisivas iriam suprimir um veículo de comunicação de massa tão difundido, como 
o rádio e no entanto não aconteceu. A televisão e o rádio passaram a atuar em conjunto, um não 
eliminando o outro, mas englobando-se dentro das empresas que detinham o poder da comunicação. 
Da mesma forma, os ebooks não eliminaram o livro impresso. É assim que na contemporaneidade as 
imagens estão cada vez mais entrelaçadas ao mundo visual, virtual e imaginário. Com o surgimento 
dessas novas tecnologias de comunicação, os sujeitos passaram a vivenciar uma situação prazerosa 
de união entre as mais diversas possibilidades de contemplação e ao mesmo de participação. É dessa 
forma que não houve uma rejeição à modernidade, mas uma inclusão da mesma junto às tendências 
contemporâneas. No mundo globalizado do contemporâneo, as redes dos computadores, a Internet, 
poderiam proporcionar um estilo estético partilhando novas emoções ou sentimentos comuns. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Artes visuais 
Palavra-chave 3: Tecnologia 
Palavra-chave 4: Hibridismo ou Cibridismo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [Coordenador: Giséle Manganelli Fernandes (UNESP)]

Giséle Manganelli Fernandes (UNESP) Perspectivas comparatistas para análises de produções 
literárias de Latinos nos Estados Unidos

Os desafios ao comparativismo na Literatura produzida por imigrantes Latinos nos Estados Unidos 
e seus descendentes mostram-se bastante instigantes. A publicação do livro The Norton Anthology 
of Latino Literature (2011) evidencia a relevância da literatura produzida pelos Latinos naquele 
país. Os Latin American Studies existentes em universidades americanas são fundamentais para os 
estudos concernentes aos latinos, focalizando suas tradições, sua história e sua presença em território 
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americano em vários aspectos: artístico, político, econômico, social. Os Latinos são o maior grupo 
das chamadas “minorias”, representando um contingente de 55 milhões de habitantes. Neste ano 
de eleições presidenciais nos Estados Unidos, em um fórum na Brown University, os Latinos foram 
considerados os “sleeping giants” da eleição para a Casa Branca. Não menos relevante é a produção 
literária desse grupo tão diverso. Os textos produzidos por imigrantes latinos ou por americanos de 
origem latina têm revelado suas ansiedades ao serem colocados em confronto com o debate a respeito 
de romper com as tradições de seus ancestrais e de se acostumarem ao American Way of Life. A arte 
torna-se uma maneira de expressar as lutas desses imigrantes e de seus descendentes por conquistas 
sociais e sua busca por uma identidade no contexto em que se encontram, mostrando suas angústias 
por viverem na “fronteira”, em diversos sentidos. Ao estudarmos autores como Esmeralda Santiago, 
Gloria Anzaldúa, Guillermo Gómez-Peña, Gary Soto, Jimmy Santiago Baca, Pat Mora e o cartunista Lalo 
López Alcaraz, verificamos que seus textos trazem inquietações identitárias, expondo o desassossego 
de serem sujeitos divididos, marcados pela hifenização, como pode ser observado, por exemplo, em 
mexicano-americano. Esses autores também colocam em xeque as fronteiras geográficas e de gêneros 
literários. Assim, a literatura dessas vozes outrora silenciadas traz o sujeito pós-moderno, em toda 
a sua complexidade, envolto pela globalização e vivendo instabilidades de fronteiras de toda a sorte. 
Além disso, a utilização de duas línguas, Inglês e Espanhol, reforça um estilo de vida marcado por 
uma mistura de costumes, ideais e culturas, e também apresenta uma união problemática entre duas 
realidades complexas. Esta comunicação tem o propósito de comparar as formas pelas quais os autores 
refletem acerca do cotidiano dos Latinos nos Estados Unidos e abordam a procura por uma identidade 
no ambiente em que vivem, marcado por determinantes culturais. Textos teóricos de José David 
Saldívar (1997), Walter Mignolo (2000), Enid Trucios-Haynes (2000) Alberto Moreiras (2001) e Hugo 
Achugar (2006) serão utilizados para a discussão dos tópicos investigados neste trabalho. 
Palavra-chave 1: Comparativismo 
Palavra-chave 2: Latinos nos Estados Unidos 
Palavra-chave 3: Identidade(s) 
Palavra-chave 4: Fronteiras

Carolina Montebelo Barcelos (PUC-Rio) O teatro no contexto do contemporâneo

O teórico do teatro Jean-Pierre Ryngaert abre seu célebre livro “Ler o teatro contemporâneo” 
afirmando que “O teatro contemporâneo ainda é identificado à vanguarda dos anos 50, de tanto que 
o movimento foi radical e nosso gosto por rótulos amplamente satisfeito por essa denominação”. 
Dessa forma, as ideias e práticas artísticas de Meyerhold, Brecht, Tadeusz Kantor, Artaud, Heiner 
Müller e do Teatro do Absurdo propunham uma nova forma de experiência estética, acenando com 
mudanças relativas ao chamado “teatro clássico burguês”. No contexto do teatro contemporâneo 
descrito por Ryngaert, o teórico alemão Hans-Thies Lehmann cunhou o conceito de pós-dramático, 
em detrimento do outrora denominado por teóricos como Patrice Pavis como “teatro pós-moderno”. 
Embora os elementos e argumentos levantados por Lehmann acerca desse novo fazer teatral sejam 
semelhantes àqueles considerados por Erika Fishcher-Lichte e Josette Féral, elas preferem trabalhar 
com a noção de performatividade, por considerarem o conceito de pós-dramático abrangente. 
“Pós-moderno”, “pós-dramático” e “performatividade” são conceitos operativos para determinadas 
estéticas teatrais contemporâneas, entretanto, há no repertório de encenadores e companhias 
teatrais brasileiras espetáculos que nem sempre se coadunam com tais conceitos. Dessa forma, 
noções de contemporâneo e de contemporaneidade levadas a cabo por críticos e historiadores da 
arte acenam com outras possibilidades de pensarmos não apenas a cena, como também a escrita e as 

artes do presente e percebermos como elementos do passado são assimilados hoje. Segundo Giorgio 
Agamben, ser contemporâneo é não só perceber o escuro do presente, mas também interpolar o 
tempo, colocando-o em relação com os outros tempos. Assim como Agamben, Boris Groys procura se 
afastar da ideia de “contemporâneo” como algo meramente recente, visando também a refletir sobre 
a relação da contemporaneidade com o próprio tempo. Em Comrades of time, Groys assinala que 
“Ser contemporâneo não necessariamente significa estar presente, estar no aqui e agora; significa 
estar ‘com o tempo’ ao invés de ‘no tempo”. Desse modo, a relação da arte com o tempo, no contexto 
contemporâneo, modificaria também a temporalidade da arte. Em resposta ao questionário de Hal 
Foster sobre o contemporâneo, Miwon Kwon afirma a condição do novo na arte contemporânea 
como o uso de novas tecnologias e materiais ainda não testados, mas vê, também, um diálogo com o 
passado, com, por exemplo, o uso de imagens, técnicas e materiais antigos. Nesse sentido, afirma ela, 
“a arte contemporânea pode ser do presente, mas pode novamente mobilizar o passado”. Em diálogo 
com Kwon, Richard Meyer não afirma no livro What was Contemporary Art que a arte contemporânea 
acabou, como o título pode sugerir, mas procura mostrar, através de estudos de outros períodos 
históricos, que o contemporâneo pode ser entendido como uma condição de estar concomitante, de 
coexistir junto a outros momentos, artistas e objetos. A partir dessas reflexões propõe-se, portanto, 
pensar sobre o lugar que as práticas teatrais atuais ocupam no contexto do contemporâneo. Para fins 
de recorte argumentativo, serão consideradas as peças Conselho de classe e Laboratorial, ambas da 
companhia carioca Cia. dos atores e encenadas em palcos brasileiros desde 2013. 
Palavra-chave 1: Contemporâneo 
Palavra-chave 2: Contemporaneidade 
Palavra-chave 3: Teatro 
Palavra-chave 4: Cia dos atores

Matheus Barbosa Morais de Brito (Universidade de Coimbra) Da obra ao texto à alteridade bibliográfica

Diversas teorias do texto disputam o espaço terminológico dos estudos literários. De origem pré-
científica e amplamente empregue na Filologia do século XIX (ARAÚJO, 1986; SPINA, 1977), foi sua 
operacionalização pela Linguística estrutural que deu ao lexema texto os principais contornos com 
que hoje figura na língua franca das Letras. Recodificada por essa disciplina científica, a expressão 
retornou à crítica literária no contexto do pós-guerra, então dotada das conotações de objetividade 
que confeririam legitimidade ao ainda difuso campo dos estudos acadêmicos da literatura. O texto 
crescia em prejuízo da imagem da obra. Nesse ínterim, as abordagens estética e filológica à literatura 
foram paulatinamente preteridas – já não pareciam nem epistemologicamente convincentes nem 
consistentes diante do discurso da Linguística (EAGLETON, 1994). As divergências e semelhanças 
entre os construtos que então se esboçavam – texto semiológico e texto literário – formaram a 
entidade evasiva que é hoje o (simples, indeterminado e ubíquo) texto, num processo catalisado pela 
complexificação interna das disciplinas da Linguística e da Teoria Literária. O multiforme quadro da 
textualidade contemporânea, porém, não parece indicar, como querem alguns (ISER, 2006; LEITCH, 
2014; MOWITT, 1992) a confirmação discursivo-cognitiva de uma exuberância essencial atribuída 
à Literatura e à Cultura. É hoje visível que as reduções conceituais, necessárias à formulação desses 
dois grandes modos de abordagem textual, foram ingenuamente tomadas como algo real e a seguir 
remediadas pela proliferação de definições cosméticas. O instrumento de descrição confundiu-se à 
coisa descrita. Por essa razão, não raro a noção transversal de texto permanece simplesmente aquém 
dos propósitos cognitivos relativos a cada um desses usos (JAMESON, 2008) – a saber, restringindo o 
estudo da literatura aos efeitos semióticos da construção verbal e, em contrapartida, esboroando os 
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limites metodológicos em função dos quais a linguística textual mobiliza essa categoria (MARGOLIN, 
2007). Na crítica literária atual, essa confusão preside um estranho retorno academicizado do estilo 
impressionista, com seus usos adjetivais e o concorrente esvaziamento pragmático do gesto crítico. 
Paradoxalmente, a Teoria vive hoje o seu momento pós-teórico. Nosso trabalho consiste em avaliar 
algumas situações em que obra e texto figuraram como fatores decisivos para tomadas de partido 
teórico-críticas nos estudos literários. Trata-se de expor, numa primeira parte, a herança filológica e 
estética ainda perceptível na gênese da Teoria Literária e as dificuldades com que então se deparava a 
disciplina no Brasil, como exemplar de um quadro global (MOISÉS, 2003; WARREN; WELLEK, 2003). 
Num segundo momento, consideraremos o afastamento da crítica em relação a essa dupla herança 
e a concomitante adoção da terminologia ou de uma moldura linguística (BARTHES, 1989; DE MAN, 
1986), com especial atenção ao processo de desmaterialização por que a noção de texto assim passava. 
Para concluir, avaliaremos algumas propostas teóricas que tentam dar conta do que é específico à 
textualidade literária, isto é, daquilo que ainda resiste à abordagem linguística. De modo mais preciso, 
trata-se de pensar o retorno de certas investidas filológicas e estéticas (DRUCKER, 2009, 2014; 
GUMBRECHT, 2002, 2004; MCGANN, 1991, 2014) ao campo dos estudos literários, orientadas para a 
problematização da materialidade da literatura. 
Palavra-chave 1: Crítica Literária 
Palavra-chave 2: Materialidade da Literatura 
Palavra-chave 3: Teoria Literária 
Palavra-chave 4: Estética

Paulo Victor Ferreira Rodrigues e Úrsula Conrado (PUC-GOIÁS) Os resíduos construtivos da 
modernidade - Charles Baudelaire e Machado de Assis

O objetivo deste estudo consiste na análise de procedimentos construtivos da modernidade em dois 
expoentes da transfiguração histórico-estética: leitura crítica do poema “Au Lecteur” de Baudelaire 
em Les Fleurs do Mal como elemento constelar do conjunto de poemas do autor francês e leitura 
transcriadora dos capítulos I (Do título) e II (Do livro) da obra Dom Casmurro como procedimento 
desconstrutivo da visão tradicional do gênero romance. Neste caso, remissões auto textuais e 
intertextuais com obras do mesmo autor serão realizadas. É o caso de Memórias Póstumas de Brás 
Cubas nos discursos que antecedem o primeiro capítulo. Se, em princípio, os dois universos nos 
remetem a dessemelhanças (Paul Ricoeur, Metáfora Viva), ao se verificarem procedimentos de 
construção nas estruturas profundas o que emerge são inquestionáveis homologias estruturais em 
gêneros literários distintos: é o caso do poema lírico como paródia da retórica dos demais poemas 
de Les Fleurs do Mal e do romance composto como forma de esvaziamento retórico do romance 
tradicional em busca também de outros caminhos desse gênero no conjunto da obra de Machado de 
Assis. As correspondências se dão nas várias camadas textuais e este trabalho se propõe a apresentar 
e analisar parte delas. No caso de Au Lecteur, o poema traz em si elementos residuais, fragmentos 
estilhaçados do poético a partir daquilo que ocorreria no conjunto da obra. Já no caso dos capítulos 
iniciais de Dom Casmurro, o romance anunciado retoricamente no romance anterior (Memórias 
Póstumas de Brás Cubas) instaura um sem-saída narrativo para a elaboração do anti-romance nas 
obras posteriores: Quincas Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Desta forma ambas as obras 
se valem de maneira decisiva das funções poética, metalinguística e fática e nisso reside o que 
poderíamos dizer de procedimento inovador que anuncia e define a modernidade das obras. Ao se 
ler o texto baudelairiano, espécie de profissão de fé da modernidade denominado “O Pintor da Vida 
Moderna”, o que se nota é a tematização do que é figurativizado no livro Le Fleurs do Mal. No caso de 

Machado de Assis, o ensaio crítico Notícia da atual literatura brasileira. Instinto de nacionalidade, ele 
anuncia o que seria figurativizado em alguns de seus contos, sobretudo nos romances posteriores a 
1881, que podem ser compreendidos como verdadeiro laboratório de construção “romanesca”. 
Palavra-chave 1: Charles Baudelaire; Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Les fleurs do mal; Dom Casmurro 
Palavra-chave 3: homologias estruturais 
Palavra-chave 4: modernidade

Laura da Silva Farias (UFPA) Figurações da resistência ao autoritarismo no conto infantil 
argentino: negatividade e contemporaneidade da experiência histórica

No presente estudo procuramos analisar alguns contos dos livros infantis La torre de cubos (1966), 
de Laura Devetach, Un elefante ocupa mucho espacio (1975), de Elsa Bornemann e Los animales 
salvajes (2006), de Griselda Gambaro, a fim de refletir sobre suas relações com a questão da censura 
e da resistência durante a ditadura militar argentina (1976-1983). Objetivamente, o trabalho, que 
tem caráter interdisciplinar, envolvendo a relação da história e da filosofia com a literatura, dá ênfase 
às estratégias formais de composição dos contos como mecanismos de resistência ética e estética 
ao poder opressor. Assim, podemos pensar que o fim das ditaduras militares nos países do Cone 
Sul estimulou a elaboração de estudos das mais diversas áreas do conhecimento com o objetivo de 
refletir criticamente sobre as heranças traumáticas daquela fase da história que, em larga medida, 
está inserida no contexto do que Eric Hobsbawm (1995) define como “era das catástrofes”. O teatro, 
o cinema, a literatura, cada um a seu modo de representação estética, foram fundamentais para 
a construção de uma postura ética que faz resistência às formas tirânicas de violência social. No 
caso específico da literatura, essa resistência se faz notar por meio de processos de reinvenção da 
linguagem, dadas as circunstâncias hostis ao fazer artístico durante o regime. Caso singular é o da 
produção de obras infantis com o objetivo de criticar a ditadura. Essas obras, embora constituídas 
de uma linguagem simples, voltadas para o público infantil, carregam em seu bojo um conteúdo de 
elevado grau de reflexão crítica que, aparentemente, parece estar dissociado da simplicidade de sua 
linguagem. A título de exemplo, no conto “Un elefante ocupa mucho espacio”, de Elsa Bornemann, 
a revolta dos animais de um circo comandada por um elefante alegoriza a resistência da classe 
trabalhadora à opressão promovida por seus patrões. Victor, o elefante, decreta greve geral no circo e 
procura conscientizar os outros animais a respeito de suas precárias condições de sobrevivência e de 
ausência de liberdade. As ordens para que os donos do circo reproduzam os movimentos dos animais 
são emblemáticas no que tange ao gesto de resistência: “Caminen en cuatro patas (...)”; “Mantengan 
el equilibrio (...)”; “No usen las manos para comer”; “¡Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Píen! ¡Ladren! ¡Rujan!” 
(Bornemann 2003, p. 7). Além de estudos de Giorgio Agamben, Pierre Nora, Maurice Halbwachs, 
Paul Ricoeur e Beatriz Sarlo, o trabalho dialoga com o ensaio “Narrativa e resistência”, capítulo do 
livro Literatura e Resistência (2002), de Alfredo Bosi. Trata-se de uma reflexão fundamental para 
a discussão das tensões existentes entre ideologias dominantes e pensamentos e atitudes contra 
ideológicos, presentes em textos poéticos e ficcionais. No caso específico do presente estudo, a 
proposição de Bosi estabelece um importante canal teórico de mediação entre as obras e a realidade 
histórica argentina compreendida no recorte temporal aqui determinado. Em última instância, nossa 
análise é iluminada pela problematização do contemporâneo feita por Agamben, uma vez que urge 
refletir sobre a intempestividade do objeto do presente estudo. Semelhante a Adorno, que busca na 
negatividade da experiência histórica a possibilidade de esclarecimento e reflexão crítica sobre a 
sociedade, o estudo de Agamben permite fazer um balanço sobre o que torna as obras de Laura, Elsa 
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e Griselda contemporâneas, uma vez que sua aguda percepção crítica dos antagonismos sociais da 
Argentina ditatorial reivindica para o campo de debates atuais em torno do fazer literário, a reflexão 
sobre diversos mecanismos de presentificação e tentativas de perpetração do terror. 
Palavra-chave 1: Resistência 
Palavra-chave 2: Contemporaneidade 
Palavra-chave 3: Autoritarismo 
Palavra-chave 4: Negatividade

Silvana Ribeiro Gili (UFSC) Invisíveis na Cidade

Partindo do princípio que a literatura é um produto cultural que apresenta traços da sociedade em que foi 
produzido, este trabalho visa examinar a atual produção brasileira de livros ilustrados para determinar 
como a caracterização dos personagens, feita através de palavras e ilustrações, se articula para apresentar 
ao leitor aquilo que é periférico e que, a priori, passa desapercebido ao leitor contemporâneo. No livro 
ilustrado, texto e ilustração interagem mutuamente na narrativa. Nessa interatividade, todos os elementos 
da narrativa desenvolvem-se a partir da representação verbo-visual – palavra e imagem agem, portanto, 
conjuntamente na construção do sentido. Considerando-se que palavra e imagem são representações 
verbo-visuais, as perguntas que interessam a este estudo são: a quem representam? E como? A principal 
questão a ser explorada neste trabalho relaciona-se às formas de representação verbo-visual das relações 
entre personagens nos espaços urbanos retratados nas produções literárias atuais. A análise de dois títulos 
editados no século XXI, Os Invisíveis (Ed. Casa da Palavra, 2013) escrito por Tino Freitas e ilustrado por 
Renato Moriconi e Fábula Urbana (Edições de Janeiro, 2014) escrito por José Rezende Jr. e ilustrado por 
Rogério Coelho, visa demonstrar algumas das reflexões propostas por uma produção bastante atual. São 
livros ilustrados que destacam personagens marginais, muitas vezes excluídos dos espaços sociais aos 
que deveriam pertencer – escola, casa, locais de entretenimento – personagens muitas vezes invisíveis em 
nossas sociedades. Questões relativas às separações e fronteiras (físicas, econômicas ou culturais) entre 
diferentes classes sociais representadas na literatura têm sido problematizadas por pesquisadores de 
diversas áreas nos últimos anos (Pechman, 2007, 2008, Kuster, 2008, 2013). O tema cidade é recorrente nos 
estudos literários contemporâneos e recentes. Prova disso são os vários dossiês temáticos de periódicos 
acadêmicos dedicados ao assunto, como, por exemplo, o dossiê temático publicado no n.8 da Revista Outra 
Travessia (UFSC, 2009) que se intitulou “Cidades da periferia, periferia das cidades”; ou, mais recentemente, 
o n. 42 da Revista de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea (UnB, 2013) que se intitulou 
“Literatura e Espaço Urbano”, assim como mesas redondas organizadas em distintos eventos literários que 
buscam discutir as questões da cidade e suas complexidades. Esta pesquisa vem se unir a essa perspectiva, 
buscando, no entanto, concentrar o olhar não nos extremos que se opõem, mas sim nas situações de 
encontro entre os personagens das cidades e os espaços “comuns” por onde transitam, espaços onde as 
margens se borram. Nesse sentido, interessa pensar limiares mais que fronteiras, zonas de deambulação 
que se abrem a trocas e permutas e que propiciam, assim, transformações. Este estudo tem, assim, o intuito 
de analisar os contatos entre personagens que representam facetas opostas/distintas dessas relações 
sociais. O objetivo é avaliar a perspectiva desde a qual essas relações são apresentadas ao leitor e quais 
discursos reforçam e/ou questionam, quais espaços para o diálogo abrem (ou não) e que novas analogias e 
trajetos do pensamento permitem. 
Palavra-chave 1: livro ilustrado 
Palavra-chave 2: invisibilidades 
Palavra-chave 3: contemporaneidade  
Palavra-chave 4: personagens urbanos

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7 [COORDENADOR: ADEÍTALO MANOEL PINHO]

Ana Luiza Maia Gama Fernandes (UFJF) e Alvaro João Magalhães de Queiroz (UFJF) Quarenta 
clics em Curitiba - Intermidialidade no fotolivro de literatura de Leminski & Pires

Quarenta Clics em Curitiba, publicado em 1976, é um raro, quase sem precedentes, fotolivro de 
literatura brasileira. Realizado colaborativamente por Paulo Leminski e Jack Pires, o exemplar é feito 
de quarenta fotografias de Pires, em preto e branco, “combinadas” a quarenta poemas de Leminski, 
dispostos em páginas soltas de idênticas dimensões (24cm x 24cm). Cada uma das fotografias aparece 
na página -- que, neste trabalho, chamamos de lâmina -- com um poema, cuja estrutura e proposta 
literária se identifica, estilística e historicamente, com o haicai, gênero poético de origem japonesa. A 
poesia haicai descende de um processo de adaptação cultural milenar -- é a soma da escrita importada 
da China (kanji, escrita chinesa ou ideogramas chineses) e assumida como própria pelo povo japonês, 
à língua japonesa, um misto bem sucedido que resultou numa vasta produção poética criativa. Trata-
se de um poema de dezessete sílabas, com três versos; o primeiro e o terceiro com cinco sílabas, o do 
meio com sete sílabas. Leminski, principal representante da tradição japonesa em língua portuguesa, 
encontra no haicai a principal moldura estético-filosófica para suas criações, o investimento numa 
linguagem coloquial, enxuta, e uma constante preocupação com a captura do instante poético. Na obra 
do poeta, considerado um dos mais criativos e importantes escritores brasileiros da segunda metade 
do século XX, Quarenta Clics é seu único experimento intermidiático com “fotolivro de artista” e sua 
primeira publicação como haicaísta. Contudo, a obra não aparece em qualquer antologia dedicada ao 
gênero “fotolivro”, não é mencionada como projeto de livro de artista (artistic book) em publicações 
especializadas, e é negligenciada pela crítica e historiografia literárias. Pode-se supor que uma das 
razões para tal negligência deve-se à dificuldade metodológica em abordar um fenômeno que não 
se adequa facilmente a perspectivas ortodoxas de teoria e crítica, de um lado, e a análises visuais, 
de fotografia, de outro. Deve estar correta tal suposição. Uma vez que o fotolivro é um complexo 
semiótico de relações entre duas, ou mais, mídias, ou sistemas de signos, são os estudos sobre 
intermidialidade (intermedial studies) o domínio teórico e conceitual considerado mais adequado para 
sua abordagem. O objetivo deste trabalho consiste em apresentar Quarenta Clics em Curitiba como 
um fenômeno de intermidialidade, e como um importante caso de fotolivro de literatura brasileira. 
Conduzimos, paralelamente, uma apresentação histórica sumária de fotolivros de literatura no Brasil; 
em seguida, introduzimos os componentes-chave da obra de Leminski, e sua adequação ao Quarenta 
Clics. Terminamos dedicando alguns parágrafos à análise de certas lâminas, exemplos do “denso 
acoplamento” criado entre poesia verbal (haicai) e fotografia. 
Palavra-chave 1: Quarenta Clics em Curitiba 
Palavra-chave 2: Paulo Leminski 
Palavra-chave 3: Intermidialidade 
Palavra-chave 4: Fotolivro de literatura

Renata Cristina Sant’Ana (UFJF) Os sem-lar: uma leitura do sujeito deslocado na obra Quarenta 
dias, de Maria Valéria Rezende

No contexto de um mundo em movimento e em relação, tem-se um sujeito que se encontra para 
além dos confinamentos em seus espaços de origem, postos de frente às imprevisibilidades que esta 



XV encontro abralic Guia de Programação
40340

2
abertura pode lhes proporcionar. Trata-se do sujeito deslocado da contemporaneidade e suas vivências 
identitárias marcadas por conflitos e negociações de ordem interna e externa. A luz de Édouard 
Glissant, Edward Said e Stuart Hall, busco neste trabalho apresentar uma discussão em torno das 
teorias críticas contemporâneas da identidade, considerando a relação sujeito/lugar e as questões 
sociais e culturais que subjazem e permeiam essas relações. Trata-se de uma análise da representação 
do sujeito deslocado na obra Quarenta Dias, de Maria Valéria Rezende. Através deste trabalho busco 
apresentar uma discussão em torno das teorias críticas contemporâneas da identidade, considerando, 
dentro da narrativa selecionada, a relação sujeito/lugar e as questões políticas, econômicas e culturais 
que subjazem e permeiam essas relações. O objeto literário selecionado para esta análise, apresenta 
em sua trama, uma narradora-personagem que vivencia o processo de migração interna, o que traz à 
baila questões envolvendo o sujeito deslocado da contemporaneidade ou do capitalismo tardio, aquele 
que por razões diversas apresenta-se em trânsito, cruzando fronteiras regionais e culturais diversas, 
por entre lugares também diversos. Frente a essa dinâmica e suas questões tem-se os elementos 
responsáveis pelos conflitos identitários vivenciados pela narradora personagem, gerado pela 
ausência do sentimento de pertença a um novo lugar, e as negociações identitárias necessárias à essa 
nova condição de existir em um espaço “fora do lugar”. Tal condição coloca em evidência os abismos 
invisíveis existentes entre mundos diferentes, e as fraturas de sentimentos e de compreensão sobre o 
outro. Através deste estudo, observou-se que o objeto literário em pauta não se demite das discussões 
em torno da realidade que permeia a condição humana e os conflitos advindos de situações sociais 
que geram dispersão e mudança de vida. Constatou-se que os discursos produzidos nos interstícios 
da experiência social, revelam, a partir do tempo e do espaço coletivo da narrativa, a pertença nômade 
como condição identitária do sujeito representado na obra, pois ele se desloca e transita por espaços 
indefinidos, híbridos e transformadores. Considerar o processo identitário a partir do entrelaçamento, 
do hibridismo, do contato entre culturas diferentes pode pressupor pensar em algo “pacífico”, porém, 
antes de se pensar em entrelaçamento cultural harmônico, no qual os fios são tecidos de modo 
a formarem uma malha multicultural, é necessário pensar em atravessamentos de culturas, nos 
entrechoques culturais, que deixam sempre marcas – marcas de que houve um contato que deixou 
vestígios, e que passam a fazer parte da identidade do sujeito, das coletividades. A importância do 
estudo sobre os conceitos de trânsito para se pensar o mundo contemporâneo e seus processos de 
mistura cultural, mostra o esforço que os pensadores críticos da contemporaneidade têm realizado na 
compreensão da atualidade da situação planetária, dando contribuição para que possamos perceber 
e compreender as experiências vivenciadas por indivíduos e coletividades que têm inspirado as 
narrativas literárias do tempo presente. 
Palavra-chave 1: literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: identidade 
Palavra-chave 3: migração interna

Viviane Cristina Bitencourt dos Santos (UFMG) O processo, de Kafka: uma releitura do real ao 
imaginário e do imaginário ao real contemporâneo

O trabalho a ser apresentado tem como pretensão fazer uma análise que aborda as relações entre 
literatura e real em (e a partir de) O Processo, de Franz Kafka, escrito entre 1914 e 1915. Esta 
análise será dividida em três momentos: vida do autor como inspiração da obra; talento kafkiano 
em trazer o real a sua poética; arte como impulso reflexivo da realidade e permanência da obra na 
contemporaneidade. Nesse sentido, considerar-se-á como o fato de o autor conhecer de perto e 
entender o Direito e as burocracias do sistema jurídico influenciou suas obras, visto que ele baseou-se 

não só em sua imaginação, mas também em seus conhecimentos sobre o assunto. O Processo, por mais 
fictício que possa ser pelo uso do exagero e de situações absurdas, narra o pesadelo de um homem 
comum diante da “máquina burocrática”, como nomeou Hannah Arendt, e sua angústia, fraqueza 
e impotência frente ao poder dominante, e às vezes arbitrário, do judiciário e da lei com sua força 
absoluta, ou até mesmo violenta, e de conteúdo inacessível, um problema que não se restringe apenas 
ao mundo do fantástico. Na relação entre arte literária e real, é possível identificar não só as influências 
das vivências de Kafka em suas obras como também destacar as semelhanças entre a alegoria 
estabelecida por ele e o judiciário. Por trás dos exageros narrados, há uma ligação intrínseca entre o 
que há de surreal na obra e as formas da vida cotidiana de homens comuns no mundo não literário. 
Isto retrata como a literatura ocupa um lugar privilegiado, sendo um espaço de reflexão, o que nos 
faz pensar na importância do seu papel na sociedade contemporânea. A obra kafkiana estudada aqui, 
apesar de escrita no século passado e poucos anos antes do regime totalitário do nazismo, permanece 
ainda atual e instigadora, pois os problemas já apontados no romance são ainda inquietações atuais. É 
justamente o jogo entre vida e obra que nos possibilita a crítica e a reflexão, nos fazendo pensar sobre 
a relação entre homem e justiça assim como da literatura e do real. Para Robert Burns, Professor da 
Northwestern University School of Law, em Chicago, O Processo não está apenas no mundo da fantasia, 
pois o que é tratado nessa ficção se assemelha muito com o que ele presencia no judiciário americano. 
No Brasil, as críticas ao judiciário brasileiro feitas por Rosemiro Leal, Professor Doutor da PUC MINAS, 
mostram que a relação entre homem e lei se dá, muitas vezes, de forma obscura e arbitrária, o que 
faz com que questionemos uma possível crença de acesso à justiça. As críticas já apontadas por Kafka 
teriam sido, para alguns pensadores, uma “antecipação” do totalitarismo. Diante disso e do fato de 
tais críticas ainda fazerem sentido no contemporâneo, por mais fantástico, absurdo e irreal que possa 
parecer, o espaço da literatura mostra-se cada vez mais pertinente no seu papel reflexivo. 
Palavra-chave 1: Kafka 
Palavra-chave 2: O Processo 
Palavra-chave 3: Judiciário 
Palavra-chave 4: Escritas contemporâneas

Fernanda Karine Cordeiro Lima (UFMG) Memórias e estórias: leituras e diálogos em Infância e Os 
da minha rua

Este artigo pretende traçar um estudo comparativo entre Infância (1945), de Graciliano Ramos, 
e Os da minha rua (2007), de Ondjaki, investigando contrastes e diálogos entre ambas as obras 
e sugerindo a hipótese de o romance Infância iluminar a obra Os da minha rua e como esta, 
possivelmente, relê a referida obra que a precedeu. Essa proposta foi escolhida com o intuito de 
revitalizar Infância e Os da minha rua sob novos olhares, compatibilizando-as com perspectivas 
críticas e relacionando-as às áreas de Literatura Comparada e Teoria da Literatura. Para isso 
pretendemos recorrer, também, a leituras sobre narrativas ficcionais / autobiográficas e memória, 
a fim de traçarmos um percurso investigativo que conjugue a tradição da cultura nacional com a 
estrangeira. Por meio da relação comparatista entre a obra brasileira e a angolana, intencionamos 
alcançar o objetivo proposto e destacar os efeitos de relações interculturais entre as literaturas 
aqui abordadas. Pretendemos, para tanto, verificar se a relação entre as obras em foco mantêm 
entre si convergências (e divergências), do que poderia, na melhor das hipóteses, resultar na efetiva 
avaliação da universalidade da obra predecessora, como é o caso da obra do Ondjaki em relação 
ao romance de Graciliano. Partimos da hipótese de que Infância (texto fonte) pode iluminar Os 
da minha rua (texto alvo), como também esta obra pode reler / resgatar Infância. Nossa intenção 



XV encontro abralic Guia de Programação
40540

4
é justamente investigar como ocorre esse movimento de convergência entre o autor africano e 
o brasileiro, observando como esse processo pode possivelmente contribuir para o intercâmbio 
entre as respectivas literaturas e os estudos em Literatura Comparada. Ao elucubrarmos a proposta 
por ora pretendida, alicerçaremos criticamente leituras e diálogos entre as respectivas obras, 
observando: como as estórias de infância conversam entre si; como as marcas de memória auxiliam 
a construção dessas narrativas; ao considerarmos os traços implícitos e/ou explícitos na escrita 
memorialística, quais evidências denotam contrastes e diálogos entre as referidas obras; se, em 
determinado momento, o romance Infância for resgatado pela obra Os da minha rua, até que ponto 
esta torna possível uma nova leitura daquela e como isso ocorre; se for confirmada a hipótese de 
que a obra Os da minha rua pode reler o romance Infância, qual a repercussão de um processo como 
esse para o intercâmbio cultural entre a literatura brasileira e a africana e, por consequência, para 
os estudos de Literatura Comparada. Desta forma, visamos assim destacar os efeitos de relações 
interculturais e saberes entre as literaturas brasileira e angolana, contribuindo para a dinâmica dos 
estudos comparativistas e sua soma de valores para a Literatura e a Cultura em suas perspectivas 
mais universais. 
Palavra-chave 1: Memória 
Palavra-chave 2: Infância 
Palavra-chave 3: Graciliano 
Palavra-chave 4: Ondjaki

22
Escritas E Territórios Literários Em Trânsito

Coordenadores: 
Davidson Diniz (UFRJ) 
Haydée Coelho (UFMG) 
Myrian Ávila (UFMG)

RESUMO: Entre os atuais desafios do comparatismo literário estaria a tarefa de pensar a diluição 

de fronteiras nacionais, bem com a dilatação de sistemas literários monolíticos. Mediante exercício 

crítico de tal ordem poderíamos cogitar a constituição de poéticas aptas a assimilarem a instável 

configuração linguística e geográfica do mundo contemporâneo que, cada dia mais, se constitui por 

meio de multiplicidades. E até mais: revisar a tradicional composição de cânones literários que, em 

linha histórica, foram cimentados sobre estruturas fechadas, excludentes, a fim de criar um espaço de 

nacionalização da representação literária. Nesse sentido, interessam a este Seminário Temático práticas 

de escritas em trânsito, que tendem ao inconstante, à porosidade do que está aberto e indefinido, enfim, 

à negatividade de uma ontologização homogênea e vazia do objeto literário, passando, por tudo isso, 

da ordem de nacionalização para uma transnacionalização de poéticas. Exemplificam essas práticas 

escritas e ações literárias pautadas na interlocução via exílio (seja impositivo ou voluntário) ou via 

relações diplomáticas e turísticas ou, ainda, por meio da adoção de uma língua estrangeira como gesto 

criativo, etc. Daí decorreria um plano de composição em que se romperiam as barreiras linguísticas 

e, assim, assimilaria características que dão cada dia mais substancialidade verbal à literatura do 

contemporâneo. Em contexto latino-americano, por exemplo, a questão se deixa interpelar da seguinte 

maneira: existe uma literatura que poderíamos chamar de latino-americana, isto é, uma literatura 

cujas poéticas estariam verdadeiramente fundamentadas nas relações interliterárias capazes de 

efetivar deslocamentos territoriais e linguísticos em campos literários fronteiriços e aparentemente 

incomunicáveis? Ou ainda: como a nossa geologia literária (modos toponímicos) desenhou uma América 

Latina através de diálogos, intertextos, traduções e projetos editorias, de modo a permitir figurações 

bibliográficas das quais emirja um espaço comum ou opções por uma escrita na fronteira? E a quais 

formas (ou impasses de formalização) as escritas dessa ordem recorreram de modo a recusar uma 

territorialidade preestabelecida, colocando, por fim, o espaço interamericano como uma espacialidade 

poética por vir? A utopia da integração latino-americana (em plano tanto político quanto literário) 

apresentou outrora o regime paradoxal da melancolia, vale dizer, produzindo apenas o lamento pela 

perda de algo jamais verdadeiramente possuído. O espírito por trás dos latino-americanismos pós-

independências surgiu como consequência de uma idealização que permitisse reparar a perda da 

integração continental americana. Mas é fato que essa unidade nunca existiu entre o mundo latino-

americano. É necessário então suplantar o paradigma da lamentação melancólica por uma arqueologia 

espectral capaz de promover doravante uma reflexão crítica acerca do interamericanismo enquanto 

formação discursiva sempre insuficiente e ininterrupta, não tautológica ou muito menos pré-ontológica. 

A Literatura Comparada foi por muito tempo trazida até nos - e também praticada entre nós - apenas 

como o imperativo do pioneirismo das “literaturas centrais” sob sua derivação “periférica”. Atualmente 

já é suficientemente assimilável que a prática comparativa se repõe entre nós de um modo tão peculiar 

quanto nossa condição lateral de modernidade. A própria ideia de modernidade desenvolve-se ao longo 

do século XX de modo a problematizar o comparatismo cultivado em solo europeu. É nesse contexto de 

crise da concepção de Estados nacionais, da implosão do continuum temporal (Cf. Benjamin, 1986; Cf. 

Borges, 2010b), do descentramento das tradições literárias (Cf. Borges, 2010a), da suplementaridade 

de uma falta circunscrita desde a origem, etc., que emerge, no espaço crítico do comparatismo 

interamericano, a produção de uma discursividade capaz de ironizar o argumento das “ideias fora do 

lugar” (Cf. Schwarz, 1973) a partir de um “entrelugar” (Cf. Santiago, 1978) alotrópico, apto a finalmente 

favorecer, entre nós, a ampliação das possibilidades reais de intercâmbio local e intervenção teórica, 

cultural, literária, editorial e institucional. Ao longo de todo século XX e princípios do século XXI é possível 

demarcar uma série de produções literárias, projetos institucionais e publicações editoriais e acadêmicas 

que dão conta do intercâmbio americano. Inicialmente, a constituição desse intercâmbio se apresentou 

de modo nada sistematizado: constituiu-se apenas como o resultado de impressões de viajes, de contatos 

pitorescos com a cultura vizinha ou de diálogos pessoais entre intelectuais. Datam de época bem recente 
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os esforços efetivos e institucionalizados de aproximação cultural e diálogo interamericanista. Porém, 

essa aproximação não tem sido acompanhada de maneira normativa pelo comparatismo literário e pela 

historiografia literária vigentes. Faltam pesquisas sistemáticas sobre as relações históricas dos processos 

literários, assim como um programa de trabalho comparado sustentável e duradouro que deem conta da 

multiplicidade dos diálogos intercontinentais. Para isso, deve-se partir das noções de transnacionalidade 

e interliterariedade, operadores conceituais que privilegiam os contatos literários, as negociações 

linguísticas, as relações de fronteiras, enfim, a interação cultural em espessura supranacional. É em vista 

de tudo isso que este Simpósio Temático pretende abrigar estudos de crítica comparada que interpelam 

ações literárias capazes de delinear configurações verbais e epistemológicas em torno da órbita de 

relações intercontinentais na literatura latino-americana, ampliando, com isso, os exercícios críticos 

acerca da questão acima apresentada. 
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BORGES, Jorge Luis. “Kafka y sus precursores”. In:___. Otras inquisiciones. Obras completas II. 1952-

1972. Buenos Aires: Emece, 2010a, p. 107-109. 

___. “Nueva refutación del tiempo”. In:___. Otras inquisiciones. Obras completas II. 1952-1972. Buenos 

Aires: Emece, 2010b, p. 164-181. 

BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de historia”. In:___. Obras Escolhidas I: Magia e Técnica, Arte e 

Política. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1986.

SANTIAGO, Santiago. O entrelugar do discurso latino-americano. In:___. Uma literatura nos trópicos. 

São Paulo: Perspectiva, 1978, p.11-28. 

SCHWARZ, Roberto. As ideias fora do lugar. In: VV. AA. Estudos CEBRAP, n. 3, jan. 1973, p.150-161.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Comparada; Comparatismo Interamericano; Escritas em Trânsito; 

Literaturas Latino-Americanas.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Marcela Croce (UBA) Escrituras de la fugacidad en dos capitales en modernización. La crónica 
urbana de las primeras décadas del siglo a través de Olavo Bilac, João do Rio, Roberto Arlt y 
Ezequiel Martínez Estrada 

El recorrido aborda comparativamente las ciudades de Buenos Aires y Rio de Janeiro, a través de 
las miradas de cronistas urbanos de las primeras décadas del siglo XX, en un marco que se inicia 
con la competencia entre ambas capitales por ser la urbe más “europeizada” de América del sur. 
Tal vocación, que arraiga en los proyectos respectivos de Torcuato de Alvear al federalizar Buenos 

Aires y de Pereira Passos en su ímpetu de renovación de Rio, aparece revisada y desafiada en una 
serie de textos que recortan los espacios en tránsito, los objetos y los tipos urbanos. A las estampas 
complacientes que Olavo Bilac diseña en Ironia e Piedade, retomando programáticamente el título 
con que Anatole France distinguió sus aproximaciones críticas, le responde la mirada provocativa 
con que João do Rio se asoma a las calles cariocas en A alma encantadora das ruas. La distancia entre 
ambos no radica exclusivamente en que João do Rio prefiere detenerse en una galería de personajes 
más profusa y variada que la de Bilac, sino también en la decisión de llevar la adhesión simbolista 
del académico hacia la frontera del decadentismo, donde la presencia de Jean Lorrain es más fuerte e 
instructiva que la de Paul Verlaine. Extremando esa mirada que abandona la visión melancólica sobre 
Rio para volverse insidiosa, Roberto Arlt aplica la corrosividad que define la técnica pictórica escogida 
en las Aguafuertes porteñas que, como las de los cronistas cariocas, se difunden a través de la prensa 
periódica. La tensión entre modernización y tradición, o entre cambio y permanencia, se replica y 
exacerba en dialécticas múltiples que se resumen dramáticamente en centro y periferia. Semejante 
vínculo atraviesa un itinerario que coquetea con la conciliación en Bilac, revela la distancia inevitable 
en João do Rio y se vuelve enfrentamiento empecinado en Arlt para derivar en los destellos que, a 
modo de ensayos mínimos o fragmentos filosóficos –aunque informados menos por la referencia 
reiterada a Georg Simmel que por el impresionismo y las intuiciones, lejos del carácter demostrativo, 
enfáticos en la eficacia retórica-- esparce Ezequiel Martínez Estrada en las instantáneas desoladoras 
que despliega La cabeza de Goliat. La capital ya no es la ciudad que expulsa a los marginales de los 
que se avergüenza cuando no alcanza con volverlos simpáticos sino la cabeza que procura, antes 
que integrar el país, someter al interior imponiéndole el orden de la cuadrícula y el abanico de los 
transportes de modo de trastornar la regla matemática para que la línea más breve entre dos puntos 
deje de ser la línea recta en favor de la escala en Buenos Aires, 
Palavra-chave 1: Ciudades latinoamericanas 
Palavra-chave 2: Crónica 
Palavra-chave 3: Modernización urbana 
Palavra-chave 4: Recorridos urbanos

Suely da Fonseca Quintana (UFSJ) A escrita de si e do outro: variações dos territórios literários 
(memória cultural, exílio e escrita de resistência Chile)

Esse trabalho é parte dos resultados da pesquisa intitulada, Memória cultural: escrita da resistência, 
cuja primeira etapa teve início no estágio de pós-doutorado, realizado na Universidad de Santiago de 
Chile.O recorte feito para essa apresentação tem como objeto o livro de Ana Pizarro, La luna, El viento, 
El año, El dia, composto pela história de personagens que trabalharam na resistência, que se tornaram 
exilados, na época da ditadura militar de Pinochet, bem como reflexões sobre a escrita, a cultura e a 
história. A pesquisa teve como objetivo geral o estudo das transformações na constituição do ethos 
do narrador nas escritas de si e do outro, considerando os conceitos de tempo e espaço, bem como 
o lugar de enunciação. Parte-se da hipótese de que as diferentes performances do narrador estejam 
relacionadas aos conceitos de espaço e tempo, o que faria diferença na percepção de si mesmo, da 
própria identidade cultural e de uma identidade constituída no exílio. Ana Pizarro se propõe a uma 
escrita conceituada de autoficção, no sentido de ficcionalizar a própria vida. Entretanto vislumbra-se 
a possibilidade da autoficção como ficcionalização da própria textualidade, uma vez que entrecruza 
a crítica literária e cultural ao processo de enunciação. O enunciado se apresenta como um simples 
relato do passado, mas numa voz narrativa entrecortada pela voz narrativa que se apresenta como 
historiadora e pesquisadora do povo Mapuche. Ao entrevermos a história dos povos indígenas da 
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região sul do Chile e as lutas do processo de colonização, verifica-se o alcance da luta de um povo que 
não está sofrendo apenas agora, no período da ditadura de Pinochet. A resistência à ditadura extrapola 
as noções de tempo e espaços. Nesse sentido, a metodologia de trabalho consistiu em analisar a 
posição do narrador, que inicia sua história 26 anos após o exílio, considerando os conceitos de tempo, 
espaço e lugar de enunciação, a fim de verificar a hipótese levantada. Para as várias etapas de análise 
foram considerados os aportes teóricos Derrida, para a discussão dos conceitos de escrita de si e de 
suplemento na constituição da história; Márcio Seligmann-Silva para tratar da voz do testemunho, 
aquele que dá voz aos sobreviventes e Hugo Achugar que foi o centro para a discussão dos períodos de 
ditadura e sobre o “o direito de memória” dos escritores latino-americanos.Como considerações finais 
é importante ressaltar a variedade de procedimentos narrativos, tais como o cruzamento de tempos 
históricos distintos, inseridos em construções textuais diversas : livro de história, testemunho, vida 
familiar, como um texto memorialístico. Os recursos narrativos possibilitam tratar de si e do outro 
numa visão pública da ação política das personagens e, ao mesmo tempo, apresentar uma visão íntima 
dos sentimentos de dor, isolamento e de perdas. 
Palavra-chave 1: Ana Pizarro 
Palavra-chave 2: Escrita de si 
Palavra-chave 3: Resistência

Marli de Oliveira Fantini Scarpelli  (UFMG) Trânsitos entre nacional e transacional em Grande 
Sertão: Veredas e noutros sertões

Este trabalho tem como ideia central um dos mais importantes fenômenos literários que, em 
homologia com outras literaturas latino-americanas, foram produzidos no Brasil no século XX: 
a “síntese inesperada” entre dois modos de produção praticamente irredutíveis entre si: de um 
lado, diretamente vinculado às vanguardas européias e seguindo uma direção universalista, 
um “modo” relacionado à pura formulação vanguardista, afinado com a ruptura radical com 
o passado e a projeção virtual do futuro; de outro lado, o regionalismo realista, conservador, 
nacionalista e resistente às inovações a traduzir um outro “modo”. A “síntese” ou melhor dizendo, 
o tensionamento entre tais modos antes apartados viria a resultar numa troca criativa a que 
o crítico uruguaio Ángel Rama designou “transregionalismo” ou “regionalismo transnacional” 
(apud Antonio Candido). Reconhecido como «um sistema literário comum», tal tendência pode 
ser reconhecida em dimensão continental, da qual o Brasil seria parte integrante e não mais 
corpo paralelo, como na concepção anterior”. Exemplo disso estaria na apropriação criativa 
às vanguardas européias e seu desdobramento nas técnicas renovadoras do regionalismo 
transnacional, cujo aproveitamento na obra de autores continentais — a exemplo de José María 
Arguedas, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges e João Guimarães Rosa — 
institui um paradigma comum a essas literaturas. Marcando diferença em relação aos modelos 
importados ou impostos pela metrópole, o regionalismo transnacional viria a inaugurar, no 
Brasil, em particular, e na América Latina, como um todo, um novo espaço discursivo. É sob esse 
prisma que Candido defende a adoção da perspectiva comparatista que poderia, a partir de então, 
“assumir o papel que lhe cabe num país caracterizado pelo cruzamento intenso de culturas, como 
é o Brasil”. É de se salientar, ademais, a premissa de que, dada a pluralidade de discursos críticos 
e de dispositivos teóricos desenvolvidos pelo comparatismo literário inter-americano, seria 
inconsequente desvincular doravante a abordagem de escritores brasileiros — principalmente 
a de Guimarães Rosa — das condições contextuais e simbólicas em que obras literárias latino-
americanas foram produzidas sobretudo na primeira metade do século XX. Como acreditamos que 

a literatura de Guimarães Rosa constitui um importante vetor de trocas literárias e culturais no 
âmbito do nacional e do transnacional, propomos uma abordagem comparativa entre seu romance 
Grande sertão: veredas e o painel Guernica, de Picasso, tendo como ponto de inflexão as Memórias 
do cárcere, de Graciliano Ramos. 
Palavra-chave 1: Nacional e transnacional 
Palavra-chave 2: Guimarães Rosa 
Palavra-chave 3: Pablo Picasso 
Palavra-chave 4: Graciliano Ramos

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Myriam Corrêa de Araújo Ávila (UFMG) O escritor brasileiro em correspondência com hispano-
americanos na primeira metade do século XX

Em ampla pesquisa sobre os contatos entre escritores brasileiros e estrangeiros na primeira metade 
do século XX, encontramos dados já esperados, como o papel das missões diplomáticas na promoção 
de atividades que pudessem criar uma aproximação maior entre as literaturas de outras nações e 
a brasileira. Sabemos que foi pequena a circulação de escritores brasileiros na América hispânica, 
menor que os contatos com europeus, certamente, mas apresentando mais ou menos as mesmas 
características. A pesquisa mostrou que o campo literário brasileiro, até o fim dos anos 50 do século 
passado, era, com a pouca exceção do alto modernismo, muito fechado em si e resistente à interação 
frequente, via correspondência ou visitas, com o escritor estrangeiro. Em alguns momentos, essa 
resistência traduziu-se em críticas apressadas e até xenófobas. O exame de correspondências lotadas 
no acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa mostra que a troca de cartas entre hispanoamericanos e 
brasileiros foi muitas vezes restrita a dois ou três contatos, tendo raramente frutificado em amizade 
ou diálogo prolongado. As traduções de brasileiros por hispanoamericanos foram mais frequentes 
do que o caso inverso. Aparentemente, o interesse dos brasileiros pelas literaturas em língua 
espanhola do continente só foi despertado de fato com o famoso boom da literatura latinoamericana 
na Europa, já nos anos 70. A tradução foi o fator por excelência de aproximação entre brasileiros e 
hispanoamericanos. Entre os escritores brasileiros que receberam maior atenção dos tradutores 
de povos vizinhos, destaca-se com muita clareza Carlos Drummond de Andrade, ainda nos anos 40. 
Na segunda metade do século XX, a demanda pela poesia de Drummond no espaço hispanofônico 
cresceu tremendamente, em que pese o conhecido retraimento do poeta itabirano. Pode-se alegar 
que o casamento de sua filha com um escritor argentino despertou parte do interesse demonstrado 
por argentinos na poesia de Drummond, mas o permanente afluxo de correspondência e traduções 
de seus poemas proveniente dos mais diversos países do continente desmente a importância desse 
dado biográfico em sua recepção. A avaliação do panorama dos intercâmbios estudados depende de 
múltiplos e complexos aspectos e não pode ser feita em uma curta comunicação. O que se pretende 
aqui é trazer a público algumas amostras de correspondência que me parecem ter maior significação 
dentre o material obtido na pesquisa. Destacarei, pela rara duração, a correspondência de Carlos 
Drummond de Andrade com Braulio Sanchez-Saéz, além de cartas do acervo de Cyro dos Anjos. 
Palavra-chave 1: correspondência 
Palavra-chave 2: escritor 
Palavra-chave 3: Drummond 
Palavra-chave 4: tradução
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Davidson de Oliveira Diniz (UFRJ/ FBN) Os escritores argentinos no acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional. Fontes primárias para um perspectivismo literário interamericano

A comunicação apresentará um panorama de análise referente a uma série de fontes primárias 
acerca das relações literárias Argentina/Brasil. Entre a documentação que venho investigando como 
pesquisador residente no acervo da FBN desde finais de 2015, destacam-se as cartas de escritores, 
tradutores e editores argentinos (Sarmiento, Mármol, Benjamin de Garay, Manuel Gálvez, etc) 
enviadas a escritores e intelectuais brasileiros (Soares de Souza, Coelho Neto, Arthur Ramos, etc). O 
trabalho com a correspondência mencionada tem revelado uma intensa rede de mediação literária e 
cultural entre ambos os países. Interessa-me, diante disso, interpelar a constituição primeva de um 
perspectivismo literário interamericanista, isto é, certo animus relacional ocupado em promover a 
autonomia literária das formações discursivas de Argentina e Brasil a despeito do comparativismo 
novecentista determinado pelo cânone europeu. Serão expostas, nesse sentido, algumas hipóteses 
que têm me permitido denominar e discutir a postulação de uma perspectiva especificamente 
interamericanista no comparatismo literário, irradiada pelos entrecruzamentos e trânsitos promovidos 
com as relações bilaterais das literaturas argentina e a brasileira a partir da década de 1840. 
Palavra-chave 1: Literatura Argentina 
}Palavra-chave 2: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 3: Perspectivismo Interamericano 
Palavra-chave 4: Literatura Comparada

Haydée Ribeiro Coelho (UFMG) Correspondência publicada entre Ángel Rama, Berta e Darcy 
Ribeiro: tramas textuais e perspectivas/prospectivas

O trabalho, a ser apresentado, fundamenta-se no livro coorganizado pelos professores Haydée 
Ribeiro Coelho (UFMG) e Pablo Rocca (Universidad de la República,Uruguai). A correspondência 
entre os três intelectuais decorreu de consulta realizada em arquivos no Brasil e no Uruguai. Darcy 
Ribeiro, em 1964, era “Chefe da Casa Civil” no governo do presidente João Goulart. Com o golpe 
militar de 1964, que implantou a ditadura no Brasil, Darcy Ribeiro e sua esposa Berta se asilam no 
Uruguai, onde conhecem Ángel Rama com o qual estabeleceram um profícuo diálogo que pode ser 
acompanhado na correspondência e na produção dos três autores. Os laços intelectuais e de amizade 
foram além das fronteiras do Uruguai. Ángel Rama, já na Venezuela, em 1974, com o golpe militar no 
Uruguai, é impossibilitado de retornar ao seu país. Sua morte, ocorrida em 1983, impediu que ele 
visse seu país redemocratizado em 1985. A correspondência atravessa este período conturbado da 
história latino-americana, colocando em evidência o diálogo entre os intelectuais e suas respectivas 
contribuições para o pensamento teórico, crítico e literário da América Latina. Sob o ponto de vista 
pessoal, a organização dessa publicação foi desencadeada depois de ter realizado meu Pós-Doutorado 
no Uruguai, em 2002, apoiado pela CAPES. Depois do meu retorno ao Brasil e, mesmo durante meu 
estágio no Uruguai, publiquei outros trabalhos sobre o exílio de Darcy Ribeiro naquele país. Do 
Uruguai trouxe comigo algumas cópias das cartas de Darcy e de Berta. Naquele momento, sabia da 
importância das cartas, mas não estavam claras para mim as conexões que pude realizar, ao escrever 
meu ensaio que faz parte do livro e que comentarei de forma breve na apresentação oral do trabalho. 
A correspondência coorganizada em livro e comentada neste trabalho fez parte de um projeto mais 
amplo (apoiado pelo CNPq) cujo desenvolvimento se desdobrou em outros textos que tiveram como 
elemento teórico norteador o conceito de “espaço biográfico”, termo utilizado por Philippe Lejeune e 
revisitado, ampliado e modificado pela crítica e ensaísta argentina Leonor Arfuch. A correspondência 

trocada entre os três missivistas propicia várias considerações tais como aquelas ligadas à trama 
textual a partir da qual o leitor cria uma narrativa entrelaçando outras correspondências mencionadas 
ao longo das notas, bem como propicia pensar na correspondência como um arquivo diferenciado pelo 
diálogo latino-americano. No âmbito das perspectivas prospectivas, assinale-se que a correspondência, 
ao captar a vida em movimento, abre várias janelas de pesquisa para os estudiosos interessados nas 
trajetórias de Ángel Rama, Berta e Darcy Ribeiro. 
Palavra-chave 1: Ángel Rama 
Palavra-chave 2: Berta Ribeiro 
Palavra-chave 3: Darcy Ribeiro 
Palavra-chave 4: Correspondência

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Eduardo Guerreiro Brito Losso (UFRJ) Estetização poética do cristianismo: Novalis e Cruz e Sousa

A arte medieval está imersa no mundo da fé. Não duvida de seus pressupostos e pensa dentro de um 
universo que mistura mito e teologia. O romantismo vai idealizar essa ingenuidade como um momento 
sem crise, contrapondo-o ao peso do sujeito de se responsabilizar pelas suas escolhas e, segundo 
Kant, sair da “menoridade”. Novalis, no ensaio “Cristandade ou Europa”, é um perfeito exemplo dessa 
idealização. Ele propõe uma conciliação entre a autoridade unificadora da fé e o progresso científico 
do iluminismo, de modo que a Europa supere suas guerras e dissensos e entre numa era de paz e 
florescimento cultural. Nesse argumento, ele irmaniza arrebatamento religioso e poético. Seu olhar 
para a arte medieval, por mais que se identifique com ela, estetiza-a com as cores de seu tempo e 
de seu “idealismo mágico”. Sabe-se que Novalis é um dos grandes precursores do simbolismo, pela 
imagética da noite, pela musicalidade encantada de sua poesia e, finalmente, pela reatualização do 
saber da semelhança (Foucault) renascentista, seu gosto por teosofistas como Jakob Böhme que, no 
simbolismo, gozarão de grande prestígio e serão inspiração para as correspondências simbólicas. 
Nesse sentido, Novalis é um importante mediador entre a episteme renascentista e o simbolismo. É por 
isso que, embora Novalis pareça ser conservador quando defende o catolicismo, ele, ambiguamente, 
está também propondo uma sorte de cristianismo subversivo, dominado por um anseio poético e 
mágico. Tal suspeita se justifica quando encontramos, nos grandes teóricos da poesia moderna, como 
Hugo Friedrich, a insistência no fato de seu jogo melodioso das palavras ser precursor da magia verbal 
de um Rimbaud ou Mallarmé. Isso quer dizer que a idealização aparentemente conservadora do 
cristianismo serve de impulso para Novalis criar uma nova forma de escrever: nos termos de Barthes, 
um texto de gozo. Por sua vez, quando lemos o principal expoente do simbolismo no Brasil – Cruz e 
Sousa – observa-se como essa idealização da arte cristã medieval atravessa uma série de poemas do 
“cisne negro” brasileiro. Ele cultua a “majestade sagrada” dos monumentos das Igrejas com a mesma 
devoção estetizante de Novalis. Seu amigo, Nestor Vítor, era leitor entusiasta de Novalis. Sousa já 
foi comparado com o romântico alemão uma ou outra vez, especialmente por Roger Bastide. Não 
nos interessa, contudo, nem a busca de uma relação de influência nem a mera comparação de obras 
e estilo. O ponto de contato que desponta da leitura comparativa é a estetização de monumentos 
cristãos por meio de um intenso encantamento verbal. Tal idealização da arte eclesiástica medieval, 
que, no imaginário romântico e simbolista, serve de pretexto para as maiores ousadias formais, 
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confunde nossas próprias noções do que é conservador e progressista. Há, em ambos os casos, um 
uso da simbologia cristã que justifica toda uma nova estética literária, com a decorrente libertação 
do sujeito em seus infinitos devaneios e suspiros. Assim como o catolicismo de Novalis não é nada 
simplório, Cruz e Sousa também não era um espírito obediente. É curioso como em quase todos os 
poemas que comportam imagens eclesiásticas, o que impressiona o poeta negro brasileiro é o espaço 
sagrado da Igreja – seus Cristos são esculturais. Ele quase não se dirige ao filho de Deus como devoto, 
antes, parece que ele não passa de um motivo artístico a ser explorado. Assim, vemos em Cruz e Sousa 
um desdobramento ainda mais avançado da estetização dos símbolos religiosos. Cabe perguntar, 
então, se esse uso estetizante da religião já não é, ele mesmo, um sinal inelutável de secularização. 
Por outro lado, mostra, também, que o mesmo processo de secularização não desencanta anseios 
espirituais: ele os transpõe para o campo estético. Por isso, assim como Novalis vê uma íntima ligação 
entre arrebatamento místico e poético, Cruz e Sousa já nem sequer distingue uma coisa da outra. Até 
que ponto a situação pós-colonial de Sousa, dentro de um certo sincretismo religioso novecentista 
brasileiro, interfere nessa adoração das imagens sagradas? Será que seu assentimento ao movimento 
literário francês contém elementos locais singulares nesse aspecto, para seguir as pistas da leitura 
de Alfredo Bosi do poeta do Desterro? Em ambos os casos, trata-se de sutis subversões formais da 
simbologia tradicional católica que, ainda assim, mantém uma íntima conexão com seu subtrato 
místico. Em nosso eixo comparativo, interessa-nos como, em diferentes continentes e momentos 
históricos, como que o poeta alemão e o poeta brasileiro entrelaçam o campo religioso com o estético, 
como que o entorno cultural dos princípios da modernidade influenciam poetas bem especiais de 
diferentes continentes e países. Enfim, chegamos a questão: qual o papel da autoridade católica nessas 
propostas estéticas diversas mas semelhantes? 
Palavra-chave 1: Novalis 
Palavra-chave 2: Cruz e Sousa 
Palavra-chave 3: poesia moderna 
Palavra-chave 4: mística

Imara Bemfica Mineiro (UFP) Cartografia do porvir: mapas traçados pelas vanguardas literárias 
latino-americanas

Uma das características fundamentais das vanguardas latino-americanas emergentes nas primeiras 
décadas do século XX – que em seu arco mais abrangente iria de 1914 a 1930, conforme sinaliza Jorge 
Schwartz (1995) – é o caráter múltiplo e heterogêneo que assumem quando as encaramos como 
conjunto. São diversas as propostas que apresentam, as bandeiras que levantam e as relações que 
se propõem a defender entre a literatura e questões do mundo “extra-literário”, tais como os temas 
da identidade, política, vida social. Contudo, compartilham o eixo de apresentar proposições para o 
futuro, de observar e analisar o presente para esboçar o porvir e delinear projetos de caráter mais ou 
menos utópicos. Nesse gesto, alguns textos das vanguardas traçam mapas que distribuem o continente 
a partir de diferentes perspectivas. Nesse sentido, por exemplo, as Antilhas figuram como o lugar de 
conexão e integração das Américas no Segundo Manifesto Euforista (1923) de Porto Rico: “Que o Norte 
e o Sul estendem suas mãos através das Antilhas, e tocando-nos com seus dedos minguinhos, gritem: 
Somos, existimos!”; a Revue Indigène (1927) do Haiti reclama sua integração literária à América Latina 
como questão fundamental para o traçado dos contornos de uma identidade nacional; o argentino 
Alberto Hidalgo afirma, em um controverso prólogo ao Índice de la Nueva Poesia Americana (1926), 
que a independência dos países hispano-americanos estaria sendo levada a cabo pelos imigrantes 
russos, italianos e alemães, e que o México e os países da América Central deveriam ceder às forças da 

“natureza” cuja tendência seria de serem ocupados pelos Estados Unidos, pois “os grande povos são 
como líquidos: tomam a forma do copo que os contém” . A proposta que aqui se apresenta é, pois, de 
identificar a diversidade de representações da América nos textos das vanguardas e refletir sobre a 
maleabilidade da América que se encontra na cartografia que traçam para o porvir. 
Palavra-chave 1: Vanguardas literárias 
Palavra-chave 2: América Latina 
Palavra-chave 3: Literatura Comparada

Daniel Marinho Laks (UFF) Reflexos de um intercâmbio: trocas literárias e simbólicas entre 
escritores brasileiros, angolanos, moçambicanos e portugueses em resistência ao pensamento 
totalitarista no século XX.

O presente trabalho se organiza como uma apresentação de resultados preliminares da pesquisa de 
pós-doutorado intitulada Comunidade de língua portuguesa e espaços de resistência: a articulação de 
um intercambio cultural nos contextos da modernidade do século XX, iniciada na Universidade Federal 
Fluminense em 2016. A pesquisa se propõe a investigar a rede de relações intelectuais formada entre 
escritores brasileiros, angolanos, moçambicanos e portugueses, que se articulou como resistência ao 
pensamento totalitarista, no contexto da modernidade do século XX. O Estados autoritários, instaurados 
em Portugal e no Brasil na década de trinta, pretendiam uma modernização das tradições do poder 
privado e uma afirmação do poder público através do desenvolvimento de uma burocracia estatal 
impessoal e técnica. A definição, montagem e implementação desse modelo de Estado, que articulava 
novas bases entre o público e o privado no Brasil e em Portugal, envolveu diversos projetos e lutas entre 
intelectuais e políticos. Era dentro desses espaços de divergências que podiam funcionar, num plano 
público, os projetos de modernização cultural de diversos autores modernistas. Artistas e intelectuais 
eram produtores de narrativas nacionais que podiam ou não ser absorvidas pelo governo. Nesse 
sentido, artistas e intelectuais estavam ligados à produção da nação como nação imaginada. O presente 
trabalho pretende lançar entendimentos preliminares sobre a maneira como as trocas intelectuais entre 
escritores de esquerda nos espaços de língua portuguesa constituíram uma rede de resistência cultural, 
que colocava em questão os modelos de racionalidade, sensibilidade, individualidade e coletividade 
fundadores das maneiras de organização social preconizadas pelos regimes totalitários instaurados 
nesses espaços geopolíticos durante o século XX. Indivíduos que, durante algum tempo, tiveram livre 
trânsito na cena cultural e serviram como exemplos das grandes produções representativas das virtudes 
nacionais, em outros momentos foram perseguidos pelos governos e tiveram que cair na clandestinidade, 
no exílio ou enfrentar o cárcere. Esta necessidade de se esquivar dos mecanismos de controle 
ideológico do Estado para a manutenção das atividades literárias estimulou a formação de uma rede 
de colaborações entre escritores que se opunham à matriz totalitária dos governos instituídos. A partir 
desses grupos formados por afinidade ideológica criou-se um intercâmbio entre artistas provenientes de 
diferentes zonas de língua portuguesa. Este intercâmbio permitiu a troca de ideias, de materiais didáticos 
e fundou um sistema de influências mútuas na criação de uma estratégia realista de intervenção artística. 
A investigação dessa rede de trocas simbólicas nos espaços de língua portuguesa pretende revelar zonas 
de divergência intelectual e política, na qual se inseriram diversos projetos modernistas, dentro dos 
regimes instaurados, bem como lançar entendimentos sobre os espaços de atuação da esquerda em 
oposição aos totalitarismos em espaços de língua portuguesa. 
Palavra-chave 1: Redes operativas 
Palavra-chave 2: intercâmbio cultural 
Palavra-chave 3: intervenção artística
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João Marcos Reis de Faria (UERJ) O ensaio como prosa de combate em “Nicaragua tan 
violentamente dulce”, de Julio Cortázar

O trabalho é um dos tentáculos de uma tese de doutorado que se propôs a pensar o ensaio como 
gênero capaz de mediar produção literária e atuação política, característica saliente na tradição 
ensaística latino-americana. A título de exemplificação, apresento uma leitura de textos que o 
argentino Julio Cortázar escreveu em defesa da Revolução Sandinista e coligiu no volume Nicaragua 
tan violentamente dulce (1983). Após cerca de uma década de trânsito entre Paris e Cuba, tendo 
tomado parte em diversas atividades ao lado de outros escritores – período marcado por um grande 
debate transcontinental sobre o alcance social da literatura –, Cortázar encontrou novo fôlego criador 
e militante na luta do movimento sandinista. Desde o triunfo dos insurgentes em 1979 até 1984, 
ano em que falece, Cortázar frequentou a Nicarágua e produziu dezenas de artigos e ensaios que 
descreviam e analisavam os sucessos e sobretudo as dificuldades do processo revolucionário levado 
a cabo pela Junta de Reconstrução Nacional. Os relatos são marcados pela presença ostensiva de uma 
voz em primeira pessoa e pelo rearranjo de sentidos a partir de outros textos – estratégias típicas do 
ensaio, gênero no qual o comentário se converte em força motriz de novos atos interpretativos. Sendo 
assim, os textos de Nicaragua tan violentamente dulce despertam interesse em razão dos diferentes 
procedimentos articuladores do tempo presente ali encontrados. Entre tais procedimentos, destaca-
se aquele que melhor revela o caráter mediador do discurso ensaístico: em textos como “Los pies 
de Greta Garbo” e “Diez puntos sobre las íes”, o ensaísta reage contra artigos publicados no jornal 
francês Le Monde nos quais a realidade nicaraguense estaria distorcida por interesses manipulados 
pela imprensa internacional com o objetivo de desqualificar a Revolução Sandinista perante a opinião 
pública. Nesses textos, as figurações do enunciador e do leitor revelam a imersão da atividade 
intelectual em um ambiente alimentado pelos meios de comunicação de massa, força que emerge em 
um contexto de circulação de ideias distinto do que se vivera nos anos de efervescência revolucionária 
em Havana. Assim, um olhar crítico atento às engrenagens do discurso ensaístico permite 
compreender os textos de Cortázar como exemplares de uma atitude escritural que pode ser entendida 
como uma interposição, devido à vontade do escritor, frequentemente traduzida em tom alarmista, de 
infiltrar seu texto entre o leitor e as notícias veiculadas pela imprensa massiva, sem que, no entanto, 
a eficácia dessa intervenção seja assegurada. Esse traço perpassa diferentes textos da coletânea, em 
um crescendo que ressalta o caráter dramático da atuação intelectual do ensaísta – o que se traduz em 
metáforas como a da “garrafa lançada ao mar” e a da “voz que clama no deserto”. 
Palavra-chave 1: Ensaio 
Palavra-chave 2: Julio Cortázar 
Palavra-chave 3: Atuação intelectual 
Palavra-chave 4: América Latina

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Priscila Dorella (UFV) Octavio Paz & Susan Sontag: trajetórias dissidentes e posicionamentos 
políticos convergentes

O poeta mexicano Octavio Paz (1914-1998) e a escritora norte-americana Susan Sontag (1933-2004) 
se tornaram nos seus respectivos países intelectuais célebres, profundamente empenhados em tratar 
publicamente através de livros, revistas, jornais, rádio, televisão, teatro e cinema sobre diversos temas, 

como cultura, ciência, literatura, história, arte e política. Isto propiciou a eles tanto o reconhecimento 
massivo quanto também reações intelectuais bastante desfavoráveis as suas ideias. As diversas 
polêmicas que travaram nos seus países de origem os levaram a adotar posturas políticas consideradas 
discutivelmente como dissidentes, independentes e autônomas. Grande parte destas polêmicas 
foram direcionadas aos seus textos ensaísticos, que possuem claramente um estilo literário quando 
observamos principalmente o compromisso de ambos com a liberdade e a tentativa de avançarem 
sem esgotar todas as possibilidades de uma dada questão. Confessar, persuadir, informar e criar arte 
configuram assim quatro intenções básicas da produção de seus textos ensaísticos permeados por 
fortes elementos literários, como a poesia e a ficção. Em específico, os ensaios políticos de Octavio Paz 
e Susan Sontag buscam interrogar, contradizer, inquietar e questionar o leitor ao conciliar diversas 
áreas do conhecimento, procurar uma boa comunicação, demonstrar a força da subjetividade e tratar 
dos limites da moralidade. Utilizar a forma ensaística - “livre”- para expressar sobre questões políticas 
como democracia, guerra e Estado não o isentaram de algumas acusações, uma vez que suas ideias 
como célebres escritores eram lidas não apenas como um discurso de verdade, mas também como 
orientações contundentes sobre a forma como a sociedade deveria ser conduzida. Esta comunicação 
tem por objetivo iluminar parte dos significados polêmicos atribuídos socialmente as posturas 
políticas de Octavio Paz e Susan Sontag por meio da comparação crítica de alguns de seus ensaios 
controversos (Tiempo Nublado, 1983; Pequeña crónica de grandes días, 1990; Itinerário, 1990; 
Against interpretation, 1966; Styles of radical will, 1969; Consciousness Is Harnessed to Flesh: Journals 
and Notebooks, 1964–1980), que versam especialmente sobre o papel dos intelectuais e a política 
externa norte-americana, durante a Guerra Fria. A comparação aqui é compreendida como uma 
forma de analisar certa similaridade nos fatos observados e certa dessemelhança dos ambientes em 
que ocorriam (América Latina X Estados Unidos) visando alcançar uma combinação frutífera para os 
problemas que envolvem a História intelectual. 
Palavra-chave 1: Susan Sontag 
Palavra-chave 2: Octavio Paz 
Palavra-chave 3: Política e Ensaio

Adelia Maria Miglievich Ribeiro (UFES) Darcy Ribeiro no exílio latino-americano: deslocamentos 
de retina e escritas em trânsito

Darcy Ribeiro experimentou, ao todo, doze anos de exílio, após o Golpe militar em 1964 no Brasil, 
entre tentativas de retorno ao Brasil e novos expurgos. Proponho a invenção de um texto capaz de ligar 
fragmentos esparsos de seus relatos e confissões, como se Darcy tivesse escrito de uma só vez aquilo 
que é, de um lado, registros de viagens e o que veio a ser reelaborado, depois, a partir de suas memórias. 
Retomo o tema do intelectual exilado sob a inspiração de Theodor Adorno e de Edward Said a fim de 
concluir sobre o significado dos trânsitos na experiência “prejudicada” do exílio e da constatação da 
escrita como “morada”. Said (2003) observou que os exilados são sempre excêntricos e reconhecem 
sua diferença (ao mesmo tempo em que, com frequência, a exploram) como um tipo de orfandade. 
Obstinação, exagero, tintas carregadas são algumas características e métodos – eficazes ou não - para 
fazer o mundo aceitá-los. Os intelectuais no exílio tornam-se ainda mais teimosos, enunciando isto em 
suas obras. Adorno, por sua vez, fonte para Said, em Mínima Moralia, sua autobiografia escrita entre 
1944 e 1947, no exílio dos Estados Unidos, formulou uma teoria do exílio moderno, atento à figura do 
“intelectual em trânsito” que expressa a movimentação da própria contemporaneidade. Com grave 
ironia, Adorno postulou que faz parte da moralidade moderna “não se sentir em casa na própria casa”. 
Ao experimentar a condição dilacerante de viver em terra estrangeira, considerando as dificuldades a 
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que se expõe aquele que perde a casa, vivendo num ambiente que lhe permanecerá incompreensível, 
o intelectual exilado estará sempre desorientado. Contudo, seu “olhar deslocado” é o imperativo moral 
para que se proceda a constatação de que “todas as avaliações são falsas” (Adorno 2008, p.27) e se possa 
conquistar um outro ponto de vista capaz de ver o que comumente não se vê, expandindo, assim, seu 
escopo de visão, que lhe permite verdadeiramente, o exercício de seu ofício: o pensamento crítico. Nesta 
senda, revelo o cientista social e homem público Darcy Ribeiro, em sua abertura à “alteridade”, capaz 
de perceber o outro como “semelhante”, e, a partir daí, reconstruir a ideia da “Pátria Grande” a incluir o 
Brasil na utopia latino-americana. Defendo a hipótese de que uma especial “estrutura de sentimentos” 
(Raymond Williams, 1961) fez emergir nas décadas de exílio nos anos 1960-70, fruto dos governos 
autoritários na América Latina, uma rede de intelectuais a forjar um pensamento anti-hegemônico 
que nunca mais se repetiu, dotado de uma originalidade em sua perseguição da legítima pretensão do 
continente se apresentar como lócus de enunciação a contestar a narrativa eurocêntrica, até então tida 
como única na compreensão da chamada “diferença colonial”. Nesta perspectiva, revisito, enfim, a escrita 
de Darcy Ribeiro num pretenso diálogo com a contemporânea crítica pós-colonial. 
Palavra-chave 1: Darcy Ribeiro 
Palavra-chave 2: intelectuais 
Palavra-chave 3: exílio 
Palavra-chave 4: escritas em trânsito

Elaine Amélia Martins (UFMG/ CEFET -MG) Entre Cartas, Espaços e Janelas: os deslocamentos da 
escrita de viagem

A década de 1960 marca o início de experimentações poéticas de Murilo Mendes (1901-1975) no 
universo da prosa. A escolha do poeta brasileiro, radicado na Itália a partir dos anos 1950 como 
professor de cultura e literatura brasileira a serviço do Itamaraty, pela narrativa – num momento em 
que a faculdade de intercambiar experiências estaria em vias de extinção, conforme Walter Benjamin, 
e em que a morte dos vaga-lumes seria decretada por Pasolini, como lembra Didi-Huberman – suscita 
reflexões acerca do gesto político da escrita tardia em prosa de um poeta desterritorializado que escolheu 
a Europa como lugar para morrer. Motivadas por viagens e mediadas por leituras, memórias, lugares 
afetivos, experiências, convivência com artistas, músicos, poetas e homens de letras, as escritas de Carta 
Geográfica (1965-1967), Espaço Espanhol (1966-1969) e Janelas Verdes (1970), editadas e publicadas 
em livros postumamente, remetem a deslocamentos, a pátrias eletivas, ao gesto de colecionar e ao 
rompimento da noção de gênero. Busca-se, pois, uma leitura desses livros para se pensar também no 
transbordamento do diário de viagem, na situação de trânsito do intelectual latino-americano, no lugar 
ocupado pelo escritor na República das Letras e no traço de contemporaneidade de sua literatura. 
Palavra-chave 1: diário de viagem 
Palavra-chave 2: política da escrita 
Palavra-chave 3: república das letras 
Palavra-chave 4: Murilo Mendes

Ana Cristina dos Santos (UERJ) Sam no es mi tío: fronteiras recriadas, subjetividades reinventadas

Desde as últimas décadas do século XX, os deslocamentos espaciais, individuais ou coletivos, são temas 
da literatura latino-americana, principalmente os deslocamentos do eixo Sul- Norte, ou seja, dos países 
latino-americanos para os Estados Unidos. Entretanto, se a migração dos anos 60 do século passado foi 
impulsionada pelas ditaduras nos vários países da região ou pela possibilidade de uma vida melhor; 

nas primeiras décadas do século XXI, as motivações para deixar o país de origem são as mais variadas 
possíveis: estudo, turismo, imposições de trabalho ou apenas o desejo de mudança. Tais perspectivas 
contribuem para que se crie a ideia de um “planeta nômade”, onde tudo e todos estão em constante 
movimento. Desse modo, os deslocamentos mais do que as identidades locais tornaram-se objetos 
de pesquisa para os estudos latino-americanos. As causas e as consequências desses deslocamentos 
abrangem os mais diversos campos do saber, porém, convergem para a problematização das relações 
de pertencimento único que desestabilizam os conceitos preconcebidos de nação, identidade, cultura e 
linguagem. Segundo Toro (2010), na época atual, que denomina como Pós-modernidade, as migrações 
interseccionam o global e o local e contribuem para uma produção cultural simultânea, desestabilizadora 
do conceito de pertencimento. Ao cruzar a fronteira estadunidense, os latino-americanos vinculam-
se a outra língua, paisagens culturais e memórias identitárias, criando mecanismos de identificação 
que não coincidem com os que possuíam, em um constante processo de reconfiguração identitária. 
Desse modo, torna-se impossível desvincular os relatos oriundos desses deslocamentos espaciais das 
questões identitárias. As identidades afetam e são afetadas pelos deslocamentos, já que a experiência 
da migrância permite, a partir do encontro com o outro, um constante processo de (re)invenção de si 
mesmo, já que “na situação da diáspora, as identidades tornam-se múltiplas” (HALL, 2008, p. 28-9. A 
obra Sam no es mi tío: veintidós crónicas migrantes y un sueño americano (2012), organizada por Aileen 
El-Kadi e Diego Fonseca trata dessas relações. O livro é um mosaico no qual se pode encontrar crônicas, 
reflexões pessoais, ensaios e testemunhos dos autores. Os textos são propícios para mostrar a experiência 
do sujeito em trânsito que se move constantemente pelos vários espaços das duas culturas, já que a 
experiência da errância e a projeção de identidade gerada pelos deslocamentos permitem pensar em 
sua subjetividade a partir de um lugar duplo, híbrido, não-unitário. Assim, os textos presentes na obra 
estabelecem novas relações com o espaço que suscitam algumas perguntas: Quais as consequências 
desses deslocamentos territoriais para a (re)construção identitária do sujeito migrante? A partir de que 
espaço cultural se poderia ler os textos desses escritores migrantes? Portanto, pretende-se, a partir da 
obra citada, analisar e discutir a relação entre as experiências de deslocamentos e reterritorialização e 
suas consequências para a (re)construção identitária As várias respostas que podem ser dadas as essas 
perguntas acabam por ressignificar os conceitos homogeneizantes de identidade, identidade nacional e, 
por conseguinte, o próprio conceito de literatura nacional, tão veemente defendido durante a criação das 
nações independentes da América Latina no século XIX. 
Palavra-chave 1: espaços contemporâneos 
Palavra-chave 2: fronteiras 
Palavra-chave 3: deslocamentos 
Palavra-chave 4: identidade

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Louise Marie Goodman (UFMG) A recuperação e re-escrita do corpo e da identidade da mulher 
migrante nas fronteiras geográficas

O presente trabalho busca examinar a figura do corpo na travessia de fronteiras geográficas em três 
contos do livro Krik? Krak! (1995), da escritora haitiana-americana Edwidge Danticat. Os contos 
analisados nesta pesquisa, “Children of the Sea”, “1937” e “Caroline’s Wedding”, apresentam três 
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narrativas distintas de mulheres que fazem viagens de deslocamento: o primeiro, da África para o 
Haiti, em barco de escravos, no século XIV; o segundo, do Haiti para a República Dominicana, durante 
o regime de Rafael Trujillo; finalmente, no último, do Haiti para os Estados Unidos, nos anos oitenta. 
Nesses três contos, as protagonistas jovens e marginalizadas sofrem um trauma corporal que as 
deixa transfiguradas durante a viagem. Após chegar ao destino final, as protagonistas relacionam o 
deslocamento geográfico e a transformação física como uma perda de identidade. Nessa análise, a 
coleção de contos é tratada como uma obra inteira, na qual Danticat elabora a tradição de mulheres 
haitianas constantemente submetidas a uma série de movimentos geográficos forçados, que as 
deixam, ao longo da história, fisicamente e culturalmente transfiguradas. No conto final, como modo 
de conclusão, Danticat recupera o corpo da mulher migrante, habilitando a protagonista a transgredir 
a fronteira que deixa o corpo da mulher desfigurado, para ser transformado e recuperado por meio 
da ficção. Da mesma forma, a escritora recupera as narrativas esquecidas, da figura marginalizada, e 
as (re)coloca na história. Na coleção de contos, a viagem forçada, que antes representava um símbolo 
de perda da identidade, se torna um espaço discursivo para articular a identidade transnacional. O 
argumento desta pesquisa se baseia nas teorias de geopolítica de Arjun Appadurai (2006 e 1991) 
e biopolítica de Giorgio Agamben (2012), Roberto Esposito (2004) e Michel Foucault (2000). O 
trabalho também dialoga com críticos literários contemporâneos nos estudos de gênero e processos 
de transculturação, como, entre outros, Sandra Goulart Almeida (2015), Gayatri Chakravorty Spivak 
(2010) e Walter Mignolo (2000). 
Palavra-chave 1: Fronteira 
Palavra-chave 2: Viagens 
Palavra-chave 3: Transnacionalidade 
Palavra-chave 4: Biopolítica

Gustavo de Oliveira Bicalho (UFMG) Identidades narrativas transatlânticas: Mahommah Gardo 
Baquaqua e Gustavus Vassa, ou Olaudah Equiano

Este trabalho pretende realizar um estudo crítico de textos de dois autores libertos do Atlântico Negro, 
a saber, Gustavus Vassa, também conhecido como Olaudah Equiano (c.1745-1797), e Mahommah 
Gardo Baquaqua (c.1824-?). A análise da inscrição textual de uma identidade narrativa múltipla, 
relacional e transitória em suas narrativas autobiográficas de emancipação permite questionar a 
aplicabilidade da noção de autobiografia como relato unificador da própria vida (Phillipe Lejeune), 
ao mesmo tempo em que representa uma configuração bastante especial das chamadas “escritas 
de si” (Michel Foucault). A inscrição textual de indivíduos cujo processo de formação identitária se 
dá, por um lado, na maleabilidade das fronteiras do espaço transatlântico e, por outro, sob as regras 
dessubjetivadoras do escravismo moderno, revela a genealogia de um projeto de reconstituição e 
emancipação do “eu” dilacerado pelo trauma da escravização e da subsequente travessia forçada do 
Atlântico. Gustavus Vassa, cujo nome de nascimento é Olaudah Equiano, carrega o dilaceramento 
identitário no nome que lhe foi imposto por um de seus senhores como uma homenagem irônica ao rei 
Gustavo I (1496-1560), famoso por libertar o povo sueco da tirania e instaurar o protestantismo como 
religião oficial. Ao escrever sua narrativa, porém, Vassa resgata o nome africano juntamente ao relato 
de sua infância em liberdade no povoado de Eboe. Publicada em 1789 sob o título de The Interesting 
Narrative of the Life of Olaudah Equiano; or, Gustavus Vassa the African, a obra explicita a ambiguidade 
indecidível entre ao menos duas identidades narrativas: a da testemunha exemplar dos horrores do 
tráfico transatlântico e a do cidadão inglês bem-sucedido economicamente, convertido ao cristianismo 
e defensor de ideais abolicionistas. Já em Mahommah G. Baquaqua, a ambiguidade é inaugurada na 

própria gênese textual, uma vez que o relato, narrado em inglês por um autor poliglota, trazido como 
escravo da costa africana para o Brasil e liberto nos Estados Unidos, sofre a mediação problemática de 
Samuel Moore, supostamente um editor religioso abolicionista interessado em ajudá-lo a concretizar 
seu sonho de retornar à África. O embate silencioso entre Baquaqua e Moore pela autoria do texto 
permite reler a dualidade expressa na narrativa de Olaudah Equiano/Gustavus Vassa e notar a 
multiplicação, em ambos os casos, de máscaras identitárias assumidas e negociadas ao longo da vida 
narrada, em busca de emancipação. Respeitando a especificidade contextual e do regime de escrita 
de cada texto, o trabalho se propõe à leitura conjunta dos dois relatos com o objetivo de colaborar 
para o mapeamento genealógico de uma formação discursiva antiescravista africana em diáspora 
no Atlântico Negro. Buscaremos, ainda, levantar hipóteses quanto à vasta apropriação de recursos 
e formas literárias nos dois textos, que vão desde variações consagradas do gênero autobiográfico à 
ironia como procedimento, passando pela citação direta de textos literários canônicos e pelo emprego 
da versificação poética. 
Palavra-chave 1: Mahommah Gardo Baquaqua 
Palavra-chave 2: Olaudah Equiano 
Palavra-chave 3: Gustavus Vassa 
Palavra-chave 4: Atlântico Negro

João Gonçalves Ferreira Christófaro Silva (UFMG) O diplomata e o exilado: Joaquim Nabuco e 
Lima Barreto em trânsito

O presente trabalho procura comparar os Diários de Joaquim Nabuco com o Diário íntimo e o Diário 
do hospício de Lima Barreto no que diz respeito a seus trânsitos literários, acreditando que a partir 
daí possam-se delinear imagens das relações do escritor brasileiro com o estrangeiro em fins do 
século XIX e início do XX alternativas às da cópia subserviente e da apropriação crítica. Tal comparação 
será feita sobretudo tendo em vista o contraste entre eles: Joaquim Nabuco viajou pela Europa, os 
Estados Unidos e a América Latina, Lima Barreto mal saiu do Rio de Janeiro durante sua vida; Nabuco 
encontrou-se com diversos escritores e intelectuais estrangeiros durante suas viagens, enquanto o 
contato de Lima Barreto com intelectuais estrangeiros limita-se, nos diários, a alguns poucos editores 
portugueses; as diferenças de posição social, política, e da própria concepção de literatura dos dois 
autores; ainda, as diferenças de suas conformações ao campo literário em vida e na posteridade, 
que parecem traçar movimentos inversos (para Joaquim Nabuco, a consagração em vida e seu 
posterior esmaecimento; para Lima Barreto, o silêncio em vida e a consagração póstuma). Observar 
tais trânsitos nos diários dos escritores – gênero fragmentário e avesso à totalização que, também, 
transita entre diversas províncias do discurso – permite que vejamos as ambiguidades e hesitações 
desses trânsitos. Joaquim Nabuco, confrontado, sobretudo enquanto foi adido de legação nos Estados 
Unidos, com a velocidade da sociedade moderna e o papel que nela o mercado e o desenvolvimento 
tecnológico desempenham, os combate em favor dos valores tradicionais de uma Europa idealizada – 
na qual tentará sua consagração definitiva enquanto escritor, publicando diversos livros em francês. 
No entanto, pode-se perceber o modo como tais confrontos imiscuem-se em sua escrita diarística, 
em que a tecnologia torna-se pouco a pouco grande fonte de metáforas. Além disso, por vezes seu 
diário é tomado pela velocidade do telégrafo, tão criticada pelo escritor. Lima Barreto, por outro lado, 
para quem o contato com o estrangeiro se dá sobretudo pela via da leitura e do desejo, em especial 
o de pertencer ao que ele chama de “a grande Humanidade”, versão sua do topos da República das 
Letras, pátria intelectual cujas fronteiras passariam ao largo das fronteiras políticas das nações, 
estrangeiriza-se em relação a seu meio intelectual próximo, lançando sua imagem em direção a essa 
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fatia da humanidade à qual almeja pertencer. Se, no caso de Joaquim Nabuco, a nostalgia da civilização 
europeia e a tentativa de consagração no estrangeiro em oposição à modernização então em marcha 
parecem apontar para um malogro, que tem sua nota irônica na invasão de seus diários pelo aparato 
técnico de então, o exílio espiritual de Lima Barreto aponta tanto para a construção de afinidades 
eletivas transnacionais e transtemporais capazes de operar fraturas na pretensa unidade da nação e 
em seu projeto de modernização quanto para os impasses e dificuldades em manter-se nesse exílio. 
Palavra-chave 1: diário de escritor 
Palavra-chave 2: técnica 
Palavra-chave 3: modernização 
Palavra-chave 4: república das letras

Marluci Cristina da Silva Demozzi (UNEMAT) Relato como afirmação identitária em O Leite 
Derramado de Chico Buarque e Relato de um certo oriente de Milton Hatoum

O presente artigo se propõe a uma reflexão sobre o uso do relato como forma de afirmação identitária 
nas obras: Leite Derramado de Chico Buarque e Relato de um certo oriente de Milton Hatoum. 
Observa-se uma representação da ficção contemporânea que ruma para outros sentidos, ultrapassando 
de certa forma o universo da história e dos acontecimentos, como se a narrativa servisse de fuga do 
próprio personagem na tentativa de reconstruir a sua própria identidade a partir do relato de suas 
experiências permeado pela exploração da memória plural e rompendo as fronteiras existências do 
eu e do outro. Busca-se também explorar nesses romances as estratégias narrativas cinematográficas 
que determinam o tempo de forma linear e assim compreender que as escritas de obras como relato 
de experiências vividas aproximam os leitores de seus escritores e ainda suas obras literárias da 
sociedade. O desdobramento do narrador que ora usa da realidade e ora da ficção aparenta ser um 
sinal de que a identidade subjetiva ainda está em discussão. É sentida nessas obras que o próprio eu 
está em trânsito, aberto às influências do mundo. Assim, os romances também arriscam uma vertente 
que nos leva a tentar compreender os anseios controversos entre os narradores e personagens. Esses 
romances são um convite as reflexões sobre a realidade e ao mesmo tempo registro de questões 
político, histórico, cultural e social que contribuíram para o êxodo encontrado nos personagens 
durante a narrativa. 
Palavra-chave 1: relato 
Palavra-chave 2: êxodo 
Palavra-chave 3: identidades 
Palavra-chave 4: fronteiras

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Eleonora Frenkel Barreto (FURG) Linguagens híbridas para inoperar fronteiras

Esta comunicação pretende contribuir com a discussão proposta pelos coordenadores do 
simpósio, a partir de reflexão sobre exemplos de escritura bilíngue na literatura latino-americana 
contemporânea, com a de Fabián Severo e Wilson Bueno, que permitem pensar escritas que se fazem 
nas fronteiras, que não as cruzam ou traduzem, mas que as expõem em sua hibridez constitutiva. 
Nem a língua de cá nem a língua de lá, uma língua outra, fora da circunscrição geopolítica nacional; 
línguas literárias, linguagens artísticas que expressam a precariedade das fronteiras enquanto 

marcos que cindem diferenças e determinam que de ambos os lados há homogeneidade, enquanto 
no trânsito de um a outro há o abismo da diferença. A fronteira se faz, ao contrário, fluida, dispersa, 
há heterogeneidade dentro e fora; não há dentro ou fora, há amálgamas diversos. Por outro lado, 
pensar a diluição de fronteiras entre países latino-americanos e explorar os contatos e hibridismos 
interamericanos se pode pensar não somente como utopia de integração, cujas ressonâncias 
parecem vir de certo idealismo modernista, mas como potencial força de desintegração da noção 
mesmo de fronteira geopolítica como paradigma de configuração de “sistemas literários”, ou seja, 
como definidores dos adjetivos gentílicos que circunscrevem as literaturas: literatura brasileira, 
argentina, peruana etc. Nesse sentido, a concepção de um comparatismo literário interamericano 
não volta a circunscrever os limites, ampliando-os do nacional ao continental? Inclui-se no 
comparatismo interamericano a América Central e do Norte ou somente a América Latina? O 
quanto conseguimos evitar a ampliação do comparatismo com a literatura e as artes oriundas da 
Europa, África ou qualquer outra geografia? A transnacionalidade não deve ser pensada em escala 
mundial e não apenas continental? Além disso, a interliterariedade não se enriquece também com o 
interartístico, ou seja, com as ampliações do comparatismo entre as artes? Nesse sentido, gostaria de 
contribuir com alguma reflexão sobre a diluição das fronteiras também entre a literatura e as artes 
visuais, sonoras e do espaçamento (como a pintura, o cinema, a música, a dança e demais). Essas são 
algumas questões instigadas pela leitura da ementa do simpósio e que acredito profícuas para um 
debate continuado. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Artes comparadas 
Palavra-chave 3: Escrituras bilíngues 
Palavra-chave 4: Desterritorialização

Filipe Bitencourt Manzoni (UFSC) Presos no trânsito: Adriano Espínola e Wilson Bueno

Nosso trabalho se propõe a uma problematização das noções de trânsito entre línguas e 
fronteiras nacionais presentes no poema narrativo de Adriano Espínola, Táxi (1986) e o romance 
experimental de Wilson Bueno Mar Paraguayo (1992). Se partirmos da distinção kafkiana entre 
duas linhagens de imagens tecnológicas que dão conta do trânsito moderno enquanto meios de 
“comunicação-translação” ou de “comunicação-expressão”, é interessante o quanto essa distinção 
se faz profícua para a abordagem das obras dos dois autores na medida em que o poema de 
Adriano Espínola, uma tentativa de experimentação da realidade urbana narrada de dentro de 
um veículo que cruza velozmente a cidade, se contrapõe à narrativa de Wilson Bueno na medida 
em que o trânsito neste se dá não mais em um paradigma de fluxo espacial, mas tão somente na 
indicernibilidade do código linguístico que oscila entre o guarani, o português, o espanhol e o 
portunhol. É interessante ainda o quanto o retrato da Fortaleza dos anos 80 de Adriano Espínola 
permite entrever diversos traços e flashes de um imaginário que foi tratado, já nos anos 80, nos 
termos de uma literatura pop. Seu poema é, nesse sentido, povoado por fragmentos que remontam 
a uma figuração mediada por uma cultura de massa e por uma experiência da transnacionalização 
sobretudo turística. Na obra de Wilson Bueno, em contraponto, encontramos antes uma 
dificuldade de estabilização de um código linguístico inequívoco proveniente de uma experiência 
do transnacional que parte, antes, da incapacidade de se desprender da fronteira. Interessa ainda 
observar o quanto essa dupla possibilidade de experiência do trânsito (enquanto translação ou 
expressão) ainda pode ser lida em uma dupla alternativa de figuração do corpo, na medida em 
que, se a concepção do espaço urbano que perpassa Táxi é inspirada em um modelo de circulação 
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sanguínea, a imagem do trânsito em Mar Paraguayo se dá a partir do corpo tomado enquanto 
linguagem, isto é, zona de contatos e ressignificações sem uma fronteira estabelecida. Caberia, 
finalmente, revisitar ainda a metáfora esquemática que Zygmunt Bauman articula entre as imagens 
do turista e do vagabundo, para observar o quanto tanto a obra de Adriano Espínola quanto a de 
Wilson Bueno parecem se aproximar e se distanciar na medida em que a instância do trânsito 
passa de um imaginário de deslocamento para um de contaminação na mesma medida em que a 
experiência da fronteira nacional deixa de ser uma experimentação deliberada e se converte em um 
labirinto linguístico inescapável. 
Palavra-chave 1: Trânsito 
Palavra-chave 2: Transnacionalização 
Palavra-chave 3: Adriano Espínola 
Palavra-chave 4: Wilson Bueno

Paula Campos de Castro (Centro Universitário Estácio- JF) e Mara Conceição Vieira de Oliveira 
(Centro Universitário Estácio -JF) Em trânsitos plurais, Manoel de Barros encena Brasis

Este estudo objetiva ler na poesia de Manoel de Barros o desenho de uma cartografia linguística 
singular. Aponta-se hipótese de que o texto de Barros revela na construção semântica do 
pantanal imagens que permitem viagem à casa do outro. O Brasil de Barros é “estranho” a muitos 
brasileiros e até mesmo à Língua enquanto registro oficial. A representação poética permite 
refletir a relação entre literatura e lugares do mundo, e ainda que de modo ficcionalizado, a 
experiência do outro, levantará questões acerca da língua materna, sua morada e alteridade. As 
palavras em Barros não representam apenas variação linguística regional, mas também singular, 
quando desvia de um vocabulário oficial. Uma nomeação criativa que em sua inventividade, ao 
personificar a estrada, por exemplo, desloca o personagem para o objeto e traz neste diálogo 
que estabelece com a estrada marcas de uma violência/intolerância na relação com o outro. No 
resultado desta pesquisa, entende-se que Barros encena lugar emblemático da cultura brasileira 
em torno de elementos que constituem a paisagem de um espaço regional e contribui na formação 
de uma identidade histórica pretérita e presente do país, quando busca realçar a natureza 
exuberante e singular do Brasil. Isso inaugura novos desafios estéticos e reposiciona o discurso 
literário em perspectiva para análise comparativista dentro do próprio Brasil. Metodologicamente, 
descrever-se-á noções acerca da ética da hospitalidade; da subjetividade linguística e da 
dominação cultural linguística; suporte teórico que fundamenta conclusão e destaca a relevância 
do espaço poético como representação de uma cultura estrangeira ao próprio país. Esta pesquisa 
converge para interesse proposto pelo simpósio - Escritas e territórios literários em trânsito - no 
que diz respeito à reflexão sobre esta representação, bem como à descentralização das literaturas 
tradicionais em território nacional, quando a textualidade em Manoel de Barros, ao romper com 
padrões da poética convencional, encena ruptura da utopia da integração e ainda aponta para a 
necessidade de se pensar nas negociações linguísticas e as relações de fronteiras dentro do Brasil, 
em virtude da pluralidade cultural, social e regional, quando entendemos, contudo que se tratam 
de Brasis. 
Palavra-chave 1: Brasil 
Palavra-chave 2: pluralidade 
Palavra-chave 3: fronteira 
Palavra-chave 4: língua

Amilton José Freire de Queiroz (UFA) Ezilda Maciel da Silva (UFA) De sertões, rios e orientes – 
des(re)territorializações rizomáticas da alteridade latino-americana em Guimarães Rosa, José 
María Arguedas e Milton Hatoum

Esta comunicação debruça-se na reflexão sobre a figuração da alteridade latino-americana nos 
romances Grande sertão: veredas; Os rios profundos e Relato de um certo oriente. Essas narrativas 
serão examinadas sob os auspícios críticos de Antonio Candido, Tania Franco Carvalhal, Silviano 
Santiago, Cornejo Polar, Benjamim Abdala Júnior, Angel Rama, Walter Mignolo, Marli Fantini, Luis 
Alberto Brandão, Myrian Ávila, Zilá Bernd, Maria Zilda Ferreira Cury, Eduardo Coutinho, Édouard 
Glissant, Homi Bhabha, Gilles Deleuze e Felix Guattari, Edward Said, Mary Louise Pratt e Paul Gilroy. 
Com o auxílio dessa sintaxe crítica, espera-se: 1) mapear os fluxos comunitários e as paisagens 
literárias; 2) cartografar os lugares do narrar dos romances, analisando como os narradores 
mediadores conectam geografias planetárias; 3) topografar as cenas do des(re)territorializar 
dos romances, examinando de que maneira os narradores figuram as errâncias, os limiares e os 
percursos transfronteiriços latino-americanos. Como lugares de passagens heterogêneas, os três 
romances viajam pelas águas do próprio e alheio, pintando a cartografia da paisagem brasileira e 
peruana, em movimento contínuo de des(re)territorialização do dentro-fora da rede de contato 
intercultural. A travessia das personagens, longe de separá-las, estigmatizá-las e engessá-las, 
testemunha, pontualmente, como o dentro-fora do nacional híbrido e o fora-dentro estrangeiro 
cindido encontram-se na porto simbólico da estrangeiridade latino-americana. A configuração desse 
lugar de estranhamento dentro de si mesmo consubstancia-se na dicção de vozes que deferem o jogo 
dinâmico de estar entre os labirintos dos mapas da multiplicidade de olhares. Habitando posições 
intervalares, os narradores e personagens dos romances movem-se entre passagens, itinerários e 
paisagens culturais que instauram a poética do dentro-fora e fora-dentro das redes de solidariedades 
latino-americanas plurais. Do trânsito pelo espaço medial, os narradores rosianos, arguedianos e 
hatounianos exploram a dinâmica do movimento para se des(re)territorializarem entre imaginários 
embalados pela dinâmica de subjetividades e histórias múltiplas. Em sua natureza performativa, 
os três romances pontificam a interação cultural em sua espessura local e global, impulsionando o 
fluxo da heterogeneidade e mutabilidade das vozes, dos imaginários, dos contatos e das rasuras do 
eu que narra e do eu narrado. Vistos como uma instância policromática do entre, as escritas de Rosa, 
Arguedas e Hatoum figuram, assim, os traços da multiplicidade linguística, cultural e ecológica através 
da travessia pela geografia da diferença latino-americana. Na interlocução via mobilidade cultural, 
os textos dos autores em questão apresentam-se como escritas e territórios literários em trânsito, 
cuja capilaridade discursiva permite uma guinada de leitura fecundada pela cartografia da des(re)
territorialização da alteridade latino-americano. Essa cartografia passa, singularmente, pela zona da 
percepção das constelações rizomáticas dos encontros entre as culturas, línguas e experiências de 
deslocamentos supranacionais. Assim, é preciso traduzir as texturas verbais e epistemológicas do 
território da letra rosiana, arguediana e hatouniana. Nestes portos de passagem, estão disseminadas 
a dinâmica da des(re)territorialização rizomática do imaginário latino-americano, atuando como um 
convite contínuo para ampliar nossos exercícios críticos em torno dos estudos comparados alicerçados 
nas fronteiras do devir. 
Palavra-chave 1: Comparativismo 
Palavra-chave 2: Trânsito 
Palavra-chave 3: Alteridade 
Palavra-chave 4: des(re)territorialização
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MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7

Fernanda Vieira Sant’ana (UERJ) e Valeria Silva de Oliveira (UERJ) A diluição de fronteiras: 
o entrelugar do discurso e literaturas em trânsito em A Map to The Door of No Return: Notes 
to Belonging, de Dionne Brand e I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala, de 
Rigoberta Menchú

A globalização e o crescente fluxo de informação nas sociedades contemporâneas deram fluidez aos 
processos migratórios em todo o mundo. Ainda assim, a ideia de integração é utópica, já que as teorias 
críticas e estudos culturais e literários atuais sugerem que há um mosaico de contradições (HALL, 
1996). Segundo Salgueiro (2014), é urgente “[...] a produção de novos saberes comparatistas para 
pensar questões que deem conta da mediação de línguas e culturas colocadas em contato de formas 
tantas vezes imediatistas e, involuntárias, em conflito com poderes hegemônicos, gerando exílios 
também involuntários”(p. 73-74). O sujeito remapeado resultante de um deslocamento territorial rompe 
barreiras linguísticas e culturais para traduzir suas novas experiências de mundo através de uma língua 
estrangeira. Nesse cenário de diluição de fronteiras, sejam elas globais ou locais, as obras de A Map to 
the Door of No Return: Notes to Belonging de Dionne Brand e I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman 
in Guatemala, de Rigoberta Menchú se destacam na fluidez das construções de identidade. Por serem 
narrativas autodiegéticas, as obras revelam uma perspectiva única e de subjetividade expressiva. Dionne 
Brand é natural de Guayaguayare, Trinidade e Tobago, aproximadamente a 10 km de distância da costa 
oriental da Venezuela. Posteriormente migrou para o Canadá onde reside atualmente. Sua obra A Map 
to the Door of No Return: Notes to Belonging é de difícil categorização, a obra flerta com cartografia e 
narrativas de infância, ancestralidade africana, jornadas, histórias, filosofias e literatura, desenhando 
as mutantes bordas do pertencimento, nação, lar e identidade em si mesma, sendo não-ficção e ficção 
ao mesmo tempo, e se refere à busca por identidade e pertencimento em um mundo culturalmente 
imenso e diverso. No viajar pela paisagem canadense, Dionne Brand leva o leitor para um lugar de 
imaginação que é também uma falha na história, o meio do caminho, ou “entrelugar” (Santiago, 1978), 
onde inúmeros sujeitos hifenizados vivem diariamente. Através das viagens de Brand inseridas no livro, 
ela explora as relações coloniais e pós-coloniais evocadas pelos lugares que visita em uma geografia de 
heranças imperiais. As relações coloniais também estão presentes na autobiografia ficcional de Rigoberta 
Menchú, embora elas se realizem em uma esfera mais local. Rigoberta Menchú é indígena guatemalteca 
do grupo Quiché-Maia, ativista e ganhadora do prêmio Nobel da Paz de 1992. Segundo a obra em 
questão, a geografia também muda para Rigoberta Menchú quando sai pela primeira vez da comunidade 
indígena para trabalhar na capital. Após esse deslocamento territorial, embora eventualmente retorne 
para sua comunidade, Menchú jamais seria a mesma. Seu retorno implicou o remapeamento de si, o 
que se refletiria nas suas relações de identidade e sociais. Produto da instável configuração linguística e 
geográfica do mundo contemporâneo, a obra da Menchú em si contém questões de língua e cultura já que 
embora seja de origem indígena, ela narra sua história em espanhol a uma antropologista Venezuelana 
(Burgos-Debray) em Paris. Menchú e Brand são sujeitos de uma escrita em trânsito, remapeando 
identidades em territórios reais e ficcionais. 
Palavra-chave 1: Deslocamentos 
Palavra-chave 2: Entrelugar 
Palavra-chave 3: Remapeamento 
Palavra-chave 4: Translocalidade

Clara Júlio Freitas (UFMG) Vida (e obra) em trânsito: memórias de viagem em Confesso que vivi, 
de Pablo Neruda

Figura marcante no cenário da poesia latino-americana do século XX, Pablo Neruda é um retrato 
expressivo de uma vida literária em trânsito no referido período. O termo “vida literária”, de fato, 
sintetiza bem a amálgama que é símbolo da existência do poeta: palavras e viagens, convicções 
políticas e literatura, vida e obra entrelaçadas em um único percurso biográfico. Nascido Ricardo 
Eliecer Neftalí Reyes Basoalto em Parral, no sul do Chile, Neruda iniciou sua peregrinação geográfica 
na infância, ao mudar-se para Temuco. Posteriormente, fixou-se em Santiago, onde estudou na 
Universidade do Chile e publicou seu primeiro livro, Crepusculario, além de vários outros trabalhos. 
Em 1927, dando vazão ao seu grande desejo de conhecer o mundo e frequentar outros círculos 
literários, especialmente Paris, Neruda deu início à sua longa carreira diplomática ao ser nomeado 
cônsul honorário em Rangoon, na Birmânia. Neste ínterim, considerando a jornada cosmopolita, as 
vivências e o convívio literário no estrangeiro, este trabalho tem como proposta analisar as memórias 
de viagem do poeta descritas em sua autobiografia em prosa Confesso que vivi, de 1974. O livro 
se divide em 12 cadernos, abrangendo rememorações da infância, da juventude universitária, da 
trajetória de cônsul, de seu exílio e do retorno à pátria, compreendendo as seguintes seções: O jovem 
provinciano, Perdido na cidade, Os caminhos do mundo, A solidão luminosa, Espanha no coração, Em 
busca dos vencidos, México florido e espinhoso, A pátria em trevas, Princípio e fim de um desterro, 
Navegação com regresso, A poesia é um ofício e Pátria dura e Doce. Neruda, que expressa uma ligação 
visceral com a América Latina e seu país natal no registro de suas lembranças “intermitentes” (para 
usar a expressão do poeta) e em sua obra literária, considerava que o escritor latino-americano 
poderia inserir-se no cosmopolitismo, desde que sua produção mantivesse o vínculo com os ideais de 
seu país e continente, permanecendo “enraizado”. Examinando as memórias do viajante que percorreu 
a Europa, o Oriente e também a América e seu adorado Chile como se diante de um misterioso mundo, 
o presente trabalho pretende demonstrar como o poeta de Canto general tornou-se um escritor global 
ao mesmo tempo em que permaneceu comprometido com a terra natal e as vicissitudes da América 
Latina. Para tanto, o estudo se apoia em trabalhos de autores como Adriane Vidal Costa, Luís Antônio 
Contatori Romano, Maria Ester Maciel, Silviano Santiago e Jacques Derrida, investigando a questão à 
luz de análises sobre a vida e a obra de Pablo Neruda, as escritas de viagem e os aspectos da identidade 
literária latino-americana. 
Palavra-chave 1: Pablo Neruda 
Palavra-chave 2: memórias de viagem 
Palavra-chave 3: literatura latino-americana

Cesar Augusto López Nuñez (UFMG) Sousândrade e o problema epistêmico da Literatura 
Latino-americana

O romantismo no Brasil e na América Latina caminhou de mãos dadas com o nascimento do pensamento 
republicano continental e com a necessidade de estruturar-se uma concepção forte face às metrópoles 
coloniais. Neste processo se tentou, através das paisagens naturais ou da idealização do aborígene, 
construir uma mítica acorde ao novo mundo. Porém, o problema da dependência se manteve, porque, 
entre muitas razões, as perspectivas do mundo se mantinham atadas à episteme monológica do Ocidente. 
Quer dizer, os processos, aparentemente libertários, reduplicavam o modelo hermenêutico alheio à 
realidade do terreno, apesar de que este contava com mais de um olhar distinto sobre a organização 
do mundo. Nesse espectro nos encontramos com um projeto estético-político que tenta quebrar o 
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exotismo do olhar, talvez como o antecedente mais antigo de literatura descolonial. Referimo-nos ao 
caso de O Guesa e do seu autor, Joaquim de Sousa Andrade (Sousândrade). Neste poema, de caráter 
épico, a primeira aposta contra a episteme hegemônica foi quebrar sua ordem através de três ângulos. O 
primeiro seria o mito, como fato matriz da experiência do mundo vigente e com a capacidade de discutir 
e se relacionar simetricamente com outras míticas como a judaico-cristã, a grega ou a mesopotâmica. 
O segundo seria a multiplicidade, como princípio identitário, no sentido de que o mundo jamais foi 
homogêneo e sempre esteve marcado pela diferença, sobretudo, nas terras invadidas pelos europeus. 
Finalmente, resta o ângulo relativo como prova de que o conhecimento está feito de relações de sentido 
que podem sempre ser reconvertidas, através dos seus pontos de encontro, para virar alianças de 
compreensão do mundo. Nossa comunicação apresentará uma leitura da magnum opus através das três 
arestas descritas e o potencial crítico que expõem ao descentrar uma visão de mundo em prol de uma 
leitura e experimentação outra do mundo. Teremos como guias teóricos os conceitos desenvolvidos por 
Gilles Deleuze e Félix Guattari, além dos aportes da antropologia pós-estrutural de Eduardo Viveiros 
de Castro. Os primeiros como fontes filosóficas do múltiplo e, o segundo, como impulsor de ontologias 
alheias à Ocidente com possibilidades epistêmicas abertas. 
Palavra-chave 1: Romantismo brasileiro 
Palavra-chave 2: Sousândrade 
Palavra-chave 3: estética 
Palavra-chave 4: política

Eliane Maria Diniz Campos (Université de Haute-Alsace- UHA) Figuração do estrangeiro e das 
fronteiras em o “Recado do Morro”, de Guimarães Rosa 

Esta comunicação pretende examinar o conto “Recado do Morro”, de Guimarães Rosa (1908-1967) à 
luz dos estudos culturais bem como referenciando-se na filosofia de Vilém Flusser (1920-1991), em 
suas ricas contribuições a esse campo de análise. É sabido que tal filósofo conheceu pessoalmente 
Guimarães Rosa e, embora grande parte da obra de Rosa seja anterior, o pensamento flusseriano pode 
a ter influenciado. Flusser defendeu que “o estrangeiro, categorizado como tal, se opõe diretamente 
à repulsa daqueles que se encontram acomodados, à repulsa dos monoglotas e dos experts que 
desenham fronteiras entre os territórios do conhecimento e da memória” (Cf. Finger, 2008). Para 
ele, “não há fronteira, não há dois fenômenos no mundo que possam ser divididos por uma fronteira, 
que seria sempre uma separação artificial.” (Cf. Finger, 2008). A partir disso, cabe aqui analisar a 
personagem Alquiste ou Olquiste, do conto “O Recado do Morro”, de Guimarães Rosa, considerando a 
problematização do estrangeiro e das fronteiras, sugerida por Flusser em vários de seus escritos. Nesse 
conto, o narrador apresenta tal personagem como “Um, de fora, a quem tratavam por seo Alquiste 
ou Olquiste – espigo, alemão-rana, com raro cabelim barba-de-milho e cara de barata descascada”. 
Não por acaso, esse e os demais transeuntes “iam, serra-acima, pelo espigão divisor.”(Cf. Rosa, 1969). 
Assim, é possível pensar práticas de escritas em trânsito através desse personagem estrangeiro e sua 
caderneta de anotações (até como uma referência ao próprio autor e suas viagens pelo sertão mineiro). 
Além disso, pode-se focalizar, nesse conto, a diluição de fronteiras (espaciais, linguísticas e culturais), 
determinando uma possível geologia literária do sertão roseano, definido inúmeras vezes como 
universal, um “entrelugar” (Cf. Santiago, 1978). 
Palavra-chave 1: Estrangeiro 
Palavra-chave 2: Fronteiras 
Palavra-chave 3: Universal 
Palavra-chave 4: Escritas em trânsito

23
Estudos De Literatura Russa No Brasil: Crítica, Compa-
ratismo, Tradução

Coordenadores: 
Bruno Barretto Gomide (USP) 
Claudia Pellegrini Drucker (UFSC)

RESUMO: A literatura russa começou a ser comentada no Brasil no fim do século dezenove, a partir 

sobretudo de sua divulgação pela França. Mesmo com as dificuldades impostas pelas traduções, 

frequentemente precárias, e com o escasso conhecimento do contexto intelectual russo, a prosa de 

ficção russa criou ramificações marcantes na cultura brasileira. O ensaísmo dos anos vinte e trinta 

avaliou as possibilidades explicativas do paralelo Brasil-Rússia, cristalizado na noção freyreana 

do Brasil como uma “Rússia americana”. Se o comparatismo russo-brasileiro não fincou raízes 

profundas nas disciplinas históricas, dadas as diferenças objetivas de história e geografia entre os 

dois países, nas artes a presença da literatura russa se fez sentir de diversas maneiras. Um papel 

importante cabe à universidade, que tem contribuído para formar eslavistas profissionais e adensar 

a russística brasileira, uma disciplina ainda em formação. A atuação de Bóris Schnaiderman, desde 

fins dos anos cinquenta, criou uma tradição de estudos russos no Brasil. Ela propunha, basicamente, 

colocar em primeiro plano o fator estético (sem desconsiderar os aspectos históricos, políticos e 

filosóficos), de hábito desconsiderado pela perspectiva ensaístico-jornalística que norteara até 

então o tratamento dos temas literários russos. A literatura russa foi a primeira a pôr seriamente 

em questão a diferença rígida entre o regional e o universal. Foi, ainda, a primeira literatura 

não-europeia a se transformar em leitura obrigatória enquanto ainda fortemente suspeita de 

exotismo. Os russos foram os primeiros a mostrar que era possível ser ao mesmo tempo moderno 

artisticamente e atrasado historicamente. São modernos, por inovar o formato estabelecido do 

romance, e mais tarde o da poesia, na medida em que esta conseguiu insinuar-se através das 

traduções. A literatura russa sempre foi um “outro” frente à literatura europeia, mas um outro 

moderno o suficiente para permitir um intercâmbio contínuo. A possibilidade de uma arte moderna 

e de interesse universal surgir em um país atrasado atraiu para a literatura russa a atenção dos 

leitores europeus, mas talvez tenha atraído até mais a dos leitores de todos os países semiperiféricos 

ou apenas parcialmente integrados no Ocidente. No campo das artes, pode-se falar em uma aposta 

na arte de vanguarda sob a inspiração do caso russo, quando não em uma aposta na arte de 

vanguarda como instigadora de modernização. No espírito de uma modernização tendo a arte como 

vanguarda, na segunda metade do século XX o movimento concretista foi responsável pela difusão 

da arte russa pós- 1917 entre nós. Não se pode negligenciar também a possibilidade de afinidades 

fortuitas e gratuitas entre autores, ou vivências partilhadas que venham se acrescentar a essa 
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espécie de destino partilhado entre arte russa e brasileira. Deste modo, um simpósio sobre literatura 

russa está particularmente adequado a um congresso brasileiro sobre literatura comparada. O 

simpósio temático de literatura russa foi criado no encontro internacional da ABRALIC realizado 

em 2006 no Rio de Janeiro (precisamente na mesma UERJ para a qual agora retorna) com o objetivo 

de se tornar um espaço para a discussão permanente de temas de eslavística no âmbito de um 

congresso importante. Não havia até então espaço similar dentro da universidade e das associações 

científicas brasileiras. Nas edições subsequentes do evento, em 2007, 2008, 2011, 2013 e 2015, o 

simpósio temático ajudou no fortalecimento acadêmico e profissional do tema, que vem passando, 

desde o começo da década de 2000, por um processo - fenômeno cultural dos mais significativos 

- de crescimento dentro da vida intelectual brasileira, com muitas traduções, congressos, teses e 

publicações. Nosso propósito, nos seis encontros anteriores e no que agora se prepara, foi sempre o 

de acolher não apenas pesquisas de eslavistas, mas também trabalhos comparativos realizados por 

professores e pós-graduandos de outras áreas e de um amplo conjunto de universidades espalhadas 

pelo país em toda a sua diversidade regional: história, ciências sociais, linguística, semiótica, 

jornalismo, filosofia e artes. Essa perspectiva interdisciplinar deverá se manter na edição de 2016, 

além de contribuições nas seguintes áreas: 1) História e crítica da literatura russa; 2) Problemas de 

tradução; 3) Comparatismo estrito entre russos e brasileiros e relativo a outras literaturas nacionais; 

4) Transposição da literatura para outras formas artísticas; 5) Contribuições interdisciplinares. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura russa; tradução; literatura soviética.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [COMPARATISMO (BRASIL)] 

Bruno B. Gomide (USP) David Vygódski: diário d e um tradutor

A trajetória de David Isaákovitch Vygódski (1893-1943) é pouco conhecida na história das relações 
culturais entre a União Soviética e o mundo hispano-americano. Vygódski foi um brilhante ensaísta, 
poeta e tradutor de 30 idiomas, sobretudo do espanhol e do português, aos quais se dedicou com 
maior ênfase nos anos vinte e trinta, até sua prisão em 1938 e morte, cinco anos depois, no Gulag. 
No contexto intelectual soviético, foi interlocutor de importantes escritores e críticos, tais como 
Iúri Tyniânov e Ossip Mandelstam. Além de difundir diversos autores latino-americanos na URSS 
daquele período (Jorge Amado e Mário de Andrade, entre outros), Vygódski manteve com eles intensa 
correspondência. O objetivo desta comunicação é apresentar uma pesquisa em andamento sobre os 
diários de Vygódski. Os textos, depositados na Biblioteca Nacional Russa, em São Petersburgo, cobrem 
os anos de 1926 a 1935. São cerca de mil páginas inéditas na russística internacional. Elas lançam luz 
sobre aspectos da vida literária e cultural da União Soviética, entre os períodos da NEP e do “primeiro 
stalinismo”, e sobre a trajetória do próprio Vygódski, para a qual há escassez de fontes documentais. 
A tradução foi a atividade-chave e a metáfora geral do trabalho vygodskiano. Ela é um dos fios 

condutores das páginas do diário. A comunicação, portanto, remeterá, como um segundo objetivo, aos 
debates sobre a teoria e a prática da tradução na União Soviética entre as décadas de vinte e trinta, 
com referências à rica tradição do campo tradutório na Rússia pré-revolucionária, e inserirá Vygódski 
nesse panorama praticamente desconhecido no Brasil (e que representa um campo em intenso 
desenvolvimento em centros de pesquisa no exterior). 
Palavra-chave 1: Literatura russa 
Palavra-chave 2: Intelectuais soviéticos 
Palavra-chave 3: Diários

Arlete Cavaliere (USP) Stanislávski no Brasil: territórios e fronteiras 

A proposta desta comunicação é surpreender a vigência da estética teatral de Konstantin Stanislávski 
no contexto cênico e cultural do Brasil ao longo do século XX e XXI e pontuar as fronteiras e os 
territórios em que os seus princípios teatrais se desdobram e estabelecem conexões profundas 
e orgânicas com um modo particular de expressão artística e cultural brasileiras. Uma análise 
mais detida do caso brasileiro revela a significação do alcance do projeto estético de Stanislávski 
e o quanto o seu caráter “universal” pode promover a possibilidade de sua aplicação e adaptação 
a contingências artísticas e culturais diferenciadas. Mapear a presença de Stanislávski no Brasil, 
isto é, das ressonâncias de suas propostas estéticas na cena brasileira nos permite identificar ao 
longo da história moderna do teatro brasileiro a maneira pela qual suas ideias fecundaram em solo 
brasileiro, em particular, o conceito de ação física, elaborado e desenvolvido na última fase do trabalho 
stanislavskiano, e que encontra na prática teatral e na reflexão teórica brasileiras das últimas décadas 
desdobramentos criativos por meio da aproximação com os procedimentos e formulações teatrais de 
Vsévolod Meyerhold, um dos mais expressivos discípulos de Stanislávski. 
Palavra-chave 1: teatro russo 
Palavra-chave 2: teatro brasileiro 
Palavra-chave 3: estudos comparados 
Palavra-chave 4: estética teatral

Edelcio Américo (UFRJ) São Petersburgo e Brasília, aproximações 

A presente proposta de comunicação tem como objetivo apresentar relações de semelhanças 
e diferenças relacionadas à formação das cidades de São Petersburgo e Brasília, bem como a 
representação especial das referidas cidades na cultura nacional russa e brasileira, além, é claro 
de suas menções e descrições em obras literárias, que corroboram com a ideia de “texto da cidade” 
na cultura. O termo “texto da cidade” nasceu no âmbito da Escola Semiótica de Tártu-Moscou 
e foi abordado inicialmente nos trabalhos dos criadores do conceito; Vladímir Toporov e Iúri 
Lotman. Embora na obra desses autores o conceito tenha sido aplicado em especial à cidade de 
São Petersburgo, fundada por imposição do Imperador Pedro, o Grande, com o objetivo de ser 
uma capital europeia em solo russo, acreditamos que ele possa ser de grande utilidade para o 
estudo do papel cultural de outras cidades como, por exemplo, da presença de Brasília na cultura 
brasileira. Na história de todos os países há cidades cujo impacto cultural é especialmente notável. 
A representação dessas cidades em diversas obras folclóricas e literárias revela certos motivos 
recorrentes, o que permite definir um único “texto da cidade”. Assim, é possível falar de textos de 
São Petersburgo e Moscou na cultura russa, de texto de Roma e Veneza para a cultura italiana, e 
assim por diante. Como uma das características formadoras do texto da cidade, Iúri Lotman destaca 
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a capacidade das cidades de criar e acumular códigos e sinais a serem decifrados: Assim, a cidade 
pode ser vista como um texto para ser lido e interpretado. O texto da cidade é refletido na cultura 
popular e de massas; a partir disso ele é extraído pela consciência individual, por exemplo, de um 
escritor, para ser interpretado em obras literárias. Ambas as cidades, São Petersburgo e Brasília, 
nasceram com o objetivo de serem capitais. São Petersburgo foi criada para substituir Moscou, 
que simbolizava para Pedro uma Rússia atrasada e retrograda que ele ansiava por transformar; no 
caso de Brasília, a capital foi transferida do Rio para Brasília, que objetivava representar a ordem 
e o progresso. Porém, aqui há uma diferença substancial: se a nova capital russa foi transferida do 
centro para periferia, no Brasil o movimento foi contrário: da periferia (das cidades litorâneas como 
Salvador e Rio de Janeiro) para o centro do país. Para melhor exemplificar a questão, farei uma breve 
análise de textos da literatura russa e brasileira que melhor exemplifiquem o conceito de “texto de 
cidade”, bem como pontuar elementos que constituam semelhanças e diferenças entre o texto de 
Petersburgo e de Brasília para suas respectivas culturas nacionais. 
Palavra-chave 1: Petersburgo 
Palavra-chave 2: Brasília 
Palavra-chave 3: texto da cidade 
Palavra-chave 4: Lotman e Toporov

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [LÍNGUA RUSSA E QUESTÕES DE TRADUÇÃO]

Maria de Fátima Bianchi (USP) Dostoiévski: desafios da tradução

A linguagem literária de Dostoiévski é caracterizada por um aparente mal-acabamento estilístico, 
causado por vários fatores, que não se podem atribuir apenas às suas famosas repetições. Ainda que 
às vezes cheguem a produzir a impressão de “negligência com a palavra”, como aponta Likhatchov, 
ou de simples incapacidade de manusear a própria língua, como foi tão exaustivamente destacado já 
pela crítica contemporânea a ele, que não conseguia se acostumar com as suas inovações, os recursos 
que ele utiliza em suas obras são sempre empregados de maneira consciente e orientados para 
objetivos precisos. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo uma abordagem sobre os desafios 
enfrentados pelo tradutor de Dostoiévski, que não são poucos, na tentativa de recriação de seu estilo 
para o português, sem sacrificar os procedimentos literários do original em russo. 
Palavra-chave 1: Dostoiévski 
Palavra-chave 2: tradução 
Palavra-chave 3: recepção

Denise Regina de Sales (UFRGS) A tradução do romance Istoria odnogo goroda a partir de 
estudos de caso de textos satíricos e paródicos traduzidos do russo para o português

No romance Istoria odnogo goroda, Mikhail Efgráfovitch Saltykov-Schedrin parodia o discurso 
histórico oficial para falar criticamente do presente por meio do passado. As tensões cômicas geradas 
pelo paralelo entre o livro de história tradicional e a reelaboração ficcional dos fatos dão o tom da 
narrativa. Paralelamente, observa-se a abordagem satírica de vícios e defeitos da sociedade em sua 
realidade cotidiana. A sátira política aos desmandos do governo tsarista e à postura submissa do povo 
governado inclui menção a detalhes da vida russa do século XIX, compondo um quadro tanto ficcional 
quanto documental. Dadas essas características e considerando que a compreensão da paródia e da 

sátira pressupõem o conhecimento, respectivamente, do texto parodiado e do objeto satirizado, como 
garantir algum grau de entedimento a um leitor que não tem as referências evocadas pelo autor do 
original? Mais concretamente: como traduzir Istória odnogo goroda do russo para o português? Que 
não há uma única resposta a essa questão é fácil constatar pelas diferentes traduções de uma mesma 
obra existentes no mercado editorial brasileiro. Portanto, sem a pretensão de esgotar o assunto 
ou de prescrever uma solução definitiva, apresentaremos aqui os resultados iniciais de um estudo 
das normas de tradução de textos satíricos e paródicos do russo para o português e reflexões feitas 
durante a elaboração da tradução do romance de Saltykov-Schedrin. Tomamos aqui o termo “norma” 
conforme definição de Gideon Toury, para quem a tradução, em sua dimensão sóciocultural, pode ser 
descrita como submetida a restrições de vários tipos e graus. O estudo das normas é feito a partir 
dos textos traduzidos e também dos normative pronouncements ou fontes secundárias – prefácios, 
posfácios, introduções e outros textos escritos por tradutores para explicar o próprio fazer tradutório; 
resenhas e críticas de tradução; e similares. Ao analisarmos as fontes primárias e secundárias, 
coletamos informações para compreender melhor como funcionam as normas da tradução do russo 
para o português no Brasil. Como tem sido feita a tradução da literatura russa paródica e satírica para 
o português? Quais são as normas vigentes hoje? Há normas antigas já abandonadas? Há tendências 
novas em surgimento? Com base nas respostas a essas perguntas, elegemos as normas de tradução de 
Istoria odnogo goroda. Além das soluções adotadas para o volume cuja publicação está prevista para 
2016, elaboramos exemplos de opções regidas por outras normas, também possíveis apesar de não 
terem sido escolhidas neste caso específco. Assim esperamos contribuir para os estudos de tradução 
no campo da tradução literária do russo para o português. 
Palavra-chave 1: Tradução literária 
Palavra-chave 2: Literatura russa 
Palavra-chave 3: Saltykov-Schedrin 
Palavra-chave 4: História de uma cidade

Noé Silva de O. Q. P. Polli (USP) A derivação semântica de palavras por deturpação 
(apontamentos de um tradutor)

Mostram-se as possibilidades de produção de sentido por uma palavra, quando ela sofre uma 
deturpação ou se mudam as condições da sua percepção, a exemplo do que ocorre na chamada 
“etimologia popular”. Dá-se ênfase ao caso da derivação semântica da palavra por sugestão do contexto. 
Ilustram-se as situações com exemplos da tradução do conto “O Canhoto”, de Nikolai Leskov. 
Palavra-chave 1: Literatura russa 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Semântica 
Palavra-chave 4: Etimologia popular

Erivoneide Marlene de Barros Pereira (USP) Uma questão de montagem: Eisenstein e a literatura 
de Púchkin

Ao longo dos anos 1930 e 1940, o cineasta Serguei Eisenstein dedicou-se à construção de um legado 
teórico sobre a linguagem cinematográfica. Grande parte desse material, registrado em manuscrito 
e, posteriormente, publicado como artigo em revistas e livros, é fruto de suas anotações para as 
práticas, ou aulas, ministradas no curso de teoria e prática de direção cinematográfica do Instituto 
Estatal de Cinema Russo (VGIK). O programa do curso desenvolvido por Eisenstein era direcionado 
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para um processo de formação multifacetado que envolvia a apropriação do conhecimento advindo 
de diferentes áreas a fim de que o futuro diretor pudesse construir, de maneira consciente, a sua 
essência do cinema. A tessitura cinematográfica, entendida como síntese de todas as artes, era 
pensada em um trajeto transdisciplinar com o intuito de compreender em que medida os aspectos 
ditos cinematográficos, presentes na composição das artes anteriores ao cinema, contribuiriam 
para a formação da sétima arte. Esse processo de aproximação entre características da linguagem 
cinematográfica e as demais artes, revelado por meio de análises e estudos rigorosos de obras da 
literatura, pintura, dança, teatro etc, é conhecido, na bibliografia eisensteniana, como cinematismo. 
Essa forma de compreensão estética, ultrapassando as fronteiras de cada linguagem, era explorada 
com o propósito de estabelecer um método de criação artística e conceber mecanismos para a 
construção da imagem a partir de um tema. Nesse âmbito, a literatura é explorada por Eisenstein 
como uma área que fornece profícuos exemplos do processo de construção criativa de uma imagem. 
O cineasta escreveu vários artigos sobre cinema e literatura analisando obras clássicas da literatura 
mundial, de autores como Émile Zola, Honoré de Balzac, Gustave Flauber entre outros. Ao explorar 
as obras da literatura russa, há dois autores que ocupam um lugar central nessas análises: Aleksandr 
Púchkin e Nikolai Gógol. Na produção de ambos, Eisenstein destaca o processo de construção da 
imagem artística, por meio da montagem, e as linhas de tensão que estabelecem a concepção da 
estrutura do texto artístico. O objetivo dessa comunicação é traçar, de modo inicial, os componentes 
da obra de Aleksandr Púchkin que interessam a Serguei Eisenstein. Para tanto, a leitura proposta 
nesta comunicação parte do mergulho eisensteniano na concepção da estrutura artística presente no 
artigo “Púchkin montador”, em que o cineasta desenvolve a análise de um trecho do poema “Ruslan 
e Liudmila”, escrito em 1820, e de outro excerto retirado do poema narrativo, “Poltava”, escrito em 
1828. Dessa análise, também é possível verificar de que modo o processo de concepção dos poemas de 
Púchkin dialoga com produções do cineasta. 
Palavra-chave 1: Cinematismo 
Palavra-chave 2: Eisenstein 
Palavra-chave 3: Púchkin

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [LITERATURA SOVIÉTICA]

Jair Diniz Miguel (UFRN) Neo-primitivismo russo: a apropriação do popular na Arte da 
Vanguarda

O chamado Neo-primitivismo na arte russa, que teve sua existência entre os anos de 1908 e 1914, 
trouxe para as artes visuais e para a literatura elementos de arte popular, do Naïve, da arte dos ícones, 
do lubok, da publicidade e do artesanato praticados no imenso espaço do império russo. Este trabalho 
busca analisar o texto Neo-primitivizm. Ego teoriya. Ego vozmozhnosti. Ego dostizheniya (Neo-
Primitivismo. Sua Teoria, Seus Potenciais, Suas Realizações) de Aleksandr Shevchenko, publicado em 
1913, como o manifesto síntese de todos os esforços e ideias associadas a este “ismo, tanto relacionado 
as similaridades com outras experiências (França, Alemanha, Inglaterra) quanto da recuperação dos 
elementos populares autóctones na busca de criar uma nova linguagem e uma nova visualidade para 
representar a vanguarda em desenvolvimento na Rússia as vésperas da revolução. Para Shevchenko o 
“Neo-primitivismo é um fenômeno profundamente nacional”, e que “formas primitivas de arte - ícones, 

lubik, bandejas, placas, tecidos do Oriente etc, são espécimes de valor genuíno e beleza pictórica”. O 
texto se desenvolve em forma de afirmações e refutações sobre as ideias defendidas e as posições 
mais tradicionais sobre o fazer artístico. Estas afirmações ajudam a delinear as bases deste escola 
que tem entre seus divulgadores vários nomes da arte russa de vanguarda (Larionov, Goncharova, 
Malevich, Shevchenko, Tatlin entre outros). A tradução e análise deste manifesto poderá ajudar na 
compreensão de temáticas seguidas pelos participantes deste grupo, na união improvável mas original 
do primitivismo conectado ao Futurismo (os nomes neo-primitivistas estarão também atuando para a 
formação do futurismo russo), ao abstracionismo e as pesquisas de novas formas poéticas e literárias. 
Palavra-chave 1: Neo-Primitivismo 
Palavra-chave 2: Vanguarda Russa 
Palavra-chave 3: Aleksandr Shevchenko

Paula Costa Vaz de Almeida (USP) Comando do tempo ou comando do partido: “O poeta e o 
tempo”, de Marina Tsvetáieva 

O objetivo desta comunicação é propor um paralelo entre as discussões sobre os rumos da literatura 
russa pós-Revolução de 1917 que tiveram lugar tanto na Rússia soviética quanto no exterior, 
mais especificamente em Paris, nos meios da assim chamada literatura russa no estrangeiro. Para 
tanto, recorreremos ao ensaio O poeta e o tempo, de Marina Tsvetáieva, em que ela apresenta uma 
concepção bastante original da relação do poeta com seu próprio tempo e com o meio em que vive 
e atua. Por meio de trechos escolhidos, aproximaremos dois momentos apontados como chave pela 
autora não apenas para o seu próprio fazer poético como para a poesia russa de um modo geral. O 
primeiro refere-se a Revolução de Outubro e posterior Guerra Civil, e o segundo, aos anos de 1931 
e 1932, em que se dá a composição e publicação do artigo e período em que se opera uma mudança 
crucial nos destinos da recém-criada URSS, a saber, o regime deixa de ser internacionalista e passa a 
pregar o socialismo em um único país. A partir dos trechos escolhidos, abordaremos, ainda, algumas 
questões relativas à sua tradução. 
Palavra-chave 1: Literatura russa no estrangeiro 
Palavra-chave 2: Literatura russo-soviética 
Palavra-chave 3: Marina Tsvetáieva 
Palavra-chave 4: Poesia

Pedro Guilherme M. Freire (UFRJ) Lira e antilira: versos em Maiakóvski

Marcado tanto pelos poemas onde ele próprio é a voz, o objeto e o herói lírico da obra, como pelos 
discursos, poemas e cartazes contra a estética, o amor e a lírica, fica uma dúvida quando estudamos 
e lemos os versos de Maiakóvski: seria ele um poeta lírico? Épico? Estas foram e ainda são perguntas 
constantes quando a sua poesia está em questão. Em Trubnyi glas (Voz de trombeta), o crítico 
formalista Borís Eikhenbaum afirma: “Maiakóvski nunca tocou a lira – pra quê ela lhe serviria! Suas 
mãos nunca a tocaram. Ela quebraria diante do primeiro contato com ele. E isso é o mais importante”. 
Maiakóvski, diz Borís, foi o poeta por excelência de uma época onde a lira, tal como existia, não cabia 
mais. A fome comia a lírica. O conflito entre lira e antilira marcará o poeta, o jovem futurista que 
chegou à cidade da pequena vila de Bagdád, na Geórgia, e encontrou a literatura numa cela atrás 
das grades condenado por ação revolucionária contra o tsar. Para este Maiakóvski, poesia lírica é 
poesia que fala de si, das suas paixões, do seu amor, das suas dores, sonhos e medos, do mundo vivido 
e sentido por ele, no encontro entre o seu Eu e o universo, onde ele é enredo e forma do poema: 
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“Maiakóvski ligou o destino do mundo ao do seu amor, à luta pela felicidade única.” (CHKLÓVSKI, 
1972, p. 76). De fato, nos grandes poemas de Maiakóvski vemos o seu Eu gritar bem forte, emergir 
como o décimo terceiro apóstolo de Uma nuvem, como o contorcido zaratustra, o executor da Flauta-
vértebra, o ressuscitado, suicida, morto, trágico. Sua primeira coletânea de versos chamou-se Eu 
e sua primeira peça trazia o nome: Tragédia – Vladímir Maiakóvski. Isso, pois em Maiakóvski, diz 
Jákobson, complicando a discussão sobre as fronteiras entre o épico e o lírico, observamos a “evidente 
preponderância da força da perseverança lírica” na poesia pós-simbolista (2012, p. 44). O impulso 
lírico “permanece o Eu do poeta. As imagens do mundo exterior na lírica metafórica são invocadas para 
estabelecer a harmonia com esse impulso, para transferi-lo a outros planos, para a elaboração de uma 
rede de analogias e adaptações imperiosas na multiplicidade dos planos cósmicos”, agindo assim para 
a “dissolução do herói lírico na multiplicidade de planos da existência e para a fusão dos múltiplos da 
existência no herói lírico” (p. 44-45). Para abordar este tema de grande importância nos estudos sobre 
a poesia de Maiakóvski, teremos como principal referência um dos quatro gritos e uma das quatro 
partes do poema Uma nuvem de Calças - “Abaixo o seu amor!” -, uma das principais obras do poeta. 
Palavra-chave 1: poesia 
Palavra-chave 2: lírica 
Palavra-chave 3: antilira 
Palavra-chave 4: verso

Carlos M. Versiani dos Anjos (UFMG) Bakhtín e Dostoiévski: revolvendo as Memórias do subsolo

Este trabalho tem como tema a discussão sobre os princípios teóricos relacionados ao dialogismo e 
à polifonia, na perspectiva de Michail Bakhtin, a partir de uma leitura crítica da obra Memórias do 
Subsolo, de Fiodor Dostoiévski. Bakhtin, na obra Problemas da Poética em Dostoiévski, elabora toda 
uma teoria sobre a presença da polifonia no romance moderno, tomando como foco central a obra 
literária do autor russo, no que se incluem análises específicas sobre o livro Memórias do Subsolo. 
Utilizamos como método, neste ensaio crítico, a divisão do mesmo em duas partes, uma ficcional e 
a outra crítica. Ou seja, objetivando estudar in loco o discurso do Homem do Subsolo, aproximamo-
nos literariamente do mesmo, introduzindo outros personagens, na tentativa de melhor analisar, 
através deles, o universo dialógico de Dostoiévski e as posições defendidas por Bakhtin, ele próprio 
transformado em personagem na primeira parte do trabalho. 
Palavra-chave 1: Dostoiévski 
Palavra-chave 2: Bakhtin 
Palavra-chave 3: Memórias do sub-solo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [COMPARATISMO]

Marcelo Timotheo da Costa (U. Salgado de Oliveira) “Wonderfully filled with kindred thoughts”: a 
correspondência entre Thomas Merton e Boris Pasternak 

A presente comunicação acompanha o diálogo epistolar mantido pelo monge trapista, intelectual 
e ativista social norte-americano Thomas Merton (1915-1968) e o escritor e poeta russo Boris 
Leonidovich Pasternak (1890-1960). Mais especificamente, deseja-se analisar o papel que certa 
ideia de amizade – onde se fundem os conceitos de amizade clássico e cristão, conceitos lidos e 
interconectados de forma bastante pessoal por Merton – desempenha em tal intercâmbio de cartas. 

O foco analítico recairá sobre a leitura que Thomas Merton faz da obra de Boris Pasternak e também 
sobre a singular interpretação que o monge realiza acerca da importância pessoal – presença, em 
termos cristãos – do intelectual russo, no conturbado cenário mundial da Guerra Fria. Surge, da 
avaliação mertoniana, um agente cultural, ético e político de primeira grandeza na República das 
Letras contemporânea, personagem humanista capaz de contribuir na aproximação entre Leste e 
Oeste, na manutenção da paz mundial, na construção de pontes entre cristianismos oriental e ocidental 
e, em escala mais reduzida mas não desprovida de importância, capaz de auxiliar o próprio monge 
trapista na resolução das dificuldades que este enfrentava intramuros católicos, sobretudo em relação 
à censura eclesial, controle hierárquico frequente em seu itinerário de escritor e de militante político e 
social. Quanto à documentação, destaca-se, entre as variadas fontes a serem utilizadas na comunicação 
aqui proposta, a versão integral das cartas enviadas por Merton a Pasternak, coleção compilada no 
volume The Courage for Truth, que reuniu, além das citadas mensagens, as cartas de Thomas Merton a 
escritores de relevo como Evelyn Waugh, Jacques Maritain, Czeslaw Milosz, Ernesto Cardenal, Victoria 
Ocampo, Henry Miller e William Carlos Williams. Também serão consultados, entre vários títulos de 
apoio, ensaios reunidos na obra The Literary Essays of Thomas Merton, entre os quais se destaca dupla 
de trabalhos sobre o intelectual russo em lume: “The Pasternak Affair”, escrito logo após a morte deste, 
e “Pasternak’s Letters to Georgian Friends”, que fornece excelente chave de leitura para percorrer o 
próprio conjunto de cartas que o religioso norte-americano enviou ao interlocutor russo. 
Palavra-chave 1: Intelectuais do século XX 
Palavra-chave 2: Thomas Merton 
Palavra-chave 3: Boris Pasternak 
Palavra-chave 4: Diálogo epistolar

Luíza Beatriz Amorim Melo Alvim (UFRJ) A batalha dos diálogos: silêncios, repetições e 
parataxes no filme Pickpocket (Bresson, 1959) e sua relação com Crime e castigo

A presente comunicação acompanha o diálogo epistolar mantido pelo monge trapista, intelectual 
e ativista social norte-americano Thomas Merton (1915-1968) e o escritor e poeta russo Boris 
Leonidovich Pasternak (1890-1960). Mais especificamente, deseja-se analisar o papel que certa 
ideia de amizade – onde se fundem os conceitos de amizade clássico e cristão, conceitos lidos 
e interconectados de forma bastante pessoal por Merton – desempenha em tal intercâmbio de 
cartas. O foco analítico recairá sobre a leitura que Thomas Merton faz da obra de Boris Pasternak 
e também sobre a singular interpretação que o monge realiza acerca da importância pessoal – 
presença, em termos cristãos – do intelectual russo, no conturbado cenário mundial da Guerra 
Fria. Surge, da avaliação mertoniana, um agente cultural, ético e político de primeira grandeza na 
República das Letras contemporânea, personagem humanista capaz de contribuir na aproximação 
entre Leste e Oeste, na manutenção da paz mundial, na construção de pontes entre cristianismos 
oriental e ocidental e, em escala mais reduzida mas não desprovida de importância, capaz de 
auxiliar o próprio monge trapista na resolução das dificuldades que este enfrentava intramuros 
católicos, sobretudo em relação à censura eclesial, controle hierárquico frequente em seu itinerário 
de escritor e de militante político e social. Quanto à documentação, destaca-se, entre as variadas 
fontes a serem utilizadas na comunicação aqui proposta, a versão integral das cartas enviadas 
por Merton a Pasternak, coleção compilada no volume The Courage for Truth, que reuniu, além 
das citadas mensagens, as cartas de Thomas Merton a escritores de relevo como Evelyn Waugh, 
Jacques Maritain, Czeslaw Milosz, Ernesto Cardenal, Victoria Ocampo, Henry Miller e William Carlos 
Williams. Também serão consultados, entre vários títulos de apoio, ensaios reunidos na obra The 
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Literary Essays of Thomas Merton, entre os quais se destaca dupla de trabalhos sobre o intelectual 
russo em lume: “The Pasternak Affair”, escrito logo após a morte deste, e “Pasternak’s Letters to 
Georgian Friends”, que fornece excelente chave de leitura para percorrer o próprio conjunto de 
cartas que o religioso norte-americano enviou ao interlocutor russo. 
Palavra-chave 1: Intelectuais do século XX 
Palavra-chave 2: Thomas Merton 
Palavra-chave 3: Boris Pasternak 
Palavra-chave 4: Diálogo epistolar

Andrea Zeppini Menezes da Silva (USP) A escola negativa e a universidade da vida: o lugar da 
experiência e as possibilidades de escrita e testemunho nas obras de Chalámov e Primo Levi

Primo Levi nasceu em 1919, em Turim, foi químico e escritor. Em 1943, fazendo parte do movimento 
de resistência à ocupação alemã, “Giustizia e Libertá”, foi detido pela Milícia fascista. Tinha 24 
anos. Nos interrogatórios declarou sua condição de “cidadão italiano de raça judia”, pensando 
evitar a tortura e a morte. Como judeu foi mandado para um campo de triagem em Fóssoli e de lá 
para Auschwitz, onde ficou durante quase um ano. Dos 650 judeus deportados com ele, apenas 
vinte voltaram. Sobre essa experiência escreveu vários livros, tornando-se o grande paradigma da 
chamada “literatura de testemunho”, seja pela qualidade literária de sua prosa, seja por sua lúcida 
reflexão sobre o tema. Morreu em 1987, em sua casa, suspeita-se que tenha cometido suicídio. A 
maior parte de sua obra trata da experiência de Auschwitz, começando com É isto um homem?, 
escrito apenas dois anos após o fim da Segunda Guerra e da libertação de Levi do campo. Varlam 
Chalámov, escritor russo, nasceu em Vologda em 1907. Em 1929, estudante de Direito em Moscou, 
foi preso tentando divulgar o chamado “Testamento de Lênin”, onde o líder bolchevique alerta para o 
perigo representado por Stálin. Chalámov cumpre pena de 3 anos em Solovki, retornando a Moscou 
com a ideia de que tivera sorte: a prisão era um bom início de carreira para um jovem e promissor 
escritor. No “Grande Expurgo” de 37, onde milhares foram presos ou executados, Chalámov caiu 
novamente nas garras do Estado, desta vez com uma pena de cinco anos em Kolimá. Passa por 
campos de trabalho, de trânsito, de castigo, minas de ouro e carvão, vê a morte bem de perto, quase 
sucumbindo diante das surras diárias, das doenças, do trabalho extenuante e fatal, da fome crônica. 
Com uma pena adicional de 10 anos, volta para Moscou apenas em 56. Já em 54 começa a escrever 
sua principal obra, Contos de Kolimá, sobre sua experiência como prisioneiro ao longo de dezesste 
anos. Morre doente, cego, surdo, em uma instituição psiquiátrica, em 1982. Os dois autores tiveram 
experiências diferentes nos campos e de lá trouxeram impressões muito diversas, mas se encontram 
no que foi chamado de “literatura de testemunho”: prosa de alto teor testemunhal, memória 
transformada em literatura, convergência entre experiência, ficção, história. Para Chalámov, o 
campo foi uma escola negativa, seu legado é a destruição e a degradação do homem, enquanto Levi 
considera o campo uma universidade, pois ali ele teria aprendido a conhecer os homens. Visões 
opostas transmitidas em prosas secas, concisas, intensas. Mas por que escrever sobre o horror? 
Como escrever? O presente trabalho visa traçar alguns paralelos entre os dois autores, sobretudo 
no que tange às percepções sobre o campo e à transformação literária da experiência, bem como às 
questões suscitadas por essa tarefa, debatidas e resolvidas à maneira peculiar de cada autor. 
Palavra-chave 1: Chalámov 
Palavra-chave 2: testemunho 
Palavra-chave 3: Levi 
Palavra-chave 4: Gulag

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [COMPARATISMO (BRASIL)]

Ana Carolina Huguenin Pereira(UERJ) “Na torpeza nauseante havia muita coisa pura”: 
despersonalização e afirmação do sujeito nas Memórias do Cárcere e na Casa dos mortos 

A “da problemática da negação da dignidade humana, e, por outro lado, da resistência dos presidiários, 
que lutam para afirmar suas vidas e dignidade, diante de circunstâncias restritivas e brutais. torpeza” 
e a “pureza” que dão título a esta comunicação são observadas por Graciliano Ramos no presídio 
da Ilha Grande – instituição carcerária que atravessou a experiência republicana brasileira, sendo 
inaugurada nos anos que se seguiram à Proclamação. Lançado num ambiente hostil, desumanizante e 
desconhecido, Graciliano registra o processo de negação sistemática dos direitos e da dignidade dos 
presidiários, descritos através de expressões como “rebanho”, “fantasmas”, “grãos que um moinho 
tritura.” A convivência com prisioneiros comuns, originários de um contexto social e cultural em 
ampla medida desconhecidos, abre caminho ao estranhamento, mas também a aproximações e à 
complexificação de noções que o memorialista carregara consigo para o cárcere. Em Memórias da 
casa dos mortos, Dostoiévski se encontra em posição semelhante, e registra, com grande ênfase, a 
“pureza” em meio à “torpeza”, a afirmação da vida e da personalidade entre os “mortos” recolhidos na 
“casa” siberiana. A comunicação tem como objetivo estabelecer comparações e aproximações entre as 
memórias carcerárias de ambos os literatos, a partir 
Palavra-chave 1: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 2: Dostoiévski 
Palavra-chave 3: Memória e experiência carcerárias

Joachin de Melo Azevedo Neto (UPE) Imprensa carioca e literatura russa: ressonâncias do 
pensamento de Tolstói na revista Careta (1908-1922) 

A presente proposta de trabalho tem como foco discutir as ressonâncias do pensamento do escritor 
russo Leon Tolstói entre os intelectuais que colaboraram com o periódico carioca Careta, no período 
de 1900 até 1909. Vale destacar que o conceito de ressonância encontra-se amparado nas reflexões 
do crítico literário Stephen Greenblatt, para o qual os artefatos culturais, entre os quais os impressos, 
encontram-se em constante peregrinação e são capazes de ocasionar diferentes formas de engastes. 
Sendo assim, por exemplo, uma obra literária europeia pode vir a inspirar manifestações iconográficas 
ou teatrais na América Latina. Esse fenômeno margeado por tensões, apropriações, ressignificações ou 
adesões é o que Greenblatt denomina de transmigrações culturais. A revista Careta circulou no Rio de 
Janeiro de 1908 a 1960. Reuniu jornalistas de diferentes matizes, desde simpatizantes do anarquismo, 
tais quais Bastos Tigre e Lima Barreto, até acadêmicos do porte de Martins Fontes e Olavo Bilac. Reuniu 
também entre seu corpo editorial, alguns dos mais talentosos cartunistas da Primeira República, 
como J. Carlos. Sendo assim, pretendemos analisar os ecos que as ideias de Tolstói, principalmente, 
no período em que esse escritor russo comprometeu-se completamente com a confecção de textos 
socialmente engajados, estabeleceram em crônicas, poemas, reportagens ou imagens presentes na 
documentação aqui escolhida. 
Palavra-chave 1: Tolstoísmo 
Palavra-chave 2: Modernidade 
Palavra-chave 3: Primeira República
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Claudia Drucker (UFSC) O abrasileiramento do niilismo

Em edições anteriores do encontro do GT de literatura russa, procurei traçar a migração da noção 
de niilismo do contexto russo para o alemão. O termo se tornou “universal” mediante Nietzsche 
e Heidegger, conforme esteve associado ao movimento de ascensão e consumação das forças 
principais da História ocidental. Um termo pertencenete ao campo semântico da política radical 
foi elevado à condição de palavra-chave para compreendermos a essência da cultura ocidental, 
mas isso às custas do abandono de um campo semântico a que pertencera, e das discussões em 
torno a ele. A presente proposta recupera esse contexto e sugere que a noção russa de niilismo 
migrou também para o contexto brasileiro, graças principalmente a Nelson Rodrigues, que, 
mesmo sem ter partido dessa intenção, devolveu a “niilismo” algumas ressonâncias russas, e 
particularmente dostoievskianas. O niilismo em Dostoiévski já aponta para atitudes como a 
busca de total desenraizamento e descondicionamento. Já implicava em uma aliança estreita 
com os projetos utópicos, no que eles abrigam em termos de da utopia de sociedade ajustada, da 
concepção do desejo e da virtude como despidas de conflito e de rejeição do pecado original (ou 
o seu equivalente antropológico). É surpreendente a similaridade entre os tópicos de discussão 
de Dostoiévski nos anos sessenta (do século XIX) com os textos em torno de 1968 de Nelson 
Rodrigues. O escritor brasileiro é mais reticente ao confessar a inspiração cristã de suas posições, 
mas o seu anti-humanismo é o mesmo do escritor russo. Por “humanismo” entendo a aposta no 
poder auto-emancipatório do homem, calcado na sua autonomia diante de qualquer esfera (não 
apenas religiosa), que antecipa uma capacidade de auto-aperfeiçoamento para uma sociedade 
justa. O humanismo não erra apenas por orgulho, mas também por otimismo. Dostoiévski e Nelson 
Rodrigues são, filosoficamente falando, ambos pessimistas, descrentes de uma virtude que não 
nasça de uma luta no mais das vezes inglória contra as manchas indeléveis da condição humana, 
e por isso mesmo descrentes de que uma sociedade pós-teológica venha a ser marcada pela 
solidariedade e tolerância. 
Palavra-chave 1: filosofia 
Palavra-chave 2: literatura russa 
Palavra-chave 3: literatura brasileira

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [LITERATURA RUSSA]

Ekaterina Volkova Americo (UFF) Noite como texto na poesia russa

O modo como a noite é abordada em diferentes obras literárias criadas em épocas distintas revela, 
em algumas delas, o mesmo núcleo semântico que pode ser denominado como o “texto da noite”. 
A nossa análise se fundamenta nos estudos de teóricos russos sobre o assunto, o primeiro dos 
quais é Aleksandr Afanássiev que no livro As concepções poéticas dos eslavos sobre a natureza 
(1865-1869 [2013]) inseriu as tradições populares do povo russo no panorama histórico, cultural e 
linguístico eslavo e indo-europeu. Esse livro, que se tornou muito conhecido na Rússia, influenciou 
consideravelmente não só as gerações posteriores de estudiosos da literatura, motivando-os a 
pesquisar a cultura popular e o folclore, como também os próprios poetas e escritores que baseavam 
a sua imagem da cultura e das crenças populares na obra de Afanássiev. Entre outros traços da 
consciência mitológica, Afanásseiv destaca como basilar justamente a oposição entre o dia e a noite 
em que o diurno recebe as características do “bem” e o noturno assemelha-se ao “mal”. Em meados 

do século XX, os estudos do folclore, da mitologia e da cultura popular em geral tornaram-se um dos 
principais rumos da pesquisa na área das ciências humanas na Rússia como, por exemplo, ocorre nos 
trabalhos dos representantes da Escola Semiótica de Tártu Moscou. É justamente dentro da Escola 
Semiótica russa e, mais precisamente, nos trabalhos de Vladímir Toporov e Iúri Lotman, que surge 
o termo o “texto da noite”. A presença desse texto pode ser observada em diversas obras poéticas 
pertencentes a diferentes épocas, como, por exemplo, em “Versos compostos durante uma noite 
de insônia” de Aleksandr Púchkin; “Noite. Fanal. Rua. Farmácia” de Aleksandr Blok e “Em minha 
enorme cidade – noite” de Marina Tsvetáieva. A escolha das obras foi motivada principalmente 
pelo fato delas possuírem tradução para a língua portuguesa. Além do mais, o tema da noite ocupa 
um lugar de destaque nessas obras, influenciando todos os seus níveis. Por fim, trata-se de poetas 
proeminentes de diferentes épocas: Aleksandr Púchkin (início do século XIX), Aleksandr Blok e 
Marina Tsvetáieva (início do século XX). Em todas as três obras observam-se semelhanças que 
permitem destacar o texto da noite, mas também notam-se diferenças, sendo que as duas últimas 
poesias remontam claramente aos versos de Púchkin. Além disso, há possibilidade de estender o 
conceito de texto da noite às obras criadas em prosa e até mesmo em outras linguagens artísticas. 
Palavra-chave 1: literatura russa 
Palavra-chave 2: noite 
Palavra-chave 3: poesia russa 
Palavra-chave 4: semiótica

Renata Esteves (USP) As cartas do jovem Turguêniev

A apresentação visa abordar a correspondência do escritor Ivan S. Turguêniev (1818 – 1883) 
referente ao período de meados da década de 1830 até meados da década de 1850. Durante 
esse tempo, uma sucessão de fatos dão curso a formação do jovem Turguêniev, como a vida 
universitária na Rússia, os estudos feitos na Alemanha, as viagens e as estadias no exterior, o início 
de sua vida literária como poeta, o reconhecimento de seu valor poético pelo crítico Vissariôn G. 
Belínski, a amizade com o mesmo crítico, o início do relacionamento com os Viardot, o abandono 
da poesia e o surgimento do prosador –que se projetará com a publicação dos contos que 
comporão o ciclo–, as reuniões com o círculo de amigos integrantes da reconhecida geração dos 
anos 40 e o envolvimento do escritor com as questões russas. Nomes importantes na trajetória do 
escritor já surgem em suas cartas no fim da década de 1830, e, na década de 1840, encontramos 
uma correspondência recorrente com pessoas de relevância histórica e de grande influência nessa 
fase do escritor, como o historiador Granóvski, o pensador Bakúnin, o crítico Belínski, além da 
própria cantora de ópera Pauline Viardot, que, a partir de 1843, será a figura feminina permanente 
na biografia do escritor até o final de sua vida. O objetivo é aproveitar o gênero que enseja 
temáticas várias e mapear os assuntos diversos manifestos nesse material, que podem abranger 
desde preocupações ordinárias, relacionadas a pendências editoriais, até confissões intimistas, ou 
seja, nele podemos encontrar tratativas sobre a vida pessoal, questões literárias, impressões de 
viagem, assuntos corriqueiros, problemas da vida russa, relatos de experiências estéticas, entre 
outros. A exploração da produção epistolar do período mencionado é orientada pelo interesse em 
investigar as facetas diferentes do autor, a fim de apreender elementos que permitam uma reflexão 
sobre sua criação literária. É importante considerar que o crítico Belínski reconheceu no escritor a 
necessidade do fato para a escrita de Turguêniev, e o próprio autor reconheceu que, para escrever, 
precisava de um chão que embasasse sua criação. Com essas considerações, a apresentação torna-
se uma oportunidade de aprofundar a reflexão sobre as relações entre os temas biográficos e os 
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literários do autor e acolhe a motivação da pesquisa de doutorado em curso, voltada para o estudo 
da prosa inicial de Turguêniev e a influência sofrida pela denominada escola natural, que teve no 
crítico Belínski o propagador maior. 
Palavra-chave 1: cartas 
Palavra-chave 2: crítica 
Palavra-chave 3: criação literária 
Palavra-chave 4: prosa

Jimmy Sudário Cabral (UFJF) Religião e estética na narrativa de Dostoiévski

Como sugeriu J. Catteau, a recepção da obra de Dostoiévski experimentou uma “decapitação do 
seu elemento transcendental”, sintoma de uma ruptura com o elemento religioso e ideológico que 
estruturou uma abordagem estética e polifônica de suas obras, como encontramos, por exemplo, em 
M. Bakhtin. Na presente comunicação, refletimos sobre os fundamentos do “universo religioso de 
Dostoiévski”, compreendendo o espaço de transcendência religiosa que encontramos em suas obras 
e que se traduziu na epifania dos seus personagens ícones. A partir da tematização do conteúdo 
religioso que determinou as antinomias das suas personagens literárias, procuramos compreender os 
filtros dialéticos que organizaram a sua forma particular de cristianismo, as intrincadas relações entre 
religião e estética, que possibilitaram o sofisticado equilíbrio entre o pensador e o artista. 
Palavra-chave 1: Dostoévski 
Palavra-chave 2: Religião 
Palavra-chave 3: Estética 
Palavra-chave 4: Cristianismo

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7 [CINEMA E TEATRO]

Luís Felipe G. R. Labaki (USP) Artigos. Diários. Projetos: Os escritos de Dziga Viértov e sua 
recuperação durante o Degelo

Publicado em 1966, Dziga Viértov. Statí. Dnevnikí. Zámisli (Dziga Viértov. Artigos. Diários. Projetos), 
organizada pelo pesquisador Serguei Drobachenko, foi a primeira coletânea de textos do cineasta Dziga 
Viértov (1896-1954) a ser lançada na União Soviética. Mais do que um evento isolado, porém, o livro 
representa um dos pontos culminantes do longo processo de resgate da obra de Viértov tanto na URSS 
quanto em outros países. Tendo ocupado lugar de destaque nas décadas de 1920 e 1930 como uma das 
mais importantes figuras do cinema soviético e principal pensador na cinematografia documentária, 
Viértov passara seus últimos quinze anos de vida praticamente no esquecimento, com filmes deixados 
nas prateleiras, dezenas de projetos recusados e sua atuação limitada à montagem ocasional de 
cinejornais. Pouco após sua morte, porém, seu nome foi redescoberto como um grande poeta do 
cinema documentário que muito teria a ensinar à nova geração de realizadores, em um processo de 
“reabilitação” parte do contexto mais amplo do período do chamado Degelo, momento de profundas 
transformações na União Soviética não apenas no plano político, mas também no plano cultural, em 
que a reavaliação das experiências estéticas dos anos 1920 surge apenas como uma das facetas das 
mudanças em curso. A volta a Viértov não se deu de imediato a partir de novas exibições de seus 
filmes, mas primariamente a partir da publicação na imprensa de parte de seus escritos – muitos deles, 

materiais inéditos ligados aos projetos que ele não pôde realizar –, culminando, em 1966, na edição 
Statí. Dnevnikí. Zámisli. Sem se pretender um volume de obras completas, esta coletânea representou 
a primeira possibilidade de contato do “grande público leitor” com uma sistematização da obra escrita 
de Viértov, mas, mais do que isso, ela permaneceu como o único volume desses escritos na Rússia por 
quase quarenta anos, sendo a fonte comum de todas as principais traduções de textos do cineasta que 
surgiram a partir de 1967 em diferentes idiomas. No entanto, a seleção e principalmente a reprodução 
dos artigos no volume vem sendo alvo de críticas de estudiosos da obra do cineasta já desde a 
década de 1980, sendo visto por John MacKay, por exemplo, como “um produto da era do Degelo que 
ao mesmo tempo altera a forma ‘construtivista’ experimental de alguns dos ensaios e corta todo o 
conteúdo político (particularmente, referências a Stálin e suas políticas) que havia se tornado tabu no 
meio da década de 1960” [MacKAY, 2005]. Nesse sentido, a análise comparativa que realizamos entre 
os materiais em Statí. Dnevnikí. Zámisli e nos dois tomos da nova edição Dziga Viértov. Iz Nasliêdia, 
lançados em 2004 e 2008, revela como as alterações e cortes no interior dos textos da coletânea 
de 1966 espelham não apenas as contradições e características gerais da censura do período como 
também os próprios limites do resgate de Viértov neste momento, em um processo que sobrevaloriza o 
aspecto “jornalístico” de sua obra e sua possível relação com o realismo socialista e continua a encarar 
os principais experimentos formais do cineasta como “pecados de juventude”. 
Palavra-chave 1: Dziga Viértov 
Palavra-chave 2: cinema soviético 
Palavra-chave 3: Degelo 
Palavra-chave 4: documentário

Rodrigo Alves do Nascimento (USP) O teatro de agit-prop russo revisitado

O teatro de agit-prop russo forma de arte bastante utilizada no período imediatamente anterior à 
revolução de 1917, também foi fundamental como estratégia dos Bolcheviques para a popularização 
da teoria revolucionária e do novo ideário de sociedade após a tomada do poder de Estado. Seus 
precursores vinham de grupos amadores de São Petersburgo e Moscou, mas a prática rapidamente 
ganhou adeptos iniciados e não iniciados na linguagem teatral em importantes cidades do interior. 
Marcado pelo uso inovador de praticáveis, objetos cênicos, bonecos, placas, atores-marionetes 
e mesmo de um “trem-teatro” que percorreu extensões consideráveis do país, tal teatro teve 
reverberações decisivas no Ocidente. Seu uso particular do texto também vinha na contramão do que 
até então se fazia nos teatros tradicionais, pois ora era seguido à risca, ora servia como mero roteiro 
para as adaptações e improvisações necessárias aos diferentes contextos em que as apresentações 
ocorriam. O agit-prop, no entanto, é visto hoje como prática menor. Com o desenvolvimento de 
novas teorias teatrais ao longo do século XX, que se emanciparam em relação ao texto e em relação 
à necessidade de se vincularem a uma narrativa ou a mensagem clara, o agit-prop passou a ser 
considerado uma prática restritiva em termos de linguagem, datado historicamente, excessivamente 
didático e panfletário, no qual o enquadramento programático teria suplantado o acabamento estético. 
Além disso, as polarizações que marcaram a Guerra Fria contribuíram para consolidar no Ocidente 
uma imagem de que o agit-prop seria apenas um instrumento limitado de uma forma de política 
problemática, algo que contaminava não só produções teóricas no campo acadêmico, como também 
a própria recepção de suas ideias no meio teatral. Nesta comunicação pretendo problematizar tais 
críticas, a fim de revisitar o teatro de agit-prop e demonstrar como havia ali marcas fundamentais da 
modernidade teatral (influentes não só para Brecht, mas também para outros teóricos e tendências) 
e da abertura de uma nova forma de relação entre arte e política, muito mais ampla do que aquela 
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diretamente explicitada pelos eventos revolucionários de inícios do século XX. Por fim, pretendo 
mapear as reverberações desse teatro ao longo do século XX no Brasil, em especial nas práticas teatrais 
do teatro de militância da década de 60, como os Centros Populares de Cultura da UNE (CPCs). A fim 
de dar uma dimensão do potencial moderno, criativo e influente desta linguagem pretendo ilustrar 
com vídeos e imagens pouco conhecidos do público brasileiro momentos de intervenção deste teatro, 
relacionando-o com intervenções de tais grupos que com ele dialogaram diretamente. 
Palavra-chave 1: Teatro Russo 
Palavra-chave 2: Agit-prop 
Palavra-chave 3: Centros Populares de Cultura

Priscila Nascimento Marques (USP) A crítica literária de L. S. Vygótski

A análise do material publicado por Vygótski entre 1915 e 1926 revela um crítico agudo, que 
transita por diferentes campos artísticos: literatura, teatro, dança, artes plásticas. Em sua atuação 
como resenhista de teatro, mostra interesse em participar do debate público sobre a arte e 
comprometimento com a construção de uma cena teatral relevante e qualificada em Gomel. 
Acompanha pronta e atentamente as companhias que fazem turnê por Gomel e comenta cada 
espetáculo em termos de direção, interpretação, escolha do repertório etc. Aliado a esse olhar 
particularizado, o autor não deixa escapar a dimensão “macro” dos rumos da cena teatral na 
província. Assim, a presente comunicação pretende apresentar uma visão geral do papel de Vygótski 
no debate cultural russo, a partir de sua posição periférica e o significado que o autor atribui à sua 
função como crítico. 
Palavra-chave 1: L. S. Vygotski 
Palavra-chave 2: Literatura russa 
Palavra-chave 3: Teatro 
Palavra-chave 4: Crítica teatral

24
Estudos Do Gótico: De Suas Origens Setecentistas À Contem-
poraneidade

Coordenadores: 
Júlio César França Pereira (UERJ) 
Claudio Vescia Zanini (UNISINOS)

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 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 (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 
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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; Transdiscursividade.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [INTERFACES DO GÓTICO]

Julio Cesar França Pereira (UERJ) O Gótico e a presença fantasmagórica do passado

Através de seus temas e figuras recorrentes, suas convenções e seus “maneirismos, a literatura 
gótica consolidou-se como uma tradição artística que codificou, por meio de narrativas ficcionais, 
um modo de figurar os medos e expressar os interditos de uma sociedade. Seu principal traço 
distintivo – a produção de prazeres estéticos negativos, como o sublime terrível da tradição 
burkeana, o grotesco, o trágico, o melodramático, art-horror etc. – é resultado direto da visão 
moderna de mundo que lhe enforma. O que se chama de Gótico é a consubstanciação de uma 
percepção de mundo desencantada – com as cidades modernas, com o futuro que o progresso 
científico nos reserva, com o papel insignificante do homem no cosmos, com a própria natureza 
dessacralizada do homem – em uma forma artística altamente estetizada e convencionalista – 
exatamente por ser desprendida do desejo de representar, de maneira imediata, a realidade. Tal 
concepção de Gótico afirma seu caráter de constante literária de fundamental importância para o 
estudo da ficção moderna até a contemporaneidade. Sem negar que, do ponto de vista da história 
da literatura, a ascensão da literatura gótica per se possa ser estabelecida em fins do século XVIII 
e início do XIX, o estudo da ficção gótica não se limita a suas realizações como gênero literário 
histórico, mas o toma como um modo ficcional de concepção e expressão dos medos e ansiedades 
da experiência moderna. Entre os muitos elementos convencionais dessa tradição, três se destacam 
por sua importância para a estrutura narrativa e a visão de mundo góticas: o locus horribilis, a 
personagem monstruosa e a presença fantasmagórica do passado. Obviamente, eles não são, em si 
mesmos, exclusivos da literatura gótica. No entanto, quando aparecem em conjunto e sob o regime 
de um modo narrativo que emprega mecanismos de suspense com objetivo expresso de produzir, 
como efeito estético, o medo ou suas variantes, esses três aspectos podem sim ser descritos 
como os elementos essenciais da narrativa gótica. O presente artigo pretende analisar um desses 
elementos, a presença fantasmagórica do passado, a fim de compreender sua motivação histórica, 
seu sentido cultural e sua função narrativa no Gótico. Sendo um fenômeno moderno, a ficção 
gótica carrega em si as apreensões geradas pelas mudanças ocorridas nos modos de percepção do 
tempo a partir do século XVIII. A aceleração do ritmo de vida, a emergência da ideia de progresso 

e a consequente necessidade de se pensar um futuro em constante transformação promoveram 
a ideia de rompimento da continuidade entre os tempos históricos. Os eventos do passado 
não mais auxiliam na compreensão do que está por vir: tornam-se estranhos e potencialmente 
aterrorizantes, retornando, de modo fantasmagórico, para afetar as ações do presente. Em uma 
de suas formas de enredo mais recorrente, o protagonista gótico é vítima de atos pretéritos, nem 
sempre por ele perpetrados. 
Palavra-chave 1: Narrativa 
Palavra-chave 2: Ficção 
Palavra-chave 3: Modernidade 
Palavra-chave 4: Medo

Nicole Ayres Luz (UERJ) As convenções góticas em Os 120 Dias de Sodoma

Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814), mais conhecido como Marquês de Sade, 
polêmico escritor francês da época iluminista, produziu Os 120 Dias de Sodoma ou A Escola da 
Libertinagem, obra simbólica do sadismo, em 1785, na prisão da Bastilha. Tendo permanecido 
inacabado e quase perdido, o romance foi publicado apenas no século XX, e sofreu bastante 
censura até se tornar um clássico da literatura francesa. O enredo apresenta quatro aristocratas 
libertinos, que trancafiam um grande grupo de pessoas, dentre elas suas esposas e parentes, 
quatro amas, oito meninos e oito meninas virgens, oito “fodedores” e quatro prostitutas 
contadoras de histórias em um castelo suíço durante quatro meses para a realização de orgias e 
torturas diversas, organizadas por ciclos, do mais básico ao mais intenso nível de violência. Os 
libertinos podem ser classificados como personagens monstruosos, de acordo com análises como 
as de Jeffrey Jerome Cohen e Julio Jeha, e, mais especificamente, como sádicos, termo derivado da 
obra do Marquês e cunhado pelo psiquiatra Richard von Krafft-Ebing. O sadismo foi originalmente 
descrito como um caso clínico de perversão sexual, e, posteriormente, ampliado e vulgarizado 
como sinônimo do ato de sentir prazer (em geral, de cunho sexual) com a dor alheia. De acordo 
com Georges Bataille, o sadismo consistiria na destruição do objeto de desejo – o que provocaria 
prazer, pelo poder gerado, fazendo com que o sádico se sinta superior à vítima. Os personagens 
sadeanos são devotos da libertinagem, como a uma religião, visando unicamente sua própria 
satisfação. A perversão sem limites de tais personagens horroriza o leitor, provocando medo 
artístico, conceito desenvolvido por Júlio França. Por meio desse tipo de reação, percebe-se que 
é possível experimentar uma sensação de prazer durante a leitura de obras onde predomina a 
maldade, pela consciência de seu caráter ficcional; a ameaça, portanto, não é real, o que possibilita 
a fruição estética. Observa-se também o papel do cenário sombrio na construção da narrativa para 
gerar esse efeito de medo. O castelo de um dos libertinos, localizado numa região isolada da Suíça, 
possui múltiplos ambientes, devidamente equipados para os fins de experimentação cruel dos 
protagonistas. Controladas e punidas em caso de desvio das regras estabelecidas pelos sádicos, em 
um ambiente desconhecido, atemorizante e afastado da civilização, as vítimas se encontram sem 
salvação possível. Considerando os personagens aristocratas monstruosos, o cenário lúgubre do 
castelo onde ocorrem os abusos e o pessimismo inerente à narrativa de Sade, o presente trabalho 
pretende descrever o romance como uma obra gótica. 
Palavra-chave 1: Sade 
Palavra-chave 2: Os 120 dias de Sodoma 
Palavra-chave 3: gótico 
Palavra-chave 4: monstruosidade
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Maria Petrova (USP) O gótico na literatura russa do século XIX: as peculiaridades do gênero nos 
contos de Nikolai Gógol (A Terrível Vingança, Viy)

A questão da refração da tradição gótica inglesa na literatura russa é ainda pouco estudada. É um 
problema de correspondência entre as duas culturas, de adaptação de algumas ideias inglesas 
no panorama eslavo. Sem dúvida, pode-se observar a vasta influência do “romance de terror e 
mistérios” na formação da poética do sentimentalismo e pré-romantismo russos, os movimentos 
literários que atingiram o seu florescimento no início dos anos 1800-1810. Esse período coincidiu, 
na história da cultura russa, com o auge do interesse pelos autores góticos ingleses, tais como 
Ann Radcliffe, William Beckford, Sophia Lee, Clara Reeve. Porém, no início do século XIX, os 
textos dos autores britânicos na Rússia chegaram a ser conhecidos indiretamente. Os russos 
liam os romances nas traduções, adaptações, imitações e até plágios franceses e alemães. As 
primeiras traduções diretas do inglês foram feitas quase no final do século XIX. Nelas, muitas 
alterações foram feitas; episódios inteiros foram retrabalhados artisticamente para adaptá-los 
às predileções da sociedade russa. Alguns trechos eram alterados e certos diálogos, removidos. 
Mesmo assim, a popularidade do gótico, e especialmente de Radcliffe, naquela época, era tão forte 
que os editores indicaram o nome da escritora fraudulentamente nos textos de outros autores, 
a fim de impulsionar as vendas. Os romances góticos adornaram tanto as bibliotecas da capital 
da Rússia, São Petersburgo, quanto as bibliotecas provincianas. Aleksandr Púchkin, poeta russo 
do século XIX, imortalizou a imagem do personagem gótico Melmoth, do romance de C. Maturin, 
no seu famoso romance em verso Evguiéni Oniéguin. Os traços da tradição gótica inglesa podem 
ser observados nos textos de quase todos os escritores renomados russos: Púchkin, Dostoiévski, 
Tchékhov e muitos outros. Mas, provavelmente, ninguém conseguiu capturar a poética do romance 
gótico com tanta força como Nikolai Gógol. Isso está relacionado, antes de tudo, ao catastrofismo 
da consciência do autor, e também à sua visão específica do mundo que unia a comicidade 
profunda com o horror e o caráter trágico da existência humana. Para esta comunicação, propõe-
se analisar algumas feições da tradição gótica na literatura russa, usando, como exemplo, os 
contos gogolianos “A Terrível Vingança” (1831) e “O Retrato” (1835). É possível observar como 
são transformados os elementos-chave da novela gótica (e especilamente do seu ramo “frenético”, 
negro) nos textos do esritor russo, tais como o cronotopo de castelo, os temas do mistério, da 
maldição familiar e da vingança; como são descritos o vilão, a heroína e o protagonista góticos no 
conto ucraniano e no conto petersburguês de Gógol. 
Palavra-chave 1: gótico 
Palavra-chave 2: literatura russa 
Palavra-chave 3: Nikolai Gógol 
Palavra-chave 4: século XIX

Bruno da Silva Soares (UFRJ) O Horror cósmico e o policial em «A estranha morte do professor 
Antena»

Como parte de pesquisa de tese de Doutorado, o presente estudo tem como objetivo apresentar 
evidências que permitam averiguar se na narrativa de Mário de Sá-Carneiro seria possível 
existirem pontos tangenciais ao enredo de Lovecraft. Partindo de um consenso comum da crítica 
acadêmica, pode-se entender que o Medo, o Sobrenatural, o Horror, o Estranho, o Maravilhoso e 
demais gêneros que têm no fenômeno insólito relevância em suas tramas, encontram-se colados 
ao conceito de Fantástico, quer seja um gênero, quer seja um modo discursivo. Considerando que 

a hesitação ou a ambiguidade indicam surpresa ante os fatos da realidade consensual em conflito 
com a irrupção de uma outra, de teor sobrenatural, percebe-se que o efeito horrífico é comum em 
histórias do eixo temático do Fantástico. Não obstante, a tradição do romance gótico, quando trata 
de teor investigativo, surge com a proposta de embate da razão versus o inaudito, marca constante 
dos textos de Poe e seus sucessores, como Lovecraft e, pela escolha de corpus desta análise, pode-
se afirmar de Sá-Carneiro. Assim, a tradição das narrativas detetivescas de Poe é mantida por Sá-
Carneiro com o professor Domingos Antena e sua busca espiritual-científica por outras dimensões. 
A hesitação, traço fundamental para o gênero fantástico, segundo Todorov, se prenuncia, inclusive, 
no título da obra escolhida para esta análise, indicando também um paralelismo entre o romance 
policial e o horror. Com uma diegese representando os elementos clássicos da escola de enigmas, 
um crime, uma investigação e a resolução por método dedutivo, o mistério do enredo parece 
conter traços pertinentes à estética do horror cósmico, desenvolvida por Lovecraft em seu ensaio 
O horror sobrenatural em literatura. Essa premissa de paralelismo entre estéticas aparentemente 
díspares pode se tornar possível dentro do campo narrativo quando se identificam no enredo 
sá-carneriano elementos que são comuns nos enredos lovecraftianos, como a investigação de um 
suposto evento sobrenatural, coexistência de entidades de fora do mundo empírico e a iminente 
fatalidade de toda a humanidade. 
Palavra-chave 1: H.P. Lovecraft 
Palavra-chave 2: Mário de Sá-Carneiro 
Palavra-chave 3: Horror Cósmico 
Palavra-chave 4: Policial

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [QUEM DISSE QUEM NÃO HÁ GÓTICO ABAIXO DOS TRÓPICOS?]

Fernando Monteiro de Barros Junior (UERJ) A alegoria e o fantasma no Gótico brasileiro

O gênero gótico na literatura tem início em 1764, com a publicação do romance O castelo de 
Otranto, por Horace Walpole, que se passa na Itália mediterrânea e ensolarada, bem distante e 
diferente das brumas do norte da Europa com que o Gótico é identificado no imaginário cultural. 
Há, decerto, textos da literatura gótica ambientados em paisagens frias, como Frankenstein (1818) 
de Mary Shelley, que se passa na Europa central, e Dracula (1897) de Bram Stoker, que tem por 
cenário a Transilvânia e a Inglaterra com seu fog. Contudo, além do romance pioneiro de Walpole, 
textos como The Monk (1796), de Matthew Lewis, que se passa na Espanha, e The Italian (1797), 
de Ann Radcliffe, também passado na Itália, apontam que a literatura gótica, desde o seu início, 
apresenta um cenário que transcende as fronteiras endógenas das ilhas britânicas. O mundo 
mediterrâneo, em tais romances, assim como a Transilvânia de Drácula, remete a um espaço 
marcado por estruturas mais arcaicas face à modernização e ao “progresso” do norte europeu. 
Partindo do conceito de alegoria formulado por Walter Benjamin, em sua tese sobre o drama 
barroco alemão, e do conceito de fantasma na cultura ocidental estudado por Giorgio Agamben, 
propomos pensar em uma categoria do gênero Gótico exógena ao seu cenário europeu de origem: 
o Gótico brasileiro, que, em comum com o Gótico do sul dos Estados Unidos, o Southern Gothic, 
além de apresentar um cenário ambientado no novo mundo e de clima ensolarado, apresenta 
também uma cenografia textual marcada pelo passado latifundiário e escravocrata que, no século 
XX, avulta como ruína e espaço tenebroso. Neste contexto, inscrevem-se obras de alguns autores 
da literatura nacional, como Cornélio Penna e Lúcio Cardoso, romancistas que surgiram nos anos 
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de 1930 e situaram-se em uma corrente antípoda ao regionalismo social dos autores nordestinos 
como José Américo de Almeida e Rachel de Queiroz, denominada nos livros de história da 
literatura brasileira pelas rubricas “romance psicológico” e “romance católico”. Em narrativas 
como A menina morta, de Penna, publicado em 1954, e Crônica da casa assassinada, de Lúcio, de 
1959, encontramos o traço gótico do passado que assombra o presente, em cenários brasileiros 
da época colonial e imperial fantasmaticamente representados enquanto ruína alegórica do 
Brasil patriarcal pré-republicano e pré-moderno, nos quais os personagens, alguns com traços 
vampirescos, também demonstram ressonâncias dos tipos frequentes dos romances góticos, 
como o aristocrata malévolo e a donzela perseguida. Assim, muito mais do que destacar uma 
literatura gótica produzida no Brasil por autores como Álvares de Azevedo e Cruz e Sousa, que não 
apresentam a cor local em seus textos “góticos”, procuramos textos literários nos quais aspectos 
do Gótico perpassem elementos que compõem a história e a cultura das terras brasileiras. 
Palavra-chave 1: Romance Gótico 
Palavra-chave 2: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 3: Alegoria 
Palavra-chave 4: Fantasma

João Pedro Lima Bellas (UFF) Terror e melancolia: o sublime na poesia de Fagundes Varela

Luís Nicolau Fagundes Varela (1841-1875) publicou suas obras mais celebradas pela crítica, como 
Noturnas e Cantos e fantasias, entre os anos de 1861 e 1865. Sua obra é considerada de transição 
pois traz alguns dos temas caros à geração anterior, dita ultrarromântica, e antecipa elementos 
que perpassam a obra da geração seguinte representada por poetas como Castro Alves. O poeta 
fluminense restaura alguns temas dos poetas precedentes, conferindo novo ânimo à melancolia 
e ao tom imaginativo da poesia ultrarromântica. Dessa forma considera-se pertinente uma 
análise da obra de Fagundes Varela segundo o viés das teorias do sublime, dada a sua relevância 
para a literatura romântica europeia, cujos vestígios podem ser traçados também na produção 
romântica brasileira. No entanto, devido à pluralidade de teorias – algumas vezes conflitantes – 
acerca desse conceito estético, a hipótese preliminar da pesquisa que vem sendo desenvolvida é 
de que seria possível encontrar nos poemas do autor de Vozes da América aspectos de diferentes 
formulações do sublime. Duas delas são o sublime de Edmund Burke, e o sublime egotista, 
seguindo a terminologia proposta por Thomas Weiskel em seu estudo O sublime romântico, 
de poetas como William Wordsworth. A teoria burkeana do sublime, apresentada na obra Uma 
investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo, é fundamentada 
nas ideias de dor e perigo. Por essa razão, o filósofo julga necessária a presença do terror para 
a produção do sentimento sublime. Dessa forma, a noção de autopreservação é essencial para 
as teses apresentadas na Investigação. O sublime egotista, por outro lado, surge a partir de uma 
progressão que parte da memória até a imaginação que resulta no reconhecimento dos poderes e 
do caráter quase divino da alma. Esta formulação ressalta uma autoafirmação do espírito, em lugar 
de uma autopreservação instintiva. O modelo burkeano é pertinente no contexto romântico uma 
vez que essa escola recebeu algumas influências do Gótico do século XVIII. Em obras do período 
como O morro dos ventos uivantes é possível perceber elementos comuns à escrita gótica, dentre 
eles o sublime tal qual é descrito por Burke. O sublime egotista surge no mesmo contexto, então, 
como uma alternativa àquela visão, relegando a ideia de terror e enfatizando a melancolia da 
memória como o elemento capaz de possibilitar à imaginação o reconhecimento das capacidades 
do próprio espírito. Neste trabalho pretende-se demonstrar a presença de traços dessas duas 

versões do sublime na obra de Varela mediante a análise de dois poemas: o célebre “Cântico do 
calvário”, de Cantos e fantasias, e “A sede”, presente na antologia Cantos do ermo e da cidade. 
Palavra-chave 1: Fagundes Varela 
Palavra-chave 2: sublime 
Palavra-chave 3: terror 
Palavra-chave 4: melancolia

Marina Faria Sena (UERJ) Desvios sombrios: o Gótico-Naturalismo em Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha

A influência do Gótico na literatura brasileira tem sido estudada por diversos pesquisadores 
contemporâneos, que demonstram que os influxos góticos estão muito mais presentes em nossa 
literatura do que os livros de história e crítica literária documentaram. Mesmo o Naturalismo 
não escapou de sua área de influência: narrativas de autores canônicos dessa estética dialogam 
com as convenções góticas, dentre elas a principal obra de Adolfo Caminha, Bom-Crioulo (1895). 
Entretanto, a afirmação de que o Gótico influenciou a literatura brasileira de cunho realista soa, 
em um primeiro momento, como um paradoxo. O aparente contrassenso justifica-se quando se 
limita a literatura gótica a suas formas e fórmulas setecentistas, com seus espaços narrativos 
medievos e sua exploração contumaz de eventos de cunho sobrenatural. Para se entender o que 
chamamos de influência gótica na literatura brasileira e, neste caso específico, no Naturalismo, 
é preciso pensar o Gótico como uma tradição literária que tem persistido nos últimos 250 anos. 
Tal tradição seria a confluência entre uma linguagem artística altamente estetizada, convencional 
e repleta de simbolismos, e uma perspectiva desencantada com a sociedade moderna. A esta 
perspectiva chamamos “visão de mundo gótica”, que se caracterizaria: por não se revelar 
entusiasta do progresso científico e do futuro; por não acreditar na suposta bondade natural do 
ser humano, tampouco na redenção divina; por não ter como pressuposto estético os padrões de 
beleza, harmonia e perfeição – por apresentar, em suma, uma compreensão sombria, negativa e 
desacreditada da realidade. Tal visão de mundo era comum não só aos escritores naturalistas da 
época, mas a escritores finisseculares como um todo. Consideramos, para os fins deste trabalho, 
que a construção ficcional do romance Bom-Crioulo está relacionada à visão de mundo gótica, 
escolhida pelo autor para alcançar determinados efeitos estéticos de recepção como, por exemplo, o 
medo. A narrativa, que foi frequentemente chamada de “sombria”, inclui aspectos típicos do Gótico, 
como: a caracterização de personagens como monstruosidades, por conta da própria natureza 
humana ou de psicopatologias; o aprofundamento na psicologia das personagens, sobretudo no 
que concerne a questões relacionadas à sexualidade; espaços narrativos que são descritos como 
loci horribiles; a relação fantasmagórica com o passado, que ressurge para assombrar o presente, 
a utilização contínua de campos semânticos relacionados à morte, à morbidez e à degeneração 
física e mental; a produção do medo como efeito estético de recepção, apenas para citar alguns 
elementos. O objetivo da presente comunicação é analisar aspectos narrativos do romance – 
como enredo, personagem e locus. Buscaremos demonstrar que tais aspectos, em conjunto com o 
discurso estetizado e pretensamente científico do autor, são característicos de uma nova poética 
surgida na virada do século, em uma confluência entre os preceitos defendidos por Émile Zola e a 
visão de mundo gótica: o Gótico-Naturalismo. 
Palavra-chave 1: Gótico 
Palavra-chave 2: Naturalismo 
Palavra-chave 3: Adolfo Caminha
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QUARTA 21 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [MANIFESTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DO GÓTICO]

Claudio Vescia Zanini (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) “Você tem medo de quê, criança?” 
O monstro gótico em A Hora do Pesadelo e A Corrente do Mal

Desde seu surgimento na segunda metade do século XVIII, a literatura gótica vem apresentando 
sobrevidas e variações existenciais tão numerosas quanto seus monstros. No que tange o texto 
impresso, são incontáveis as expressões do gótico, que vão desde os clássicos setecentistas O Castelo 
de Otranto (Walpole), O Monge (Lewis) e Os Mistérios de Udolfo (Radcliffe) até o gótico pós-moderno 
de Flannery O’Connor, Margaret Atwood e Chuck Palahniuk. Na contemporaneidade, entretanto, o 
gótico tem encontrado um canal de expressão significativo no cinema de horror, gênero que assim 
como o gótico, vive o paradoxo da sobrevivência a suspeitas históricas dos críticos enquanto parece 
ser cada vez mais necessário por suprir determinadas demandas estéticas e psicológicas do leitor/
espectador. Apesar das mudanças ao longo de mais de dois séculos e meio, a agenda estético-
ideológica do gótico manteve-se consistente em sua essência, a qual é pautada na busca pelo prazer 
estético negativo (o sublime de Burke, o estranho de Freud, o abjeto de Kristeva), na exacerbação 
dos horrores do presente através da influência dos horrores do passado, na presença de algum tipo 
de transgressão na trajetória da personagem (o que justifica as tintas moralizantes que às vezes 
encontramos na literatura gótica), e, sobretudo, na existência da criatura monstruosa. Assim, o 
presente trabalho propõe uma análise do monstro em três filmes – A Hora do Pesadelo (Craven, 
1984), A Hora do Pesadelo (Bayer, 2010) e A Corrente do Mal (Mitchell, 2014) – partindo da hipótese 
que Freddy Krueger e a criatura de múltiplas formas de A Corrente do Mal são monstros afiliados à 
tradição gótica, e que apesar de seus inúmeros rostos e corpos, a fonte de alimentação do monstro 
gótico continua sendo as angústias do indivíduo, muitas vezes advindas da cisão entre seus valores e 
a realidade do mundo. No caso dos filmes em questão, alguns dos traços comuns apontados durante a 
análise são: as formas diferentes que a monstruosidade apresenta (tal qual o embusteiro junguiano), 
o fato de que ambos os monstros se alimentam das angústias de adolescentes (responsabilidades da 
vida adulta, vulnerabilidade, sensação de abandono e insegurança), a relação destas histórias com o 
subgênero slasher no cinema de horror (A Hora do Pesadelo como expoente, A Corrente do Mal como 
uma releitura), e a importância que o corpo tem nestas histórias – seja como o canal através do qual o 
desejo sexual é satisfeito, seja como expressão de resistência a estes desejos e ao monstro gótico. 
Palavra-chave 1: Gótico 
Palavra-chave 2: Cinema de horror 
Palavra-chave 3: Monstro 
Palavra-chave 4: Corpo

Fabiano Rodrigo da Silva Santos (UNESP-Assis) Da poética do medo à poesia autotélica: diálogos 
entre motivos góticos e metáfora moderna.

A partir das referências oferecidas por poemas de João Cardoso de Meneses e Souza, Álvares de 
Azevedo e Cruz e Sousa, apresentamos considerações sobre a apropriação de motivos góticos feita 
pela poesia romântica e sua ressonância junto a determinados procedimentos da lírica simbolista que 
delineiam tônicas da poesia moderna. Para efetuar tal tarefa, considera-se, inicialmente, a poética das 
baladas românticas de tema sobrenatural e, posteriormente, os efeitos plásticos da poesia simbolista. 

Nas baladas românticas, com efeito, observa-se que a intenção de plasmar a hesitação fantástica e 
expressar por via oblíqua conteúdos reprimidos reveste os poemas de signos sinistros que articulam 
expedientes ricos em sugestão, tais como a utilização de um sistema imagético que remete ao macabro 
e ao sobrenatural e a reiteração obsessiva de certas estruturas rítmicas. É justamente o que se observa 
nas metáforas macabras que transfiguram em pesadelo o espaço que serve de palco ao caso amoroso 
trágico de “Octávio e Branca, ou a maldição materna” (A harpa gemedora, de 1849), de Cardoso de 
Meneses ou na composição alegórica de “Meu sonho”, de Álvares de Azevedo (Lira dos vinte anos, 
1853), poema em que sugestões oriundas do repertório gótico configuram um complexo imagético – 
que conta com as imagens do cavaleiro negro, de fantasmas, etc. – que enfeixado pelo ritmo martelado 
do anapesto, geram uma atmosfera densa e soturna que acena a conteúdos reprimidos. As imagens 
e ritmo desses dois poemas, ilustrativos da penetração da literatura gótica em nosso romantismo, 
desenvolvem-se em torno de uma espécie de poética do medo que utiliza a sugestão, a elipse e a 
expressão oblíqua como formas de preservar o apelo do mistério junto ao discurso poético, e gerar 
efeitos de horror e desorientação. Com o simbolismo, em particular com os poemas que constituem 
Faróis (1900), de Cruz e Sousa, esse repertório de imagens será destituído da referencialidade direta 
que o apelo narrativo e dramático assegurava às baladas românticas. Abolidos os contextos que 
justificavam os fantasmas e os loci horrendi, resta a opressiva impressão por eles deixada. Em poemas 
de Cruz e Sousa como “Violões que choram”, “Olhos do sonho” e “Pressago”, o cortejo de mortos 
insepultos, aparições e monstros serve de alegoria a conceitos abstratos, como angústias, desejos 
frustrados, pulsões inconfessas, conferindo a eles um corpo impreciso que se divisa como sombra 
– a alegoria, aqui, converte-se em fantasmagoria. O uso altamente sugestivo que Cruz e Sousa faz da 
imagética gótica liberta a imagem da necessidade referencial, tornando-a, em melhor clave moderna, 
objeto obrigatoriamente autorreferente, pois o conteúdo a que acena está submerso no mais fundo da 
intimidade lírica. A comparação entre os poemas de Cardoso de Meneses, Álvares de Azevedo e Cruz e 
Sousa demonstra que, entre os recursos da poética do medo dos românticos e as metáforas misteriosas 
do simbolismo, depara-se com um atestado da filiação da metáfora moderna à tradição romântica – se 
as metáforas elípticas do simbolismo, por um lado, se aproximam da poesia autotélica da modernidade, 
por outro, traem suas origens junto às brumas do gênero gótico. 
Palavra-chave 1: Literatura gótica 
Palavra-chave 2: Poesia moderna 
Palavra-chave 3: Fantasmagoria 
Palavra-chave 4: Imagem poética

Luciano Cabral da Silva (UERJ) O serial killer como narrador em Zombie, de Joyce Carol Oates

Os depoimentos de Adolf Eichmann na Corte Distrital de Jerusalém, segundo Hannah Arendt, 
revelam-nos que o mal pode ser tanto horrível quanto banal. Em 1961, o ex-oficial nazista foi 
julgado, considerado culpado pela morte de milhões de judeus e enforcado no ano seguinte. Como 
frisa Arendt, o tribunal montado em Israel evitava riscos políticos. Se Eichmann fosse julgado por 
uma corte internacional na Alemanha, ele poderia ter sido absolvido “por falta de mens rea”, ou 
seja, por que, psicologicamente, Eichmann não carregava qualquer peso na consciência. Seu perfil 
psicológico apontava para o fato de que o caso não era de insanidade moral ou legal, muito menos 
de ódio aos judeus. Inserido no cotidiano nazista, o ex-oficial alemão não constituía uma exceção 
de comportamento. Na verdade, ele “sempre fora um cidadão respeitador das leis” – e as ordens de 
Hitler igualavam-se a leis. A consciência de Eichmann somente pesava quando as ordens não eram 
cumpridas, ainda que estas fossem levar milhões para sofrer em campos de concentração. A conclusão 
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de Arendt é a de que Eichmann era uma figura comum, de comportamento burocrático e submisso. 
Em seu julgamento, os promotores esforçaram-se em apresentá-lo como um monstro, pois este 
deveria ser o perfil do homem que comandou a endlösung. Entretanto, eles não obtiveram sucesso. 
O fracasso da promotoria deveu-se ao fato de que os depoimentos de Adolf Eichmann não passavam 
de “conversa vazia”. Este adjetivo qualificava a maneira enfadonha, repetitiva e repleta de clichês 
com que o ex-oficial se expressou ao longo de seu julgamento. O vazio nas palavras de Eichmann 
instalou então um descompasso: o conteúdo de seus depoimentos era horrível, mas a maneira como 
estava sendo contado era banal. O julgamento de Eichmann e as observações de Arendt ajudam-me 
a perceber que há uma estreita relação entre o que acontece e o relato deste acontecimento (entre o 
que os teóricos formalistas chamaram de fábula e enredo, respectivamente). É neste vão entre fábula 
e enredo que eu pretendo posicionar minha apresentação. Interessa-me analisar a narrativa do serial 
killer enquanto produtor e transmissor do horror (um horror artístico) que ele mesmo inflige, daí 
a necessidade de sua narração ser autodiegética. As obras ficcionais de crime têm frequentemente 
utilizado informações sobre matadores seriais reais para compor suas tramas. Entretanto, assim 
como Eichmann, o comportamento deste criminoso real é tão trivial e suas motivações tão banais, 
que ele se torna ineficiente como narrador de seus próprios atos horríveis. Para que eventos e relatos 
tornem-se igualmente horríveis, suponho que seja preciso alinhá-los. Isto implica dizer que a narrativa 
deve afastar-se da monotonia discursiva do serial killer real. Há romances, entretanto, que optam por 
manter esta monotonia discursiva, como parece ser o caso de Zombie (1995), de Joyce Carol Oates. Se 
é correto afirmar tal coisa, como este assassino ainda mantem (se é que mantem) seu caráter horrível? 
Explorar as estratégias narrativas desta obra parece ser o caminho para responder a esta pergunta. 
Palavra-chave 1: horror 
Palavra-chave 2: serial killer 
Palavra-chave 3: Zombie 
Palavra-chave 4: Joyce Carol Oates

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [SEMPRE UM CLÁSSICO...]

Sueli Meira Liebig (Universidade Estadual da Paraíba) A obra gótica de Poe: Ecos de uma mente 
perturbada 

A obra do escritor oitocentista americano Edgar Allan Poe, notadamente os contos góticos, é repleta 
de situações onde identificamos a desordem mental, a fúria assassina, os sentimentos paradoxais e a 
hipersensibilidade ou percepção extrassensorial de muitos dos protagonistas, o que frequentemente 
atinge consequências extremas. O objetivo deste estudo é aproximar eventos, passagens, citações e 
pontos de vista encontrados em sua obra e relacioná-los aos golpes pessoais que o escritor sofreu 
durante a sua curta existência, notadamente em contos como “The Fall of the House of Usher” (“A 
queda da casa de Usher”), “The tell-tale heart”(“O coração delator”) e “The black cat” (“O gato preto”) 
. Nestas obras ele descreve com riqueza de detalhes sintomas de desordens mentais que só viriam 
a serem diagnosticadas vários anos depois com os estudos feitos por Charcot, Breuer, e Freud. 
Como antecessor desses psicanalistas, Poe curiosamente parece ter-lhes fornecido a chave para 
o desenvolvimento das suas investigações sobre estes tipos de neuropatias. Sob esta perspectiva, 
vamos encontrar suporte teórico nos estudos feitos por Freud (1895) sobre o id (1900-1914), o ego 

e o superego (1914/1939); Pruette (1920); Lacan (1958) e Marie Bonaparte ([1933]1980). Abordar 
os trabalhos destes psicanalistas por um prisma literário e contextualizá-los no seu universo 
espiritual nos permitiu investigar a restritiva veia científica de tal empreitada e ressaltar os vórtices 
criativos da psicanálise, estreitando os laços que esta ciência mantém com a produção artística 
ao mesmo tempo em que permitiu a emergência do personagem de ficção, criador de realidades e 
inerente ao ser psicanalítico. 
Palavra-chave 1: Edgar AllanPoe 
Palavra-chave 2: Freud 
Palavra-chave 3: Lacan 
Palavra-chave 4: Gótico literário

Marluce Faria de Melo e Souza (UERJ) Os ecos sonoros e narrativos em “The Fall of the House of 
Usher”, de Edgar Allan Poe

O objetivo desta comunicação é produzir um estudo interpretativo do conto “The Fall of the House of 
Usher”, de Edgar Allan Poe. O escritor norte-americano, em sua obra, explora o universo gótico das 
mais variadas formas. Neste conto, os elementos mais proeminentes são a angústia e o isolamento, 
que formam as próprias bases da narrativa, e o espaço, que surge como um autêntico personagem. A 
relação que se estabelece entre atmosfera, espaço e personagens, contudo, é retorcida e intrincada – 
bem ao estilo Poe – e se dá através de um intenso jogo de reflexos. A fim de explorá-lo minuciosamente, 
aproveitaremos duas contribuições teóricas: o valor à dimensão articulativo-sonora, desenvolvida 
pelo crítico M. H. Abrams, e o conceito de correlato objetivo, apresentado pelo poeta e crítico T. S. 
Eliot. Edgar Allan Poe promove uma rigorosa seleção de palavras e uma cuidadosa escolha de ritmo, 
sendo que cada qual carrega um propósito na construção narrativa. Os sons e as marcações têm um 
significado particular, e, como veremos, os próprios movimentos de articulação se unem ao conteúdo 
descrito para intensificar as sensações produzidas pelas palavras. Os sons, assim, podem contribuir 
para a criação de uma atmosfera, e nesse âmbito localizamos o conceito de correlato objetivo. Para T. 
S. Eliot, sensações intensas e conflitos interiores não podem ser poeticamente realizados em palavras. 
Para fazerem-se verdadeiramente sentir e existir no universo criativo, precisam de uma plataforma 
de projeção. O correlato objetivo seria essa plataforma. Os sons, tão meticulosamente elaborados e 
relacionados ao conteúdo, podem ser, eles mesmos, um correlato objetivo. Porém, não são os únicos. 
No complexo jogo de projeções construído por Poe, há um acúmulo sufocante de correlatos objetivos: 
a Casa de Usher e os arredores refletem o estado mental de seu proprietário; os irmãos gêmeos 
Roderick e Madeline são o espelho invertido um do outro; as pinturas de Usher refletem sua Casa, 
enquanto o poema “The Haunted Palace” reflete sua mente; Mad Trist, romance fictício lido pelo 
narrador, reverbera os medos de Usher e os movimentos de Madeline; o estado mental do narrador 
ecoa o de seu amigo enfermo; por fim, a escolha de palavras, a contextura sonora e a articulação dos 
fonemas refletem a atmosfera envolvente. Não por acaso, a imagem central é a da epígrafe: “His heart 
is a hanging lute; /Whenever one touches it, it resounds.” O coração que ressoa ao ser tocado simboliza 
o próprio conto, que tem a reverberação de todos os seus elementos formadores. Assim, a partir 
do uso dos correlatos objetivos, cada parte une sua significação particular para produzir, com força 
potencializada, um todo sombrio, aflitivo e poeticamente ressonante. 
Palavra-chave 1: Reflexos 
Palavra-chave 2: Construção sonora 
Palavra-chave 3: Correlato objetivo
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Cassio Larotonda Maia (UERJ) Dois estereótipos da binaridade oitocentista em Carmila, de 
Sheridan Le Fanu.

De tempos idos aos nossos, a construção social da mulher feita pelo gênero dominante se deu 
de uma forma curiosamente pendular: ou a mulher era o símbolo, a santa, ou o diabo, a vampira, 
a “puta”... e ainda que tenhamos no entre-lugar outras definições mais líquidas, nos extremos 
restam sempre a santa e a puta. Essa construção está igualmente envencilhada à questão sexual. 
A santa, imaculada e, ainda que partícipe de um ato sexual, o faz dentro dos limites que permite 
o sacramento; a vampira, scubo, rouba a energia vital através de sua predileção pelo sexo. Essa 
binaridade fortificou-se, segundo relata Bram Dijkstra (1986) em seu livro Idols of Perversity, 
no século XIX, patrocinada pela mente dualística que lhe era contemporânea. Segundo o próprio 
autor, a luxúria seminal a que se entregava a mulher sensual e a sua capacidade de persuasão 
tornavam-na uma vampira sedenta por energia vital, não apenas metaforicamente, mas também 
miticamente. Sarapintaram a Europa relatos sobre súcubos: novelas, romances, poemas, romances 
e contos afins - não por coincidência, a palavra súcubo remonta às prostitutas no antigo latim. Essa 
necessidade vampírica se dava, relatava a ciência, graças a perda biológica mensal de sangue e a 
as constantes reincidência s de anemia, que eram agravadas pela sua sujeição às necessidades da 
carne e que levava algumas mulheres uma sôfrega necessidade de repô-la. A vampira era assim 
a mensageira da catástrofe, a mulher sedenta por sexo e poder; a santa, um oásis de resistência 
sexual e subserviência que precisava ser constantemente vigiado contra os males dos excessos. 
De certa forma restou ao homem ao longo da história dialogar com o “outro” como um “mal” 
em potencial e não seria diferente, portanto, em relação a mulher, a quem, em uma análise mais 
aprofundada, Simone de Beauvoir vai referir-se como “o segundo sexo”. Na construção social 
patriarcal(manifestada também no mito), portanto, a mulher sucede ao homem. Ele é padrão, 
ela “o outro”, “o marcado”. Sendo o ser humano um animal fabulador, como propôs Umberto Eco, 
seus dilemas - ainda que de modo refratado - amiúde afloram em narrativas diversas. A literatura 
gótica(uma escrita de excessos, segundo Fred Botting), pois, não deixaria de representar o mosaico 
cultural que lhe era contemporâneo: o vampiro, um monstro potencialmente envencilhado às 
questões sexuais, é presente nas narrativas do medo por frequentemente representar o retorno 
daquilo que à luz da razão o ser tenta recalcar. Assim, este trabalho propõe uma análise sobre a 
obra gótica Carmilla, de Sheridan Le Fanu, a partir dos pressupostos de Bram Dijkstra acerca dessa 
binaridade e a paranoia homofóbica proposta por Ken Gelder, sobre como as influências vitorianas 
e o paulatino surgimento da nova mulher nela reverberam. Para isso, lançaremos mão dos estudos 
teóricos trazidos por Fred Botting e David Punter no tocante à literatura gótica, diálogos com 
algumas narrativas mitológicas basilares do ocidente, o “uncanny” proposto por Freud e as noções 
de abjeção pautadas por Julia Kristeva. 
Palavra-chave 1: Carmilla 
Palavra-chave 2: Mulher 
Palavra-chave 3: Vampira 
Palavra-chave 4: Gótico

25
Ética, Estética E Filosofia Da Literatura

Coordenadores: 
Vitor Cei Santos (UNIR) 
Sarah Maria Forte Diogo (UNILAB) 
Silvio Cesar Dos Santos Alves (UEL) 

RESUMO: Ultrapassando os claustros disciplinares convencionais, este simpósio 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 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 
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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 poliêdrico 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 do simpósio “Ética, Estética e Filosofia da Literatura”, que procura 

acolher trabalhos que discutam e proponham ler, crítica e politicamente, uma contaminação do 

limiar das formas entre a literaturas e a filosofia. Serão aceitos 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.

PROGRAMAÇÃO 
[25 minutos para cada comunicação]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|12:20]

SESSÃO 1 

8h45 – Coordenadores: Apresentação do simpósio

Silvio Cesar dos Santos Alves (UEL) Cesário Verde, ou a poesia portuguesa no horizonte do provável

A poesia de José Joaquim Cesário Verde (1855-1886), tendo surgido no auge do ideário positivista 
e avançado até os primeiros sinais de sua crise, não apenas antecipa essa crise, como, também, 
configura uma antecipação do paradigma que lhe sucederia a partir das primeiras décadas do 
século XX em decorrência das novas descobertas da física, como afirma José Carlos Seabra Pereira, 

no artigo “Cesário Verde, um realismo insatisfeito” (1987-88). O nosso objetivo é aprofundar 
essa tese, explorando seus possíveis desdobramentos estéticos. Partindo das contribuições mais 
recentes da crítica cesarina, tentaremos aproximar essa “antecipação de um novo paradigma 
epistemológico e ontológico” – que Boaventura Sousa Santos, em Um discurso sobre as ciências, 
classifica como “um saber de matriz idealista e com uma reconhecida dimensão estética” – apontada 
por Pereira na poética de Cesário, àquilo que Haroldo de Campos afirmou ser a entrada da arte “no 
horizonte do provável”, e que Umberto Eco definiu como a “abertura da obra aberta”, ou seja, uma 
concepção de obra cujos procedimentos estéticos estão explicitamente relacionados a determinados 
procedimentos metodológicos da ciência contemporânea. Por fim, pretendemos demonstrar como a 
referida antecipação pode ser entendida no contexto do niilismo finissecular oitocentista. 
Palavra-chave 1: Poesia Portuguesa 
Palavra-chave 2: Século XIX 
Palavra-chave 3: Estética 
Palavra-chave 4: Epistemologia

Samira Pinto Almeida (UFMG) O flâneur e a modernidade

A comunicação pretende comparar o sujeito Flâneur analisado por Benjamin (1985) aos 
personagens desenvolvidos por Baudelaire (2011) em seus poemas em prosa e ao personagem 
misterioso criado por Edgar Allan Poe (2005), encontrado no conto “O homem das multidões”. 
Benjamin arrola uma série de fatores econômicos, sociais, culturais sem os quais a criação de 
galerias em Paris não teria sido possível. O autor cita “a alta do comércio têxtil”, o fato de a arte se 
colocar “a serviço do comerciante”, a importante preexistência da iluminação a gás para clarear 
as passagens (a fim de fazê-las tão confortáveis quanto o interior de uma casa), a descoberta do 
potencial do ferro e do vidro quando manejados pela construção civil, quando à disposição da 
arquitetura. Ora, se for verdade que as passagens se tornaram viáveis apenas quando todas essas 
condições materiais se manifestaram conjuntamente, então podemos supor que o fortalecimento 
da figura do flâneur está intrinsecamente relacionado às conquistas da modernidade. Nos seus 
pequenos poemas em prosa, Baudelaire deixa entrever em sua escrita a figura do flâneur, expondo a 
singularidade dessa personalidade como se a visse através da vitrine de uma loja, como se quisesse 
vendê-la ao leitor. Aí repousa uma contradição, pois se, por um lado, o flâneur deseja se mostra 
como um ser a margem (ou no limiar, conforme Benjamin), por outro, ele também se vê enlaçado 
no mesmo sistema ao qual ele diz se furtar. Foi através do folhetim e da literatura panorâmica que 
o flanar se tornou uma função rentável. Ao fisiologista-flâneur cabia observar o movimento das 
massas e identificar nestas ultimas seus tipos característicos, isto é, traçar o perfil de personagens 
representativos de uma classe, a fim de contribuir para a catalogação realizada por uma ficção 
calcada no caracter, na máscara. Nesse sentido, o fisiologista tomava nota das peculiaridades de cada 
classe de sujeitos a partir da roupa trajada e dos modos de se deslocar nas ruas, galerias, cafés. Essa 
figura nos parece dramatizada no conto “O homem da multidão”, de Poe. Nesse texto, o narrador 
convalescente descreve a multidão através da janela de um café, tal como fazia o fisiologista – isto 
é, inventariando as figuras humanas. Porém, a listagem de tipos não consegue abarcar o elemento 
amorfo, o homem misterioso impossível de ser lido. Esse homem inclassificável é o flâneur, agora 
reformulado pelas lentes de Poe. No conto policial em questão, o personagem misterioso pode ser 
descrito, mas seus traços característicos não são suficientes para desvendar sua identidade. Quando 
Poe, em “O homem da multidão”, coloca um obstáculo à visão do investigador (o narrador), ele revela 
o quanto a catalogação inofensiva empreendida pelo fisiologista é rasteira, posto ser uma prática que 
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tem os seus limites. Lendo e analisando os textos de Baudelaire, Poe e Benjamin nos damos conta de 
que o flâneur não é uma figura fixável e sim fluida e movente e, por isso, pode ser encarada como um 
símbolo da modernidade. 
Palavra-chave 1: Flâneur 
Palavra-chave 2: Modernidade 
Palavra-chave 3: Walter Benjamin 
Palavra-chave 4: Baudelaire

Carlos Eduardo Galvão Braga (UFRN) Reaprender a olhar: a experiência perceptiva de Gustave 
Flaubert

A escrita do Flaubert que admiramos – o autor de Madame Bovary (1856) e dos Três contos (1877), 
entre outros livros – decorre, com sua vocação figurativa, do (re)aprendizado perceptivo que ele se 
impôs, de modo programático, nos anos de 1840. Intimamente associada à experiência da viagem, 
na qual encontra suas intensidades e sua diversidade, a cultura perceptiva de Flaubert deve ser 
compreendida como uma verdadeira educação sentimental. Se o jovem escritor coloca-se como 
objetivo a aprendizagem do “bem escrever”, é antes de tudo concebendo a estética, em seu sentido 
primeiro, como uma arte da sensação que requer a aprendizagem de um “bem ver”. Em relação ao 
esforço de conversão do olhar que Flaubert realiza sobre si mesmo entre 1845 e 1851, pode-se 
falar, portanto, de um autêntico “primado da percepção”. A presente comunicação, cujo corpus de 
análise são cartas e relatos de viagem correspondentes ao período de formação do jovem Flaubert, 
adota uma perspectiva fenomenológica – a de Merleau-Ponty em sua Fenomenologia da percepção 
– para examinar o modo como o “homem-pena” pôs a serviço de sua arte uma lição do sensível, 
integrando a ela todas as descobertas vinculadas ao aprofundamento da sua experiência perceptiva. 
Longe de se exaurir num formalismo desencarnado, o novo sistema estético que permitiu a Flaubert 
transitar da escrita de juventude para as obras da maturidade é um dispositivo que totaliza um 
itinerário sensorial: o conhecimento, as ideias e as capacidades de abstração foram, ao longo desse 
itinerário, corrigidos, reavaliados e redefinidos em função de um “bem sentir” que se torna capaz 
de reformar a arte de escrever, bem como a delimitação de seu verdadeiro objeto. Interessa-nos em 
particular, com esta comunicação, apreender, através dos registros que dão conta da sua realização, 
o ato perceptivo em que se constitui progressivamente, desde 1845, na experiência do viajante 
que foi o jovem Flaubert, a disciplina necessária ao alcance do seu objetivo: ver bem, com olhos 
livres, como escreveria Oswald de Andrade oitenta anos depois. Assim, e somente assim, a arte de 
escrever e a ética que a norteia, sendo ao mesmo tempo seu rigoroso pressuposto, podem entrar 
em correspondência com essa verdadeira práxis do olhar a que Flaubert dedicou o melhor da sua 
existência sensível. Aplica-se de resto à sua escrita – ficcional e, em outra medida, epistolar – o que 
Bachelard observou na sua Poética do espaço: a expressão poética é uma “tonificação da vida. O 
bem dizer é um elemento do bem viver.” A concepção flaubertiana de uma literatura “expositiva”, 
contemporânea da redação de Madame Bovary e, de certo modo, precursora da narrativa 
cinematográfica, deriva, em última instância, desse projeto de juventude, assim enunciado por seu 
autor em carta de maio de 1845: “Às vezes, olho os animais e até mesmo as árvores com uma ternura 
que chega a ser simpatia: tenho sensações quase voluptuosas só em ver, mas quando vejo bem.” 
Palavra-chave 1: Gustave Flaubert 
Palavra-chave 2: Experiência perceptiva 
Palavra-chave 3: Arte de escrever

Diego Emanuel Giménez Celano (UEL) As Filosofias do Desassossego: Da Modernidade à Pós-
modernidade em Fernando Pessoa

O Livro do Desassossego de Fernando Pessoa é uma das obras mais significativas da literatura 
universal. Há mais de quarenta anos, Roman Jakobson afirmou que o nome de Fernando Pessoa 
deveria ser incluído na lista dos melhores artistas do final do século XIX e início do XX, a par de Joyce 
e Picasso, entre outros. A projeção da obra na filosofia e na crítica literária acompanha a história 
do pensamento contemporâneo (e do pensamento do contemporâneo). Com esta comunicação 
pretende-se analisar o alcance filosófico e crítico da obra, expondo quer a rede de referências 
que contém, quer aquelas em que participa ou prefigura. Em 1992 Marc Augé salientava que “se 
os historiadores [...] duvidam hoje da história, não é por razões técnicas ou razões de método (a 
história como ciência fez progressos), mas porque, mais fundamentalmente, eles sentem grandes 
dificuldades não só em fazer do tempo um princípio de inteligibilidade, como, mais ainda, em 
inserir aí um princípio de identidade” (Augé, 1994: 28). Quais são os processos de leitura e os atos 
de conhecimento no trânsito da modernidade à pós-modernidade no Livro do Desassossego de 
Fernando Pessoa? A textualidade inscreve a sua própria historicidade no processo de produção, 
re-produção e re-leitura. Ainda que os textos permaneçam fechados (na sua estrutura narrativa e 
na sua forma material), os processos de leitura e os actos de conhecimento estão constantemente 
a reabri-los. O Livro do Desassossego nasce após o colapso da Monarquia Constitucional e pouco 
depois da implantação da República nos alvores da Grande Guerra. Ao cenário de crise social, 
política e económica de finais de século acrescentou-se a ruptura de Europa pelo conflito bélico 
com profundas consequências sociais e económicas. Os textos pessoanos estão em relação com 
uma época em que a crise de sentido, cujo momento de erupção emerge com as filosofias da 
suspeita (Nietzsche, Freud, Marx), começa a sentir-se de forma especial e após o esgotamento da 
razão que chega ao seu zénite com Hegel. O Ocidente abre-se a uma crise de sentido em que as 
certezas, em praticamente todos os campos do saber, desfocam-se e em que o sujeito se desloca 
do centro do discurso para partilhar protagonismo com forças até então desconhecidas (ideologia, 
inconsciente, capital). A obra de Pessoa inscreve-se neste marco onde podemos compreendê-la como 
uma tentativa de resposta à morte de Deus e ao deslocamento do sujeito do centro de qualquer 
explicação. Qual é o lugar do sujeito nesse novo paradigma moderno? Que “princípio de identidade” 
é possível nesse contexto? 
Palavra-chave 1: Fernando Pessoa 
Palavra-chave 2: Filosofia 
Palavra-chave 3: Escrita 
Palavra-chave 4: Livro do Desassossego

Juliana Jordão Canella Valentim (UFF) O Silêncio Poético e a Experiência Interior: Um diálogo 
entre a experiência e a linguagem

O presente artigo pretende dissertar sobre o silêncio e o incomunicável na poesia, seguindo como 
linha de raciocínio as declarações feitas por Georges Bataille em seu livro A experiência interior 
em comparação com A linguagem e a morte de Giorgio Agamben. Neste livro, Bataille trata a poesia 
como contrário da experiência possível, desta forma, aproximando-a da experiência definida como 
do êxtase. Esta afirmação, feita por Bataille, foi pensada na relação de incompreensão da experiência 
interior pelo raciocínio lógico da filosofia da ciência, a qual se apropriava de procedimentos de fora 
para tratar algo que somente poderia ser explicado de dentro (BATAILLE, 1992). Agamben, por 
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sua vez, trata também sobre a linguagem como pertencente ao campo de negativo, para Bataille 
contrassenso, em que a linguagem possui, além do seu caráter dicionarizado, também aquele que se 
põe em questão o que não é dito. Desta forma, é proposta a analise dos dois livros e as concepções 
sobre o silêncio e a incomunicabilidade que envolvem a linguagem poética. Cabe ressaltar aqui 
que tratamos a experiência interior e o negativo da linguagem de formas diferentes. A experiência 
interior é mais do que a própria linguagem, é um estado de conhecimento. Este estado existe, 
está em angústia por não ser comunicável, mas não é o objeto deste estudo. O que será estudado 
é a impossibilidade da linguagem de comunicar esta experiência. Como descreve Agamben, a 
linguagem possui um negativo, no qual o que é incomunicável se revela em ausência. E esta é a 
diferença entre o pensamento dos dois autores. Em propósito de explicar que a experiência interior 
não poderia ser compreendida, pois só há compreensão através do discurso, Bataille toca em uma 
questão da linguagem. A experiência não pode ser compreendida, pois ela é soberana e limita-la à 
linguagem seria impor uma ordem a qual ela não obedece. Por isso, talvez, o extremo do possível é 
nos inalcançável. Neste sentido, o discurso agambeniano completaria: esta parte que a linguagem 
não consegue comunicar é dita em ausência, se fosse possível imaginar que a compreensão de um 
objeto pela linguagem pudesse ser dividida em partes. O presente artigo pretende estudar a relação 
entre duas obras sob o recorte do silêncio. Neste artigo, investiga-se o silêncio como categoria 
indispensável à poesia, e busca-se, através da relação entre A experiência interior de Georges 
Bataille e A linguagem e a morte de Giorgio Agamben, delimitar o raciocínio que leva os autores a 
pensar sobre poesia e aquilo que faz dela incomunicável. Pela apreciação de termos como êxtase, 
angústia, negatividade, contrassenso e experiência, realiza-se a análise das duas obras, refletindo 
sobre linguagem e literatura. 
Palavra-chave 1: Bataille 
Palavra-chave 2: Poesia 
Palavra-chave 3: Silêncio 
Palavra-chave 4: Agamben

Helano Jader Cavalcante Ribeiro (UFPel) O Neutro e seu silêncio: uma ética da potência

A gramática aponta, através do elemento neutro, para aqueles vocábulos que não apresentam 
características nem masculinas, nem femininas, transitando, pois, no limbo da indecidibilidade: 
ne-uter [nem um nem outro, um e outro]. De 18 de fevereiro a 3 de junho de 1978, Roland Barthes 
ministra no Collège de France seu curso sobre o Neutro. Segundo ele o Neutro não pode ser 
definido, mas sim ensaiado, deve ser visto antes dentro da abertura de uma performance do que da 
simples representação daquilo que não se deixa fechar por masculino e feminino. O objetivo desta 
comunicação é analisar o conceito ou arquiconceito de neutro a partir de Roland Barthes e Maurice 
Blanchot. Que figura indecidível é essa que corta e divide a escritura? Se pensarmos nessa fuga 
tácita dos binômios, nessa escritura branca como uma figura lisa, que consegue se deslizar [correr 
pelo rio da linguagem] pelo fechamento existente em masculino e feminino, podemos conceber o 
neutro, acima de tudo, como uma possibilidade política de ética do in-visível e do in-au-dito. E se a 
literatura tende para o silêncio, segundo Blanchot, é porque ela mesma se movimenta na direção dos 
seus limites. Esse limite, esse neutro, é a terceira margem, é a borda de um estranho limbo, o entre-
lugar que chamamos de escritura. O Neutro surge rasgado de possibilidades figurativas que revelam 
a disseminação ou alucinação de sentidos, ou seja, ele se apresenta em sua inaparição, oferecendo 
nesse silêncio o in-au-dito pelo visto, dentro do imperceptível de suas formas. Este seria, então, um 
conceito burlão, sonso, que desarma a empáfia da verdade do discurso. O que nos leva a dizer que 

o Neutro é potência que não se encerra em si mesma, nele reside o poder-dizer, mas que não é dito 
[silêncio]. Ele se revela na possibilidade da escritura de não executar, de fugir de uma escolha, ou 
melhor, de adotar uma não-escolha que é da ordem do indecidível. É não aniquilar, através de uma só 
decisão, todas as possibilidades possíveis. O neutro blanchotiano não se revela somente na negação, 
nem afirmação, mas [e da mesma forma do conceito barthesiano] também se mostra como um 
conceito de potência, visto que abdica das possibilidades de escolha. O neutro, nesse sentido, teria 
a potência de tudo negar, mas prefere não fazê-lo, no entanto também se nega a tudo afirmar. Essa 
indecidibilidade é da ordem da desgraça, da catástrofe, do desastre, mas também da ética. 
Palavra-chave 1: Neutro 
Palavra-chave 2: Potência 
Palavra-chave 3: Roland Barthes 
Palavra-chave 4: Maurice Blanchot

Damares do Nascimento Fernandes Costa (UEPB) A Potência da metáfora em Jorge Luis Borges

O presente trabalho objetiva (re)pensar as características conceituais, que viabilizam delineares 
éticos e estéticos, da metáfora na obra do escritor argentino Jorge Luís Borges. Nossa leitura 
parte de uma concepção rítmica (PAZ, 2012), vocálica (CAVARERO, 2011) paradoxal da linguagem 
e pautada na ideia Derridiana de Diferença (DERRIDA, 1973), uma vez que, a metáfora para 
Borges, levando em consideração suas conjecturas ensaísticas e intuindo-as em seus demais 
textos ficcionais, não constitui-se sob a ótica binária metafísica do sensível e do não sensível, do 
sentido literal e figurado, mas tem em um contrato rítmico e corpóreo da voz a potencialidade 
que faz com que a palavra prescinda de significações fixas e lineares. Assim, Borges subverte a 
lógica logocêntrica que se imprime nos tradicionais estudos sobre o tema e aponta para uma 
noção mais voltada para a corporeidade da palavra e das sensações vocálicas das expressões, que 
precedem qualquer construção simbólico-imagética e que (pre)excedem qualquer possibilidade 
pela busca de uma relação fixa entre significante e significado. A metáfora nesses termos, tem 
mais a ver com a palavra como ato (como intui Hannah ARENDT) do que com o conceito (como 
queria Aristotéles). Considera-se, portanto, que a obra do escritor argentino aponta para novas 
leituras de uma ontologia da metáfora fundamental para se repensar o sentido, a linguagem e a 
própria literatura. Na perspectiva da “transa” tramada entre literatura e filosofia nos textos do 
autor, buscamos pensar o conceito de metáfora presente tanto em textos ensaísticos como “las 
Kenningar” e “la metáfora” – considerando sempre o caráter híbrido entre os gêneros textuais 
para Borges – quanto nos contos fantásticos “El Aleph” e “Biblioteca de Babel”. Esse conceito 
poeticamente elaborado tanto nos ensaios quanto nos contos (que poderíamos chamar de prosa 
poética) aponta esteticamente para uma dimensão política da palavra, cuja potencialidade é 
advinda da voz de uma singularidade que fala, como podemos ler no conto “El Aleph”, em que há 
relações potenciais entre voz e palavra, a partir de nossa leitura do fictício poeta Carlos Argentino 
Daneri, sua “voz”, suas construções poéticas e a esfera enigmática encontrada pelo narrador 
Borges no porão, simbolizam “metalinguisticamente” essa discussão sobre metáfora/linguagem 
que se apresenta como uma constante em toda sua obra. Além disso, Borges dimensiona nos 
ensaios citados uma concepção de metáfora vocálica, intraduzível e sem pretensões de repetição. 
Dessa forma, convidamos à discussão o pensamento de Derrida, no que tange à constituição da 
linguagem a partir das “dessemelhanças” que se estabelecem entre os signos em detrimento da 
relação que esses signos instauram com os objetos que indicam. Derrida considera a diversidade 
propiciada pela linguagem, bem como a significação como sendo resultado de um jogo de 
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diferenças estabelecidas entre seus elementos. Propomos, assim, pensar a metáfora Borgena no 
campo da ética, uma vez que aponta para o repensar de uma questão central no panorama da cena 
filosófica contemporânea que é a questão da linguagem. 
Palavra-chave 1: Metáfora 
Palavra-chave 2: Sentido 
Palavra-chave 3: Estética 
Palavra-chave 4: Ética

Ludimila Moreira Menezes (UnB) Um Portugal mítico: um estudo das linguagens de António 
Lobo Antunes e Sophia de Mello Breyner Andresen

Pelo contraste estético entre o esboroamento e a nitidez de reminiscências em Que cavalos são 
aqueles que fazem sombras no mar?, de António Lobo Antunes e nos poemas “Lisboa”; “Navegavam 
sem o mapa que faziam”; “Difícil é saber de frente a tua morte”; “Eu vos direi a grande praia branca”; 
“Vi as águas os cabos vi as ilhas”, de Sophia de Mello Breyner Andresen essa comunicação vislumbra 
analisar certa topografia da ruína que se perfaz diante de uma linguagem espectralizada em Lobo 
Antunes e sob a mineralidade do signo em Andresen. Da partilha de lutos, de conflitos e de paisagens 
que estilhaçam, centralizam, focos narrativos pensar a plasticidade e a radicalidade de obras que 
investem em uma relação de atração e risco entre literatura e filosofia na construção nostálgica de 
um Portugal mítica. 
Palavra-chave 1: linguagem 
Palavra-chave 2: esboroamento 
Palavra-chave 3: nitidez 
Palavra-chave 4: plasticidade

TARDE [14:00|16:30]

SESSÃO 2 

Alex Sander Luiz Campos (IFNMG/UFMG) Machado de Assis e a crítica musical n’O Futuro 
(1862-1863)

De setembro de 1862 a julho do ano seguinte, Machado de Assis foi um dos colaboradores mais 
assíduos da revista luso-brasileira O Futuro, editada pelo poeta portuense Faustino Xavier de Novais, 
então radicado no Rio de Janeiro. O subtítulo da revista, “periódico literário”, não desmentia seu 
principal interesse: incentivar e divulgar as letras luso-brasileiras. Contudo, outras artes, além da 
literária, foram valorizadas pel’O Futuro, revista que editou gravuras e desenhos de moda em cores. 
No que concerne à música, o periódico teve um papel importante na divulgação de instrumentistas 
e compositores. Publicou duas partituras (uma valsa e uma polca, ambas para piano) e poemas 
dedicados a musicistas. Ao final de cada número, O Futuro trazia a seção “Crônica”, destinada a 
comentar os fatos marcantes da vida intelectual, como lançamentos de livros e periódicos, estreias 
teatrais, reuniões de sociedades literomusicais, entre outros. No total, foram vinte as crônicas 
publicadas nessa seção. Machado assinou dezesseis, e, em oito delas, a função do cronista muito se 
aproximou do que hoje chamaríamos de “crítico de música”, ou seja, alguém atento à cena musical, 
aos artistas e seus projetos, à qualidade e às deficiências das apresentações, à habilidade técnica dos 
intérpretes. Já na crônica de abertura, datada de 15 de setembro de 1862, é possível notar o interesse 
de Machado pela crítica musical: o cronista d’O Futuro cita trecho de um artigo de Paul Scudo publicado 
na Revue des Deux Mondes. O que o musicógrafo francês de origem italiana afirma sobre Wolfgang 

Amadeus Mozart – que a música despertou em sua alma com o sentimento da vida – é estendido 
por Machado a Artur Napoleão, jovem pianista português que alguns anos depois se estabeleceria 
definitivamente no Brasil. Machado tece grandes elogios aos concertos de Artur Napoleão, louvando 
também seu trabalho como compositor e o diálogo que procura estabelecer com textos literários em 
suas composições. Além do piano, Machado revela gosto pelo clarinete, instrumento “ingrato”, mas 
tocado com arte e destreza pelo português Rafael Croner. O “distinto professor de clarineta” Antônio 
Luís de Moura é lembrado em outra crônica, e sobre sua condição de artista brasileiro Machado faz 
um comentário um tanto ou quanto desencantado: “dev[e] ao seu merecimento a sua infelicidade, 
consórcio quase infalível no nosso país”. Estudos como o de José Miguel Wisnik (Machado Maxixe: o 
caso Pestana. São Paulo: Publifolha, 2008) e o de Solange Ribeiro de Oliveira [“A música na ficção de 
Machado de Assis”. In: CHAVES; MOREIRA; CARDOSO (Org.). Lembrar Machado de Assis: 1908-2008. 
Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa das Universidades de Lisboa; Missão do Brasil 
junto à CPLP, 2009. p. 184-198] já analisaram a presença da música em contos e romances de Machado. 
Nesta comunicação, pretendemos mostrar como a música foi parte indispensável da formação do 
escritor e contribuir para o estudo de sua colaboração num periódico literário que foi, em certa 
medida, musical. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: música 
Palavra-chave 3: O Futuro 
Palavra-chave 4: crônica

Alex Lara Martins (IFNMG/UFMG) Estudo de fontes filosóficas da juventude de Machado de Assis

O gracejo feito em correspondência ao amigo Joaquim Nabuco sobre ter desde muito cedo lido, 
entre outros filósofos, Pascal, e tê-lo lido sem distração, confirma o lugar central dedicado à filosofia 
pascaliana e, de resto, à história da filosofia no projeto de trabalho traçado pelo jovem Machado de 
Assis. Ele tinha um bom conhecimento, relativamente ao possível no Brasil Imperial, dos clássicos 
da filosofia, discorrendo com alguma desenvoltura sobre temas de Platão, Agostinho, Montaigne, 
Descartes, Locke, Espinoza, Voltaire e Schopenhauer. A alcunha de literato-filósofo pode significar 
insuficiência e falta de autonomia da expressão literária. Entretanto, no caso de Machado, significa 
uma atitude investigativa em relação ao espaço constelar da tradição e uma disposição suspensiva 
em relação aos problemas que a realidade se lhe apresentava. Apesar do número elevado de bons 
estudos de fontes, poucos se concentram na fase juvenil de nosso autor. Ainda assim, aqueles que 
o fazem têm por finalidade justificar, exemplificar e contrastar as ideias desse período com ideias 
que surgem futuramente. Além disso, o estudo das fontes propriamente filosóficas desse período 
restringe-se a autores e ideias estrangeiros, pelo que se atribuiu pouco significado ao modo pelo qual 
essas ideias se transformaram e se adaptaram à realidade local. O objetivo dessa comunicação é suprir 
essa lacuna e realizar um estudo de fontes filosóficas da juventude de Machado. Primeiramente, farei 
uma breve digressão sobre as condições materiais e espirituais da filosofia brasileira no século XIX. 
A coleta de dados históricos e biográficos do jovem Machado de Assis permite inseri-lo na discussão 
sobre o surgimento e o desenvolvimento do ecletismo e a oposição a que lhe faz o positivismo. Além 
disso, considerarei, em conjunto, a contraparte literária dessa disputa, a saber, o desenvolvimento 
do romantismo e seus conflitos com o naturalismo ou realismo. A estratégia exegética divide-se por 
duas coordenadas: primeiramente, tratarei de fazer o levantamento das citações e alusões filosóficas 
nas obras publicadas e no epistolário machadiano. Em segundo lugar, realizarei o cruzamento de 
dados entre as obras filosóficas presentes na biblioteca pessoal de Machado de Assis e as referências 
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filosóficas relevantes em publicações de meados da década de 1850 até o fim dos anos 1870. A 
relevância das referências será medida pela influência de certos padrões de pensamento nesse período 
em contraste com a mudança da visão de mundo do próprio autor. No fim, associarei, por um lado, seu 
conhecimento filosófico a uma perspectiva cética e, de outro lado, o seu plano de carreira literária às 
modificações formais de sua ficção. 
Palavra-chave 1: Fontes 
Palavra-chave 2: Filosofia 
Palavra-chave 3: Ceticismo 
Palavra-chave 4: Machado de Assis

Marcelo Fonseca Ribeiro de Oliveira (UFMG) O trágico, o estilo e o grotesco em Quincas Borba

Sá-Rego (1989) definira o romance Quincas Borba como tragi-cômico. De certo, esta é a narrativa mais 
sombria de Machado, mesmo quando comparado ao etéreo Memorial de Aires (1908). Rouanet (2007) 
considerou o estilo da segunda fase machadiana, a chamada forma shandyana que, como sabemos, está 
enraizada na tradição luciânica. Por fim, Dudley (1937), ao definir o Cinismo, especulara que, caso a 
Tradição Cínica houvesse desenvolvido uma lógica, esta lógica seria o nominalismo. Daí propõe-se que, 
caso a Tradição Cínica houvesse proposto uma estética, esta seria uma estética do grotesco. Este texto 
propõe relacionar o gênero, a forma e a poética a partir do romance Quincas Borba (1891),visando 
interpretá-lo de modo integral e em suas relações com a estética e a moral. 
Palavra-chave 1: Quincas Borba 
Palavra-chave 2: trágico 
Palavra-chave 3: estilo 
Palavra-chave 4: grotesco

Janaina Tatim (UNICAMP) O inconsciente na primeira versão do romance Quincas Borba, de 
Machado de Assis

Nossa comunicação propõe discutir de que modo, na primeira versão do romance Quincas Borba, 
Machado de Assis teria formalizado o problema de como a literatura pode apresentar personagens 
com estatuto de pessoas humanas e morais. Primeiramente, isso se formula enquanto problema ético 
e estético quando o autor faz sua crítica à poética naturalista. Machado expressou grande incômodo 
com o modo como os personagens eram apresentados no romance O primo Basílio, de Eça de Queiros: 
a motivação de suas ações não advinha de um conflito moral e o discurso do narrador os rebaixava a 
um estatuto animal, num sentido negativo. Segundo, na primeira versão do Quincas Borba, Machado 
buscava responder ao problema aprofundando o aspecto psicológico, alinhavado à circunstância social 
dos personagens. Nossa pesquisa levantou evidências de um diálogo com a obra do filósofo alemão, 
Eduard von Hartmann, que então despontava como pensamento moderno a propor a conciliação 
de duas visões de mundo antagônicas – o idealismo metafísico e o boom das ciências naturais, que 
impulsionava mudanças na compreensão da vida e no sentido da verdade. O diálogo teria se dado 
com a obra Philosophie de l’Inconscient, best-seller das últimas três décadas do século XIX, cuja tese 
fundamental era a de que o Inconsciente seria o princípio que produz e dirige todos os processos 
inorgânicos, orgânicos e mentais – para todo o processo material/fisiológico, haveria uma contraparte 
metafísica, a da vontade inconsciente, que impulsiona a um fim (ideia) ao qual os processos se 
dirigem. A primeira versão do Quincas Borba, escrita e publicada entre 1886 e 1891, é dentre os 
romances de Machado o que reúne o maior número de ocorrências da palavra inconsciente, enquanto 

adjetivo e substantivo, e em suas formas derivadas (inconscientemente, inconsciência etc). Além 
dessa evidência quantitativa, a análise qualitativa das ocorrências mostrou que apenas nessa versão 
a noção de inconsciente se apresenta enquanto um conceito. Nela, a mente humana é concebida em 
uma instância consciente e outra inconsciente. Como parte da primeira, está o raciocinar deliberado, o 
dar-se conta de si enquanto sujeito único e unitário, além de justificativas racionalizadas para gestos, 
ações, sentimentos e ideias. Na segunda, residem ideias, significantes, intenções, afetos, memórias, 
os quais podem vir à tona ou permanecer na inconsciência, sendo reprimidos. Não raro, as causas ou 
origens secretas e verdadeiras de ações, pensamentos e intenções dos personagens são inconscientes. 
O inconsciente é também origem de forças e impulsos que pertencem ao sujeito e lhe afetam, ainda 
que ele não dê por isso. Pela noção de inconsciente, esboça-se a tese de uma busca do indivíduo 
pela unidade. O inconsciente liga o humano a uma lógica da natureza, ela também inconsciente, mas 
interna ao personagem e capaz de afetá-lo. Com esses resultados parciais, discutiremos o sentido 
singular desse conceito na primeira versão do Quincas Borba. O que ele diz sobre a apresentação dos 
personagens enquanto pessoas humanas e morais? Que resposta estética formula diante das diversas 
epistemologias que visavam explicar o mundo e o ser humano? 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Quincas Borba 
Palavra-chave 3: Inconsciente

Vitor Cei (UNIR) O pessimismo como protoforma do niilismo em Ressurreição, de Machado de Assis

O objetivo desta comunicação é apresentar um estudo do pessimismo como protoforma do niilismo 
em Ressurreição, o despretensioso romance de estreia de Machado de Assis, publicado em 1872. O 
romance, que o autor chama de ensaio, tem por mote o exame da possibilidade ou impossibilidade 
da “ressurreição” (cura surpreendente e inesperada, nova vida, novo vigor) de duas personagens, 
Félix e Lívia, que haviam sido marcadas pela frustração de relações amorosas anteriores. A partir 
do envolvimento com Lívia, Félix esboça uma ressurreição para a vida. O título do livro refere-se, 
portanto, à ressurreição de um amor, o que não acontece, pois mesmo na ausência de confirmação da 
infidelidade de sua amada, o protagonista Félix sofre com “dúvidas póstumas” que jamais permitiram 
conciliar o sentimento e as constantes suspeitas. Fica uma lacuna, uma falta, falha, falência – uma vida 
sem amor. A incapacidade de amar como forma prévia de niilismo. Félix, incapaz de confiar nos outros, 
torna-se instrumento de sua própria ruína, rejeita o amor e se condena a um isolamento pejado de 
ilusões. Antecipa, assim, o desenvolvimento mais complexo do mesmo tema em Dom Casmurro. Esta 
comunicação resulta de uma perspectiva de investigação surgida imediatamente após a conclusão da 
pesquisa para o livro “A voluptuosidade do nada: niilismo e galhofa em Machado de Assis” (CEI, 2016) 
e é, portanto, uma posição teórica ainda em desenvolvimento. No trabalho mencionado, propomos a 
revisão de alguns posicionamentos críticos relativos ao niilismo desenvolvidos e consolidados pela 
tradição. Identificamos na fortuna crítica machadiana uma sutil, mas sempre presente, necessidade 
de expurgar a marca do niilismo da obra de Machado de Assis, como se essa pecha configurasse, por 
si só, um demérito qualitativo. Depois de chamar atenção para a escassez da literatura secundária a 
respeito do niilismo na obra de Machado, o objetivo central da obra foi o de oferecer tal documentação, 
mostrando os sentidos que o niilismo assume na prosa machadiana: ora designa a condição humana, 
ora a feição pessoal dos narradores ou personagens, ora uma característica da sociedade brasileira, 
sempre como perspectiva a ser galhofada. Constatamos que embora o niilismo na obra do escritor 
brasileiro apresente várias afinidades eletivas com os conceitos de niilismo europeu e niilismo 
russo apresentado por autores como Nietzsche e Dostoiévski, ele estrutura-se a partir de questões 
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machadianas específicas que percorrem os seus romances da maturidade: Memórias Póstumas de Brás 
Cubas (1881), Quincas Borba (1891), Dom Casmurro (1900), Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires 
(1908). Concluimos que as duas obras narradas em terceira pessoa configuram o niilismo no contexto 
de modernização do Rio de Janeiro, enquanto nos romances narrados em primeira pessoa os três 
memorialistas reagem cada um à sua maneira: superação da finitude e negatividade total (Brás Cubas), 
ressentimento (Bento Santiago) e ideal ascético (Conselheiro Aires). Dando continuidade à pesquisa 
anterior, em janeiro de 2016 iniciamos o projeto “O trabalho surdo da destruição: o niilismo na prosa 
do jovem Machado de Assis”. O objetivo geral é argumentar que o niilismo é um leitmotiv dos quatro 
primeiros romances publicados por Machado de Assis, aparecendo como perspectiva a ser galhofada. 
As principais reivindicações são: em A Mão e a Luva (1874) o pessimismo aparece configurado como 
protoforma do niilismo; em Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878) o niilismo aparece configurado na 
dissolução dos valores senhoriais; o jovem Machado de Assis teve uma aguda consciência do caráter 
complexo e multifacetado da presença do niilismo em seu tempo. Defendemos que o jovem Machado 
cunha um horizonte próprio de discussão do problema filosófico do niilismo, percebendo-o com 
penetração e constância; mas em lugar de representá-lo apenas superficialmente, como tema, em 
cenas e falas de personagens, incorpora-o como elemento funcional da composição literária. Enquanto 
problema artístico, linha de força literária, o conceito filosófico de niilismo é limado, ganhando 
algumas características e perdendo outras. Caracteriza-se, nesse sentido, pela polissemia, abrangendo 
manifestações distintas – vários Leitmotiven, ou variações do leitmotiv em questão. Ao concluir a 
pesquisa, espero demonstrar que o niilismo é um traço fundamental da ficção do jovem Machado, que 
se estende por todas as fases de sua obra, e, nessa medida, sua descrição oferece uma contribuição 
para uma renovada compreensão das dimensões literária e filosófica da obra machadiana, revelando o 
niilismo como uma perspectiva a ser galhofada. 
Palavra-chave 1: Pessimismo 
Palavra-chave 2: Niilismo 
Palavra-chave 3: Machado de Assis 
Palavra-chave 4: Nietzsche

Rosanne Bezerra de Araujo (UFRN) As duas faces do modernismo - uma reflexão sobre o niilismo 
estético no teatro de Samuel Beckett

O presente trabalho oferece uma reflexão da relação entre modernidade, modernismo e niilismo. 
Buscar-se-á apreender, em sua complexidade, a junção de modernismo e niilismo, observando que 
este elo deve ser entendido em dois caminhos aparentemente contraditórios: de um lado, modernismo 
versus niilismo, de outro, modernismo enquanto niilismo. Ao mesmo tempo em que o modernismo 
estético é visto como uma força contrária ao niilismo da modernidade, ele é identificado como a 
própria expressão do niilismo. Ciente de que o modernismo estético como uma forma de niilismo não 
é limitado aos movimentos de vanguarda dos anos imediatos ao término da Primeira Guerra Mundial, 
esta pesquisa investiga um “novo niilismo”. A concepção de modernidade entendida neste trabalho 
deriva em grande parte daquela da Escola de Frankfurt, em particular, da Dialética do Esclarecimento 
(1947) de Max Horkheimer e Theodor Adorno. Como Fredric Jameson (1998) observa deste trabalho-
chave do modernismo filosófico, no qual a modernidade é submetida às críticas dialéticas mais duras, o 
caráter científico dos filósofos oitocentistas é dramatizado como uma vontade de poder mal orientada 
e uma dominação sobre a natureza; o programa deles de dessacralização como o primeiro estágio 
no desenvolvimento de uma visão de mundo absolutamente instrumentalizada termina culminando 
com Auschwitz. Esse caráter desastroso da modernidade rompe com a tradição, rejeita o sagrado 

e provoca dispersão do indivíduo. Conforme Adorno e Horkheimer, a modernidade encontra o seu 
ponto culminante no nazismo como uma forma radical de niilismo. Sinônimo de desencantamento do 
mundo, a modernidade apresenta um novo panorama social e filosófico. Sabemos que tanto o início 
da modernidade quanto o seu fim são objeto de discussão entre os críticos. Autores como Nietzsche 
situam os tempos modernos a partir de Sócrates. Quanto ao fim da modernidade, este é reforçado 
pelo surgimento da pós-modernidade conhecida como o período a partir do fim da Segunda Guerra 
Mundial. Para Karl Marx, por exemplo, a modernidade nasce do capitalismo e da revolução burguesa. 
Em termos filosóficos, a modernidade preconizada por Nietzsche traz o niilismo como uma ameaça 
permanente. Este niilismo é incorporado nas obras de Dostoievski e perpetuado em boa parte dos 
autores do século XX como Sartre, Camus, Beckett, só para citar alguns exemplos. Esta pesquisa 
direciona o foco para o teatro de Samuel Beckett (1906-1989), buscando o equilíbrio de dois pontos 
de vista: seja o de que sua literatura é palco do niilismo; seja o de que seus textos representam uma 
superação deste niilismo, uma reação contra a modernidade e o nada metafísico. 
Palavra-chave 1: Modernidade 
Palavra-chave 2: Modernismo 
Palavra-chave 3: Niilismo 
Palavra-chave 4: Estética

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|12:20]

SESSÃO 3

Sarah Maria Forte Diogo (UNILAB) Estética da violência em Ualalapi, de Ungulani Ba Ka Khosa: 
estórias e linguagem.

Esta comunicação visa à análise da estética da violência construída em Ualalapi (1987), do escritor 
moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa, nome tsonga de Francisco Esaú Cossa. A narrativa é organizada 
em seis episódios, intitulados como “Fragmentos do fim”, que podem tanto ser entendidos como 
componentes de um romance fragmentário quanto contos passíveis de serem lidos independentes, 
sem prejuízos para a compreensão. Partimos da hipótese de que a estrutura fragmentada da 
obra em tela relaciona-se à tentativa de captar a diversidade de informações em torno da figura 
de Ngungunhane, o último imperador de Gaza, região que se localizou no sul de Moçambique. 
Ngungunhane, Mdungazwe Ngungunyane Nxumalo, N’gungunhana, Gungunhana ou Reinaldo 
Frederico Gungunhana foi uma figura histórica importante para Moçambique, pois representou 
parte da resistência ao processo de colonização, simbolizando, após a independência, uma proposta 
de identidade nacional. Ba Ka Khosa procede em suas estórias à releitura crítica desse personagem, 
destacando que o imperador ora era concebido por seus pares como um vilão extremamente cruel, 
um ditador, tão nefasto quanto os colonizadores, ou como um heroi nacional da resistência ou uma 
semente do grito de independência. Todas essas características – positivas e negativas – referem-se a 
Gungunhana, e aplicam-se ao personagem dependendo da perspectiva, o que torna as narrativas de 
Ualalapi polifônicas e instigantes, pois examinam parcialmente o passado colonial não para reproduzi-
lo, mas para revirar seus fundamentos e sugerir que “heroísmos” são construídos a partir de violências. 
Além dessa constatação, notamos no romance, ou conjunto de contos, a impossibilidade de uma 
narrativa contemporânea apreender uma história a partir de um ponto de vista exclusivo. A história, 
em Ualalapi, mistura-se à estória, pois o reexame de utopias da resistência aos mandos coloniais 
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revela que a própria utopia é também uma contradição, pois o imperador tanto é opressor quanto é 
oprimido, conforme sugerem os fragmentos /capítulos , urdidos de forma poliédrica, de modo que o 
leitor possa apreender a figura histórica por várias perspectivas. Objetiva-se com esta investigação 
estudar a configuração das violências incrustadas nos textos e identificar as relações entre violências 
sociais - imposição do poder do imperador, demonstrações de força - e violências linguísticas - uso 
de vocábulos bantu e recortes da oralidade. Para tanto, recorreu-se à leitura crítica de Ualalapi e a 
pesquisa em fontes filosóficas, a exemplo de Deleuze quando este aborda a ideia de delírios da língua, 
estabelecendo diálogos entre literatura e filosofia. Concluímos que Ualalapi estetiza violências tanto 
no plano conteudístico quanto no linguístico para construir o multifacetado e contraditório perfil do 
último imperador de Gaza que encontra no discurso literário um espaço de debate. 
Palavra-chave 1: Ualalapi 
Palavra-chave 2: Ungulani Ba Ka Khosa 
Palavra-chave 3: violências 
Palavra-chave 4: estética

Larissa da Silva Lisboa Souza (USP) A consciência infeliz: Uma leitura fenomenológica das obras 
Marginais, de Evel Rocha, e O diário de um hermafrodita, de Herculine Barbin.

A comunicação tem como objetivo refletir, a partir das discussões fenomenológicas propostas por 
Hegel do herói infeliz, sobre as múltiplas impossibilidades dos sujeitos, através de suas experiências, 
na análise comparativa de duas obras, Marginais, do cabo-verdiano Evel Rocha (2010), e O diário 
de um hermafrodita, da francesa Herculine Barbin (1978). A progressão do herói, cada vez mais 
autoconsciente, que levaria ao saber absoluto, como discute Hegel no texto Fenomenologia do Espírito 
(1988), é um interessante caminho reflexivo sobre os protagonistas das duas narrativas, Sérgio 
Pitboy e Herculine Bardin. Nesse sentido, questiona-se: A progressão dos personagens os levaria a 
um saber absoluto de suas impossibilidades? Em que medida a autoconsciência não indeterminaria 
suas vidas, suas trajetórias? Ademais, como as duas obras discutem as questões de gênero, como 
as relações homoafetivas e seus conflitos, a comunicação também terá como objetivo um diálogo 
entre as reflexões de Hegel com o pensamento de Judith Butler. Em Subjects of Desire (1987) Judith 
Butler, enquanto leitora e estudiosa do pensamento hegeliano, propõe a discussão fenomenológica 
concatenada às reflexões de gênero. Assim, a teórica questiona o pensamento de Hegel no sentido 
de compreendê-lo que é possível pensar no herói infeliz apenas enquanto homem, não abrindo a 
possibilidade para suas diferenças. Além disso, enquanto Hegel entende a progressão do herói como 
um caminho para a autoconsciência, para Butler, somente a partir desse percurso que será possível a 
criação de sua identidade. Nesse sentido, Butler traz uma reflexão interessante para a comunicação, 
visto que os personagens das duas narrativas são sujeitos que vivenciam suas múltiplas identidades, 
ainda que de forma complexa. A discussão não terá como foco principal o gênero literário, mas sim 
o discurso, a narrativa. Entretanto, o conceito de “Bildungsroman”, o romance de formação, será 
interessante para fundamentar o processo de consciência e identidade dos personagens, que os 
levaria ao saber absoluto. Ainda que o romance de formação seja mais bem exemplificado na primeira 
obra, Marginais, visto que o texto é narrado em primeira pessoa, onde o personagem principal, 
Sérgio Pitboy, conta sua trajetória desde menino pelos bairros periféricos da Ilha do Sal, em Cabo 
Verde, também é possível encontrar elementos desse conceito em O diário de um hermafrodita, pois 
a personagem também narra sua trajetória de vida, ainda que seja um diário, e não um romance. 
Portanto, alguns questionamentos serão feitos, a partir das duas obras escolhidas, mais o arcabouço 
teórico selecionado, tais como: O movimento dialético de erros e acertos encontrados nas histórias 

desses personagens os levaria para que tipo de esclarecimento sobre suas vidas? Se os caminhos 
construídos afirmam as impossibilidades aos dois personagens, o saber absoluto da autoconsciência 
não desencadearia para um desencanto sobre a vida, a partir de uma consciência infeliz? Essas são 
algumas reflexões que serão discutidas na comunicação. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Fenomenologia 
Palavra-chave 3: Consciência 
Palavra-chave 4: Impossibilidade

Licia Maria Kelmer Paranhos (UFRJ) A ficção literária serve para quê?

O trabalho trata da obra do escritor sul-africano e John M. Coetzee, autor dos romances A Vida 
dos Animais (1999), Desonra (1999), Elizabeth Costello (2003) e Homem Lento (2005), entre 
muitos outros. Essas obras instauram uma espécie de metaficção na qual são traçados não só 
uma reflexão sobre a arte em geral, mas o exercício do pensamento a partir da obra de arte 
em particular. As narrativas transitam entre os campos da ficção e da filosofia e ressaltam na 
estrutura do romance os conflitos entre a razão e a imaginação criadora. Esses conflitos projetam - 
se contra o próprio romance e seu processo de academização e em um efeito inverso, transmutam 
tudo em ficção, uma vez que A Vida dos Animais é, na verdade, obra oriunda de duas palestras 
do autor em um tradicional encontro acadêmico na Universidade de Princeton sobre relevante 
tema ético, em que Coetzee surpreende ao apresentar uma narrativa ficcional no lugar de um 
ensaio filosófico como é de costume nestas ocasiões. Ao esgarçar essas medidas e transpor os 
limites de continentes, que embora dialoguem, são distintos, esse escritor sul-africano explora ao 
máximo a faixa estreita que restou à linguagem do romance entre ética e estética na interpretação 
ficcional do mundo. Recusando-se a se colocar diretamente no papel de conferencista e negando 
a própria autoridade em dar respostas ou direções, Coetzee ficcionaliza a palestra, criando 
para tanto um personagem – Elizabeth Costello. Ao contrário do que aparentemente sugere um 
recurso literário “pós-moderno”, ao refratar seu discurso e sua autoridade de conferencista, na 
verdade, instaura na literatura um território em que a questão ética ganha seu verdadeiro relevo, 
uma vez que assume a impossibilidade de oferecer a última palavra. Logo, os romances não se 
apresentam como objetos estéticos acabados, são sempre conscientes de si mesmos e inseridos 
numa espécie de jogo ou processo de feitura, para o qual o leitor é convocado a participar. Além 
dessa “autoconsciência linguística”, há também um sentido no qual a escrita ganha um corpo 
histórico reconhecível. Ainda que trate da situação sul – africana, como em Desonra, e em muitos 
de seus anteriores romances, Coetzee dá universalidade a questões de modo poderoso, uma 
vez que escreve sobre o sujeito europeu, deparando-se com a heterogeneidade e a diferença de 
forma profunda e perturbante. Apesar de escritores modernistas terem percorrido caminhos 
semelhantes, estes não se depararam com as mudanças decisivas de poder e autoridade que 
aconteceram no mundo conhecido como pós-colonial. Os trabalhos de Coetzee falam sobre o 
sujeito europeu neste lugar pós-colonial mais perigoso, cuja redistribuição de poder global que 
caracteriza a contemporaneidade, torna sua obra paradigmática. Seu trabalho articula algumas das 
preocupações fundamentais que assolam a crítica como um todo. A dificuldade da linguagem em 
apreender a verdade ou a autenticidade – constante indagação de sua obra – ou em apreender a 
verdade de outro ser através da linguagem que dispomos - caráter ético que permeia seu projeto 
literário o leva a discussões sobre como a linguagem nos escreve e nos lê, como chega a figurar, 
sendo o texto aquilo que traduz nossos pensamentos aos outros; o texto e, secundariamente, a fala. 
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Em suma, a dimensão crítica de sua obra compreendida tanto na auto - reflexibilidade econômica 
quanto no concomitante envolvimento com as complexidades da representação serão tratadas 
nesse trabalho como aspectos necessários para entendermos J.M.Coetzee. 
Palavra-chave 1: J M Coetzee 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Ética 
Palavra-chave 4: Estética

Valmir Percival Guimarães (UFOP) Razão cínica em Coração das trevas

“Razão cínica em Coração das trevas” objetiva a comparação da literatura de Coração das trevas 
(1899) do autor inglês Joseph Conrad (1857-1924) juntamente com o conceito de cinismo antigo 
e moderno. Peter Sloterdijk (1947) propõe a retomada do cinismo antigo e a renuncia do cinismo 
moderno, pois a dinâmica desse último é ambivalente e na obra de Conrad, enevoa ou torna tênue 
a linha entre a liberdade e a domesticação. Para todos os efeitos, Investigaremos a partir de uma 
base filosófica, a noção do conceito de cinismo retomada e reformulada por Peter Sloterdijk. Noção 
essa conexa ao conceito de cinismo grego que, por sua vez, se inscreve em uma longa tradição do 
pensamento ocidental que, ao contrário, é tão cara as reflexões contemporâneas na arte. Em nossas 
bases conceituais veremos que o cinismo grego aparece nos primórdios do que podemos chamar de 
civilização ocidental e se conformou como uma grande linhagem filosófica que ganhou contornos 
significativos na modernidade. Nos termos contemporâneos a ideia de cinismo aparece sob as mais 
diversas formas, desde as instancias privadas às públicas. Assim, a partir de uma comparação entre 
o cinismo grego e o cinismo moderno representaremos o último propriamente à luz da literatura 
Coração das trevas de Joseph Conrad. 
Palavra-chave 1: Cinismo 
Palavra-chave 2: Conrad 
Palavra-chave 3: literariedade 
Palavra-chave 4: Verdade

Cesar Augusto López Nuñez (UFMG) Mito, estética e política ou a recuperação do tempo perdido?

O mito é sempre uma narração que procura explicar o universo, o mundo e o lugar do homem 
nesses dois espaços. Nesse sentido, os poderes do mito não se têm perdido com o tempo, mas se têm 
transformado em premissas muitas vezes abstratas que nos conduzem a esquecer sua permanência 
na vida prática do homem. A velha imagem da luz foi empregada no mito judaico do Gênese, na 
alegoria platônica da caverna, até o Iluminismo kantiano e continua tendo vigência na hora de pensar 
os regimes de visualização do mundo como pensou Foucault. Mas, o que quer dizer tudo isto? Que o 
mito é uma proposta de compreensão do ser e de sentir o ser. A relação do mito e da estética é muito 
antiga, porque o que procura toda narração é gerar modos de sentir a uma comunidade. Em outras 
palavras, o que sentimos pertence a um regime de ontológico que tem sido contado e assimilado por 
um grupo humano. Finalmente, todo sentir implica um modo de agir, de administrar as potências do 
mundo que sem problemas poder-se-ia chamar de política. Em um processo, mais ou menos inverso, 
para compreender esta, teríamos que retroceder até os seus princípios ontológicos (míticos) para 
estabelecer um possível diálogo. O marco de leitura das terras colonizadas foi sempre aquele oferecido 
pela mítica hegemônica ocidental, quer dizer, o grande sistema judaico-cristão e grego-platônico. Isto 
nos conduz a reconhecer que jamais, ou poucas vezes, se tem lido América Latina com suas próprias 

(porque não temos apenas uma) ontologias, estéticas e políticas. Eis aqui a pertinência de algumas 
literaturas que tentam recuperar os princípios hermenêuticos que ainda sobrevivem. Os casos que 
podemos citar são O Guesa de Sousândrade, Grande Sertão: Veredas de João Guimaraes Rosa, Pedro 
Páramo de Juan Rulfo, El pez de oro de Gamaliel Churata, El zorro de arriba y el zorro de abajo de José 
María Arguedas etc. Em nossa comunicação exporemos a relação entre o mito, estética e política e a 
sua relevância no labor da criação literária. A base teórica empregada será a proposta de conceitos de 
Deleuze e Guattari, como rizoma, desterritorialização, devir, por exemplo. Por outra parte, em relação 
às ontologias ameríndias que guiam alguns textos, partiremos dos aportes de Eduardo Viveiros de 
Castro, como perspectivismo e multinaturalismo. Assim, o nosso interesse se concentrará em propor 
uma crítica ao molde monológico e homogeneizante, sem esquecermos o valor desse molde e seus 
limites metodológicos. 
Palavra-chave 1: mito 
Palavra-chave 2: estética 
Palavra-chave 3: política 
Palavra-chave 4: descolonização

Alberto Bejarano (CyC) Pintura y literatura en Pablo Montoya

En el marco de la literatura comparada uno de los ejes más fecundos de los últimos años se dirige a la 
repensar la relación entre literatura y otras artes, ya no bajo la óptica de la “correspondencia” (más 
propia del modelo clásico de Baudelaire a Benjamin) sino a una suerte de interacción performatica 
en la que se contaminan y se transforman las concepciones previas de lo que suele llamarse “pintura”, 
“literatura”, “arte”, etc. En nuestra ponencia exploraremos la migración del concepto de “movimiento” 
de la pintura a la literatura (y viceversa) en las novelas del escritor francés Pierre Michon, “Los onces” 
y del colombiano Pablo Montoya, “Tríptico de la Infamia”, en donde los dos escritores se preocupan por 
sumergirse en los entretelones de los talleres y estudios de los pintores, preguntándose por el aura del 
trazo, por la concepción kinética de la pintura y por los efectos que ésta puede tener en las búsquedas 
estéticas contemporáneas. Será cuestión igualmente de analizar las técnicas que emplean Michon y 
Montoya para describir estos procesos y la contemplación poética que generan. 
Palavra-chave 1: pintura 
Palavra-chave 2: pablo montoya 
Palavra-chave 3: filosofía francesa

Adilson Pereira (UniFOA) Anônimos Literatos: uma análise da influência do pensamento de Karl 
Marx na “Literatura Do Cotidiano” expressa na estética do Teatro do Oprimido.

O presente trabalho tem por objetivo analisar a influência do pensamento de Karl Marx (1818-
1883) e de Gramsci (1891-1937) na construção da denominada “literatura do cotidiano”, conceito 
que inferimos a partir da concepção da estética do teatro do oprimido. Parte-se do princípio de que 
Literatura e teatro são duas artes que se relacionam profundamente e proporcionam reflexões sobre 
o cotidiano. O teatro do oprimido, concebido por Augusto Boal (1931-2009), concebe sua formulação 
a partir da linguagem literária emergente das situações do cotidiano e, privilegia, sobretudo, aquelas 
situações silenciadas pelos aparelhos ideológicos, em que a voz, não audível aos cânones midiáticos, se 
torna viva e pulsante na fabricação dos textos dessa modalidade de teatro. Nesse sentido, o texto, no 
teatro, se irmanaria à literatura e, como sabemos ser a produção da literatura, entre outras dimensões, 
a construção de sentido para o que os sujeitos possam conhecer a si mesmos e os contextos nos quais 
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se encontram, a construção dos textos nessa forma de teatro poderia ser concebida como “literatura 
do cotidiano”. A designação “literatura do cotidiano” deve ser compreendida aqui no sentido de ser o 
cotidiano o objeto dessa construção textual, aquém dos processos de validade epistemológica acerca 
do que é literatura em termos acadêmicos. Assim, no intuito de tornar essa investigação possível, 
serão analisados o conceito de sujeito e a constituição material da consciência humana a partir das 
relações estabelecidas com o cotidiano social, isto é, das relações que se inscrevem das necessidades 
humanas relativas à sobrevivência e aquelas advindas da busca de justiça social. Para isso temas 
como a consciência dos direitos fundamentais, a autonomia como desalienação, as relações morais 
inerentes à dimensão da construção da autonomia dos sujeitos ou ética humanista, a análise acerca 
do pensamento sensível-corpóreo, o pensamento simbólico que marcaria as relações humanas; enfim, 
com esses temas pretendemos demonstrar as bases constituintes da denominada estética do oprimido 
e de sua relação com a constituição de uma “literatura do cotidiano”. A construção desses sujeitos na 
denominada “literatura do cotidiano”, isto é, naquela expressão literata construída por sujeitos que 
estão afastados do centro canônico literário e que, tal como os autores consagrados, abordariam em 
sua produção as questões inerentes à existência humana e as dificuldades enfrentadas pelo humano 
em seu cotidiano. Nesse sentido, concebemos o fundamento da “literatura do cotidiano”, como 
expresso, sobretudo, pela cultura oral, em que os meios simbólicos (palavras) e os meios sensíveis 
(som e imagem), resultam na criação textual do teatro do oprimido, possibilitando emergir, de modo 
consciente, a autonomia dos sujeitos como exercício de cidadania. A emersão desses sujeitos anônimos 
ao sistema canônico que, pela via da produção criativa de seus textos tornam-se sujeitos motores de 
uma consciência ética e estética e, em certo sentido, tornam-se sujeitos potenciais do que a literatura 
canônica poderá reconhecer no âmbito acadêmico. Assim, os denominados anônimos literatos, que 
encontram no teatro do oprimido garantias de expressão de suas identidades, podem ser reconhecidos 
como autores, mesmo que relegadas ao silêncio da cultura de massa. 
Palavra-chave 1: Anônimos literatos 
Palavra-chave 2: literatura do cotidiano 
Palavra-chave 3: estética do oprimido 
Palavra-chave 4: teatro do oprimido

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Almir Gomes de Jesus (UNEMAT) Luiz Ruffato e a prosa do contemporâneo: os (des)sentidos do 
homem na dialética vida/morte

Nosso objetivo ao fazer a leitura do conto “O profundo silêncio das manhãs de domingo” (2006) de 
Luiz Ruffato é o de pensar a morte/suicídio como aspecto incontornável da experiência humana, 
condição que a/o torna tão permeável ao discurso literário e filosófico. Por esta razão, acreditamos 
ser lícito pensar os embricamentos múltiplos que se estabelecem entre literatura e filosofia no 
texto ruffatiano, principalmente em virtude da extrema argúcia narrativa do escritor mineiro e de 
sua capacidade de agenciar profundos questionamentos sobre a condição humana. Nesse sentido, 
procuramos compreender os modos pelos quais ruffato problematiza a experiência da perda e da 
morte através da vivência cotidiana de personagens ordinárias, cujos sentimentos e emoções são 
expressos num discurso esteticamente elaborado e conectado a seus estados anímicos. Mais do 
que isso, pretendemos considerar os sentidos que se formam tanto na consciência das personagens 
literárias quanto na própria consciência do leitor sobre a finitude corpórea, já que entendemos ser 

característico dos discursos filosófico e literário a busca de uma compreensão mais acurada das 
relações que o homem estabelece com o mundo e consigo mesmo. Diante deste objetivo, propomos 
ler o conto supracitado procurando entender as ressonâncias do suicídio na psiquê das personagens, 
que se revolvem sobre a conflituosa dinâmica vida/morte, e perceber os significados desse ato para a 
compreensão da realidade. Em concordância com esta tentativa sempre problemática de entendimento 
do real encenada no conto, pretendemos ainda coadunar a perspectiva filosófica que se detém sobre 
a relação do homem com seu próprio perecimento, especialmente quando este é autoinfligido. Por 
isso, procuramos no pensamento de Vladimir Jankelevitch (2004), Emil Cioran (1969), André Comte-
Sponville (2002), Zygmunt Bauman (2009) e Albert Camus (1989) as bases de um raciocínio mais 
esclarecido sobre o suicídio e sobre seu sentido para a experiência humana no mundo. É importante 
salientar que o cotejo destes vários pontos de vista contribui para se pensar os modos pelos quais 
a narrativa ruffatiana erige um espaço de questionamento dos sentidos mais cristalizados sobre 
o suicídio, ao mesmo tempo em que propele a discussão dos modos pelos quais lidamos com a 
experiência do fenecimento. Assim, mantendo-nos sempre próximos ao texto perceberemos que 
a inter-relação profícua que se estabelece entre a obra de ficção e as questões filosóficas permite 
o perscrutamento de uma dimensão mais profunda da realidade humana, como está apontada no 
próprio título do conto, dando vazão a uma série de inquirições que nos levam a reconsiderar o nosso 
relacionamento com a exterioridade de nossos corpos bem como com a interioridade, ação esta que 
tão bem é representada pela atividade filosófica e literária. 
Palavra-chave 1: Luiz Ruffato 
Palavra-chave 2: Suicídio 
Palavra-chave 3: Morte 

Juliana Serôa da Motta Lugão (UFF) Walter Benjamin e Siegfried Kracauer entre o fragmento e a 
Kurzprosa.

Esse trabalho apresentará dois textos, um de Walter Benjamin e outro de Siegfried Kracauer, a saber 
Infância em Berlim por volta de 1900 e Straßen in Berlin und anderswo [Ruas de Berlim e outros 
cantos]. Os dois autores, identificados com a Teoria Crítica, muitas vezes influenciam modos de leitura 
que percorrem suas obras rastreando e decantando conceitos, deixando de lado a contribuição literária 
de cada um. Sem negar a importância e relevância do pensamento teórico-crítico de Walter Benjamin 
e Siegfried Kracauer, entende-se que negligenciar a contribuição literária dos dois autores em suas 
épocas compromete a compreensão das respectivas obras e, claro, dos conceitos nelas apresentados e 
explorados. A escolha de Infância em Berlim e Ruas de Berlim é, pois, estratégica. De caráter notadamente 
literário, ambos resistem na própria forma à referida busca de conceitos e demandam a análise textual 
(e, por vezes, até filológica) como metodologia de abordagem. Além disso, o caráter fragmentário desses 
dois textos será de importância central nesta apresentação. Por um lado, o fragmento insere Benjamin 
e Kracauer na tradição filosófica inaugurada pelos românticos do Grupo de Jena, que, em rápido e 
insuficiente resumo, defendiam o fim da separação entre poesia e filosofia e abriram caminho para a 
prática da filosofia que se afasta dos grandes tratados – o pensamento a partir de aforismas se tornando 
um grande exemplo. Por outro lado, o mesmo texto torna os dois autores parte da modernidade literária 
e a chamada prosa curta (Kurzprosa), em que se inserem autores como Kafka, Musil, Bloch. Faz parte 
da leitura dessa literatura moderna, a relação da escrita com a visualidade, como a grande influência 
das vanguardas artísticas, ou até o impacto da invenção de novas técnicas como a fotografia e o cinema 
– temas de que os dois autores tratam também em seus ensaios. Esse lugar fronteiriço ocupado Walter 
Benjamin e Siegfried Kracauer torna ainda mais instigante a leitura de suas obras, pois é preciso atentar 
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não apenas para as constelações em que se inserem suas produções, mas também, e ao mesmo tempo, 
para as constelações que os próprios autores parecem ter cria e reformulado, sem descanso, com seus 
escritos. Filosofia e literatura se encontram sem ofuscarem uma a outra, criando diferentes caminhos a 
serem percorridos em cada uma das disciplinas e novos contornos para as fronteiras entre elas. 
Palavra-chave 1: Siegfried Kracauer 
Palavra-chave 2: Walter Benjamin 
Palavra-chave 3: Modernidade 
Palavra-chave 4: Fragmento

Raquel Patriota da Silva (UNICAMP) Sobre Crítica Imanente: Contribuições de Theodor Adorno 
aos estudos literários

Procedimento transversal aos estudos literários e à Filosofia, a análise ou crítica imanente implica que 
o conhecimento adequado de um objeto cultural depende de uma aquiescência do sujeito em relação 
aos limites e as contradições encerrados no próprio objeto. Theodor Adorno acolhe esse procedimento 
e tematiza-o em diversos momentos de sua obra – de modo mais claro no ensaio “Crítica Cultural e 
Sociedade” [Kulturkritik und Gesellschaft] –, tendo em vista um tipo de atividade intelectual que não 
reduza o objeto estudado a princípios externamente projetados sobre ele, mas que seja capaz de nele 
resgatar um teor de verdade social e histórico. A noção de crítica imanente em Adorno, contudo, é 
ainda mais complexa do que isso, pois não se trata apenas de um método de apreciação judicativa 
de obras literárias ou fenômenos culturais, nem muito menos uma investigação rigorosa e objetiva 
de textos literários. Seria mais adequado tratá-la enquanto uma crítica da experiência, ou seja, como 
a autorreflexão subjetiva mediada por artefatos culturais, do que como análise de objetos enquanto 
aquilo que permanece fora do horizonte da experiência. Não há objeto puro, previamente existente e 
a ser depurado do sujeito em relação a qual ele se constitui. Para Adorno, uma vez que a obra literária 
não é simplesmente um objeto dado, mas um complexo de contradições históricas formalmente 
sedimentadas, é precisamente a subjetividade autorreflexiva que permite o descerramento desses 
conteúdos. Nesse sentido, a análise de Adorno quer evitar tanto a chamada crítica impressionista, 
praticada de maneira corriqueira e generalizada em sua época, quanto os juízos supostamente “apenas 
analíticos”. Para Adorno, a pretensão à neutralidade judicativa, implicada numa tal postura, apenas 
produziria enunciados estéreis sobre arte, vinculados à “racionalidade instrumental”; da mesma 
forma, a pura impressão subjetiva não consistiria numa experiência real sobre a posição do homem 
em sociedade, limitando a objetividade da obra ao subjetivismo do gosto burguês. Nossa comunicação 
pretende discutir o sentido de crítica imanente na obra de Adorno e suas possíveis contribuições para 
a crítica literária, em três momentos: primeiramente, consideraremos sua análise sobre o declínio da 
crítica literária na Alemanha no contexto do pós-guerra, que acompanha a crise da experiência artística 
– tema presente sobretudo no texto Zur Krisis der Literaturkritik [Sobre a Crise da Crítica Literária]; 
num segundo momento, procuraremos explorar a relação que sua noção de crítica imanente mantém 
com uma “crítica transcendente”, mostrando como a “imanência” adorniana é necessariamente 
dinâmica; por fim, considerando algumas referências teóricas dos estudos literários, procuraremos 
desenvolver mais especificamente quais podem ser as contribuições dessa “imanência dinâmica” 
adorniana, em contraposição à forma mais corrente com que se concebe a “análise imanente” das 
obras literárias. 
Palavra-chave 1: Crítica 
Palavra-chave 2: Estética 
Palavra-chave 3: Dialética

Luciana Molina Queiroz (UNICAMP) A utopia negativa em Bartleby, o escrivão: Uma história de 
Wall Street

Esta comunicação busca analisar a obra Bartleby, o escrivão: Uma história de Wall Street (1856), 
de Herman Melville, destacando seu conteúdo político. Para fazê-lo, discutimos alguns aspectos de 
leituras famosas de Bartleby, como as de Deleuze, Agambén, Žižek, Hardt e Negri. A intenção é mostrar, 
através de uma análise formalista, que o conteúdo ético-político da novela advém do que o filósofo 
Theodor W. Adorno chamou de “utopia negativa”. A novela faz uma “promesse de bonheur” (promessa 
de felicidade) para o leitor, o que instiga a imaginação política. 
Palavra-chave 1: Herman Melville 
Palavra-chave 2: Política 
Palavra-chave 3: Utopia Negativa 
Palavra-chave 4: Theodor W. Adorno

Tauan Fernandes Tinti (UNICAMP) Visão panorâmica e camuflagem literária, ou Lolita como ponto cego

De um lado, Franco Moretti, que decerto mal contém um sorrisinho triunfante ao afirmar que para se 
alcançar a compreensão do conjunto formado por um volume incomensurável de obras – i.e. para uma 
história literária consequente – é necessário deixar de lê-las atentamente – abandonando assim o close 
reading, como alguém que descarta um lastro dispensável para poder ganhar altitude. Sua metodologia 
une dois procedimentos para os quais a ideia de totalidade da obra advém também supérflua, outro saco 
de areia a ser arremessado para que o voo da compreensão panorâmica seja de fato alçado. O primeiro é 
micrológico: a investigação de procedimentos cada vez mais recorrentes e em suas transformações mínimas, 
como as pistas nas histórias de detetive; o segundo é macrológico, atento à longue durée da evolução dos 
gêneros literários. A inspiração de tal junção é reconhecidamente darwiniana: os diferentes gêneros evoluem 
competindo entre si, substituindo-se uns aos outros, através de “exaptações” relativamente aleatórias de 
seus procedimentos característicos. Nessa analogia, sobreviver corresponde a conquistar (e sustentar) uma 
quantidade suficientemente grande de leitores interessados – em outros termos, uma fatia de mercado. Do 
outro, Vladimir Nabokov, inimigo jurado de todo pensamento de intenção generalizante – em especial dos 
sistemas de Marx, de Freud e de seu arqui-inimigo Darwin. Para Nabokov, o mimetismo natural de certas 
espécies, que se assemelham ao ambiente com um requinte que em muito ultrapassa a capacidade perceptiva 
de seus predadores, é prova cabal da mentira da seleção natural, por ser, da perspectiva dessa sobrevivência 
cega, mero desperdício de energia. Tal mimetismo seria a manifestação de uma beleza a ser contemplada 
por olhos humanos, pistas de uma intenção criadora que reconforta ao afirmar o sentido do mundo. Não 
é preciso forçar muito os olhos para ver que Nabokov imagina um Criador para na verdade falar de suas 
próprias criações – e sem que talvez o saiba. Nesse sentido, esta comunicação propõe uma leitura da criação 
mais famosa de Nabokov pelo prisma do mimetismo natural como contraponto crítico à visão panorâmica 
avançada por Moretti: a literatura vista de longe encontra na camuflagem mimética o seu ponto cego. Lolita 
finge ser algo que não é – mero bestseller risqué – como tentativa de manter vivo um núcleo oculto de valores 
modernistas já erodidos pelo tempo. Porém, é necessário ainda o terceiro lado do argumento, a partir de 
Adorno: afinal, se o filósofo caracteriza em certo momento a cultura como a reivindicação do particular 
diante do universal, lembra também que nenhuma libertação integral da racionalidade utilitária será 
alcançada pela união das duas esferas separadas da arte elevada e da cultura de massas. 
Palavra-chave 1: Vladimir Nabokov 
Palavra-chave 2: Theodor Adorno 
Palavra-chave 3: Franco Moretti 
Palavra-chave 4: Modernismo tardio
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Jorge Luis Verly Barbosa (UFES) Entortando as linhas da canção: Sérgio Sampaio à luz da Teoria 
Estética de Adorno

A proposta central deste trabalho é realizar uma leitura de parte do cancioneiro do capixaba Sérgio 
Sampaio a partir de algumas das ideias-força centrais presentes na Teoria estética (1970) de Theodor 
W. Adorno. Partindo da premissa de que, a despeito de constituir-se como um compositor de música 
popular – o que, parti pris, caracterizaria suas canções como um mero produto da indústria cultural 
e, portanto, desartificada (Entkunstung) –, a abra de Sampaio obra representa, ao mesmo tempo, uma 
profunda dissidência em face do mainstream e uma aguda crítica à roda viva dos produtos culturais 
padronizados em nome do capitalismo tardio. Crítica essa que não se alia ao mero plano do engagment 
e tampouco é caracterizada por uma desconexão absoluta com a história, mas que se mensura no modo 
marginal com que produziu suas canções, eivadas da estranheza em face dos tempos autoritários em 
que compôs a parte substancial de seu cancioneiro (década de 1970) e que, justamente por isso, são 
retratos da história sedimentada na forma, obras de arte autônomas em face do mundo administrado. 
A partir de canções como “Viajei de trem” (1973), “Velho bandido” (1976) e “Faixa seis” (1982), 
procuraremos evidenciar categorias da estética adorniana, como “autonomia”, “resíduo”, “antagonismo 
e forma” e, evidentemente, “conteúdo de verdade”. 
Palavra-chave 1: Sérgio Sampaio 
Palavra-chave 2: Theodor W. Adorno 
Palavra-chave 3: Teoria estética 
Palavra-chave 4: Canção

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|12:20]

SESSÃO 5

Dante Gatto (UNEMAT) A dialética do trágico

Esta comunicação ambiciona, de forma concisa e abrangente, circunscrever dialeticamente a situação 
trágica da condição humana. Deu-se andamento as reflexões por meio das evidências míticas do 
princípio, na religião dionisíaca, em um mundo homogêneo, e como se conquistou a solidão da 
individualidade pela produtividade do espírito, como argumenta Lukács (A teoria do romance). A 
solidão é salientada enquanto essência do trágico. A religião, por sua vez, se configura como uma 
resposta, um sintoma, da nostalgia humana do paraíso perdido que, de uma forma ou de outra, todas 
as religiões se voltam. Tal questão é acompanhada da reflexão em torno do nascimento da tragédia 
e do drama no convívio mítico de Dioniso e Apolo nesse processo, como pensou Nietzsche. A tensão 
do sentimento de incompletude e o desejo de unidade criaram condições propícias à ideia do Deus 
único. De tal tensão surgem as máscaras sociais e a consciência da impotência que não encontra 
limite, suscitando, pois, uma aproximação com a onipotência. Pensou-se a transformação operada na 
religiosidade do mundo arcaico ao domínio cristão, notadamente com Eliade (o sagrado e o profano), 
bem como o surgimento das demais instituições nesse processo, a palavra, a cidadania e a democracia, 
como básicas a tal reformulação, fundamentalmente a ideia que se tem de Deus. Neste ponto, 
Nietsche (Nascimento da tragédia, Genealogia da moral e Ecce homo) serviu como argumentação. 
A questão crucial que permeou as reflexões foi o avanço da racionalidade até ao racionalismo das 
ambições burguesas, em detrimento, como se defendeu, a nossa natureza irracional como está no 
pensamento de Miguel de Unamuno (Do sentimento trágico da vida). Queremos dizer que se a razão 
absorve o sentimento, por vezes tensamente, o que configura a nossa condição trágica, o racionalismo 
afoga o sentimento em nome de valores pragmáticos da sociedade voltada para o consumo e o 

lucro. Ora, da individualidade como resultado para a sobrevivência e calcinada pela convivência, 
construímos a individualidade pressionada por forças arquetípicas, isto é, a nossa individualidade 
que anseia pelo espírito de comunidade tão confortável, que foi perdido se depara, agora, com a nova 
comunidade, reconstrução da primeira, mas tomada pelo racionalismo, muito diferente da razão 
clássica. E alimentamos a própria máquina que nos escraviza o que insere mais lenha na fogueira da 
situação trágica. Ainda, refletimos a força do destino, ou seja, uma ideia de fatalidade que retornou 
na pós-modernidade, que inscreve o homem num contexto que o determina, a predestinação a ser 
isto ou aquilo, como defende Michel Maffesoli. Encaminhou-se tal reflexão, considerando a tensão 
desde sempre entre moira (destino) e anaké (necessidade). Refletiu-se o retorno do trágico na pós-
modernidade, como argumenta Maffesoli: o fim das utopias instaurou um presente eterno, conforme 
vicejava no mundo arcaico e terminamos, por fim, destacando a sabedoria trágica, tal como se 
identificou na filosofia nietzschiana. 
Palavra-chave 1: trágico 
Palavra-chave 2: religião 
Palavra-chave 3: sabedoria trágica 
Palavra-chave 4: Nietzsche

Adriana Monteiro Mendonca (UNEMAT) e Dante Gatto (UNEMAT) Natureza e cultura no trágico 
de José de Mesquita

Esta comunicação busca esclarecer um aspecto do trágico no conto “Magia do Luar” de José de 
Mesquita, do livro A Cavalhada (1927): o choque natureza e cultura. José Barnabé de Mesquita (1892-
1961) nasceu e morreu em Cuiabá, foi jornalista, advogado, romancista, contista e historiador. Publicou 
mais de trinta livros, nas áreas de história, genealogia e ficção (romances, contos, novelas) e poemas. 
Das obras ficcionais, destacamos seu único romance Piedade (1937) e os três livros de contos: A 
cavalhada (1927), Espelho das Almas (1932) e No tempo da cadeirinha (1946). Ocupou a cadeira nº 
7 da Academia Mato-grossense de Letras que ele fundou em 1921 e exerceu a função de Presidente 
até seu falecimento. Entendemos, conforme Nietzsche (1844-1900), que a dinâmica do trágico se 
sustenta na tensão Dionísio e Apolo e no viver com intensidade: um sim a vida, apesar de todos os 
problemas que não devem ser escamoteados, mas absorvidos com alegria, até dos sacrifícios, porque 
são reveladores da vida na sua inteireza. Para Aristóteles, a tragédia, inspirando pena e temor, opera 
a catarse própria dessas emoções. No entanto, para Nietzsche, para aclarar o mito trágico, deve-se 
procurar o prazer a ele peculiar na esfera esteticamente pura, sem qualquer intrusão no terreno da 
compaixão, do medo, do moralmente sublime. E é isto que Mesquita acaba fazendo, aproximando-se 
mais de Nietzsche do que de Aristóteles. A embriaguez dionisíaca é suscita pela natureza e o mito 
apolíneo absorve a cultura que racionaliza a natureza. Nesse processo é que se revela nossa condição 
trágica. Nietzsche está ligado à tentativa moderna de remitologização da cultura. Talvez o momento 
mais significativo nesse sentido esteja na visão do sátiro como ele identifica em O Nascimento da 
Tragédia ou Helenismo e Pessimismo. O coro de sátiros é a imagem mais verdadeira, mais real, 
mais completa da existência (coisa em si), em oposição ao homem culto (aparência), embora este se 
considere a única realidade. A imagem do sátiro, para os gregos, era acompanhada pela visão de uma 
natureza ainda não maculada por forma alguma de conhecimento, ainda não lavrada por qualquer 
forma de cultura. Representava, pois, o sátiro, o tipo primigênio do homem, a expressão das suas 
emoções mais altas e mais fortes, o sonhador entusiasta que cai em êxtase na presença do deus, a voz 
profunda da natureza que proclama a sabedoria. O homem culto, diante dele, torna-se uma caricatura 
mentirosa. No conto “A magia do luar”, o protagonista, por aspiração à natureza, refugia-se no campo, 
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mas a memória dos atrativos urbanos se lhe insinua, não em si, mas porque o protegem dos clamores 
mais profundos da sua sensibilidade em contato com a natureza. Dizendo de outra forma, a natureza 
desperta perspectivas perigosas à cultura, mas ao apelo da própria cultura se revela a contradição 
trágica. Emilio resolve se casar: se o amor é fruto da natureza, o casamento é fruto da cultura; se 
o amor é dionisíaco, o casamento é apolíneo e apesar da ligação entre ambos, digamos assim, sem 
catástrofes permanece sua essência trágica. 
Palavra-chave 1: trágico 
Palavra-chave 2: catarse 
Palavra-chave 3: natureza 
Palavra-chave 4: cultura

Patrícia Valéria Vieira da Costa (UEPB) e Eli Brandão da Silva (UEPB) A memória como 
mecanismo do trágico na poética de Francisco José Dantas

A afirmação de que há uma relação entre a filosofia e a literatura não é um mero acaso. Através de 
uma observação mais acurada, a análise destas ciências autoriza a impressão de que ambas caminham 
sempre unidas, permitindo-nos conjecturar acerca da existência de traços do pensar filosófico na 
literatura, ao passo que esta última também assume uma característica refratora de grandes debates 
oriundos da filosofia. Esta relação origina reflexões a partir das quais o texto literário é o meio pelo 
qual podemos meditar sobre aspectos filosóficos. Desse modo, na intenção de realizar um estudo 
que parta da interface literatura-filosofia, esse estudo pretende discorrer sobre a possibilidade de 
considerar a reflexão memorialística, o retorno ao passado, como a condição trágica do homem 
contemporâneo. Objetivamos, por meio da poética de Francisco José Dantas, em específico nos seus 
romances intitulados de Coivara da memória (1991); Cartilha do silêncio (1997); e Sob o peso das 
sombras (2004), partir da criação literária para uma reflexão sobre a existência, no que concerne 
em analisar, à luz das concepções do trágico na contemporaneidade, a condição do homem que, 
abandonado e profundamente solitário, locado num presente esvaziado e sem perspectivas de 
futuro, recorre ao passado para remoer uma vida de dor, como último ato de autoflagelamento e, 
paradoxalmente, reafirmação de vida. Para tanto, faremos uso dos aportes teórico-filosóficos de 
autores como Williams (2002), Eagleton (2013), Sarrazac (2013) e outros. 
Palavra-chave 1: Filosofia 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Reflexão memorialística 
Palavra-chave 4: Trágico

Larissa Costa da Mata (USP) Prometeu: o transe, o poder, a gênese

Em O nascimento da tragédia (1872), de Friedrich Nietzsche, Prometeu se remete ao afã titânico 
de Dioniso de tornar-se Atlas, mas também à ferida aberta, à carne lacerada, sugerindo que corpo 
e imagem não são passíveis de serem representados em sua totalidade. As interpretações do mito 
de Prometeu pela literatura de Hesíodo (em Teogonia e em O trabalho e os dias) e de Ésquilo (em 
Prometeu acorrentado), encenam manifestações diversas do fenômeno da origem da cultura. Essa se 
apresenta ora como a instauração do progresso pelo roubo do fogo, ora como a aproximação entre 
o titã e os homens graças ao ato criminoso e à punição tirânica de Zeus. Focaremos duas versões 
do mito na literatura brasileira, a de Glauber Rocha em Riverão Sussuarana (1978) e a de Murilo 
Mendes no poema “Novíssimo Prometeu”, de O visionário (1933), a partir das noções nietzscheana 

e heideggeriana da origem, segundo as quais Prometeu poderia ser visto, duplamente, como uma 
instância pós-fundacional, descentralizadora do cânone da literatura, e como instaurador do conflito 
com o poder dos Estados ditatoriais. 
Palavra-chave 1: Prometeu 
Palavra-chave 2: Murilo Mendes 
Palavra-chave 3: Glauber Rocha 
Palavra-chave 4: Origem

Ravel Giordano Paz (UEMS) Pensar as demandas: implicações ético-estéticas da espectrologia de 
Jacques Derrida nas teorias da narrativa

“Pensar o outro”: esse é o mote a partir do qual o historiador e cientista político Joanildo Burity 
desenvolve sua reflexão sobre, conforme o subtítulo do mesmo ensaio, “Derrida e a Teoria Social”. 
Escrevendo sob influxo do livro Espectros de Marx, Burity rejeita a ideia de uma indiferença do 
pensamento derridiano pelas questões de cunho político-social, afirmando que, pelo contrário, 
Derrida e Marx partilham, quando menos, uma mesma injunção ética: a de se fazer justiça ao outro. 
Porém, a alteridade, que na dialética historicista de Marx ainda guarda as marcas dos determinismos 
positivistas, é concebida de modo muito diferente em Derrida. O outro, para Derrida, é, por um lado, uma 
individualidade sempre absolutamente irredutível a qualquer assimilação identitária, e, por outro lado, 
algo que habita, indissociavelmente, a própria “identidade” alheia. Menos ou mais que uma manifestação 
psíquica ou de qualquer espécie, o espectro é índice dessa configuração paradoxal da alteridade: sua 
incerteza e imprevisibilidade, mas também a força de suas demandas, não raro manifestas na forma 
de injunções inesquiváveis. Em seu delineamento do motivo do espectro, Derrida se vale de uma figura 
dramático-literária: o fantasma do pai de Hamlet. É do Hamlet de Shakespeare, também, que Derrida 
extrai um dos motes principais de seu texto: “The time is out of joint”, sendo a própria duplicidade dessa 
disjunção (o desajuste social da realidade histórica e a não contemporaneidade a si do presente vivo) 
constitutiva do espectro. Entretanto, esse motivo também se presta a usos – ou, antes, a provocações – 
interessantes no âmbito das formas e teorias narrativas. Embora a instabilidade do espectro o impeça 
que ele constitua um ponto de vista, a figura do narrador guarda com ele muitas semelhanças para não 
ser pensada sob o seu prisma. Portador do que Derrida denomina um “efeito de viseira”, o espectro “vê 
sem ser visto”, e nisso instaura uma espécie de dissimetria radical no mundo pretensamente objetivo. 
Ao mesmo tempo, o espectro é sempre mais de um: outros espectros, outras demandas, sempre o 
acompanham, inviabilizando qualquer pretensão sintetizante ou unitarista. Nesse sentido, a diegese 
narrativa pode ser vista como um complexo jogo de espectros, ou seja, de demandas cuja dupla condição 
– de indissociabilidade e, ao mesmo tempo, irredutibilidade umas às outras – exige aproximações críticas 
mais desenvoltas que, por exemplo, as possibilitadas pelos conceitos bakhtinianos de dialogismo e 
polifonia. Ao mesmo tempo, porém, coloca-se a questão dos limites de tais aproximações, sobretudo a de 
se saber qual o lugar, nelas, da instância autoral. A questão de se saber, em suma, se é possível dissociar os 
espectros ideológicos e subjetivos autorais das demandas em jogo nas diegeses narrativas; e se a resposta 
for negativa, a de como evitar os equívocos e reducionismos do biografismo. São essas questões, que 
pontuaram implicitamente diversos trabalhos nossos ao longo dos últimos anos, sobre escritores como 
Machado de Assis, Edgar Allan Poe, Thomas Bernhard e Kurt Vonnegut, que enfrentaremos diretamente 
nesta comunicação. 
Palavra-chave 1: Derrida 
Palavra-chave 2: espectro 
Palavra-chave 3: narratividade
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Camila Chernichiarro de Abreu Corrêa (UnB) A dimensão histórica da estética de Clarice 
Lispector

Diante das inúmeras pesquisas críticas da obra de Clarice Lispector, esse trabalho tem como intuito 
discutir a dimensão histórica internalizada organicamente em sua estética intimista e diagnosticar 
as motivações sociais para o surgimento de um foco narrativo entranhado entre o autoritarismo e 
a libertação, o eu e a sociedade. Tendo como base teórica e metodológica a crítica literária dialética 
marxista e a perspectiva formativa nacional, a arte literária é encarada como um reflexo específico do 
desenvolvimento do ser humano no meio social. Específico, pois é na dialética autonomia-heteronomia 
que o artista consegue traçar um mundo próprio capaz de abarcar, pela sua negação, as contradições da 
realidade, conforme aponta Adorno (2003). O crítico contemporâneo Frédric Jameson (1985) afirma 
que a arte é histórica, e por sua recusa ao social, ela “representa o último refúgio da subjetividade 
individual em relação às forças históricas que ameaçam esmagá-las”. Mesmo que Marx e Engels não 
tenham reunido formalmente uma teoria da literatura, é possível recuperar nos seus escritos um 
arcabouço consistente que dão base à análise literária. A tradição do materialismo estético está calcada 
no fundamento de seu método. O método dialético, com o qual esse projeto corrobora, é o centro da 
teoria literária marxista, cuja essência reside na unidade indestrutível entre o absoluto e o relativo, 
conforme discute Lukács (2011). As atividades humanas, entre as quais a literatura se encontra, não 
se realizam de forma estanque e linear, mas no movimento de contrários que se aproximam, formando 
um todo, uma unidade processual e dialética. No entanto, essa perspectiva é pouco retomada quando 
se refere a autores cuja obra a existência humana é posta à prova. Os livros de Clarice Lispector são 
muitas vezes encarados como uma vitória estética “sobre um território ingrato, e não expressão 
dele” conforme afirma Roberto Schwarz (2006) sobre a tradição crítica da obra de Machado de Assis. 
Lispector teria sido “um meteoro”, juntamente com Guimarães Rosa, retomando a expressão de Luís 
Bueno (2001), caído por acaso em terras coloniais, e não o fruto, a expressão transfigurada nessa terra. 
Essa comunicação pretende dialogar com os estudos atuais pós-modernos que tendem a negligenciar 
o aspecto local como mediação fundamental para se atingir a universalidade. Se contrapor a essa 
percepção crítica a-histórica e fetichizadora é um dos objetivos dessa pesquisa. A obra clariceana está 
inserida na tradição do sistema literário brasileiro e é a transfiguração moderna da matéria que nutriu 
seus escritos, a matéria brasileira, que por sua vez, está em conexão com a tradição ocidental. Uma 
leitura formativa e dialética da obra de Lispector se faz necessária, haja vista que uma tendência crítica 
reúne outra, segundo Lívia Chiappini (1996): a narrativa que se autoquestiona é atravessada por 
questões existenciais, que não escamoteiam a luta de classes, mas a incorporam. A partir da análise dos 
principais romances clariceanos, busca-se compreender a unidade de seu projeto narrativo como parte 
da experiência brasileira e reunir dialeticamente o dado local ao caráter universal de sua escrita. 
Palavra-chave 1: Literatura e sociedade 
Palavra-chave 2: Estética intimista 
Palavra-chave 3: Clarice Lispector

Pablo Vinícius Dias Siqueira (UFMG) Filosofia do fracasso: ensaio com o pensamento selvagem 
de Clarice Lispector

Este ensaio pop tem o antiobjetivo de filosofar com Clarice Lispector por meio de uma experiência 
ético-poética e metateórica matizada de aforismos. A ficção de Lispector envolve-se de modo íntimo 
com a potência do pensamento reflexivo e com a crítica do pensamento estético desde Perto do coração 
selvagem (1944). Averiguar e rabear o pensamento em questão para então criar conceitos e conquistar 

assim o aforismo clariceano é o que está em jogo. Desse modo, tal pensamento, e o que está atrás 
do pensamento, como posto em Água viva (1973), é entendido como uma super-ação da mera ação 
e também como a prática profana de exuberância criativa que detona o senso-comum e também o 
senso especializado através da rebeldade política e da autoinvenção filosófica que ultrapassa a esfera 
eurocêntrica imposta. Pensar, com Lispector, é exercitar a subversão, é uma forma delinquente de agir, 
uma ação que contraria leis e regras, ordens e normas, algo que provoca espanto e caos, sobretudo 
pelo ímpeto com que se realiza, quase sempre apesar da autora e apesar das personagens. Pensar é 
um crime. Em contrapartida, por quais razões a ignorância, como é dito em “Os desastres de Sofia”, 
conto de A legião estrangeira (1964), é motivo de “ávida matéria” de sedução? E por que, afinal, para 
Lispector, pensar é desastroso? A outra pergunta que evita a mudez da resposta está no rumo do 
silêncio ou no fracasso da linguagem que a escritora cria em A paixão segundo G.H. que é o mesmo 
rumo dos aforismos que desnorteiam os movimentos negativos e complementares do pensamento 
metateórico e do pensamento da arte. Por meio de um feixe filosófico tais aforismos denunciam as 
sistematicidades voltadas para a aniquilação da subjetividade e da vida íntima da reflexão, como se 
pode ler em “Brincar de pensar” (1967). Assim, artefilosofia ou filosofia brincante, o pensamento 
clariceano, tão indecidível quanto indiscernível, faz cessar as ortodoxias e surge como lugar de 
encontro e pertencimento aos inadequados, portanto, surge como lugar do corpo e corpo de combate 
contra imposições morais, padrões estéreis e repetições religiosamente condicionadas tanto na 
sociedade e na cultura quanto no âmbito da ética, da estética e da política de gabinete que minam 
as trocas dialógicas. O pensamento profano de Lispector, pelo viés da ficção, privilegia a filosofia ao 
desfigurar os planos engessados desse lugar habitualmente ou historicamente restritivo, excludente, 
permanente, enfrentando assim o lugar comum do pensamento reflexivo, desedificando-se no aberto, 
esgarçando o próprio conceito de conceito, e provocando um pensamento alegre e contagiante 
que cria distâncias das meras oposições entre arte e pensamento. O que está em cena, afinal, é a 
transversalidade do pensamento selvagem de Clarice Lispector. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: Estética 
Palavra-chave 3: Ética 
Palavra-chave 4: Filosofia da Literatura

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Davi Alexandre Tomm (UFRGS) “image of our insane presence / on the surface of the earth”: 
imagens da sublime destruição em W. G. Sebald

A curta mas imponente obra do escritor alemão Sebald deixou marcas no meio literário desde a 
publicação de seus três primeiros livros em prosa no mundo de língua inglesa. A sentença dos críticos 
a respeito dessa obra foi cristalina como a prosa do autor: eis um grande escritor produzindo uma 
grande obra. Susan Sontag (2016), Cynthia Ozick (2001), entre outros, exaltaram a prosa cristalina, 
grandiosa, confidente e sublime do autor. Nota-se que há algo na escrita de Sebald que chama a 
atenção. Se para Sontag (2016) isso se liga à tradição de sua terra natal, de escritores como Jean Paul, 
Grillparzer, Walser, Bernhard, para Ozick, ele entra em uma linhagem mais antiga, que de Homero, na 
Odisséia a Dante, passando por Virgílio e até pelo Salmista, cantam e tornam belos temas tristes como 
a ausência, a perda, a saudade, a errância, o exílio, embelezando a dor para romantizar as sombras 
do irreparável (OZICK, 2001). Por isso a autora usa o termo “posthumous sublime” para dizer que 
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a escrita de Sebald é uma forma de resistir ao pesado fim que Adorno pôs à poesia após Auschwitz 
(2001). Mas por que “sublime”? Qual é a característica nos livros de Sebald que podemos relacionar 
a esse fenômeno, experiência, ou estilo? Será que o sublime em Sebald apenas resgata a tradição 
romântica e idealista alemã, de Kant e Schiller, ou traz algo de novo à reflexão sobre a estética do 
sublime, a partir de Adorno e Lyotard? O presente trabalho pretende apresentar elementos e traços do 
sublime na obra de Sebald, especificamente em The Rings of Saturn, focando principalmente na visão 
trágica que Schiller traz para a discussão do sublime, a partir de seus dois estudos sobre o tema, e da 
sua visão do homem em sua dupla natureza, de ser natural e ser moral, sempre em disputa. Essa visão 
será relacionada ao estudo de Freud, “O mal-estar na cultura”, que para Seligmann-Silva (2010) é um 
dos melhores textos sobre o sublime, no qual se destaca, principalmente, a relação entre o sublime 
e a morte. Os dois teóricos, a partir de suas respectivas perspectiva e com suas particularidades, 
apresentam a visão trágica do humano como um ser dividido entre natureza e razão ou cultura, 
em um embate onde a vitória do segundo elemento traz a ilusão da felicidade e do progresso que 
sempre acaba por levá-lo aos mesmos erros, a catástrofe e a destruição. Na escritura de Sebald este 
ser é posto em cena, a partir de uma ficção que não só questiona as suas próprias bases, por causa 
das intromissões de elementos biográficos na sua tessitura ficcional, como também o nosso lugar no 
mundo, a partir de uma visão cósmica, ou “Coign of Vantage” (Blackler, 2007), que enxerga a vida e a 
história a partir de suas redes de conexões que se multiplicam e complexificam, em um emaranhado de 
relações éticas e estéticas que talvez só a arte e a literatura conseguem apresentar. 
Palavra-chave 1: W. G. Sebald 
Palavra-chave 2: Sublime 
Palavra-chave 3: Ética 
Palavra-chave 4: Estética

Elis Sezana Spyker da Costa (UFRJ) Estética e política: um limiar em “Josefina, a cantora ou O 
povo dos camundongos”, de Franz Kafka

Em “Josefina, a cantora ou O povo dos camundongos”, Franz Kafka coloca em primeiro plano o lugar do 
artista e da obra de arte numa fábula na qual a própria experiência da literatura se encontra, segundo 
Deleuze, sob novos paradigmas, já distantes de uma estética. A literatura menor de Kafka, simbolizada 
perfeitamente no conto, requer desdobramentos que ultrapassam o estatuto tradicional da cultura e da 
arte. Resta, portanto, pensar a respeito da dimensão do artista, do público e da obra numa comunidade 
que não permite mais a plena existência daquilo que Walter Benjamin chamou de aura. A obra de 
Kafka em questão parece desenhar o limite da trajetória que a arte moderna percorreu e, assim, 
evidenciar a natureza dos impasses vividos pelos artistas e escritores durante o último século. Nesse 
sentido, levantaremos, nesta apresentação, algumas reflexões que versam sobre a figura do artista e 
o gesto artístico no conto, procurando pensá-los em diálogo, especificamente, com a chamada arte de 
vanguarda europeia. É a partir da concepção e dos propósitos artísticos das vanguardas do início do 
século XX que, na literatura kafkiana, encontramos o espaço para a possível formulação dos aspectos 
de uma arte que se distancia dos cumes da estética, para visualizar, numa arte menor, as perspectivas 
políticas, portanto éticas, às quais ficou destinado o percurso da obra de arte em nosso tempo. Ao 
pensar as noções fundamentais presentes na teoria da arte das vanguardas, Boris Groys toma o 
“universalismo fraco” como a chave com a qual podemos esboçar os aspectos filosóficos de obras como 
as de Franz Kafka e dos artistas de vanguarda. Autores como Agamben e Zizek fornecerão também, 
do ponto de vista filosófico, as concepções necessárias para desenvolvermos a pesquisa no sentido de 
entender o pensamento sobre a arte e a literatura, especialmente a obra de Kafka, numa leitura política 

e não mais puramente estética. Apagaremos, com isso, as fronteiras entre a ética e a estética, assim 
como Josefina, a cantora de Kafka, dissolve todos os possíveis limites entre a arte e o povo. 
Palavra-chave 1: Franz Kafka 
Palavra-chave 2: Vanguardas 
Palavra-chave 3: Estética 
Palavra-chave 4: Política

Gustavo Augusto de Abreu Clevelares (UFF) Ou atraído pela quase-criação

Nos seminários de preparação do romance, ministrados a partir do final de 1978, Roland Barthes 
declara em público que um desejo de escrever o atinge como um raio de sol. Colocando-se disponível 
para ser atravessado pelo impulso de inventar um objeto artístico-literário com base na sua própria 
experiência de escrita, o crítico expõe as vísceras do processo de fazimento de uma ficção que, 
interrompida pela morte, ou talvez por ser apenas uma simulação, não chegou a materializar-se. Daí, 
na insistência por não negar a contaminação entre o discurso acadêmico e a elaboração artística, 
Barthes propõe uma vida que se torne livro, demarcando-se como devir-aspirante a escritor de 
literatura. Sua obsessão por escrever, assim, engole a sua leitura, conjurando a hipótese de que o 
texto literário é o que ele verdadeiramente vive. Estudar um livro não terminado implica, em tese, a 
investigação acerca dos possíveis imbricamentos teórico-críticos que disparam seu ímpeto de criação. 
Para isso, reposicionando a discussão sobre o objeto barthesiano suspenso no tempo, esta proposta 
de estudo vai ao encontro de uma aventura na escrita ensaística a fim de inclui-se numa cadeia de 
discursos em torno desse exercício artístico intenso, que se atesta como ressonância de leituras e, 
também, como eros – pulsão escritural desejante. Nesse sentido, buscando ser outro, ou atraído pela 
quase-criação, o instante de produção literária de Barthes irrompe a permanência de um estado de 
escrita, e não de um acontecimento concluído, fazendo-nos pensar o seu desejo de aproveitamento do 
tempo antes do fim da matéria e, sobretudo, o exercício-performance de criar. 
Palavra-chave 1: quase-criação 
Palavra-chave 2: Roland Barthes 
Palavra-chave 3: Exercício-performance

Natália Fernanda da Silva Trigo (UNESP) A teoria do poético e o fragmento literário de Novalis: 
reflexões a partir de Walter Benjamin e da filosofia de Fichte.

O Frühromantik (primeiro romantismo alemão) se desenvolveu no final do século XVIII a partir de uma 
reunião de pensadores, que ficou conhecida como o Círculo de Jena. Seus principais representantes 
foram os irmãos Schlegel, Novalis, Tieck e Schleiermacher. Esse grupo propôs reflexões sobre a filosofia 
e as artes, criando novos conceitos e ideias sobre estética, obra, criação e teoria. Foram influenciados 
principalmente pelo conceito de crítica desenvolvido por Kant em suas Críticas e pela filosofia do Eu 
de Fichte, desenvolvida em sua Doutrina da Ciência. Walter Benjamin em sua tese O conceito de crítica 
de arte no romantismo alemão estabelece uma filiação entre os escritos dos primeiros românticos e 
a filosofia pós-kantiana. Procuramos, então, a partir da tese de Benjamin, refletir sobre a influência 
dessa filosofia nos fragmentos que refletem sobre a crítica e a obra literária do primeiro romântico 
alemão Novalis presentes em Pólen – utilizaremos a tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho. 
Buscamos analisar principalmente os fragmentos que refletem as teorias românticas acerca da poesia 
e do poético, resultando na concepção romântica da poesia transcendental, tentando compreender 
como se constitui o pensamento crítico sobre a linguagem poética, e como, a partir disso, se desenvolve 
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o conceito de crítica de arte romântica, e de que maneira a filosofia de Kant e de Fichte foram 
fundamentais para a construção dessas reflexões. Para refletir sobre o papel fundamental desses 
filósofos nos fragmentos de Novalis utilizaremos principalmente o Conceito de crítica de arte no 
romantismo alemão, de Walter Benjamin, tradução de Márcio Seligmann-Silva (2011). Como suporte 
crítico e teórico para essa reflexão utilizaremos estudos que discutem a tese de Walter Benjamin sendo 
eles, Ler o Livro do Mundo (1999) e O Local da diferença (2005) de Seligmann-Silva. Quanto à questão 
do fragmento como gênero literário desenvolvida pelos românticos nos valeremos das reflexões 
de Lacoue-Labarthe e Nancy (1978). Usaremos sobre a gênese e desenvolvimento do primeiro 
romantismo alemão e a influência da filosofia de Kant e Fichte em seus pensadores as discussões 
de Safranski (2010), Scheel(2010), Kneller (2010), Szondi (1975), Duarte (2011), Bornheim (2008) 
e Costa-Lima (2005). Utilizaremos ainda, estudos anteriores que analisaram a obra de Novalis, em 
especial o de O’Brien (1995) e o de Schefer (2011). A partir das reflexões propostas por esses autores, 
analisaremos alguns fragmentos de Pólen de maneira a discutir as concepções inovadoras em relação à 
poesia, à filosofia, à estética e à crítica que Novalis desenvolve, e como a filosofia de Kant e Fichte foram 
fundamentais para essas reflexões, abordando como Benjamin também discute essas questões. 
Palavra-chave 1: Novalis 
Palavra-chave 2: Fichte 
Palavra-chave 3: Frühromantik 
Palavra-chave 4: fragmento literário

Pedro Alegre Pina Galvão (UFRJ) O primado ético na obra de Robert Musil

Podemos pensar todo o romance inacabado de Robert Musil, desde sua forma, como um comentário 
poético e filosófico a respeito da possibilidade de uma fundamentação ética em novos termos. Isto é, 
do ponto de vista estético e político, a obra de Musil tem como base uma ética. A figura do homem sem 
qualidades, ponto culminante da noção de sujeito na modernidade, aparece como crise e reviravolta 
dos paradigmas de uma cultura em franco declínio. A Viena do início de século aparece, na obra de 
Musil, como um pequeno mundo no qual o homem parece reconhecer o seu fim – ao menos o homem 
como conhecemos. Com que categorias podemos pensar um novo homem em um novo tempo? 
Como, entre o passado e o futuro da cultura ocidental, enfrentar os desafios políticos a altura da 
tarefa colocada pelo mundo do capitalismo global? Os caminhos que levam a essas respostas passam 
pelas noções de ética e de negatividade que, singularmente, vemos articuladas por Robert Musil, em 
O homem sem qualidades. Este trabalho faz parte de uma pesquisa que, unindo a obra de Giorgio 
Agamben e de Robert Musil, colocou o pensamento sobre a ética como fundamento político no contexto 
contemporâneo. Isto é, no mundo moderno da política, não é possível prescindir de uma noção ética, 
que o fundamenta. Nesse sentido, até do ponto de vista da literatura, é a ética, e não uma estética, que 
deve conduzir o pensamento sobre a arte. Robert Musil foi um dos escritores do último século que se 
voltou contra uma noção puramente estética da obra de arte. Ele a pensava, primeiramente, como uma 
ética. E o caminho que perseguiu, na imagem do homem sem qualidades, para escrever por mais de 
vinte anos seu romance ainda assim inacabado, foi uma negatividade da sua própria forma narrativa. 
Forma que é correlata à subjetividade de Ulrich. É a partir de uma noção de negatividade que podemos 
chegar até a formulação de uma ética como potência tal como Agamben imaginou a política que vem. 
Palavra-chave 1: Ética 
Palavra-chave 2: Negatividade 
Palavra-chave 3: Robert Musil 
Palavra-chave 4: O homem sem qualidades

Manuela Fantinato (PUC-Rio) Vilém Flusser: ensaio, prática e reflexão

O nome de Flusser é amplamente conhecido no mundo ocidental, quase invariavelmente associado 
a uma filosofia ou teoria dos novos meios de comunicação. Tcheco de nascimento, foi incluído no rol 
dos pensadores de tradição germânica, embora tenha passado mais de 30 anos no Brasil, para onde 
veio fugindo da ameaça nazista. Por aqui, publicou diversos livros, foi ativo colaborador na imprensa 
e atuou em importantes universidades e espaços institucionais. Ao longo de sua vida, dedicou-
se aos mais variados temas, da escrita às imagens técnicas, da arte à ciência, do existencialismo à 
epistemologia. Sempre avesso a classificações e à criação de sistemas ou metodologias, rejeitava 
a determinação de filósofo, preferindo a de escritor. Por muito tempo, a obra de Vilém Flusser 
permaneceu pouco estudada no Brasil, não obstante o papel que desempenhou no debate cultural, 
sobretudo paulista, dos anos 1960. Seu projeto intelectual se mostra uma rede imbricada de conceitos 
e ideias que, à primeira vista, parecem díspares. É possível, entretanto, compreendê-lo em um quadro 
mais amplo de crítica epistemológica da modernidade, que, no seu caso, parece indissociável de sua 
vida e de sua prática, que tem no ensaio um sentido particular. O exílio parece ser uma instituição 
fundadora do pensamento de Vilém Flusser, uma espécie de metáfora cujo sentido ele subverte, 
compreendendo-a como potência produtiva. Trata-se de uma experiência que desestrutura sua relação 
com passado e futuro, no sentido que lhe furta ambos, e com a noção de uma identidade estável, mas 
que também lhe concede liberdade para as futuras escolhas que faz. Cada uma de suas obras é, assim, 
consequência da liberdade de pensar e de expressar-se, mas também de inventar-se enquanto um 
intelectual que não se fixa em lugares ou áreas de conhecimento. Não à toa elege o ensaio como meio 
para articular seus pensamentos, essa forma que, segundo Adorno, aparece como a negação de todo 
método, que eleva a própria experiência ao status de autoridade de conhecimento, que não parte do 
princípio, nem se orienta ao fim. Não se trata de um meio, mas uma prática com acepções intelectuais 
e estéticas. Por meio dela, rejeita conceitos estáveis e absolutos, produzindo obras que criam unidade 
a partir da fragmentação, ideias que só se completam em relação e interação umas às outras. Ao 
recusar a linearidade e as explicações fechadas, ele atua no sentido de contestar, na prática da escrita, 
o projeto de uma modernidade pautada no progresso estável da civilização, que mostrou seus limites 
nos eventos em torno da II Guerra Mundial. O pano de fundo que aí se estende é a crise das referências 
e símbolos que articulam o mundo contemporâneo e o saber tradicional. 
Palavra-chave 1: Vilém Flusser 
Palavra-chave 2: ensaio 
Palavra-chave 3: exílio 
Palavra-chave 4: filosofia

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|12:30]

SESSÃO 7

Thiago Gonçalves Souza (UERJ) A poesia e as cidades em Santo Agostinho

Tendo em vista o panorama das relações entre o pensamento filosófico e a atividade poética, baseadas 
em uma longa tradição de persistente controle disciplinar, ético e teórico, tal como nos apresenta, por 
exemplo, o filósofo Benedito Nunes (1999, 2010), a investigação proposta neste estudo se empenha 
em analisar, no interior do conjunto conceitual apresentado por Agostinho de Hipona (354-430), as 
estratégias de vigilância discursiva do âmbito filosófico e teológico sobre a linguagem poética. Para tal, 
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procuraremos observar a articulação de três eixos distintos: o que sustenta a compreensão do santo 
Doutor acerca da natureza do conhecer e do papel da linguagem no processo do conhecimento e do 
ensino, assim como se nos é apresentada na obra De magistro, de 389; o que sustenta, de acordo com 
Agostinho, a dinâmica da ética cristã, guiada pelo conceito e pela experiência da caridade, que põe 
em relação os homens entre si e estes com Deus no sentido da compaixão e da fraternidade, como é 
exposto nas Confissões, a autobiografia escrita por volta de 397; e o da linguagem poética, praticada 
ou no teatro, no contexto da tragédia e da comédia, ou na ocasião dos festejos populares em honra 
dos deuses, ou mesmo no contexto litúrgico do hino: três situações de uso da palavra poética postas 
sob uma crítica severa, apresentada principalmente nas já citadas Confissões e em A cidade de Deus, 
publicada entre 413 e 426 – sendo que cumpre ressaltar ainda o fato de essa crítica encontrar amparo 
em obras como Contra os acadêmicos, diálogo datado de 386 (considerado a mais antiga obra de 
Agostinho), em que o autor nega, de modo veemente, a possibilidade de ascensão espiritual por meio 
da contemplação das belezas artísticas, o que havia sido assumido pelo neoplatonismo, uma das fontes 
do pensamento do Bispo de Hipona; ou ainda A doutrina cristã, cuja redação se inicia em 397, tendo 
sido concluída apenas em 426, na qual se propõe uma classificação para o conjunto das artes e dos 
saberes a partir de uma distinção de cunho moral, embasada em princípios teológicos, entre o que 
deve ser usado para alcançar um fim e o que deve ser fruído como fim em si mesmo. Nesse sentido, 
portanto, pretendemos expor uma compreensão da relação entre metafísica, epistemologia e poesia 
no contexto do pensamento agostiniano, buscando em seu interior os arranjos conceituais que se 
fizeram necessários para a crítica da palavra poética apresentada pelo padre latino e comunicada para 
a tradição posterior como reforço das estratégias de controle sobre a palavra poética: a suspeita diante 
da poesia como elemento poderoso de sedução e ilusão, capaz de conduzir os espíritos ao pecado, no 
que se afastem do sentido do ser de Deus e se contentem com o gozo das paixões mundanas. 
Palavra-chave 1: Santo Agostinho 
Palavra-chave 2: Poesia 
Palavra-chave 3: Crítica filosófica da palavra poética

Lia Presgrave Reis (UFSC) Arte de educar e conexão razão-sentimento e pensamento-arte na 
obra de Rousseau: uma formação estética da infância

Seja formal ou informal, a educação é uma arte a qual possibilita a sociabilidade e o florescimento das 
potencialidades e da humanidade dos indivíduos. Assim, não se pode prescindir de uma formação 
que significa o percurso de aperfeiçoamento de cada pessoa. Isto porque o instinto exclusivamente 
não bastaria para orientar a liberdade da qual emana uma potência criadora de construção por um 
lado e destruição por outro, mas ambas constitutivas da condição humana cujo aspecto de grandeza 
e degradação é marcado pela plasticidade e inventividade que o humano encerra. Esta pesquisa 
investiga a diluição das fronteiras entre sentimento e razão na obra de Jean-Jacques Rousseau. Baseado 
na relação que tais faculdades estabelecem entre si, pretende-se mostrar que a suavização desses 
limites está relacionada à conexão entre Filosofia e Artes na obra do filósofo, mais detidamente a 
literatura – na esteira de Bento Prado Jr. (2008) –, o que aponta para um esmaecimento das fronteiras 
entre os gêneros (o literário e o filosófico neste caso) na obra do filósofo genebrino. Diante disso, 
propõe-se pensar o viés estético do sentimento em sua obra e, a partir desta premissa, conceber a 
apreciação do sentimento estético como ponto de formação da consciência, esta última amálgama de 
razão sentimento segundo Rousseau. A relação de tais objetivos com a Pedagogia emerge do fato de o 
conceito de educação ser igualmente um conceito de formação estética. A investigação tenta entrever 
relações entre os pares razão-sentimento e o prolongamento Filosofia-Arte que possam contribuir 

para conferir a dimensão estética da obra de Rousseau e de sua concepção de infância. Para tal, toma-
se de empréstimo a expressão “poética da superfície” cunhada por Marlene Dozol (2015) para indicar 
uma atitude e um olhar de leveza lançado sobre as coisas, aliado a uma vivência do instante e do 
tangível, uma imediatez das sensações. A “experiência do instante” e a do “presente como duração de 
si mesmo” são peculiares à errância do devaneio e ao leve pousar da presença da criança nas relações 
que trava com seu entorno. A poética da superfície elege o instante (o presente máximo) para pensar 
tanto a retórica do Rousseau romântico de “Os devaneios do caminhante solitário” e de “Júlia ou a 
Nova Heloísa” quanto a dimensão estética da formação infantil. Para desvelar a dimensão estética 
presente no desenvolvimento da consciência, na formação humana e na errância e nos devaneios da 
infância e da obra de Rousseau é necessário, além de filósofo, pensá-lo como retórico. Por essa razão, 
a argumentação também é conduzida na direção dos estudos literários, os quais podem auxiliar 
sobretudo na compreensão dos textos mais artísticos do autor, bem como na escrita de si presente nos 
textos autobiográficos das “Confissões”. 
Palavra-chave 1: infância 
Palavra-chave 2: formação estética 
Palavra-chave 3: sentimento 
Palavra-chave 4: consciência

Samuel Carlos Melo (USP) Literatura e Filosofia no século XVIII: O Poema Narrativo Herói-Cômico

O objetivo deste trabalho é efetuar análise de O desertor (1774), poema narrativo herói-cômico 
de Manuel da Silva Alvarenga, à luz especificidade do sistema cultural do século XVIII. Para isso, 
parte-se da discussão sobre as fronteiras entre literatura e filosofia no século XVIII, passando para 
a conceituação do romance filosófico e o poema narrativo herói-cômico, e chegando à análise e 
aproximação de suas estruturas binárias. Têm-se como apoio teórico, principalmente, os estudos 
de Franklin de Matos, O filósofo e o comediante (2001) e A cadeia secreta: Diderot e o romance 
filosófico (2004), Ivan Teixeira, Mecenato pombalino e poesia neoclássica (1999), Jean Starobinsk, 
“O fuzil de dois tiros de Voltaire” (2001), João Adolfo Hansen, “Ilustração católica, pastoral árcade 
et civilização” (2004) e José Batista de Sales, O Poema Narrativo no Brasil: das Origens a Mario de 
Andrade (2009). Para Bosi, é importante distinguir dois momentos da literatura do século XVIII que, 
segundo ele, se justapõem: o poético, que se dá na utilização de formas bem definidas encontradas 
no retorno à tradição clássica (Arcádia), e o ideológico, “[...] que se impõe no meio do século, e traduz 
a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero (Ilustração)” (p.56). Assim, segundo 
o autor, diferentemente do jogo de signos da arte barroca, a estrutura significante da obra não tem 
valor em si mesma, fazendo com que o poeta (o artista) e sua obra passem a exercer, também, um 
“papel pedagógico”. Franklin de Matos (2001) observa que, no século XVIII, não há fronteiras precisas 
que separam a literatura da filosofia, o que, para ele, constitui um dos mais marcantes traços do 
pensamento dos Setecentos. O filósofo, afirma Matos, passa a praticar diversos gêneros, deixando 
de privilegiar o tratado como expressão filosófica, não tendo mais o teólogo, o metafísico e o sábio 
como referências, preocupando-se, agora, em ser útil. O Desertor (1774) constitui-se de 1.439 versos 
decassílabos heróicos brancos que são distribuídos em cinco cantos de estrofes irregulares. A narração 
tem o intuito de criticar, a partir de uma noção de Universidade calcada em conceitos ilustrados, a 
vida universitária e a universidade de sua época, mais especificamente a Universidade de Coimbra, 
onde Silva Alvarenga, como já foi dito, se formou em Direito canônico. A narração consiste na fuga de 
Gonçalo para abandonar os estudos na Universidade de Coimbra, após ser convencido pela Ignorância 
(alegoria à resistência à reforma do Marquês), deixando, inclusive, sua noiva. Depois de muitos 
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percalços, dentre eles, ser espancado, o rapaz é convencido pelo tio a retornar aos estudos. Somado a 
“Ode à Mocidade Portuguesa por Ocasião da Reforma da Universidade de Coimbra” e “Ao Ilustríssimo 
e Excelentíssimo/ Sebastião José de Carvalho/ Marquês de Pombal, etc. Ode.”, forma o conjunto de 
poemas pombalinos escritos pelo autor. 
Palavra-chave 1: Herói-cômico 
Palavra-chave 2: Arcadismo luso-brasileiro 
Palavra-chave 3: Ilustração católica 
Palavra-chave 4: O romance

Thainá Morgana Czapla (UFPE) Filosofia e literatura: Walden como uma possibilidade híbrida

O limiar fronteiriço entre filosofia e literatura permite desenvolver tipos distintos de relação entre 
ambas as áreas. Por um lado, é possível se valer da filosofia como um aparato teórico para analisar 
obras literárias, buscando nelas a emergência de conteúdos filosóficos. Esse é um modo de verificar 
a influência da filosofia sobre a literatura. Seguindo o mesmo movimento, mas em direção oposta, 
pode-se considerar, ainda, as possibilidades que a literatura é capaz de oferecer ao pensamento. 
Embora as diversas articulações entre literatura e filosofia pareçam sugerir um enriquecimento das 
discussões presentes no cerne das duas áreas, é preciso atentar para uma relação infértil que ocorre, 
por exemplo, quando obras literárias são lidas de maneira estritamente filosófica, de modo a servirem 
apenas ao interesse cognitivo da filosofia, perdendo seu teor literário. Também é o caso quando as 
obras filosóficas expressas em formas literárias são lidas considerando somente suas características 
literárias. Inicialmente, este trabalho procura esclarecer algumas das articulações acima mencionadas 
a fim de melhor alicerçar a sua proposta principal, a saber, apresentar um possível caso de fusão 
entre literatura e filosofia, um caso híbrido no qual filosofia e literatura fundem-se a ponto de não 
ser mais possível delimitar seus campos. O objetivo deste trabalho consiste em apresentar “Walden”, 
de Henry David Thoreau, como uma obra híbrida, na qual filosofia e literatura mesclam-se de modo 
a não se saber se trata de uma ou de outra. Para tanto, faz-se necessário estabelecer o modo em que 
serão manejadas as noções de “filosofia” e de “literatura”. Nesse caso, filosofia não é compreendida 
como teoria, mas como uma atividade de deslocamento que permite a mudança de pontos de vista. A 
compreensão que pode ser gerada pela filosofia se dá através de mudanças em nossos pontos de vista. 
Em “Walden”, por meio de um experimento autobiográfico, Thoreau propõe uma mudança de atitude 
em relação ao modo como vivemos nossa vida. Ele o faz não por meio de argumentos (com premissas e 
conclusões), como se costuma verificar na tradição filosófica, mas por meio de um exercício literário. 
Palavra-chave 1: Filosofia 
Palavra-chave 2: Walden 
Palavra-chave 3: Literatura 
Palavra-chave 4: Hibridismo

Manuella Miki Souza Araujo (USP) Amor e gnose romântica em Lira dos vinte anos

Uma análise dedicada ao poema “No mar”, de Lira dos vinte anos, ancora nossa reflexão sobre a 
centralidade da atividade poética na elaboração da teoria do conhecimento romântica. Nos versos do 
poema aqui analisado, o poeta tematiza a relação do eu com a amada como metáfora para o esquema 
da interação da mente do sujeito com seu objeto de conhecimento. Por meio do abraço com a bela 
adormecida, o eu se funde gradativamente ao espaço natural. O domínio do sonho e da poesia, no qual 
está inserido o casal, media o encontro de contrários, diluídos na atmosfera crepuscular da imaginação: 

masculino e feminino, mente e mundo se comunicam ali. Desse movimento de incorporação do outro, 
nasce uma percepção aperfeiçoada da organização do universo e de si mesmo. Georges Gusdorf, em 
Fondements du savoir romantique (2011), define esse processo de interpenetração dinâmica do eu com 
o objeto, metaforizada no olhar amoroso, como co-naissance: isto é, o mútuo renascer da realidade 
e do sujeito, operado na ressignificação conjunta de ambos. Este desejo de reaproximar o homem da 
realidade vital orienta também aquele anseio de reunificação do conhecimento, hoje fragmentado em 
especialidades isoladas, num saber global. A teoria do conhecimento romântica se empenha, então, em 
reaproximar arte e ciência, poesia e vida, a partir de uma recognição radical dos valores e fundamentos 
do mundo. Com isso, o que se almeja é alcançar um conhecimento superior, ou até mesmo o 
conhecimento total —, capaz de vencer a alienação do sujeito moderno, e reorganizar a totalidade do 
espaço mental e social, num momento de profunda crise das antigas estruturas sociais e morais. Na 
ausência de um centro regulador da realidade (uma divindade), a poesia romântica encena o drama do 
criador secular, que tenta inventar-se como criatura de si mesmo, até a conquista da identidade. Por 
conta disso, a faculdade da imaginação e a figura do artista se tornam fundamentais na busca por uma 
nova linguagem que ordene novamente as significações do mundo, a partir das quais se elabora o que 
entendemos por realidade e sujeito. Meyer Howard Abrams cita o projeto ético e estético exemplar de 
John Keats, engajado na elaboração de uma salvação espiritual que não ofenda nossa racionalidade, 
dignidade, humanidade e autenticidade individual (1973, p.125). Na busca romântica pela liberdade, 
harmonia, plenitude e maturidade do eu, não é mais possível aceitar um deus paternal, tirânico e 
restritivo. É nessa direção que se orienta o esquema romântico do casamento apocalíptico da razão 
com a imaginação, objeto do estudo de Abrams, com o qual dialogamos em nossa análise dos versos 
alvaresianos de “No mar”. 
Palavra-chave 1: romantismo 
Palavra-chave 2: amor 
Palavra-chave 3: sinfilosofia 
Palavra-chave 4: idealismo mágico

Ronnie Cardoso (USP) A erótica literária de um escritor podólatra: estética da perversão na obra 
de Glauco Mattoso

Glauco Mattoso publicou mais de 60 livros, a maior parte em torno do seu objeto de desejo, o pé. 
De 1975 até ano de 2014, ele escreveu 5.555 sonetos, outras tantos poemas sem forma fixa, poesias 
visuais, letras de música, além de contos, ensaios e romances. A podolatria juntamente com as 
experimentações sadomasoquistas estão presentes em grande parte da produção poética de Glauco 
Mattoso, como também nos ensaios O que é tortura (1984) e O calvário dos carecas: história do trote 
estudantil (1985), no romance autobiográfico Manual do podólatra amador: aventuras e leituras de um 
tarado por pés (2006), no romance A planta da donzela (2005) e nos livros de contos Contos hediondos 
(2009) e Tripé do tripúdio e outros contos hediondos (2011). Nas letras brasileiras, a extensa obra do 
autor paulistano ganha relevância justamente por mostrar uma erótica textual baseada em uma fixação 
inusitada que remete ao lado obscuro do sexo. A perversão, em sua obra, não aparece só na perspectiva 
temática, mas principalmente na forma de enunciação. Nos textos de Glauco Mattoso, a podolatria e 
o sadomasoquismo são potencializados em função de uma proposta estética que visa à duplicação e 
ao prolongamento do prazer sexual que o eu-textual (sob a forma do eu lírico nas poesias ou da figura 
autoral nos romances, contos e ensaios) exercita no espaço literário. Nesse lugar, propício à invenção 
e à multiplicação das fantasias, Mattoso opera por meio do deslocamento metonímico conduzido 
por palavras e imagens que vão redefinindo, suplementando e intensificando o seu fetiche por pés. 
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Assim, a figura autoral não só experimenta como recria e amplia seu gozo por meio da literatura. 
Como enunciava Freud, “a neurose é o negativo da perversão”, ou seja, os neuróticos (todos nós, na 
melhor das hipóteses) mantêm recalcado na sua vida adulta o erotismo polimorfo que teve curso 
na infância. O poder do gozo perverso sempre foi considerado ameaçador e foi limitado ao longo do 
processo civilizatório por meio de diferentes estratégias implementadas pela religião, pela justiça e, 
sobretudo, pela medicina. Como contraponto aos mecanismo de controle, talvez apenas um eu-textual 
perverso seja capaz de escavar, representar e recriar a sexualidade humana, explorando o caráter 
inventivo e inovador dos desvios em relação a normalidade e moralidade que domesticam as práticas 
concupiscentes do ser humano. No entanto, vale ressaltar, é “o desejo de cabeça”, como observa Roland 
Barthes, em Sade, Fourier e Loyola, que garante a rentabilidade da operação erótica. O semiólogo 
francês assegura que o que faz o valor do sexo é o espírito, já que compete a este selecionar, ordenar, 
inventar e afinar. Sem a potência da imaginação, as criações em torno da perversão perdem sua 
força expressiva, principalmente em um mundo em que boa parte do que era considerado aberração 
sexual tornou-se prática possível. Em tempos em que o discurso e os objetos perversos tornaram-se 
assimiláveis, consumíveis e superficiais, portanto, caberia reinventá-los. Isso talvez seja possível, como 
nos mostra o escritor, quando a própria linguagem torna-se objeto da fantasia erótica do eu-textual. 
Palavra-chave 1: Estética 
Palavra-chave 2: Glauco Mattoso 
Palavra-chave 3: Perversão 
Palavra-chave 4: Erótica

Fernanda Valim Côrtes Miguel (UFVJM) Contribuições da atitude terapêutica de Wittgenstein 
para os Estudos Literários Contemporâneos

Nesta comunicação apresentaremos as contribuições da atitude metódico-terapêutica praticada pelo 
filósofo Ludwig Wittgenstein, sobretudo em sua obra póstuma Investigações Filosóficas, e o modo como 
ela vem sendo ressignificada para se lidar com narrativas literárias contemporâneas na perspectiva dos 
estudos culturais. Partindo das discussões promovidas em minha pesquisa de doutorado, procuramos 
apontar para o potencial criador e transgressivo daquilo que temos denominado como terapia de dispersão 
espectral. A pesquisa propôs três investigações literárias interdependentes, tendo como objeto de estudo 
as diferentes encenações do feminino e as relações de gênero que as constituem nos e a partir dos contos 
de três escritoras latino-americanas. Diferentemente de uma atitude hermenêutico interpretativa de 
busca de um sentido oculto no texto literário, as terapias procedem segundo movimentos de dispersão 
espectral de encenações do feminino, partindo de rastros manifestos dessas encenações nos atos narrativos 
dos contos eleitos. Assim, a partir deles, percorremos os envios dispersos em arquivos culturais de uma 
variedade de práticas culturais que foram/são realizadas em diferentes campos e contextos de atividade 
humana constitutivos de diferentes formas de vida. Uma terapia de dispersão espectral de encenações do 
feminino opera visando à descrição de estratégias narrativas manifestas nos contos e de alguns de seus 
efeitos performáticos de sentido sobre o corpo de um(a) leitor(a) terapeuta interessada em investigar suas 
significações culturais, percorrendo usos e remissões de tensões de gênero em outros diferentes jogos de 
linguagem que se entrelaçam numa rede cujos nós se conectam por semelhanças de família. A terapia à qual 
Wittgenstein submete o discurso filosófico – ainda que a sobre-determinação semântica da palavra “terapia” 
não se refira, neste caso, propriamente a uma acepção psicológica ou psicanalítica – vem sendo por nós 
resignificada dessa maneira. Uma terapia de dispersão espectral de um problema ou tema em consideração 
parte dos efeitos de sentido suscitados em atos de leitura de um texto de partida, no qual tal problema 
ou tema se encontra literariamente configurado, sobre o corpo de um leitor(a)-terapeuta interessado em 

investigar tais efeitos, percorrendo seus rastros de significação dispersos em outros arquivos culturais nos 
quais o problema investigado apareça reencenado em jogos de linguagem transcorridos em diferentes 
formas de vida. A terapia descreve e investiga semelhanças de família entre jogos de linguagem que 
encenam o problema de diferentes maneiras, transgredindo a noção comparativista que usualmente se 
reconhece em determinadas escritas literárias. A terapia propõe a descompactação do ato narrativo de 
partida e investiga os rastros desses efeitos em diferentes jogos de linguagem, não com o intuito de explicar 
o texto literário e seus efeitos, nem o de propor uma outra interpretação para ele. A primazia do corpo que 
participa das práticas culturais, em diferentes formas de vida, é aqui também explorada para se pensar o ato 
de ler e de escrever. Procuramos destacar, por fim, o papel vital que a literatura desempenha, a partir desta 
perspectiva, como um movimento do leitor/leitora, desconstruindo hierarquias e privilégios de sentido a 
que estão submetidas as práticas culturais e os valores ético-estéticos atribuídos aos produtos das culturas. 
Palavra-chave 1: Atitude terapêutica 
Palavra-chave 2: Terapias literárias 
Palavra-chave 3: Wittgenstein

26
Experiências De Tradução: Comentários Dos Tradutores 
Sobre Suas Próprias Traduções Literárias 

Coordenadoras: 
Luana Ferreira De Freitas (Universidade Do Ceará) 
Marie-Hélène Catherine Torres (UFSC)

RESUMO: O título deste simpósio é, de certa forma, uma homenagem ao sociólogo, escritor, pesquisador e 

tradutor Umberto Eco que faleceu em fevereiro de 2016 e ao seu livro Dire quasi la stessa cosa. Esperienze 

di traduzione. Eco, tradutor de Nerval e Queneau, entre outros, teorizava e sugeria passar por no mínimo 

três experiências: ter verificado traduções de outros tradutores, ter traduzido e ter sido traduzido, ou, 

pelo menos, ter sido traduzido em colaboração com o tradutor. Lecionamos, pesquisamos, teorizamos 

e traduzimos. Não necessariamente nessa ordem. O nosso questionamento nesse simpósio concerne à 

figura do tradutor. É muito importante conhecer o tradutor, pois pode auxiliar o pesquisador na análise 

textual. Do ponto de vista teórico e metodológico, estudiosos como Anthony Pym e Antoine Berman, para 

citar apenas dois, se debruçaram sobre a questão do tradutor. O perfil do tradutor tem, de fato, o poder 

de revelar o outro ou, dito de outra forma, a medida do estrangeiro no seu texto meta. Ao estabelecer 

uma relação interativa entre culturas, o tradutor perpetua a “tradição” ou a transgrede com a importação 

de palavras estrangeiras ou a criação de neologismos, por exemplo. Em outras palavras, de acordo com 

as estratégias de tradução que o tradutor adota e, considerando as normas existentes, a assimilação 

do estrangeiro será reforçada ou, ao contrário, poderá haver uma abertura para as inovações na língua 
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e cultura para a qual se traduz. Indo em busca do tradutor, Berman se pergunta quem é o tradutor. 

Enquanto Pym tem uma visão completamente oposta à de Berman porque vê os tradutores como 

pessoas de carne e osso, como seres humanos, e não como figuras do discurso tendo produzido uma 

tradução como Berman vê. E, portanto, contrariamente a Berman, Pym argumenta que certos detalhes 

da vida privada dos tradutores podem ser relevantes para explicar o que foi feito no campo específico da 

tradução. Por outro lado, segundo Pym, os tradutores são raramente tradutores profissionais, vivendo 

apenas de suas traduções, pois a maioria exerce geralmente outra profissão como jornalista, professor ou 

outra profissão liberal. Isto acarretaria, de acordo com Pym, certo tipo de vantagem, porque um tradutor 

que só vive de suas traduções seria muito mais dependente das estruturas estabelecidas, como prazos, 

exigências do editor etc., o que restringiria, de certa forma, a sua capacidade como tradutor. Pym parte 

da hipótese da intercultura que explicita notadamente que a nacionalidade do tradutor não importa para 

traçar o seu perfil, porque, segundo ele, o tradutor se encontra exatamente na intersecção de no mínimo 

duas culturas, no espaço intercultural. Assim, ao contrário de Berman que estabelece uma separação 

binária entre as duas culturas, Pym afirma não somente que os tradutores não pertencem a uma única 

cultura, mas também que eles [os tradutores] são a intercultura. Esse simpósio visa a dar visibilidade ao 

tradutor e a criar uma cultura de inclusão da questão do poder e da teorização do traduzir. Retradução, 

autoria e estratégias de tradução serão, entre outros, objetos de discussão desse 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, incluindo traduções 

comentadas, serão muito bem-vindas. É importante frisar que entendemos a literatura no seu sentido 

amplo, ou seja, romance, poesia, contos, correspondência, biografia, literatura infanto-juvenil, história em 

quadrinhos, etc. 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução Comentada; Tradutor; Experiência de tradução; Autoria.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Walter Carlos Costa (UFSC) Boris Schnaiderman e a auto-revisão da tradução

A obra tradutória de Boris Schnaiderman apresenta algumas características singulares. Entre elas, 
merece destaque a sua contribuição para a consolidação de uma tradição de tradução: a da literatura 
russa em português brasileiro. Precedido por pioneiros, que, em muitos casos produziram traduções 
indiretas, em geral a partir de traduções francesas, Boris conseguiu estabelecer uma verdadeira 
escola de tradução e de tradutores no país, a partir de sua atividade como professor e orientador de 
dissertações e teses, assim como de sua própria obra de tradutor. Nesta comunicação, serão abordados 
prefácios, posfácios, entrevistas e artigos em que Boris comenta suas próprias traduções, com destaque 
para o trabalho de revisão minuciosa que procedia a cada nova edição de seus textos traduzidos. Por 

ocasião de cada reedição, Boris costumava reexaminar todo o dossiê de seu trabalho tradutório, desde 
a bibliografia específica sobre o autor e o texto, incluindo elementos biográficos, até questões de teoria 
literária e da teoria da tradução. Assim, são incorporados tanto eventuais novos elementos filológicos 
relativos às edições em russo, como dados ou interpretações relativos à obra e à vida do autor traduzido. 
No conjunto de procedimentos empregados em suas reedições de tradução, cabe destacar a re-revisão 
minuciosa do texto traduzido, com a utilização de um método pessoal que lembra o método utilizado 
por Gustave Flaubert no polimento de seus manuscritos: a leitura em voz alta. A leitura em voz alta 
permite a Boris identificar omissões e calibrar a qualidade sonora do texto traduzido em relação ao texto 
original. Outro traço típico do paratexto schnaidermaniano é sua leitura do lugar ocupado pelo texto e 
pelo autor no cânone da literatura russa e da literatura internacional. Como Boris só traduziu e publicou 
textos de autores de sua preferência, pôde estabelecer seus próprios critérios de forma autônoma. Esses 
critérios são indicados, de forma indireta, pela escolha dos textos no conjunto da obra, de modo que o 
Tchekhov, o Dostoiévski e o Tosltói schnaidermanianos coincide apenas parcialmente com o Tchekhov, 
o Dostoiévski e o Tosltói russos e internacionais. Em Dostoiévski, por exemplo, valorizou certos escritos 
marginais e em Tolstói atribuiu particular importância à novela Khadji Murat. Sua seleção particular 
fica mais evidente no caso de Górki, de que apresenta uma leitura matizada, chamando a atenção 
para aspectos contraditórios e inovadores de uma estética considerada conservadora e carregada de 
ideologia. Outro ponto importante nas considerações de Boris Schnaiderman sobre suas traduções é 
a relação com a cultura e a literatura brasileiras. Em vários momentos de seus escritos paratextuais 
e críticos, Boris estabelece paralelos entre a cultura russa e a brasileira. Do exame do conjunto dos 
textos de Boris, sobressai o papel excepcional do texto traduzido, tanto em sua materialidade como nas 
múltiplas relações com outras formas artísticas. Os comentários sobre as traduções constituem, com os 
próprios textos traduzidos e os textos críticos publicados em livros, revistas e jornais e as entrevistas 
um conjunto de intervenções que integraram os ficcionistas, dramaturgos e poetas russos ao imaginário 
nacional brasileiro. Podemos dizer, portanto, que as reflexões de Boris Schnaiderman sobre suas 
próprias traduções representam uma importante fonte de recursos para os tradutores, no sentido de dar 
relevância cultural e histórica a seu trabalho de criação textual e mediação cultural. 
Palavra-chave 1: Schnaiderman 
Palavra-chave 2: tradução 
Palavra-chave 3: auto-revisão

Paulo Fernando Henriques Britto (PUC-Rio) Retomando Wallace Stevens, trinta anos depois

Preparando uma nova edição, revista e aumentada, da antologia de Wallace Stevens que publicou em 1987, 
o tradutor reflete sobre algumas das mudanças que fez nas versões originais, e tenta tirar conclusões, 
como base nessas revisões, a respeito do que mudou em sua visão do trabalho de tradução poética. 
Palavra-chave 1: tradução de poesia 
Palavra-chave 2: Wallace Stevens 
Palavra-chave 3: versificação

Paula Costa Vaz de Almeida (USP) De “crime e castigo” a “delito e pena”: reflexões em torno da 
dicotomia entre tradução literária e tradução técnica 

O objetivo desta comunicação é, a partir da exposição da tradução do russo para o português de duas 
palavras – “prestuplienie” e “nakazanie” –, propor uma reflexão sobre a prática tradutória e as decisões 
do tradutor diante do texto técnico e do texto literário. Para isso, me valerei da minha experiência tanto 
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como tradutora do russo quanto como pesquisadora de literatura e cultura russa, considerando, ainda, 
como as descobertas da segunda influenciam a prática da primeira. Como tradutora, contextualizarei 
o uso das palavras citadas no âmbito da tradução do russo para o português (ainda em andamento) 
de Teoria geral do direito e marxismo, de Evguiéni Pachukanis. Como pesquisadora (e leitora), me 
basearei na leitura de “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski, tanto na língua original como na 
tradução, diretamente do russo, de Paulo Bezerra. Tal proposta se justifica pelo fato de a dupla de 
substantivos ora mencionados (“prestuplienie” e “nakazanie”) dar nome, em português, a esta que 
é considerada uma das principais obras do escritor russo: Crime e Castigo. Com base no exposto, 
pretendo apresentar como as escolhas de um outro tradutor, no presente caso, de uma obra que já é 
parte da cultura literária brasileira em termos de recepção da literatura russa no Brasil, podem servir 
de referência e base de reflexão para as tomadas de decisão em uma tradução técnica. Nesse caminho, 
abordarei, por meio de análise e comparação da tradução de cada palavra no contexto de cada obra, 
tanto na língua de partida quanto na língua chegada, como os sentidos dados a uma e outra podem 
colaborar para a compreensão geral de ambas e, em especial, da literária. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Literatura russa 
Palavra-chave 3: Evguiéni Pachukanis 
Palavra-chave 4: Fiódor Dostoiévski

Gilles Jean Abes (UFSC) O tradutor não é o autor

Ao observar diferentes tentativas de subtrair o tradutor à sombra do autor, de equiparar o texto 
de chegada ao de partida, retirando a tradução de uma situação de subalternidade, uma dúvida se 
imiscuiu em nossa reflexão, decorrente da constatação desse esforço: Tal postura seria necessária? 
Estaríamos comparando objetos e sujeitos que pertencem à mesma instância? Ao querer valorizar a 
tarefa do tradutor, desejo legítimo e necessário, não estaríamos projetando o nosso impulso reflexivo 
na direção errada? É desvalorizando o original (texto originário) e o autor que alcançaremos o 
reconhecimento da tradução e do tradutor? Ao elencar essas dúvidas, objetivamos, nessa comunicação, 
definir os papéis do autor e do tradutor, assim como, traçar as relações entre os textos fonte e meta, 
e suas potencialidades. Nesse sentido, foi preciso circunscrever distinções no processo de criação 
dessas obras. Assim, nos apoiamos inicialmente nas reflexões de Paulo Henriques Britto que, a partir 
da experiência de suas próprias traduções e ao comentá-las, distingue autor e tradutor, assim como 
a criação literária da tradução, a partir de uma perspectiva pautada principalmente no seu duplo 
fazer, além de sua experiência enquanto professor de literatura e de tradução. A sua obra A tradução 
literária, que recebeu o prêmio Mário de Andrade na categoria Ensaio literário em 2013, formou 
uma base sólida sobre a qual nossas reflexões se fixaram para impulsionar uma abordagem mais 
teórica sobre essa questão da autoria. Para estabelecer uma melhor noção de autor, foi pertinente 
o embasamento em pensadores como Michel Foucault e Roland Barthes, mas também nos recentes 
trabalhos de Roger Chartier sobre direitos autorais. Do ponto de vista da tradução, a obra de Antoine 
Berman nos auxiliou a melhor delinear e problematizar a relação entre os textos de partida e chegada. 
Por outro lado, buscamos entender a noção de rascunho, termo atribuído ao texto originário por 
Jorge Luis Borges, por exemplo. Desse modo, chegou-se a uma linha de tensão entre duas instâncias 
distintas - a do autor e a do tradutor - mesmo se esta distinção é tênue e repleta de pontos tangentes: 
competências e saberes compartilhados. O tradutor e o autor, do mesmo modo que o texto de partida 
e o de chegada, são instâncias diferentes que não podem ser simplesmente comparadas como objetos 
da mesma categoria, apesar de muito próximos em diferentes aspectos. Trata-se, evidentemente, de 

uma abordagem polêmica, mas necessária, ao menos para apontar outra perspectiva de análise, outra 
vereda possível para se valorizar a tradução sem necessariamente declarar a morte do original e de 
seu autor. Qual seria a diferença essencial desses dois sujeitos criativos, que costumam trabalhar a 
palavra? A página branca que deve acolher um universo e uma linguagem ainda abstratos na mente 
do autor versus um texto de partida que, por mais complexo que seja, constitui um princípio concreto 
cujas palavras balizam a imaginação e competência criadoras do leitor/tradutor. Não obstante, diriam 
alguns, a tradução não é simples ofício, tampouco deve ser “palavra por palavra”. De um ponto de 
vista estrito, a tradução literal não é possível senão produzindo monstros, e, assim sendo, não se 
trata de abordar o texto fonte como um terreno plano, fechado, claramente definido, mas como um 
campo minado, com inúmeras veredas para se explorar. Mas estas veredas existem, mesmo que sob o 
aspecto de traços negros sobre a brancura do papel, o que é muito diferente do que a página branca. 
Na relação entre o original e a tradução, afirmamos que não haveria tradução sem um texto originário. 
Por outro lado, a tradução dá uma sobrevida ao original da mesma forma que os leitores tornam uma 
obra clássica, que por sua vez, produz novos leitores repletos de questões e dúvidas de seu tempo, 
lembrando aqui de Antoine Compagnon. Em suma, a tradução tem um valor inestimável na história da 
humanidade no que tange à comunicação entre povos, à transmissão de conhecimento e cultura, tanto 
pela tradução de obras ficcionais quanto de textos não ficcionais. Sua influência sobre a formação das 
línguas vernáculas e as literaturas na Europa já foi demonstrada por inúmeras pesquisas. Portanto, o 
papel do tradutor sempre foi, é e será valioso. Podemos e devemos afirmá-lo e lembrá-lo àqueles que 
não enxergam este fato. Não há necessidade de deslocar o tradutor, como substituto do autor, para 
legitimar o seu papel ou valor: para torná-lo visível. O fato de desconhecer esse papel não significa que 
este não tenha se dado efetivamente durante séculos. Afinal, a diferença essencial entre o autor e o 
tradutor é tão tênue quanto um artigo: o tradutor não é o autor; o tradutor é um autor. 
Palavra-chave 1: Tradução literária 
Palavra-chave 2: Autor 
Palavra-chave 3: Tradutor 
Palavra-chave 4: Original

Julio Cesar Neves Monteiro (UnB) Um tradutor-desbravador: experiências com a literatura surinamesa

Ainda largamente desconhecida do público mundial, a literatura do nosso vizinho Suriname é uma 
agradável surpresa, uma vez vencidos os percalços para ter acesso a ela. Uma das razões a que se pode 
atribuir o fato de a literatura surinamesa permanecer um bem-guardado segredo é sua produção 
ocorrer em uma língua de menor difusão, o neerlandês. Muito conhecida na ex-metrópole, circula 
pouco em traduções mundo afora. Minha experiência com a tradução de literatura surinamesa decorre 
de uma longa relação com o povo surinamês, uma relação marcada pela atração e pela curiosidade 
por esse vizinho tão próximo e ao mesmo tempo tão misterioso. Há algum tempo, percebi que minha 
tarefa deveria ser mais do que a de leitor de literatura surinamesa publicada em holandês. Deveria eu 
mesmo tentar fazer com que mais brasileiros pudessem ter a oportunidade de conhecer a literatura 
do Suriname. É uma tarefa de fôlego ser o desbravador dessa literatura no português do Brasil, e são 
muitos os desafios, a começar pela escassez até mesmo de traduções para outros idiomas que possam 
servir de parâmetro para o estabelecimento de critérios de qualquer natureza no que concerne 
questões da tradução dessa literatura. Ainda assim, impus-me o desafio e me dedico no momento 
à tradução de uma coletânea de contos e tenho um projeto para a tradução de dois dos romances 
seminais da literatura surinamesa. No caso da tradução para o português brasileiro, defendo que a 
literatura surinamesa merece uma apresentação que transmita todo seu potencial ao leitor brasileiro, 
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seja em forma de coletânea de contos e de poesia, seja pela tradução de romances e ensaios. Mas o que 
deve aparecer na apresentação da literatura surinamesa ao público brasileiro? Exotismo, questões de 
raça e de identidade, questões estéticas e de estilo, agenda política? É possível juntar isso tudo ou são 
aspectos excludentes entre si? Essas, entre outras questões, são abordadas nesta comunicação. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Suriname

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Luana Ferreira de Freitas (Universidade do Ceará) Traduzindo Sterne: ironia, pontuação e notas

Laurence Sterne, morto em 1768, é considerado até hoje um dos grandes revolucionários da literatura 
ocidental e um mestre da narrativa, aclamado, entre outros, por Virginia Woolf, James Joyce e pelo 
formalista russo Viktor Chklóvski. Para essa comunicação, falarei da minha experiência na tradução 
de A Sentimental Journey, mais especificamente, tratarei da pontuação idiossincrática e das notas. A 
pontuação do texto é singular: o autor, por exemplo, não abre parágrafo para marcar diálogos, que 
se apresentam embutidos nos longos parágrafos e destacados por travessões e capitulares. Esta 
singularidade na pontuação do texto corrobora o esquema consciente do autor de representação 
subjetiva das experiências relatadas. Minha tradução buscou preservar a estrutura do texto, com seus 
parágrafos e períodos longos, entendendo que o estranhamento do texto sterneano deve ser mantido, 
e a pontuação que se afasta igualmente das normas do par de línguas envolvido, mimetiza o fluxo do 
pensamento. Finalmente, defendo as notas da tradução proposta, apesar da rejeição inicial por parte da 
editora, como um modo irremediável de abordar questões intertextuais e os muitos trechos em francês. 
Palavra-chave 1: Tradução literária 
Palavra-chave 2: Laurence Sterne 
Palavra-chave 3: pontuação 
Palavra-chave 4: notas

Marie-Hélène Torres (UFSC) Experiências de uma autora de traduções de obras com ilustrações

Pretendo investigar um fenômeno inédito em tradução de obras com ilustrações, de literatura infantil 
e juvenil às Histórias em Quadrinhos, ou seja, o reconhecimento e a inclusão da voz do tradutor na 
obra. A visibilidade do tradutor aparece no paratexto, isto é, no discurso de acompanhamento de 
algumas edições recentes, principalmente em clássicos da literatura mundial. A partir de exemplos 
concretos de tradução de obras clássicas canonizadas que fiz, como por exemplo traduções anteriores 
às ilustrações como poesias de Victor Hugo, Bela e a Fera de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ou 
ainda A rainha Fantasiosa de Jean-Jacques Rousseau, comentarei minhas traduções e as estratégias e 
decisões seguidas, mas também ilustrações anteriores à tradução, como O Alienista em HQ traduzido 
em francês. Dedicarei parte da minha análise a importância da negociação sobre o texto traduzido e a 
Editora (poetiza, Gaivota, Urban Comics). 
Palavra-chave 1: Tradução lliteratura Infantil 
Palavra-chave 2: Literatura Infantil 
Palavra-chave 3: Victor Hugo 
Palavra-chave 4: Leprince de Beaumont

Salvador Pippa (Università Roma Tre) A tradução de guias e livros de viagens do século XIX: o 
caso de As praias de Portugal

José Duarte Ramalho Ortigão foi um dos escritores e jornalistas portugueses mais destacados da 
Geração de 70 do século XIX e famoso componente do grupo dos Vencidos da Vida. Entre suas obras, 
encontram-se numerosos livros de viagens entre os quais Banhos de Caldas e Águas Minerais, publicado 
em 1875 e As Praias de Portugal, de 1876. As Praias de Portugal, em particular, é um guia do banhista 
e do viajante no litoral português em que Ramalho Ortigão fornece uma apresentação dos caracteres 
naturais das praias e das águas do oceano, oferecendo também interessantes informações ao nível 
histórico e sociocultural daquela época. Caracterizado por um estilo muito ágil, o texto de Ramalho 
Ortigão alterna considerações “científicas” a muitas observações e referências literárias e culturais, 
como quando, falando de carapaus, cita Os Lusíadas. A tradução de As praias de Portugal do português 
para o italiano revelou várias problemáticas. Antes de mais porque, tratando-se de um texto do século 
XIX, a distância histórica e cultural bem como as consequentes especificidades linguísticas e estilísticas 
do português europeu de Oitocentos tornaram necessário aprofundar os conhecimentos do tema e 
da língua naquela época, os escritos contemporâneos portugueses assim como os textos paralelos 
italianos relativos aos primeiros escritos sobre as experiências de viagem e de vilegiaturas nos locais 
de mar italianos no fim do século XIX. Havia também outra dificuldade: a definição do destinatário 
da tradução. Tratava-se, antes de traduzir, de definir uma macroestratégia e de formular uma escolha 
orientando-se para uma tradução estrangeirizadora mediante o método de distanciamento, que leva o 
leitor da tradução até ao autor do original, ou para uma tradução domesticadora, que aproxima o autor 
do original do leitor da tradução através da estratégia de fluência. Passando depois à leitura do texto-
fonte e à decisão das microestratégias a aplicar, as questões problemáticas interessavam os numerosos 
termos estrangeiros e os termos culturais ou realia, ou seja, aqueles elementos presentes no texto 
que apresentavam um conteúdo cultural específico e ligado à realidade portuguesa. Estes elementos 
geralmente não têm um vínculo imediato com a língua mas são uma parte da cultura da qual provém 
o texto original e podem ser compreendidos unicamente no interior dessa cultura. Tudo isto tornou 
bastante problemático o processo de tradução. Foi necessário avaliar caso por caso a microestratégia 
a aplicar, utilizando técnicas tradutórias diferentes, que da conservação obtida mediante o decalque 
chegaram até à paráfrase. 
Palavra-chave 1: Livros de viagens 
Palavra-chave 2: Traduçao para o italiano 
Palavra-chave 3: Guia turistica 
Palavra-chave 4: realia

Cibele de Guadalupe Sousa Araujo (Instituto Federal de Goiás) Traduzindo Yvonne Vera no Brasil: 
um relato de minha formação e experiência como tradutora no âmbito da Pós-graduação em Letras

O propósito desta comunicação é o de apresentar, ainda que brevemente, meu percurso pessoal 
e acadêmico como tradutora. Como referendam Spivak (2012) e Márquez (2014), entre outros 
autores, a prática da tradução constitui, em si mesma, uma forma, profunda e aproximada, de ler 
o texto. Deste exercício, de traduzir para melhor compreender e analisar o texto literário, ainda 
durante meus estudos de mestrado, que foi dedicado ao estudo da representação do feminino na 
obra da escritora zimbabuense Yvonne Vera, nasceu meu projeto de doutorado: o de traduzir a 
obra inaugural da escritora, o livro de contos Why Don’t You Carve Other Animals (1992), para o 
português. Apesar de um contato rápido com a área da Tradução durante a graduação, foi apenas 
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no contexto de meu doutoramento em Letras e Linguística, portanto, que me ‘tornei’ tradutora. 
Esse tornar-me tradutora passou por etapas fundamentais, sendo a primeira delas a pesquisa 
bibliográfica acerca da Tradução, sua história – ou suas histórias, como prefere Meschonnic (2010), 
teorias e tendências. Com o aprofundamento de meu entendimento histórico e teórico sobre 
o que é e o que significa traduzir, decidi-me pela atitude estrangeirizante para meu projeto de 
tradução e parti para a efetivação das “leituras de escoramento” (BERMAN, 1995), principalmente 
sobre o contexto cultural e social da obra a ser traduzida e sobre o estilo e projeto literário da 
escritora a ser traduzida, que dariam sustentação a meu projeto. Ressalto considerar que o caráter 
fundamentalmente acadêmico da tradução e de minha própria formação como tradutora assegurou-
me a possibilidade de fazer escolhas tradutórias que valorizassem o contexto cultural e linguístico 
do texto estrangeiro, assim como de manter, ou reconstruir, traços do estilo da autora. Circunscrita 
na tese, minha tradução é precedida por um capítulo sobre a História da Tradução, um capítulo 
sobre o estilo de prosa poética da escritora Yvonne Vera, com análise de suas obras, especialmente 
seus contos, um capítulo sobre o contexto cultural, social, político e literário da obra, e um capítulo 
sobre meu Projeto de tradução, com uma explanação geral acerca de minhas decisões tradutórias e 
com comentários conto a conto. Posterior à tradução, há um capítulo dedicado ao cotejo dos textos 
original e traduzido e à elaboração de paratextos da mesma. Para além desta tradução, destacamos a 
produção de duas outras traduções comentadas de contos esparsos da mesma escritora, publicadas 
pela revista Cadernos de Literatura em Tradução, N. 13 e 16. Finalmente, destaco como, após a 
finalização do doutorado, cumpriu-me percorrer outras veredas da tradução e buscar a publicação 
da mesma, podendo assim conhecer mais de perto os meandros da circulação de obras traduzidas 
no Brasil, e saliento a importância da reflexão teórica insuflada pelo trabalho da e com a tradução, 
refletida na participação e organização de eventos acadêmicos sobre o tema. 
Palavra-chave 1: Tradução Acadêmica 
Palavra-chave 2: Formação do Tradutor 
Palavra-chave 3: Literatura do Zimbábue 
Palavra-chave 4: Yvonne Vera

QUARTA 21 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3

Clarissa Prado Marini (UFSC) Comentários sobre a obra L’âge de la traduction, de Antoine Berman e 
sua tradução

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar a obra de Antoine Berman L’Âge de 
la traduction: “La tâche du traducteur” de Walter Benjamin, un commentaire (2008) e algumas 
especificidades, desafios e escolhas na prática de tradução deste livro. O texto estabelecido 
enquanto obra foi fruto de um trabalho de compilação (póstuma) de manuscritos e gravações 
de aulas feitos pelo autor sobre as aulas que ministrou no Collège international de philosophie 
na década de 80. É o consagrado texto de Walter Benjamin “Die Aufgabe des Übersetzers” 
(1923) o tema que permeia essa compilação, na qual Berman constrói várias reflexões a partir 
dos propostos de Benjamin, mas não somente ligadas a ele. Dessa forma, diversas concepções 
de Berman acerca da língua, literatura e tradução são articuladas na obra à qual me dedico 
nessa comunicação. Além da apresentação do livro, proponho também a exposição de algumas 

particularidades da prática de tradução deste. Paralelamente ao que faz um tradutor de obras 
literárias ao (re)inscrever uma obra num novo sistema literário, o tradutor de uma obra teórica 
trabalha no mesmo sentido. Dessa maneira, minha pesquisa também problematiza, ainda que 
implicitamente, as supostas fronteiras que separariam o tradutor literário do tradutor de teoria. 
Isto porque, quando pensamos o texto enquanto produto fluído e interativo que emerge do fluxo 
de consciência daquele que o escreve, teoria e/ou literatura podem ser vistas, até certo ponto, com 
interdependentes - sendo o tradutor, literário ou não, o responsável pela sobrevida de narrativas 
teóricas e literárias até então desconhecidas pelo público alvo. Podemos assim entender a 
tradução como modo de perpetuação, ou melhor, de abertura do alcance possível de uma obra 
teórica dentro de uma determinada área de conhecimento o que faz da tradução um elemento 
epistemológico para os domínios do saber, neste caso, da Teoria da Tradução. Se a tradução de 
textos de cunho teórico tem tamanha importância dentro de inúmeras áreas do conhecimento, 
e nos dedicamos aqui a estudar e problematizar a tradução de textos teóricos sobre tradução, é 
pertinente que, além de reconhecer essa importância da tradução desses textos, comentemos as 
escolhas de tradução feitas nesse tipo de tradução. Vale destacar o relevo da obra de Berman como 
um todo que insistiu na legitimação da constituição do domínio da Tradução Literária delimitando 
suas finalidades e sugerindo áreas de pesquisa diversas, como afirma Oseki-Dépré (2007). Tendo 
em vista que a tradução de Teoria da Tradução é um processo ainda consideravelmente ignorado 
em pesquisas acadêmicas, mesmo em programas voltados especificamente para os Estudos da 
Tradução, o meu trabalho, ainda em andamento, se justifica pela necessidade de um olhar mais 
cuidadoso e oportuno naquilo que diz respeito a essa área. Nesse sentido, concluo compartilhando 
a expectativa de que esta pesquisa, aqui em seus passos iniciais, possa contribuir para um 
empoderamento de estudos similares - mais voltados para a tradução de teoria, e não menos 
importantes que aqueles voltados para a Literatura por excelência. 
Palavra-chave 1: Tradução Comentada 
Palavra-chave 2: Antoine Berman 
Palavra-chave 3: L’âge de la traduction

Danielle Theodoro Olivieri (UFRJ) Tradução do teatro espanhol: problemas, estratégias e soluções 
na tradução ao português de El Retrato Vivo.

A presente comunicação se enquadra nas atividades do grupo de pesquisa ETTE (Estudos e 
Traduções do Teatro Espanhol) e refletirá sobre a experiência no processo tradutório da obra 
El retrato vivo, de Agustín Moreto, traduzida ao português por Danielle Olivieri (UFRJ) e Rafaela 
Ferreira (UFRJ), que se publicará brevemente no site moretianos.com do grupo de pesquisa 
PROTEO, da Universidade de Burgos, e no livro Teatro Breve do Século de Oro (em preparação 
pelo grupo ETTE). Moreto, considerado um dos principais dramaturgos do chamado “ciclo de 
Calderón de la Barca” (Ruiz Ramón, 2000), se destaca em obras de gênero cômico, como a comédia 
urbana e o entremez, gênero no qual se insere El retrato vivo. Nosso objeto de estudo levará em 
conta características formais e tipológicas do teatro barroco espanhol, cujo traço mais marcante 
se centra na composição polimétrica e no diálogo em verso. A posição do tradutor deve assumir 
a singularidade estética de ditas obras e elaborar estratégias que evitem um excessivo servilismo 
à clarificação do sentido e a uma série de tendências deformadoras do original correlacionadas, 
como alongamentos, empobrecimentos qualitativos, etc. (Berman, 2007). A tendência à clarificação 
pode carregar um efeito negativo, na medida em que o tradutor modifica o jogo propositalmente 
polissêmico do original numa simplificação, acarretando um sentido monossêmico, isto é, define/
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explicita algo que originalmente está indefinido/obscuro. Acreditamos que, neste tipo de peça, 
o sentido é um efeito da forma e a operação mais delicada para traduzir os efeitos de sentido do 
texto original consiste em resgatar efeitos rítmicos e sonoros, sem os quais as características da 
peça barroca se perderiam. Dessa forma, buscou-se um equilíbrio entre a tendência etnocêntrica, 
inconscientemente inerente às traduções, mas criticada por Berman (2007), com uma tendência 
compensadora que mantenha, ou tente pelo menos, os valores formais da rima sem sacrificar 
a equivalência de sentido. Ademais, vale ressaltar que a tradução da obra em análise não foi 
pensada para encenação, mas para edição. Tal escolha, segundo Zamorano e Couto (2015), leva-
nos a considerar duas dimensões – superfície e tempo –, diferentemente do que ocorre em uma 
tradução voltada para encenação, em que o tradutor deve considerar três dimensões – superfície, 
tempo e espaço. Isso não impede que a peça seja posteriormente objeto de encenação, senão que 
seu primário modo de circulação é o meio impresso e a leitura neste meio a base para possíveis 
transformações. Considerando tais fatores, a tradução de obras do teatro breve do Século de Ouro 
também obriga a relacionar dois momentos idiomáticos num processo tradutório: a realização de 
uma tradução intralinguística (Jakobson, 1970) – do espanhol do século XVII para o espanhol atual, 
mediante perífrases aproximativas – e a posterior tradução da língua de origem para a língua de 
chegada – do espanhol atual para o português atual. Portanto, através da tradução da obra El retrato 
vivo, pretendemos mostrar que o processo tradutório do teatro breve espanhol do Século de Ouro 
transcende o plano puramente linguístico, pois se relaciona diretamente ao plano textual, numa 
dimensão pragmática que envolve perspectivas temporais e mudanças culturais. 
Palavra-chave 1: tradução comentada 
Palavra-chave 2: teatro do Século de Ouro 
Palavra-chave 3: estratégias de tradução

Mônica Fiuza Bento de Faria (UFRN/UFF) Les plus belles infidélités

Pendant le travail d’élaboration de l’anthologie sur Expédition dans les parties centrales de l’Amérique 
du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du gouvernement français 
pendant les années 1843 à 1847, sous la direction de Francis de Castelnau, nous avons remarqué 
que Castelnau renverse les frontières entre la description et la fiction, dans une association entre 
l’imaginaire et la mémoire. Dès le commencement du livre, il communique au lecteur avoir perdu 
une grande partie du texte, contenant des informations précieuses. Est-ce que nos mémoires sont 
vraiment fidèles quand nous voulons reconstituer les événements ou les sensations passées? Les 
oublis et les souvenirs sont complètement anodins? Comment ne pas faire des infidélités dans ce cas 
? Après avoir sélectionné les passages qui nous intéressent, ne considérant que ceux qui sont centrés 
sur la sociologie, l’anthropologie ou le regard de l’autre, sans aucune prétention à la Science, nous les 
avons traduits. Avons-nous fait des infidélités? Il existe des thématiques qui semblent avoir un tempo 
fort, toutefois quand il s’agit de la traduction, la “fidélité”, il y a bien des siècles, devient polémique. 
Donc, nous pouvons commencer par la question “être infidèle, c’est quoi?” Ce travail a comme 
objectif soulever cette problématique et susciter une réflexion à propos de la traduction et, plus 
particulièrement, la traduction d’un récit de voyage. 
Palavra-chave 1: tradução 
Palavra-chave 2: relato de viagem 
Palavra-chave 3: memória 
Palavra-chave 4: século 19

Mamede Mustafa Jarouche (USP) Traduzindo a literatura árabe clássica

A tradução de textos literários árabes do seu período clássico, que corresponde, grosso modo, à Idade 
Média ocidental, é uma experiência que permite fazer falar à contemporaneidade uma cultura hoje 
periférica, mas que foi central no período em questão. 
Palavra-chave 1: Narrativa Árabe 
Palavra-chave 2: Literatura Árabe 
Palavra-chave 3: Cultura Árabe 
Palavra-chave 4: Islâ

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Carolina Paganine (UFF) Grandes Esperanças no Brasil: os tradutores

O romance Great Expectations (1861) conta com seis traduções para o português brasileiro. A 
primeira tradução é de Alceu Masson, publicada em 1942 pela Editora Globo; a esta segue-se a 
tradução Cosette de Alencar (1966) pela Editora Itatiaia; e, depois, uma em 1982, de José Eduardo 
Moretzsohn pela Editora Francisco Alves; tem-se então um salto de vinte anos até a tradução 
assinada por Daniel R. Lehmann (2002) para a Editora Martin Claret; a de Paulo Henriques Britto 
(2012) pela Companhia das Letras; e a edição bilíngue de Doris Goettems (2012) pela Editora 
Landmark. A partir desses dados, pretende-se pensar as traduções desse romance a partir do 
perfil dos tradutores em relação aos contextos socioculturais de publicação. Este trabalho está 
apoiado nos estudos historiográficos da tradução de André Lefevere (2007) e Lieven D’hulst 
(2001) que, para além das questões de equivalência entre texto-fonte e texto traduzido, procuram 
analisar como as traduções funcionam no sistema literário receptor. Por esse viés teórico, a 
tradução é vista como reescrita que molda o texto-fonte de acordo com as ideologias vigentes do 
momento de recepção e, portanto, tal tipo de estudo investiga os diversos agentes e fatores que 
influenciam a escolha de determinado texto a ser traduzido e o modo como foi retextualizado em 
outra língua. Dessa maneira, esta comunicação traça um mapeamento das traduções de Dickens 
por meio de uma pesquisa descritiva sobre o perfil dos tradutores, procurando se aprofundar no 
caso de Great Expectations de acordo com a metodologia proposta por D’hulst (2001) para um 
estudo historiográfico da tradução, isto é, investigar quem, o quê, onde, quais auxílios/censuras, 
o porquê, o como e as influências que produzem e motivam uma tradução. Pretende-se, portanto, 
analisar as seguintes questões, tendo em vista as relações que elas estabelecem com o perfil 
da época e do tradutor: o modo como esses textos foram retextualizados em português; se as 
estratégias de tradução empregadas tendem a aproximar ou a distanciar o texto da cultura de 
chegada conforme a época de publicação; se houve mudanças significativas entre as épocas de 
publicação desse romance; qual o papel dos agentes e fatores externos na produção de mudanças 
nas práticas de edição e tradução. 
Palavra-chave 1: Charles Dickens 
Palavra-chave 2: Tradução literária 
Palavra-chave 3: Tradutores 
Palavra-chave 4: Great Expectations
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Cynthia Beatrice Costa (UFSC) Ser ou não ser lúdica: a tradução de trocadilhos shakespearianos 
comentada por Barbara Heliodora

A comunicação terá por objetivo examinar depoimentos da professora, crítica literária e tradutora 
brasileira Bárbara Heliodora (1923-2015) a respeito dos desafios enfrentados em sua tarefa de 
traduzir o conjunto completo de peças de William Shakespeare (1564-1616) para o português 
brasileiro. Heliodora destaca como uma de suas principais dificuldades a tradução dos trocadilhos, 
sem solução em “90% dos casos”, como afirmou em uma entrevista concedida em 2012. O uso de 
jogos de palavras mostra-se, de fato, prolífero em Shakespeare e em narrativas elisabetanas como 
um todo, como apresenta o autor M. M. Mahood em seu estudo Shakespeare Wordplay (1957): 
dramaturgos ingleses, encantados com as possibilidades lúdicas oferecidas por sua língua, brincavam 
com as palavras de modo a criar artifícios que agradavam ao público da época. Entre as peças do 
bardo inglês, as comédias de costumes, em especial, contêm grande quantidade de trocadilhos que, 
certamente, intencionavam divertir a plateia – é o caso, por exemplo, de Twelfth Night, The Comedy 
of Errors e The Taming of the Shrew; esta última, traduzida por Heliodora em 2006 como A Megera 
Domada, concentra grande frequência de jogos de palavras, como a própria tradutora descreve em sua 
introdução (na edição publicada pela Saraiva em 2012). Na contemporaneidade, a abordagem desses 
jogos conduz ao dilema tradutório de abdicar ou não de um ou mais sentidos sugeridos pelo texto 
shakespeariano. Ou ao dilema de como criar novos sentidos por meio da manutenção da estrutura do 
jogo, desta vez localizado em outra língua, em outra época e em outro contexto cultural – partindo-
se, aqui, de uma concepção de tradução como atividade recriadora, tal qual proposta por Haroldo de 
Campos em seu A Operação do Texto. A esses dilemas, soma-se, no caso do trabalho de Heliodora, a 
preocupação com a encenabilidade. Ela procurava trabalhar o texto de modo que este pudesse ser 
tanto lido quanto montado no palco teatral – um propósito que lhe impôs novos obstáculos, pois 
o texto falado pede uma fluência diferente da do texto escrito. A possibilidade de encenação, por 
exemplo, inviabiliza o uso excessivo de inversões, que são uma estratégia comum, justamente, na 
composição de trocadilhos; inversões constantes no texto falado podem dificultar o entendimento da 
plateia. Heliodora acreditava que a melhor tradução de Shakespeare seria a que consegue expressar 
o máximo possível do que está expresso no texto do dramaturgo, só que em outra língua – portanto, 
no caso dos trocadilhos, fazer o possível para mantê-los. Além das declarações dadas a jornalistas e 
em palestras, a crítica relatou a sua experiência como tradutora do bardo em livros como Falando de 
Shakespeare (1997) e Reflexões Shakespeareanas (2004), que servirão de base para o trabalho. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Barbara Heliodora 
Palavra-chave 3: Shakespeare 
Palavra-chave 4: Trocadilhos

Vanessa Lopes Lourenço Hanes  (UFF) Clarice Lispector, Tradutora

A proposta de comunicação aqui apresentada trata-se de um relato de experiência como tradutora, 
buscando discorrer, todavia, sobre a trajetória do traduzir em terceira pessoa, para desvendar um 
pouco mais sobre a atuação tradutória de um dos maiores nomes da literatura brasileira: Clarice 
Lispector, a qual, como é de conhecimento geral, desfruta hoje de grande prestígio não só enquanto 
parte do cânone literário brasileiro, mas também como uma das autoras latino-americanas de maior 
destaque em âmbito internacional. Apesar disso, a atuação de Lispector como tradutora não tem 
ainda sido alvo de grandes debates ou de abordagens sistematizadas, embora ela tenha sido um 

dos poucos autores brasileiros canonizados a se pronunciar abertamente sobre sua atuação como 
tradutora, dando pistas para uma investigação mais aprofundada de seu fazer nessa esfera. Os poucos 
autores que já se debruçaram sobre as traduções de Lispector, no entanto, fizeram contribuições 
interessantes e, em muitas ocasiões, também polêmicas acerca da interface entre a Clarice autora e 
a Clarice tradutora. Gomes (2004), por exemplo, lança mão das palavras da própria Clarice em sua 
crônica Traduzir procurando não trair, publicada na Revista Joia em maio de 1968, para descrever o 
traço mais marcante das traduções daquela autora, a saber, uma maior preocupação com o produto 
final, o texto alvo, do que com uma extrema fidelidade ao texto fonte. Lispector é descrita por si mesma 
como uma tradutora que vivia e revivia a angústia de verter um texto, revisando várias vezes seus 
diálogos teatrais em voz alta para buscar atingir a coloquialidade que julgava necessária. A tônica da 
discussão proposta aqui é não só revisitar as palavras de Lispector sobre o traduzir, mas comparar o 
seu falar sobre a temática com o seu fazer profissional, tanto como autora quanto como tradutora. Para 
isso, será necessário levar em conta desde os polêmicos relatos de que suas traduções poderiam ter 
inspirado suas obras autorais (ver Nolasco, 2008), até as incongruências claramente perceptíveis entre 
as traduções de Lispector no que se refere ao uso de elementos linguísticos específicos, o que poderia 
alimentar a teoria de que algumas traduções claricianas tratam-se, na verdade, de trabalhos feitos por 
outros tradutores com menor prestígio (ver Ferreira, 2013). Buscar-se-á, desse modo, lançar mão de 
elementos macroestruturais (como o contexto histórico em que Lispector autora e tradutora se inseria, 
o mercado editorial brasileiro naquele momento, etc.) e de elementos microestruturais (tais como os 
traços específicos da escrita e das traduções assinadas por ela) para uma compreensão do universo 
tradutório clariciano conforme desvendado por ela mesma, não só em suas declarações diretas, mas 
também no seu fazer tradutório em si. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: literatura traduzida 
Palavra-chave 3: Estudos da Tradução

Luiza dos Santos Souza (UFPR) A experiência de bi-traduzir o livro primeiro dos Amores, de Ovídio: 
reflexões sobre duas maneiras de verter o dístico elegíaco

O presente trabalho tem por finalidade apresentar reflexões sobre pesquisa realizada no mestrado a 
respeito de duas vertentes modernas de tradução poética, centrada em uma dupla tradução poética do 
livro primeiro dos “Amores” de Ovídio, cada uma utilizando critérios métricos diversos. Será realizada 
discussão sobre o metro do texto de partida, o dístico elegíaco, características do texto ovidiano e 
pressupostos de teoria da tradução que foram considerados na realização deste trabalho, como os de 
H. de Campos (Da tradução como criação e como crítica, 1963), H. Meschonnic (Poética do traduzir, 
2010), entre outros. Após isso, serão apresentados os dois modelos métricos utilizados na tradução. 
Percebeu-se, durante investigação histórica de diferentes métodos de traduzir literatura grega e 
latina, especialmente sobre como se tem traduzido o dístico elegíaco, que havia uma tendência de 
utilização de dodecassílabo seguido de decassílabo – dois versos muito tradicionais em português – 
como alternativa para dístico elegíaco. Isso foi percebido em diversos trabalhos tradutórios publicados 
desde meados da década de 1990, a partir de “O livro de Catulo”, de João Ângelo Oliva Neto (1996) 
– embora essa escolha métrica tenha sido utilizada primeiro décadas antes por Péricles Eugênio da 
Silva Ramos (1964), em um poema de Propércio. Entretanto, têm sido apresentados diversos trabalhos 
com traduções que, no critério métrico, procuram emular o ritmo do texto de partida, recorrendo 
a células rítmicas com correspondência entre longas principais latinas e tônicas portuguesas. Esse 
modelo também tem longa tradição, desde experimentos do século XIX a Carlos Alberto Nunes, no 
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século XX, com sus traduções dos épicos gregos e latino, e teses, dissertações e trabalhos recentes 
publicados no século XXI. Depois de se discutirem esses dois modos de traduzir, apresenta-se dupla 
tradução do poema 1 do livro primeiro dos “Amores” de Ovídio. Essa foi realizada procurando diferir 
apenas nessas duas opções de metro: uma em dodecassílabo seguido de decassílabo, outra com as 
células rítmicas. A escolha vocabular, principalmente, e outros critérios, dentro das possibilidades 
de cada escolha tradutória, foram mantidos o mais próximos possível. Serão realizados comentários 
específicos sobre esse poema, como a discussão metapoética que o envolve, focada na oposição métrica 
entre épica (composta em hexâmetro datílico) e elegia (composta em dístico elegíaco), e a importância 
da escolha métrica na tradução para evidenciar essa diferenciação entre esses gêneros antigos, 
cara principalmente ao discurso da elegia amorosa latina. Além disso, serão discutidas questões 
específicas diversas originadas pelas duas escolhas métricas. Por fim, será feita uma apreciação crítica 
dos resultados do trabalho e uma avaliação das diversas maneiras pelas quais os modelos métricos 
escolhidos – dodecassílabo com decassílabo ou células rítmicas emulando o andamento do verso 
antigo – ainda podem ser burilados de modo a atingir de maneira mais completa o objetivo dessas 
traduções poéticas. 
Palavra-chave 1: tradução poética 
Palavra-chave 2: métrica clássica 
Palavra-chave 3: dístico elegíaco

27
Experiências Contemporâneas: Poesia E Performance

COORDENADORAS: 
Maria Aparecida Andrade Salgueiro (UERJ) 
Ana Beatriz Gonçalves (UFJF).

RESUMO: Na atualidade, um dos traços definidores da experiência literária, em particular, e da 

experimentação estética, em geral, diz respeito à pluralidade das formas e das abordagens. Aliás, 

pluralidade que tanto se insinua no plano da produção, quanto contagia o nível da recepção. Talvez a poesia 

e a performance sejam os campos contemporâneos nos quais essa multiplicidade se manifeste com maior 

nitidez.  Nesse sentido, determinados movimentos são solidários e demonstram o alcance do tema proposto 

neste simpósio: o surgimento de novas vozes; a emergência do corpo como suporte decisivo; a centralidade 

da tradução linguística e intercultural. De um lado, a polifonia e a dissonância; de outro, o aqui e agora da 

performance, no elogio do transitório que se recusa à transcendência. A combinação desses elementos 

produz um dos mais instigantes curtos-circuitos do sistema contemporâneo das artes. Refletir sobre essa 

constelação de temas e de desafios é o propósito deste simpósio. 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia ; Performance ; Ato de leitura; Contemporâneo; Tradução.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [POESIA BRASILEIRA]

Fabio Weintraub (USP) Três elefantes: apropriações de Drummond pela poesia contemporânea

Se, como queria Eliot (“Tradição e talento individual”, 1917), a contemporaneidade de um 
escritor depende do modo pelo qual ele se situa em relação a seus pares de outrora, ao conjunto 
da tradição, verificar de que maneira ecoam na poesia presente as dicções prestigiosas do 
legado moderno (Bandeira, Drummond, Cabral, a vanguarda concreta etc.) pode constituir em 
um valioso teste de sua contemporaneidade. Em que termos se formula, para a poesia atual, o 
vínculo com a tradição? Trata-se de herança (e a ressonância patrimonial é aí inevitável) ou de 
conquista? Do pacífico consumo do estoque de êxitos, do conjunto de formas e procedimentos 
acumulados ao longo do tempo, a despeito de qualquer nexo com a experiência presente, ou 
da verificação crítica do que ainda vale à luz das nossas circunstâncias? No caso específico da 
recepção criativa de Drummond pelos poetas de agora, o problema dos usos da tradição ganha 
novos matizes. Uma poesia bloqueada como é a de Drummond, que responde formalmente a 
certos bloqueios históricos, não demandaria também dos poetas contemporâneos que o leem a 
experiência exasperada do bloqueio ao consumo indiscriminado de suas soluções expressivas? 
Desavisado ou consciente, o recalque desse bloqueio talvez se relacione, entre outras coisas, à 
monumentalização do legado drummondiano, numa direção oposta à do ímpeto de quem encarecia 
o “canto rápido, ziguezagueante, rouco,/ feito da impureza do minuto/ e de vozes em febre [...]” 
(“Mário de Andrade desce aos infernos”). No entanto, a fim de averiguar de modo mais concreto o 
caráter museificante ou revitalizador da leitura do itabirano pelos poetas do século XXI, elegemos 
três poemas de diferentes autores, que remetem ao poema “O elefante”, de A rosa do povo (1945). 
São eles “Elefante”, de Francisco Alvim, publicado no livro homônimo, de 2000, “Sentinela”, de 
Chacal, publicado em Belvedere, de 2007, e “Atressi con l’orifanz”, de Eduardo Sterzi, publicado 
em Aleijão, de 2009. Se em Alvim desaparecem as imagens drummondianas de precariedade e 
de busca frustrada (bem como da disposição utópica para o recomeço), com prevalência do mito 
sobre o desmonte, ressalta o contraste erótico entre o que “rui por dentro” (“incêndio de pilastras, 
“céus atropelados”) e o que soa à volta do pisar macio, numa espécie de harmonia que exige o 
desconhecimento (“A tua volta tudo canta./ Tudo desconhece). Já em “Sentinela”, o périplo se 
interioriza (“um elefante passa em mim”) sem prejuízo do sentimento de impasse, tão forte em 
Drummond (“teu ventre que abrange o mundo paralisado”), escamoteado pelo humor em face 
do berro lancinante e visceral do animal, tornado fêmea. Por fim, com Sterzi, o desmonte do mito 
deriva da destruição prévia dos elementos compositivos. Não se trata de um agrupamento instável, 
sujeito à desagregação futura, mas da consciência de uma fratura que já ocorreu: um animal feito de 
ossos, cujo princípio aglutinado é a sova, a violência. Veem-se assim distintas retomadas de um dos 
mais conhecidos poemas drummondianos à luz das exigências do presente. 
Palavra-chave 1: Poesia brasileira contemporânea 
Palavra-chave 2: Carlos Drummond de Andrade 
Palavra-chave 3: Conquista da tradição 
Palavra-chave 4: Releituras



XV encontro abralic Guia de Programação
50750

6
Livia Ribeiro Bertges e Vinícius Carvalho Pereira (UFMT) A poética de Arnaldo Antunes: da 
palavra ao traço em (des)construção

O traço fragmentário da palavra ressoa na poesia contemporânea brasileira em sua hibridização 
com outras manifestações artísticas. A palavra na poesia, desdobrada em letras, (des)construída 
em traços, abre caminhos para metamorfosear-se em formas e sentidos diversos. Nesse contexto, 
Arnaldo Antunes, na condição de poeta, músico, compositor e performer, brinda-nos com uma 
vintena de obras literárias em que abundam (des)construções verbais a explorar a visualidade, 
principalmente a partir da aproximação entre a palavra e o desenho. Destacam-se aqui para 
análise as obras poéticas Tudos (2015), com o poema “Voo”, e 2 ou + corpos no mesmo espaço 
(2012), com o poema “Volve”. Chama atenção nessas obras um método ou um procedimento 
de desenvolvimento da palavra. Este método de (des)construção sugere uma montagem visual 
diferente da lírica tradicional; nele a visualidade de uma palavra salta de escala ou muda ao longo 
de diversas páginas pelas quais se estende o poema, transbordando em desenhos na fronteira 
entre o verbal e o não verbal. Desta forma, pretende-se neste artigo analisar como os enlaces 
entre verbal e não verbal são apresentados na poética de Arnaldo Antunes. Para tentarmos 
tangenciar os procedimentos e as estruturas de hibridação entre a letra e o traço nos poemas 
de Arnaldo Antunes, escolhe-se adotar a base teórica dos estudos da semiótica. Entre as teorias 
semióticas, cabe-nos estudar sobretudo as perspectivas semiológicas francesas, que abordam a 
linguagem verbal como escritura e em interação com outras linguagens, principalmente no que 
tange às significações dentro do universo literário. Assim, adota-se o suporte teórico de Kristeva 
(1974), Roland Barthes (2004) e Jacques Derrida (2013, 1991) a fim de pensar a linguagem 
poética e as interseções entre o grafema e o rastro de toda incisão sobre uma superfície. Segundo 
Kristeva (1974), o signo poético é ambíguo; em decorrência disso, o espaço da linguagem poética 
também ampliará sua mobilidade, e dentro dela, no desvio dos padrões, a lógica discursiva será 
corrompida para ceder espaço ao poético e às implicações mais variadas de sentido que lhe 
subjazem. Tentar estabelecer sentido na linguagem poética é um desafio de um ser e não-ser, de 
significar e não significar, nos jogos de preto e branco da tinta sobre o papel, tão caros aos regimes 
da escrita e do desenho. Deste modo, os poemas supracitados serão lidos neste trabalho com 
enfoque no procedimento de (des)construção da palavra em traços que fomentam a visualidade, 
dando-se a ver, nesta leitura refratada, a miríade de sentidos subjacente dois poemas-desenho de 
Arnaldo Antunes. 
Palavra-chave 1: Arnaldo Antunes 
Palavra-chave 2: Visualidade 
Palavra-chave 3: Poesia

Daniela Silva de Freitas (PUC-Rio) As baladas líricas do Racionais Mc’s.

Em 1801, três anos depois do lançamento de seu livro escrito em parceria com o amigo e mentor 
Samuel Taylor Coleridge, o poeta William Wordsworth decide publicar um prefácio para esclarecer 
quais foram os pressupostos teóricos e estéticos dos quais partiu para fazer Baladas líricas. Apesar 
de afirmar não querer parecer empenhado na esperança tola de convencer o leitor a aprová-lo, 
ele compartilha, em seu prefácio, sua visão sobre o que é poesia – de que assunto ela deve tratar, 
de que maneira e com que propósito –, quem é o poeta e para quem ele fala. Dois dos maiores 
escritores românticos ingleses, representantes da fina flor da intelectualidade britânica, Coleridge e 
Wordsworth, em seu livro de estreia, se voltavam para a natureza e para a vida simples das pessoas 

comuns em busca das formas belas e permanentes da natureza, que ali estariam melhor reveladas. 
Segundo Wordsworth, a linguagem destes homens comuns, da qual ele se apropriava, depois de 
purificada de seus defeitos, teria a capacidade de exprimir paixões mais essenciais do que aquelas 
expressas através da linguagem artificial e rebuscada largamente adotada pelos poetas de sua época. 
A eleição destes novos temas e linguagem seria feita pelo Poeta – um homem cuja sensibilidade 
seria superior à dos demais. Sua poesia seria capaz de despertar nas pessoas a capacidade de se 
entusiasmar com a beleza e a dignidade da mente humana numa época em que a vida moderna, 
a acumulação dos homens nas cidades e a uniformidade de suas ocupações reduziam as mentes 
das pessoas a um estágio de torpor quase selvagem. No final da segunda faixa do DVD Mil Trutas, 
Mil Tretas, “Fórmula Mágica da Paz”, Mano Brown se dirige à plateia e diz: “Zona Leste,/ Não se 
acostuma com esse cotidiano violento porque essa vida não foi feita pra você, rapaz/ Você foi feito 
pra correr nos campo, andar de cavalo no meio de criança, cachorro, velho – entendeu, rapaz? – 
flores, natureza, rios, água limpa pra beber, rapaz/ Essa foi a vida que Deus preparou pra você, mas 
o ser humano é ambicioso, ele estragou tudo/ [...] vamo vivendo esse é o caos, esse é o mundo em 
que você convive hoje, século XXI/ Com a geração do século XXI – Que que você vai fazer pra mudar? 
Cruzar os braço e reclamar ou você vai ser a revolução em pessoa?” Em diversos momentos – como 
esse – o assunto e a linguagem da poesia do Racionais MC`s se assemelham àqueles do romantismo 
europeu do século XIX: a natureza, a vida do homem comum, sua linguagem – dessa vez sem 
purificações. Talvez as semelhanças acabem por aí. Mas, talvez, possamos aproveitar a estrutura do 
prefácio de Wordsworth e perguntar: dessa vez – São Paulo, século XXI – quem é o poeta? Para quem 
ele fala? Qual é o propósito da poesia do Racionais? Para tentar responder tais perguntas, olharemos 
mais de perto três canções: “Diário de um Detento”, “Negro Drama” e “Vida Loka – Parte II”, tomando 
de auxílio outras canções e performances do grupo. 
Palavra-chave 1: Racionais MC”s 
Palavra-chave 2: rap 
Palavra-chave 3: poesia 
Palavra-chave 4: enunciação

Antônio Carlos Mousquer (FURG) Uma leitura de Ana Martins Marques

Poeta emergente no cenário literário nacional, Ana Martins Marques tem se notabilizado por 
uma obra relevante em termos qualitativos, haja vista as premiações recebidas por suas duas 
primeiras produções. A vida submarina (2009), reunião de dois conjuntos de poemas laureados 
com o Prêmio Cidade de Belo Horizonte e Arte das armadilhas (2011), consagrado com o Prêmio 
Biblioteca Nacional de literatura na categoria poesia. A essas duas produções acrescenta-se O livro 
das semelhanças (2015) e, mais recentemente, Duas janelas (2016) uma produção em conjunto 
com o poeta Marcos Siscar. Do conjunto dessa obra poética, relevante desde seu aparecimento, 
conforme permite perceber o bom acolhimento que lhe é dispensado pela critica especializada, 
assinalam-se alguns tópicos bastante representativos para a investigação da produção lírica de 
nossos dias, como o da referência, uma metáfora espacial que aparece não apenas como tema, 
mas também como elemento de construção da subjetividade e como prática de linguagem. Essa 
é uma formulação bastante pertinente, abandonada por tendências poéticas em voga algumas 
décadas atrás, mas que tem lugar em nossa atualidade, principalmente nas discussões que 
se faz sobre a relação do sujeito com as coisas do mundo hoje, cada vez mais, marcado pelo 
deslocamento, pela indiferença, pela pluralidade e pelo excesso e que motiva uma grande parte 
não apenas dos poemas da obra que aqui se propõe discutir, mas também em outras produções 
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recentes, o que indicia a presença recorrente da referência no discurso poético contemporâneo. 
Importa destacar que o olhar sobre essa poesia, notadamente convocada pelo apelo do sensível, 
encontra na leitura fenomenológica um arsenal bastante pertinente para seu entendimento, mais 
especificamente, nos estudos desenvolvidos pelo professor francês Michel Collot para quem 
a linguagem é um instrumento de compreensão do mundo e de si. Cabe assinalar, porém, que 
a perspectiva tomada por ele, não obstante o reconhecimento dos vínculos entre a disposição 
contemplativa, a afetividade e a natureza, tema fundamental para a compreensão do lirismo desde 
o movimento romântico, funda-se sob o reconhecimento da referência e da alteridade que se dá na 
expansão da subjetividade em direção ao espaço e não mais na entronização do eu, como se fez no 
Romantismo. Vem daí o encontro com uma poesia cujo ato de composição privilegia, em não raros 
momentos, a conjugação do corpo com aquilo que fora de si está. Alem da referência a percepção 
sensorial, chama atenção no conjunto de poemas, mais especificamente naqueles que constituem 
O livro das semelhanças, a preocupação com o processo de expressão ou, dito de o outra forma, 
com a representação daquilo que diante de si aparece. Da tentativa de registrar o que efêmero 
ou transitório se mostra e seus condicionamentos de tempo e de perspectiva leva a permanente 
indagação acerca do que se vê e do que se tem. Numa ampliação desse procedimento, tem-se o 
exame crítico que a poeta faz da sua própria disposição criativa ao indagar os fundamentos da 
sensibilidade da significação, um debate bastante pertinente nos debates que atualmente se faz 
sobre a linguagem poética. 
Palavra-chave 1: Poesia 
Palavra-chave 2: espaço 
Palavra-chave 3: referência 
Palavra-chave 4: Ana Martins Marques

Maria Aparecida Andrade Salgueiro (UERJ) Dilemas e achados na tradução de Poesia da Diáspora 
Africana – a versão para o inglês de Memories and Other Recollections, de Conceição Evaristo

A presente comunicação trata do enfrentamento de questões contemporâneas em Literatura 
Comparada, mais especificamente em Tradução Intercultural, por ocasião da produção pela autora 
da presente, em parceria com o pesquisador estadunidense Antonio Tillis, de uma edição bilíngue 
de “Poemas da Recordação e Outros Movimentos” de Conceição Evaristo, com uma introdução 
escrita em co-autoria e notas de tradução. Finalizada em março de 2012, o trabalho lidou com as 
dificuldades encontradas na tradução do ser negro para diferentes contextos geopolíticos, e com 
o esforço para levar a riqueza da criação poética e lírica de Evaristo para um público anglófono. 
Cientes de que os mutantes processos de globalização contemporânea tornam a tradução algo 
extremamente relevante na esfera pública pós-moderna, a encaramos como um processo de 
cruzamento de fronteiras e, ao mesmo tempo, de convergência mútua, representando ponto crucial 
de compreensão e articulação de identidades contemporâneas, na medida em que leva em conta, 
ao mesmo tempo, a transcrição em outra língua e a inscrição em outra cultura. Tal foi o desafio 
enfrentado com os poemas de Evaristo e o tema aqui descrito. 
Palavra-chave 1: tradução intercultural 
Palavra-chave 2: diáspora africana 
Palavra-chave 3: gênero 
Palavra-chave 4: gênero

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [POESIA]

Marinei Almeida  (UNEMAT/UFMT) Cabeludinho - próximo de Macunaíma, longe de Iracema: 
reflexões sobre a imagem do negro na poesia de Manoel de Barros

“Sob o canto do bate-num-quara nasceu Cabeludinho/bem diferente de Iracema/ desandando pouquíssima 
poesia...”. Assim começa a primeira obra do poeta brasileiro Manoel de Barros, publicada em 1937, expondo 
em suas páginas a criação da personagem infantil “Cabeludinho” que, bem distante de Iracema, traz traços 
da personagem principal de Mário de Andrade, Macunaíma. Nessa obra, e nas várias outras que vieram 
na sua esteira numa caminhada longa de criação literária, Manoel de Barros, entre personagens, espaços 
e (des)palavras, traz no corpo textual de sua poesia “eventos” que remetem à imagens vinculadas ao 
negro. No entanto, tal temática, bastante discutida na literatura contemporânea aqui no Brasil, pelo viés 
dos estudos que abordam as vertentes da chamada Literatura Afro-brasileira ou Afrodescendente, em se 
tratando do gênero poético comparecem apenas nomes que reconhecidamente já se encontram vinculados 
à questão do “negro” e de suas representações, como o de Cruz e Souza, Solano Trindade, Conceição 
Evaristo, dentre outros. Esses estudos, apesar de apontar para novas perspectivas críticas na literatura 
contemporânea, nos parece que não deslocam o olhar das obras que já estão “alicerçadas” nessa temática, 
já que a maioria dos estudiosos dessa área defende que tais obras (e seus referidos autores) devem estar 
enquadrados “física” e tematicamente a uma perspectiva interna e comprometida politicamente com as 
questões da afro-descendência no Brasil ou do negro. Por outro lado, em se tratando dos estudos sobre a 
produção poética de Manoel de Barros, é relevante observar o que se convencionou apontar neles (ou na 
maioria deles). Considerado um dos escritores mais importantes da segunda metade do século XX e XXI da 
Literatura Brasileira, Manoel de Barros é conhecido como o poeta que, assim como Guimarães Rosa fez na 
prosa, traz entre outras características a questão da (des)montagem da linguagem na sua produção poética, 
produzindo um toque de transgressão e estranhamento ao modo “acostumado” do uso das palavras. 
É nessa esteira, convencionalmente, que a escrita de Manoel de Barros está vinculada. No entanto, na 
intenção de oferecer novas ferramentas de leituras aos estudos já realizados a respeito da produção desse 
poeta brasileiro e, sobretudo, na perspectiva de descortinar novas nuances nessa produção é que, a partir 
da análise e leitura de vários de seus poemas, esta proposta de comunicação se estrutura em pelo menos 
em três objetivos: o primeiro é o de apontar alguns elementos como personagem, ambiente e “assuntos” 
vinculados ao negro e/ou sua representação; o segundo é trazer para o campo de reflexão discussões que 
apontam para a representação do negro, bem como o de comprometimento (ou não) nessa produção e, 
por último, indagar/problematizar até que ponto esta produção poética estaria oferecendo novas nuances, 
novos suportes no campo dos estudos sobre a poesia contemporânea brasileira. 
Palavra-chave 1: Manoel de Barros 
Palavra-chave 2: Poesia Contemporânea 
Palavra-chave 3: imagem 
Palavra-chave 4: negro

Alberto Lopes de Melo  (FURG) Sujeito e mundo em Manoel de Barros

O trabalho é fruto do percurso que tenho vivenciado na escritura da tese de doutorado Ser e espaço 
na poesia brasileira contemporânea, desenvolvida na FURG sob orientação do Prof. Dr. Antonio 
Carlos Mousquer e com o apoio da CAPES, e expõe uma leitura do poema Um novo Jó, que encerra 
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o livro Compêndio para uso dos pássaros do poeta matogrossense Manoel de Barros, concebido em 
1960. A perspectiva da leitura apóia-se na Fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty e nos 
desdobramentos propostos pelo teórico francês Michel Collot, no seu conceito de “pensamento-
paisagem”, com o intuito de examinar a forma como a obra de Barros pode ser lida como celebração 
poética do encontro do homem com o mundo em sua concretude. A reconhecida profusão de 
imagens do espaço e de seres que circundam o homem na poesia de Barros não é considerada, na 
ótica aqui adotada, como um mero instrumento de expressão da subjetividade por projeção direta, 
nem do seu extremo oposto, a ausência de subjetividade, mas como elementos de uma constituição 
mútua. Em outras palavras, o sujeito não expressaria uma emoção anterior fazendo dos objetos do 
mundo o instrumento de um espelhamento ou representação de si, mas se inventaria a partir de 
fora, saindo de si para encontrar os outros, com o mundo e também consigo mesmo nos horizontes 
do poema. É esse processo de construção de uma subjetividade na sua relação com o meio na obra 
de Manoel Barros que se busca demonstrar através da leitura do poema “Um novo Jó”. Nele, ocorre 
uma espécie de fusão que quase torna indistintos o corpo do homem e o meio em que está inserido 
– as pedras, os musgos, os pequenos animais, as raízes confundem-se com seu corpo formando uma 
só paisagem. Tal construção poética de uma paisagem que comporta homem e mundo em uma forma 
de simbiose pode ser pensada através da noção de “pensamento-paisagem”, proposta pelo teórico 
francês Michel Collot. Ele sustenta que a paisagem implica um sujeito que não reside mais em si 
mesmo, mas se abre ao fora, o que, por vezes, gera um ponto de indistinção entre a consciência e 
o mundo, no qual não se sabe mais onde se situa o sujeito. Assim, a relação entre sujeito e espaço 
pode ser considerada um eixo fundamental na poética de Manoel de Barros, e Um novo Jó é um 
poema que, em certa medida, celebra e solicita o olhar sobre a importância da presença do homem 
no mundo e do próprio mundo para o homem enquanto partícipe intrínseco de sua fundação 
enquanto consciência. Esse olhar é, em Barros, sobretudo poético e, concordante com a necessidade 
de enxergar o mundo de outra forma, através da necessária “inutilidade” defendida em seus poemas 
como uma alternativa a uma cotidiana práxis automatizadora. 
Palavra-chave 1: Poesia 
Palavra-chave 2: Espaço 
Palavra-chave 3: Fenomenologia

Maria do Socorro Gomes Torres (Universidade Federal de Rondônia)  Magma: 1936

A comunicação propõe analisar a produção poética de Guimarães Rosa, tendo como corpus 
Magma, obra inaugural do escritor. Apesar de premiada em 1937, não teve a recepção merecida. 
A análise tem como objetivo discutir três questões primordiais na gênese poética de Rosa: (i) 
os procedimentos poéticos do lirismo; (ii) as imagens poéticas; (iii) o ritmo poético. Para isso, 
partiremos do lirismo que prima pela essencialidade da imagem e do ritmo verbal; em seguida 
salientaremos os procedimentos métricos, as analogias poéticas, o pensamento por imagem 
e, por fim, as encruzilhadas de signos e símbolos. De maneira a trazer unidade metodológica à 
exposição mostraremos como os temas e motivos são sustentáculos que alicerçam a organicidade 
do conteúdo. O intuito é pensarmos a gênese poética de Guimarães Rosa como objeto estético 
fundador. Partiremos de conceitos fornecidos pela crítica moderna sobre lírica, para discutirmos 
as tensões da criação poética, e aliado ao aspecto anterior, interessa-nos discutir a simplicidade 
ornamental do verso, aspecto significativo dos poemas. Na sequência, a ideia é centralizar 
a discussão na vertente primitivista que reúne significativa parte dos poemas da coletânea, 
a vertente não é firmemente delimitada, porém, acreditamos que há um ganho analítico na 

discussão segundo essa perspectiva, pois esse tema percorre toda a obra subsequente do autor. 
João Guimarães Rosa com Magma afasta-se da ortodoxia do Modernismo da primeira fase, 
contudo, não abandona alguns temas caros a este período, o culto dos mitos, da natureza e da 
culinária brasileira, entre outros. A maioria dos poemas tematiza a religião, o amor, o índio. Sem 
querer esgotar a riqueza temática que perpassa os poemas, não se pode dizer que os temas são 
fortuitos, pelo contrário, acentuamos que maior ênfase é atribuída aos sentimentos, as impulsões 
míticas e simbólicas, além da condição lúdica de muitos poemas que perpassa a discussão acerca 
do impulso para o ‘jogo’ poético e do ‘pacto lúdico’ manifestados na construção dos versos. 
Finalmente, discutiremos também algo que nos chama à atenção, a combinação de procedimentos 
estéticos que traz, de alguma maneira, densidade aos poemas, embora, a sobriedade estética seja 
a marca centralizadora da vertente. Mesmo assim, a concentração de determinados elementos 
poéticos quando colocados em jogo nos versos revelam a criatividade poética, como por exemplo, 
a variedade das imagens que se alteram de acordo com o local onde se encontram. Nesse caso, 
a matéria dos versos, ao contrário do rebuscamento precioso existente em manifestações como 
o Barroco, prefere o supérfluo como forma de garantir imagens e ritmo específicos. Na verdade, 
o supérfluo significa o que se repete: determinadas construções verbais, sons, etc,. Por fim, 
mostraremos em que medida, tais temas que se apresentam na obra com fronteiras pouco fluidas, 
se articulam, a partir de um discurso Barroco ou não. Ou seja, a partir dos instrumentos fornecidos 
pelas etapas anteriores procuraremos responder à seguinte pergunta: quais as principais 
características do lirismo de Magma? 
Palavra-chave 1: Magma 
Palavra-chave 2: Poesia 
Palavra-chave 3: Guimarães Rosa

Rogerio Pires Amorim (UFRJ) Orides Fontela e a insistência da lírica

Esta comunicação se concentra em investigar, na poesia da poeta brasileira Orides Fontela, como 
o amálgama entre forma e conteúdo aliados ao aprofundamento do que Walter Benjamin, em suas 
reflexões sobre o conceito da história, apontou como importante ao se romper com a linearidade 
para ganhar um salto dialético, o tônus do projeto estético da poeta, com uma profunda relação 
de aproximação e afastamento das inquietações que movimentaram a matéria literária ao longo 
do seu período de atividade. Se no início do século havia certo entusiasmo pela possibilidade de 
se instituir novas formas de arte a partir das experiências de vanguarda, as inquietações com 
os eventos subsequentes, por outro lado, viriam a se multiplicar. As décadas de 1960 e 1970 
despontam devido ao conjunto de acontecimentos que ganharam relevância não apenas no 
Brasil, mas também no mundo. A guerra fria aliada à ditadura militar somou ao ceticismo uma 
insatisfação crescente naqueles indivíduos mais atentos. O medo e o clima de patrulha ideológica 
arrefeceram, por um lado, as pesquisas formais no âmbito da poesia e, por outro, catapultaram 
o engajamento de uma ala importante da intelectualidade brasileira. Esse período transpareceu 
a efervescência cultural e o engajamento de toda uma geração. Conectado a esse horizonte 
ideológico sem, no entanto, aderir a correntes políticas explícitas, a poeta brasileira Orides Fontela 
publica, em 1969, Transposição, seu livro de estreia. Ela mantém, como diz Agamben (2009), “uma 
relação singular com o próprio tempo, que adere a este e ao mesmo tempo dele toma distâncias”. 
É sem dúvida por isto que em Transposição encontramos, nas palavras de Arrigucci Jr., “as 
características mais poderosas da poesia, ou seja, a penetração, a lucidez cortante, a capacidade de 
alta condensação, o caráter destrutivo [e que] estão representados de forma contundente, limpa, 
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seca”. A escrita de Orides parece situar-se no limiar entre “a nostalgia de uma poesia absoluta”, 
que tem “medo de romper a plenitude pela escrita”, e o “desejo de viver, a urgência do sangue, a 
aspiração ao ato”, como bem escreve Antonio Candido no prefácio de Alba (1983), o terceiro livro 
da poeta e o ganhador do prêmio Jabuti daquele ano. É o apuro formal de organizar a sintaxe de 
modo a parecer fechar a comunicação, mas que na verdade amplia, densamente, o campo das 
possibilidades através de sua lírica, aliado ao exposto acima, é o que nos anima a investigar a 
poesia de Orides. Esta comunicação quer pensar, portanto, a partir da pergunta fundamental de 
Octavio Paz em O arco e a lira e que nos convida ao mergulho nas ações humanas, no próprio 
homem: “Como encontrar um sentido que não seja histórico?”. Toda a tentativa de compreensão da 
arte — e aqui em especial a poesia — se reforça quando nos debruçamos e desvelamos, na medida 
do possível, as camadas que compõem o ambiente externo a essa arte, seja ele histórico, filosófico, 
estético ou formal. O fato é que a poesia é uma das melhores vias de acesso às águas primordiais 
da existência. 
Palavra-chave 1: Orides Fontela 
Palavra-chave 2: Poesia Brasileira Contemporânea 
Palavra-chave 3: Lírica 
Palavra-chave 4: Tradição e ruptura

Fátima Maria da Rocha Souza (Universidade do Estado do Amazonas) Orides Fontela – as bordas 
de um pensamento poético

“Orides Fontela – as bordas de um pensamento poético” é uma comunicação que evidencia 
três pontos marcantes na construção do fazer artístico da escritora conhecida também por 
ter renovado o modernismo brasileiro com sua escrita. Trata-se de pontos que possibilitaram 
produzir um estar no mundo de forma “ética, estética e política”, a saber: “fiandeira de versos”, 
“face oculta” e “caso de vida e/ou morte”. O primeiro ponto “fiandeira de versos” se configura 
como uma construção do fazer poético da escritora Orides Fontela como uma resposta aos modos 
de sobrevivência em um mundo caótico que tenta impor discursos e manipular vozes, incluindo a 
condição de pobreza e o desalento da condição de poeta e mulher. Este abandono político e social 
deveria ser combatido de forma selvagem e lúcida. Daí surgem seus depoimentos em jornais, 
revistas e livros, as entrevistas concedidas pela autora, as fotografias tiradas de diferentes ângulos 
e em diferentes épocas de sua vida, os poemas distribuídos por ensaios. É nessa configuração que 
ouvimos as vozes críticas que serão anunciadas no próximo ponto e das quais pouco se fala. Surge 
uma escritora que resenhava livros de artistas que escolheu, negou ou defendeu, mas que também 
traçavam um caminho social em periódicos com os quais contribuíam, como a Revista Cultura 
Vozes e os Cadernos Negros. Em “face oculta”, o segundo ponto já mencionado acima, navegamos 
pelos exercícios de crítica literária e tentamos trazer à tona a voz política da escritora, diferente 
daquela voz ouvida em sua poesia: deixar exposta sua veia crítica anunciada como colaboradora 
no jornal O Estado de S. Paulo durante o ano de 1987. Assim, ela montou um inventário rizomático 
dos poetas que escolheu: estreantes, veteranos, canônicos, marginais, pobres, negros, homens, 
mulheres, escritores renomados ou velhos conhecidos, de diferentes editoras, com diferentes 
propósitos linguísticos ou sociais. Através de pistas, ouvimos sua voz marcadamente em defesa 
da poesia e, mais além, do lugar e da voz do poeta. Por fim, podemos dizer que essa voz foi 
lucidamente tecida. A tessitura poética de Orides Fontela, “um caso de vida e/ou morte”, foi o que 
tentamos desvendar nesse ponto: o fortalecimento de seu fazer, através do cruzamento com a 
produção de conhecimento de seu importante professor, o filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser, 

a quem ela atribuiu o amadurecimento de sua obra. E, como se sabe, Flusser viveu à margem 
no Brasil por três décadas. Durante esse tempo, Orides o encontrou e modificou o seu olhar e a 
sua escrita. Tentamos aqui investigar os limites dos jogos de escrita que o pensador lançou para 
permanecer em migrações constantes: autotraduzir-se, transitar entre áreas distintas do saber 
como a arte e a biologia e deslocar-se pela língua e pela realidade. 
Palavra-chave 1: Orides Fontela 
Palavra-chave 2: crítica literária 
Palavra-chave 3: artigos de jornal 
Palavra-chave 4: filosofia

Ana Beatriz Gonçalves (UFJF) Afinal, o que é um lar? Algumas considerações a partir da poesia de 
mulheres negras

Em seu livro, The Politics of Home (1995), Jan Duvendak discute as mudanças do conceito de lar (home) 
no século XX. Segundo o autor, a noção de pertencimento a uma nação, a uma terra, a um homeland, 
com suas conotações de origem, de lugar de nascimento, vem mudando ao longo do tempo. O conceito 
de lar, uma construção cultural, geralmente relacionada à familiaridade, pode ter vários significados, 
nem sempre relacionados a espaço físico. Neste trabalho, pretendo discutir algumas possíveis 
maneiras de perceber o “lar”, tomando como ponto de partida a poesia da costarriquenha Shirley 
Campbell, da uruguaia Cristina Cabral e da brasileira Nina Silva.  
Palavra-chave 1:  
Palavra-chave 2:  
Palavra-chave 3:  
Palavra-chave 4: 

Natalino da Silva de Oliveira (IF Sudeste MG) A literatura bellatiniana e a narrativa performática

A performance enquanto lente epistemológica passa por todos as características próprias de 
um objeto artístico performático. Consequentemente, ela passará pela idiossincrasia do corpo 
e pelas questões que assolam o campo de estudos da performance. O que é corpo? Quais seus 
limites? A corporeidade de natureza performática se apresenta como um porvir constante que não 
admite imposições ou conceitualizações que limitem sua capacidade mutante. O corpo da ou na 
performance é transvestido, mutante, porvir. A escrita performática prescinde da performatividade 
corporal, de sua intangibilidade, de sua materialidade composta por vestígios, rastros, efeitos e 
sentidos incessantes. Deste modo, a análise aqui empreendida carrega também a forma de um 
conceito em constante estado de ruína. A epistemologia pensada neste artigo se apresenta como 
uma prática, um fazer e nem por isso deixa de ser uma reflexão por vezes tautológica sobre esta 
própria pragmática. Assim, pensar uma epistemologia performática da experiência estética é 
analisar um fazer artístico Palimpséstico que embaralha fronteira e que não está regido por 
regras e nem por um método dialético. Para pensar a performance é preciso também escrever um 
texto que respeite as características próprias do objeto e agir com performer. É pensar aquém ou 
além e fugir dos truísmos que podem seduzir a reflexão. Desta forma, as análises interpretativas 
empreendidas neste trabalho partirão da própria experiência estética performática e estará sujeita 
às suas incompletudes. Ainda assim, serão elaboradas pela observação, pelo fazer metafísico, pela 
experimentação, pela etapa política, antropogênica e de contaminação estética. Todos estes pontos 
são definidos com precisão nesta pesquisa. Contudo, estes elementos não constituem passos 
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obrigatórios e nem devem engessar a experiência. A narrativa performática pode ser entendida 
como uma reação à narrativa pós-moderna identificada por Silviano Santiago (2002). Ao passo 
que a narrativa pós-moderna reconhece sua pobreza de experiência e visa abstrair-se de qualquer 
tentativa autoral de colocar-se nos textos e passa a preocupar-se somente com a forma, a narrativa 
performática, ainda que o autor se negue a expor sua subjetividade como no caso dos romances de 
Mario Bellatin, apresenta cacos, rastros que expressam a performatividade autoral. O narrador pós-
moderno é “aquele que quer extrair a si da ação narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou 
de um espectador” (Santiago, 2002, p.45). Comportando-se como um repórter, este tipo de narrador 
está mais preocupado com a transmissão da informação, pela maneira como é transmitida. “Ele 
narra da plateia, da arquibancada ou de uma poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não narra 
enquanto atuante” (Santiago, 2002, p.45). Assim, há uma tentativa de abolir qualquer subjetividade 
do narrado, num esforço de empregar o mito da objetividade nos fatos narrados. O trabalho de 
pesquisa proposto neste artigo almeja refletir sobre o conceito de performance literária e a questão 
do corpo na letra ou o corpo-letra e suas implicações no terreno da teoria literária. 
Palavra-chave 1: Mario Bellatin 
Palavra-chave 2: Narrativa performática 
Palavra-chave 3: Bourriaud 
Palavra-chave 4: corpo-letra

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [PERFORMANCE]

Nanci de Freitas (UERJ) Pele Tecido: pele em processo

Reflexões sobre a criação do espetáculo performático, Pele tecido, a partir de poemas do livro 
homônimo do poeta carioca, Ericson Pires (1971 – 2012). O livro se estrutura em 12 cantos, 
um prólogo e um epílogo, pelos quais o poeta/tecelão realiza um percurso na escrita de si e da 
arte. A tessitura se faz na entrega do corpo à força libertária da poesia, no desejo de capturar 
a “instantaneidade do instante”. O ato performático foi construído como “cena expandida”, 
no atravessamento de linguagens e meios. Na travessia, o coletivo se viu solto no labirinto, 
entrelaçando palavras, sons e corpo; imagens, cores e vozes; registros, presença e ausência, na 
busca da materialidade da fala poética de Ericson Pires. O processo foi realizado pelo projeto 
Mirateatro – espaço de estudos e criação cênica, do Instituto de Artes da UERJ, em 2015. 
Palavra-chave 1: Pele tecido 
Palavra-chave 2: Ericson Pires 
Palavra-chave 3: Poesia 
Palavra-chave 4: Performance

Ana Crisitina Simões de Araujo (UFRJ) ¡Bienvenidos al mundo de la cumbia!: corpo e performance 
na literatura de Washington Cucurto

A performance costuma ser definida, nas artes visuais, como uma produção na qual o artista realiza 
ações ao vivo fazendo uso de seu próprio corpo em um lugar pré-determinado. Zumthor (2000) e 
Melim (2008), no entanto, sugerem que este conceito seja visto de forma mais ampla, como uma 
categoria sempre aberta e sem limites, podendo envolver outros setores, como vídeos, instalações, 

desenhos, filmes, textos, fotografias, esculturas e pinturas. Assim, a performance não se constitui 
apenas da união entre corpo e artista, mas da relação entre estes e o espectador, que também participa 
ativamente da produção artística. Tendo em vista tais considerações, a presente comunicação tem 
como finalidade apontar aproximações e distanciamentos entre a performance artístico-cultural e a 
performance autobiográfica de Washington Cucurto em 1810: la Revolución de Mayo vivida por los 
negros e em Cosa de negros, considerando a forma como o corpo se concretiza na cena literária. Essa 
performance autobiográfica pode ser percebida claramente nos livros de Santiago Vega, nos quais 
este assina como Washington Cucurto. Com data, local de nascimento e personalidade bem definidos, 
Cucurto torna-se um personagem que transcende os limites do texto, diferenciando-se do autor para 
colocar-se na posição de um narrador que, assim como seu próprio personagem, está mais ligado 
ao baile de cumbia que ao universo literário. A autoficção torna-se uma espécie de performance por 
conter uma dramatização de si, na qual se constrói um sujeito duplo, ao mesmo tempo real e fictício, 
constituído de autor e narrador. Nesse sentido, como Klinger (2008), consideramos ser a performance 
uma forma de mostrar o caráter teatralizado da construção da imagem do autor, que se torna o sujeito 
de uma atuação, assim como ocorre no palco teatral. 
Palavra-chave 1: literatura cucurtiana 
Palavra-chave 2: performance 
Palavra-chave 3: corpo

Alice Alberti Faria (UFRJ) Um, nenhum e cem mil corpos

Pretendo, nesta comunicação, ler o romance Um, nenhum e cem mil, de Luigi Pirandello, publicado em 
1926, tendo como foco de abordagem as noções de corpo e de performance. O romance acompanha 
o personagem Vitangelo Moscarda, que, depois de ver um defeito em seu nariz no espelho, não se 
reconhece, descobrindo-se um sujeito fragmentado e não coeso. No livro, o corpo assume papel 
central nas ponderações de Moscarda sobre a identidade. O que deflagra a sua “loucura” – como 
ele a chama – é o estranhamento de seu corpo. O personagem decompõe a unidade do sujeito, 
transformando-o também em nenhum e cem mil. Tal movimento dialoga com a proposta do simpósio 
“Performar a literatura”, não apenas em função da temática do romance, mas porque a pluralidade 
ou mesmo informidade se manifesta no corpo da escrita, fragmentário e informe. O livro ora se 
utiliza da narração, ensaiando estilos diferentes, como o romance policial, ora se utiliza de tópicos 
esquematizados. A própria divisão do romance em “livros” (oito, no total) assume a fragmentação 
como proposta formal, negando até na composição do(s) livro(s) a unidade singular. Outra questão que 
pretendo trabalhar é a presença do leitor no corpo do texto, perceptível no uso constante da segunda 
pessoa gramatical. O narrador chega a performar uma cena de toque físico com o leitor: “Vamos, 
vamos, esperam que eu lhes dê a mão, que os ajude a levantar? Mas vocês são gordos. Esperem: nas 
costas ficaram alguns fiapos de grama... Pronto, vamos embora.” Em “Um, nenhum e cem mil”, o leitor 
não é colocado somente como interlocutor linguístico, mas como corpo que interage com o corpo do 
narrador/personagem. A ideia de performance também pode ser lida em outro momento do romance, 
no qual Moscarda, ao se deparar com as visões limitantes dos outros sobre ele, se propõe a decompô-
las ativamente. Isso pode ser entendido como uma forma performática de recusa das visões do outro. 
Judith Butler discute a ideia da performance como produção de identidade; no romance de Pirandello, 
no entanto, a performance se dá como um atravessamento das ações do personagem, com intuito de 
desconstrução de uma identidade. Considero ainda que, nas duas últimas páginas, a decomposição 
performática dá lugar à vontade do protagonista de se outrar – proposta de Fernando Pessoa 
mencionada no resumo desse simpósio. Na cena em questão, o outro é a paisagem: Moscarda observa 
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a vista campestre e diz se tornar árvore. Na continuação, chega a afirmar que será “amanhã, livro ou 
vento”. A partir dessa afirmativa, proponho uma leitura metalinguística, pois o narrador se dá conta da 
materialidade do personagem/livro. Tal leitura é corroborada pelo título “Sem conclusão” da seção 4 
do Livro VIII, em que esse trecho do romance se encontra. Penso que a falta de conclusão diz respeito 
tanto ao personagem/narrador quanto ao livro. Ou, ainda, ao personagem/livro de “amanhã”. 
Palavra-chave 1: Um, nenhum e cem mil, de Pirandello 
Palavra-chave 2: corpo 
Palavra-chave 3: performance

Haroldo André Garcia de Oliveira (PUC-Rio) “Tá boa, santa?”: performances desbundantes de um 
corpo Dzi

Buscando compreender o período de transição do século XX, denominado desbunde brasileiro, 
recorremos à afirmação de Silviano Santiago em O cosmopolitismo do pobre (2004) que considera 
o momento compreendido entre 1979 a 1981 como o período de profundas transformações sócio-
culturais e políticas, tanto no Brasil quanto na América Latina. Tal período de ebulição cultural faz 
emergir uma série de companhias de dança e grupos teatrais que se propõe a questionar o poderes 
instituídos através da alegação de um corpo militante. Dentre os quais, destacamos os Dzi Croquettes 
que, tendo como instrumentos de contestação o corpo dançante e o humor, impulsiona uma discussão 
sobre o contexto repressivo imposto pela ditadura militar brasileira. Liderados pelo ator e diretor 
Wagner Ribeiro e coreografados pelo bailarino norte-americano Lenie Dale, os onze artistas propõem 
uma estética que alia o espírito libertário da época e a invenção artística através de uma revisão de 
valores sociais, como o binômio masculino/ feminino. Apropriando-se da força recompositora de seres 
bipartidos por um castigos dos deuses, os Dzi Croquettes promoveram uma revitalização dos padrões 
sociais, subvertendo a ordem estabelecida nos anos 1960 a 1980. A evidência de gestos performativos 
notadamente expressos na presença despretensiosa de Gal Costa com sua beleza campestre e na 
exposição do corpo esguio de Fernando Gabeira (coberto por um tapa sexo de crochê) nas areias do Pier 
de Ipanema demarcam a importância do exercício de uma sexualidade andrógina, antes impedida em 
nome da moral conservadora detentora de um poder instituído. Toda esta pulsão de vida, abre caminho 
para as obras circunscritas numa perspectiva de gênero. As areias também se tornam o cenário para as 
aventuras fotográficas de Alair Gomes que, de clique em clique, cria um acervo que representa a beleza 
masculino de nossos “meninos do Rio”. Este trabalho tem como objetivo geral investigar a performance 
do grupo Dzi Croquettes e o reflexo de sua produção no cenário cultural e político contemporâneo 
brasileiro. Identificando o momento histórico como fomentador de novas subjetividades no campo das 
artes, através do diálogo entre performances artísticas e performatividade de gênero, observamos a 
importância do desbunde na composição de um corpo/ cultura/ estética “queer”. A partir de rastros 
de memória do referido grupo, encontrado em registros de jornais, revistas e depoimento de artistas e 
personalidades da época, presente no documentário Dzi Croquettes (2009), produzido por Tatiana Issa 
e Rodrigo Alvarez, buscamos nos aproximar de uma proposta de corpo e escrita Dzi que reverberam nos 
campos político, ético e estético da atualidade. Nesta perspectiva, o estudo assinala a abertura para a 
reflexão das múltiplas possibilidades de exercício da sexualidade humana e promove o corpo como um 
instrumento de visibilidade à diversidade de gênero na contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: Performance 
Palavra-chave 2: Corpo 
Palavra-chave 3: Dzi Croquettes 
Palavra-chave 4: desbunde

28
Experiências Literárias Em Português E Galego

Coordenadores: 
Maria Do Amparo Tavares Maleval (UERJ) 
Sérgio Nazar Davi (UERJ) 

RESUMO: Este simpósio pretende refletir sobre as experiências literárias construídas nos 

universos das línguas portuguesa e galega. Proximidade e distância; elementos comuns e 

singularidade engendram movimentos culturais de grande alcance e interesse, favorecendo uma 

reflexão propriamente comparativa. A pluralidade é o fio condutor deste simpósio, pois reúne 

expressões literárias de países e continentes diversos, dando conta de contextos históricos 

múltiplos e forjando visões de mundo particulares. A riqueza das elaborações ficcionais 

engendradas nesse horizonte será o tema principal a ser explorado pelas comunicações. 

Palavras-chave: Experiências literárias; Culturas e literaturas em português; Cultura e literatura galega.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 

Sérgio Nazar David (UERJ) Sair do Egito, vagar pelo deserto, passar o mar Vermelho: Garrett na 
Regeneração

Através da análise da correspondência de Almeida Garrett (1799-1854) com Rodrigo da Fonseca 
Magalhães (1787-1858) e dos seus dois últimos discursos na Câmara dos Pares (ambos de fevereiro 
de 1854), esta comunicação tem por objetivo situar as posições políticas do autor de Viagens na Minha 
Terra, no contexto dos primeiros anos da Regeneração (1851-1854). 
Palavra-chave 1: Almeida Garrett 
Palavra-chave 2: correspondência 
Palavra-chave 3: discursos 
Palavra-chave 4: Câmara dos Pares

Viviane Vasconcelos (UERJ) “A dor move a euforia do seu contrário” ou sobre Pedro e Inês

Em “Adivinhas de Pedro e Inês” (1983), de Agustina Bessa-Luís, a imagem de Inês de Castro é 
elaborada de diversas maneiras. Para a desconstrução de um papel “inocente” da personagem, 
a narrativa convoca diálogos com outras obras a fim de justificar o ponto de vista sobre a dama 
galega, como “As trovas de Garcia de Resende”, “A Castro, de António Ferreira, e a “Farsa de Inês 
Pereira”, de Gil Vicente, por exemplo. Interessa-nos discutir nesta comunicação algumas dessas 
imagens e os supostos objetivos político-territoriais presentes em Inês de Castro, que estabelecem 
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diferenças fundamentais nas caracterizações culturais de Pedro e de Inês. É possível refletir, ainda, 
sobre a reavaliação dos fatos e a definição de verdade, questionamentos frequentemente abordados 
nos romances históricos da escritora, como também sobre a ambiguidade da imagem inesiana, ao 
mesmo tempo transgressora e subserviente. 
Palavra-chave 1: D. Pedro I 
Palavra-chave 2: Inês de Castro 
Palavra-chave 3: Agustina Bessa-Luís 
Palavra-chave 4: Intertextualidade

Claudia Maria de Souza Amorim (UERJ) Memória e esfacelamento em Lobo Antunes e Mendes 
Ferrín

Este trabalho propõe-se a fazer uma leitura dos romances Caminho como uma casa em chamas, 
de António Lobo Antunes, e de Retorno a Tagen Ata, de Mendes Ferrín. Em ambos, encontram-se 
as memórias de tempos sombrios, das experiências traumáticas, da opressão. Construídos sobre 
referências distintas, o que os assemelha são os dramas pessoais que emergem marcados pela 
memória fragmentada e dolorosa, fio condutor das narrativas que constroem um mosaico de um 
tempo ibérico sombrio, marcado pelas ditaduras de Salazar e Franco. 
Palavra-chave 1: narrativa 
Palavra-chave 2: memória 
Palavra-chave 3: Lobo Antunes 
Palavra-chave 4: Ferrín

Madalena Vaz Pinto (UERJ) A construção narrativa em dois romances de Vergílio Ferreira: 
história e subjetividade

Dez anos separam a publicação de dois romances-chave da obra de Vergílio Ferreira: Mudança (1949) 
e Aparição (1959). Trata-se nesta apresentação de ler as duas narrativas apontando suas diferenças 
e modos de construção. Interessa-nos principalmente perceber como a opção pelo monólogo, ainda 
tímida no primeiro romance e já assumida plenamente no segundo, constitui uma alteração no que 
toca à concepção da subjetividade neste autor, definida menos pelo contexto histórico e mais por uma 
interioridade resistente. 
Palavra-chave 1: Mudança 
Palavra-chave 2: Aparição 
Palavra-chave 3: subjetividade

Maria do Amparo Tavares Maleval (UERJ) Estátuas da catedral de Santiago de Compostela em 
cena: a reconstituição de um drama litúrgico na atualidade

No século XII o genial artista plástico Mestre Mateo edificou, dentre outros monumentos pétreos, o 
extraordinário Pórtico da Glória da Catedral de Santiago de Compostela. Já Rosalia de Castro, insigne 
poetisa que no século XIX (re)conduziu o galego ao status perdido de língua literária, chamava a 
atenção, em versos magistrais, para a vida que emanava das figuras representadas nesse Pórtico. Em 
nossos dias, em inícios deste século XXI, um grupo de especialistas em arte românica, teatro, liturgia, 
música, vestimentas, etc., seguindo interpretação do Pórtico da Glória feita no século anterior por 
um dos mais competentes e apaixonados estudiosos da obra do Mestre Mateo, Serafín Moralejo, 
desenvolveu a idéia de que na verdade as figuras dos Profetas representadas no monumento fixam em 

pedra um drama litúrgico natalino documentado em textos medievais pertenças do mosteiro de São 
Marcial de Limoges (século XI-XII), da catedral de Laon (século XIII) e da catedral de Rouen (século 
XIV).  Trata-se do Ordo Prophetarum, que, a partir de um sermão (pseudo)agostiniano, Contra Iudaeos, 
coloca em cena os profetas, bíblicos e pagãos, que prefiguraram a vinda do Messias, constituindo uma 
crítica aos judeus que não aceitaram Jesus Cristo como filho de Deus e Salvador do gênero humano. 
Peça litúrgica composta de texto e música, era representada nas matinas do Natal. E graças ao 
empenho de Manuel Castiñeiras, Francisco Luengo, Mercedes Pintos, dentre outros, temos novamente 
revivida, comemorando o ano jacobeu de 2004, essa preciosa “opereta” medieval. Sobre tal jóia é que 
pretendemos desenvolver as nossas reflexões, destacando a sua importância fulcral para os que nos 
dedicamos ao estudo das origens do teatro no Ocidente. 
Palavra-chave 1: Teatro 
Palavra-chave 2: Escultura 
Palavra-chave 3: Religião 
Palavra-chave 4: Idade Média

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Vanessa Hack Gatteli (UFRGS) Negociações identitárias em “Esse Cabelo”, de Djamilia Almeida e 
“Americanah”, de Chimamanda Adichie

Sob um perspectiva comparatista, este trabalho procura analisar as negociações indenitárias que 
ocorrem nos romances Esse Cabelo: A tragicomédia de um cabelo crespo que cruza a história de Portugal 
e Angola (2015), de Djamilia Pereira de Almeida e Americanah (2013), de Chimamanda Ngozi Adichie. 
Os dois romances são narrativas migrantes, em que as personagens se veem entre dois mundos, 
entre duas culturas diferentes, o que as leva a experenciar os conflitos do entre-lugar (Bhabha, 
1998), suas tensões e suas ambiguidades. Além disso, as próprias autoras das obras provém de 
contextos semelhantes. Djamilia nasceu em Luanda, Angola, mas foi criada em Portugal, enquanto que 
Chimamanda é nigeriana, mas sua trajetória como escritora teve início já nos Estados Unidos. Em “Esse 
Cabelo”, a protagonista do livro passa a vida inteira negociando sua identidade por meio do seu cabelo. 
Ela quer se identificar com o avô branco. Para isso, tenta ter um cabelo minimamente liso e domado. 
Outras pessoas ao redor dela incentivam essa atitude, indicando novos produtos e cabeleireiros. 
O resultado é sempre desastroso. Situações semelhantes acontecem em Americanah, por diversas 
vezes o cabelo de Ifemelu se mostra como um problema. Por exemplo, ela resolve alisá-lo para uma 
entrevista de emprego e poucos dias depois ela precisa raspar o cabelo, pois o produto havia causado 
uma reação grave na pele de seu couro cabeludo. Apenas quando as duas personagens negociam suas 
identidades, se assumindo como diferentes em seu meio é que elas finalmente conseguem entrar em 
paz com seus cabelos e com elas mesmas. Assim sendo, o propósito desse trabalho identificar como as 
personagens de diferentes contextos de migração buscam negociar a sua identidade para conseguirem 
lidar com essa zona tensa e marginal que é o entre-lugar. Além disso, a ideia é trazer noções e conceitos 
de diferentes teóricos para analisar essas negociações e compará-las, problematizando assim esse 
processo cada vez mais intenso em um mundo globalizado, a migração. Entre as várias abordagens 
possíveis, optei pela noção de “estrangeiro” proveniente da obra Estrangeiros para nós mesmos 
(1994), de Julia Kristeva. Em um mundo globalizado, de constantes migrações, as pessoas trocam de 
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país por diferentes motivos: porque buscam uma melhor qualidade de vida, por motivos econômicos, 
ou, nos piores casos, migram fugindo de guerras. Quase sem exceção, movimentos migratórios intensos 
acabam muitas vezes por gerar problemas políticos e sociais, como a xenofobia. Esse seria o conceito 
mais frequente de estrangeiro, que Kristeva certamente amplia, pensando a alteridade e a psicanálise 
na figura do estrangeiro (que não precisa ser necessariamente uma pessoa de outra nacionalidade). 
Por fim, não poderia deixar de fora o conceito de desterritorialização de Deleuze e Guattari (1972), 
pois quando as personagens estão deslocadas de sua terra, elas são o outro. Mesmo que retornem para 
sua terra natal, elas ainda assim serão vistas como “estrangeiras”. Em síntese, esse trabalho tem como 
objetivo identificar e problematizar os processos identitários das obras do em questão e analisá-los à 
luz de alguns conceitos dos Estudos Culturais e da Literatura Comparada. 
Palavra-chave 1: Migração 
Palavra-chave 2: Literatura Comparada 
Palavra-chave 3: Djamilia Pereira de Almeida 
Palavra-chave 4: Chimamanda Ngozi Adichie

Rosemary Conceição dos Santos (USP-SP/PUC-MG) José Aparecido Da Silva (USP-RP) O 
“falinventar” alegórico em Estórias Abensonhadas, de Mia Couto

Este trabalho trata da construção alegórica alcançada por Mia Couto no exercício do “faliventar” 
por ele praticado em Estórias Abensonhadas. Este “falinventar”, entendido como recriação 
estética da linguagem, buscando resgatar, refletir sobre e compreender, o processo identitário 
moçambicano que, reconciliado com a oralidade e a textualidade, resulta em metáforas de elevado 
potencial inventivo. A complexidade destas metáforas, entretanto, deixando entrever um viés 
alegórico da temática que o autor realmente quer tratar. Entendendo palavras e conceitos como 
materialidades em movimento constante, temas como tradição, religião, terra, tempo, identidade, 
diálogo e diferenças culturais, entre outros, encontram-se alegorizados nos termos recriados 
pelo autor, preenchendo e revestindo o desenvolvimento de diversas reflexões. Tais alegorizações 
sendo reforçadas pela topofilia, elo pessoal que suas personagens estabelecem com os ambientes 
físico e imaginário, responsável pela multiplicidade de significações culturais e individuais 
manifestadas por todos os elementos que nela se encontram inseridos. Experiências literárias 
por excelência, ao conferirem sentido de pertencimento, e lugares da memória, ao espaço que as 
circunda, tais experiências viabilizam vivências individuais e coletivas, promotoras de inscrições 
textuais em complexidades alegóricas, aqui entendidas como metáforas continuadas. Analisadas 
pelo viés teórico pós-colonialista, constroem enunciações das traduções culturais, tradições e 
transformações do mundo contemporâneo. Direção, esta, que também viabiliza reflexões histórico-
literárias e antropológico-míticas de questões propostas ora por narradores e personagens, ora 
pelo discurso autoral, ensejando localizar similaridades e diferenças nos enredos analisados. 
Assim focalizados, os contos integrantes de Estórias Abensonhadas se revelam matrizes literárias 
capazes de revelar o antigo no atual, o real no imaginário e o individual no social descerrando um 
microcosmo de dialogismo entre a literatura moçambicana e a literatura universal, qualquer que 
seja seu contexto de origem. 
Palavra-chave 1: Literatura Moçambicana 
Palavra-chave 2: Dialogismo Pós-Colonial 
Palavra-chave 3: Alegoria 
Palavra-chave 4: Falinventar

Ana Luiza Diniz Fazolli (Unicamp) Literatura e política em sociedades marginais: a poesia de 
Oswald de Andrade e Viriato da Cruz

Os trânsitos entre os territórios lusófonos são objetos de estudos em seus diferentes períodos; 
iniciam-se com as expedições além-mar portuguesas que difundem a língua em terras nos 
continentes africano, americano e asiático, e vão até os dias de hoje. Para além da língua, esses 
territórios compartilham a história comum de colonização pela metrópole portuguesa e, diante 
de suas especificidades sócio-históricas, processos de busca por um Eu nacional autêntico e 
desvinculado do passado colonial. Essa comunicação visa analisar, em uma perspectiva comparada, 
a obra poética de Oswald de Andrade publicada no livro Pau-Brasil e os poemas de Viriato da 
Cruz presentes em Poemas. A escolha se deu pois ambos se propõem a inaugurar uma nova forma 
de fazer poesia e abordar a cultura nacional. Com suas devidas particularidades, ambos autores 
tem em comum o movimento de uma classe social que podemos entender como assimilada, pois 
encontra-se no limiar entre a cultura do europeu, civilizado, e a de sua terra. Os entes dessa elite 
são educados de forma a dominar e reproduzir os padrões culturais europeus e, dessa forma, 
distanciam-se de seus conterrâneos, porém jamais tornam-se europeus. Assim tanto o movimento 
Modernista no Brasil, quanto as movimentações político-culturais quem tem início em Angola ao 
final da década de 1950 - ao abrirem mão do português correto, da metrópole, e de seus lugares 
comuns na literatura - criavam não só uma nova forma de se escrever em português brasileiro 
ou português angolano, mas também novas formas de ser e estar nesses territórios - assim como 
posicionamentos políticos. Ao proporem novas linguagens, esses literatos estavam conjugando a 
possibilidade de novas formas de existirem e se afastavam do dilema entre embranquecerem-se 
(civilizarem-se) ou desaparecerem. Sendo esse o eixo central da comunicação, são apresentados dois 
objetivos a ele vinculados: o primeiro deles é compreender a trajetória desses poetas-militantes, 
considerando seus lugares socioculturais e as possíveis influências pessoais e ideológicas que os 
inspiraram. Isso, pois, entende-se que o texto poético como um sistema de signos, um registro do 
imaginário de uma sociedade, da qual a compreensão apenas aproxima-se quando se conhece o 
lugar a partir do qual o autor fala. O segundo objetivo é analisar as possibilidades de análise dessas 
poesias enquanto literatura pós-colonial, uma vez que tanto Oswald de Andrade quanto Viriato da 
Cruz ao empenharem-se em criar uma nova forma de fazer poesia - valorizando os modos de falar 
da cultura popular, a natureza, o folclore em detrimento de uma literatura academicista ou europeia 
- sugeriram uma ruptura co ma cultura vigente, herdeira de um passado colonial. A partir disso, 
procura-se entender as relações entre essas poesias e as discussões que marcaram os períodos de 
suas produções, suas aproximações e distanciamentos. 
Palavra-chave 1: Estudos pós-coloniais 
Palavra-chave 2: Modernismo 
Palavra-chave 3: Geração Mensagem 
Palavra-chave 4: Poesia

Maria Eugênia Curado (UEG) “André louco”: violência e brutalidade na representação do bem 
estar social 

Bernardo Élis (1915-1997) é considerado um dos grandes nomes da narrativa brasileira e sua 
produção está arraigada na situação econômico-social do estado de Goiás do século XX, à essa época, 
marcada por uma profunda instabilidade politica que deu sequência a uma realidade semifeudal 
resquícios da época da monarquia. Irmanando-se aos precursores da modernidade, corporifica em 
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sua trajetória literária uma estética reveladora de uma profunda descrença no moderno e mostra 
nos gestos desesperados e na dignidade às avessas de seus personagens uma grandeza primitiva, 
patológica e sem esperanças. Produziu uma obra de ficção basicamente neorrealista que buscava 
desmascarar a sociedade em sua alienação. Sua temática, apesar de se pautar no regional, universaliza-
se ao se afastar de aspectos pitorescos do homem do campo e abre prerrogativas para análises que 
não se conformam apenas à realidade que lhe serve de ponto de partida. Um dos problemas a ser 
apontados nesta investigação será a reafirmação de ideologias nas quais verificaremos a presença 
necessária do alienado, do subjugado, do refugo humano em uma sociedade cuja mentalidade se 
fundamenta em enlaçar aquilo que entende como normal e invade o universo das pessoas, roubando-
lhes o direito de serem elas mesmas. Para tal, debateremos a representação do personagem “André 
louco” em obra homônima de Élis em um contexto histórico-social em que a violência, a brutalidade, 
a desumanização e a covardia impressas no personagem pelos habitantes de uma cidade qualquer, 
atormentada pela presença necessária do insano, fundamentam a aparente normalidade de uma 
sociedade sem horizontes. 
Palavra-chave 1: Bernardo Élis 
Palavra-chave 2: Modernidade 
Palavra-chave 3: (ex)cêntrico 
Palavra-chave 4: Loucura

Nina Borges Amaral (Unicamp) Bernardo Élis e a identidade regional goiana

Bernardo Élis (Corumbá de Goiás, 1915 - Goiânia, 1997) foi talvez o escritor goiano de maior 
projeção dentro e fora de seu estado natal. Sua obra, essencialmente em prosa - com seus muitos 
contos e três romances -, mas também reconhecida pela produção poética - publicada em um 
único livro -, vem sendo classificada pela crítica literária como regionalista desde sua estreia, 
em 1944. Na literatura, a categoria “regionalismo” se mostra problemática devido ao fato de 
não haver consenso entre críticos e historiadores literários em relação à definição do conceito, 
que, além disso, muito frequentemente se afasta de questões estritamente literárias (do nível da 
construção e estruturação das obras classificadas como regionalistas) e se apoia muito mais em 
formulações que derivam do pensamento social sobre as identidades regionais e sobre a relação 
entre centro e região e os desdobramentos dessa polaridade no Brasil. Ao analisarmos manuais, 
compêndios e guias literários, percebemos que o que prevalece na conceituação de regionalismo 
é uma dicotomia fundamental que advém da própria noção de região e que se refere à distância 
e às diferenças culturais, sociais, econômicas, etc., entre centro e região. Ao analisar essa obra, a 
fortuna crítica bernardiana, de uma maneira geral, parece reconhecer nela traços da identidade 
regional goiana e, desse modo, a associa ao regionalismo literário. Porém, a critica falha ao 
investir - mesmo que inconscientemente - na inversão da lógica: parte-se do pressuposto de que 
a identidade regional existe a priori e está dada de maneira natural, quando, de fato, o que se 
verifica é o oposto. Assim como acontece com as identidades nacionais, também a identidade 
regional é fruto de uma construção cultural e social da qual participam, dentre outras instituições, 
também a intelectualidade. Nesse sentido, Bernardo Élis, bem como órgãos governamentais (ao 
exemplo do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás), jornais e revistas locais (como A Informação 
Goyana e a Revista Oeste - da qual o próprio Élis participava) e outros intelectuais e figuras 
públicas goianas, foi também responsável pelo estabelecimento do que passou a se anunciar 
como a identidade goiana. Tendo por pano de fundo o panorama brevemente apresentado através 
dos apontamentos até aqui pincelados, a presente proposta de comunicação tem por objetivo 

investigar sobre o papel de Bernardo Élis (seja ele visto como escritor de literatura, seja ele 
considerado como figura pública e agitador ou incentivador cultural) na construção e consolidação 
dessa identidade regional através de sua atuação no campo cultural goiano de sua época. 
Palavra-chave 1: Bernardo Élis 
Palavra-chave 2: Identidade regional 
Palavra-chave 3: Regionalismo literário

Norma Sueli Rosa Lima (FFP – UERJ) Espaços liminares e fabulações ilimitadas: Jaime Bunda, de 
Pepetela e O senhor do lado esquerdo, de Alberto Mussa

Analisar, nas tessituras das produções angolana e brasileira, elementos  que desconstroem os 
imaginários utópicos das consolidações nacionais, através da rasura parodística do gênero policial 
enquanto produto cartesiano desenvolvido em espaços, ao mesmo tempo interativos e de exclusão, das 
cidades de Luanda e do Rio de Janeiro, evidenciadores de desigualdades urbanas e sociais. 
Palavra-chave 1: Literatura angolana 
Palavra-chave 2: Literatura brasileira 
Palavra-chave 3: romance policial 
Palavra-chave 4: paródia

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3  

Aline Cristina de Oliveira (IFPR - Campus Palmas) Faustino Xavier de Novais e a emigração que 
estreitou fronteiras: os desafios de um passeur culturel luso-brasileiro.

Os diálogos culturais estabelecidos pelos movimentos migratórios do século XIX estão atrelados 
sobremaneira à circulação dos impressos que cruzavam os oceanos através da mediação dos 
passeurs culturels. No intuito de analisar essas conexões culturais e a ação desses mediadores, a 
presente comunicação coloca em evidência o nome de Faustino Xavier de Novaes, poeta português 
que emigrou para o Brasil em 1858 e, uma vez radicado no Rio de Janeiro, mediou relações 
literárias luso-brasileiras e participou na construção de uma cultura letrada no Brasil recém-
independente. Analisar a contribuição desse passeur significa revisitar o mundo da imprensa 
oitocentista, a fim de explicitar seu engajamento como livreiro num país com índices de 70% de 
analfabetismo, bem como descortinar o universo literário presente no periódico fundado por ele, 
cujas intenções bilaterais iam na contramão da francofilia ascendente no país. Nesse sentido, a 
inserção de Faustino no processo de formação de uma cultura letrada no Brasil pode ser visto 
sob aspectos distintos, porém não excludentes, pois um passeur não necessita, necessariamente, 
abster-se de aspirações lucrativas em defesa de uma “filantropia” cultural. A trajetória desse 
emigrante lusitano incide sobre o mercado cultural brasileiro, que começava a explorar a tríade 
“autor-obra-leitor” e provocava o desejo de unir ideologias artísticas com ascensão econômica. 
Dentre as investidas de Faustino com vistas a sua própria projeção como homem de letras e 
homem de negócios, a que merece maior destaque situa-se entre os anos de 1862 e 1863, quando 
O Futuro: periódico literário luso-brasileiro rebenta no cenário da imprensa nacional. O projeto 
de união entre Brasil e Portugal por intermédio das literaturas de língua portuguesa pretendia 
elevar os dois países ao mesmo patamar intelectual de nações como a França a e Inglaterra, 
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mesmo que para isso fosse necessária a defesa de um perfil editorial que se fechasse para tais 
arquétipos culturais. A bilateralidade empreendida pelo periódico não significou, contudo, 
a superação do sentimento de superioridade europeu em relação à América, pois o que se 
observa é um desequilíbrio no que tange às colaborações, uma vez que os autores portugueses 
foram privilegiados quanto ao espaço concedido para publicações no jornal. Ainda que não se 
possa encontrar em Faustino Xavier de Novais um homem absolutamente despido de valores 
eurocêntricos, não se pode negar sua percepção acerca dos princípios de alteridade, bastante 
incomuns no século XIX. Para além do lugar-comum em que jazia a crítica literária, colaborando 
com as noções de influência, modelo e cópia, a mediação perpetrada por Faustino é prova cabal 
e inequívoca de que as conexões transatlânticas não se davam somente em sentido eurocêntrico. 
Trata-se, pois, de fornecer, a partir dessa relação dicotômica, subsídios para a fixação dos 
conceitos contemporâneos de transculturação e remodelação resultantes de intercâmbios. 
Palavra-chave 1: Faustino Xavier de Novais 
Palavra-chave 2: transferências culturais 
Palavra-chave 3: periódicos 
Palavra-chave 4: passeur culturel

Ágnes Christiane de Souza (Universidade Federal de Pernambuco) A percepção de si e a alteridade, na 
obra de Valter Hugo Mãe

O presente trabalho pretende discutir a alteridade, questão bastante recorrente e urgente na obra 
do escritor - angolano radicado em Portugal – Valter Hugo Mãe. Bem como investigar como se 
efetiva a percepção de si, a partir do momento em que seus personagens, levados por movimentos 
externos, chocam-se com esta mesma alteridade. Os personagens escolhidos como corpus, foram 
Antonino ou “o filho da Matilde” d’O filho de mil homens (2013) - que nos é apresentada pela ótica 
de uma sociedade que o chama de “maricas” e trata sua homossexualidade como “desvio”, como 
“errado” por ser “um homem dos que não gostavam de raparigas” - e senhor Silva d’A máquina de 
fazer espanhóis (2011), que é colocado no asilo, por seus filhos, após o falecimento de sua mulher 
e é obrigado a conviver diariamente com pessoas desconhecidas e com a presença iminente da 
morte. Esses dois personagens escolhidos, trazem em seu comportamento reflexos da nossa 
sociedade, cada vez mais pautada na máxima socrática sobre a egologia, “nada recebo senão o 
que de um modo já está em mim”, ou seja, fecham-se as portas para o que o outro nos oferece de 
diferente, de múltiplo, de diferente e não nos pertence, logo, nega-se a alteridade. Tanto Antonino 
quanto o senhor Silva são levados, por acontecimentos conduzidos por movimentos fora de suas 
ilhas afetivas, ou seja, que vão além de sua vontade e seu controle, a saírem de suas zonas de 
conforto. Os personagens do romance de Valter Hugo Mãe passam por uma espécie de transição 
da egologia à alteridade, saem de uma situação ensimesmada ao reconhecer a importância do 
outro para o próprio desenvolvimento como ser humano que vive ativo junto à comunidade. 
Distanciam-se do conceito de ontologia – Ser- totalidade - ao se aproximar do que Levinas chama 
de relações baseadas na responsabilidade, de estar em estar em face do outro, pois considera 
que é através do canal dessas relações que é revelada a humanidade do homem. A metodologia 
adotada será a leitura, seleção e recortes de mitemas que comprovem as questões levantadas no 
decorrer do trabalho, bem como questões que abordem os pontos fulcrais que serão discutidos: 
alteridade, identidade, percepção de si, afetividade, questões de gêneros entre outras. Para tal 
análise, utilizamos as reflexões sobre o Outro de Levinas (2004; 1999; 1982), Todorov (1987), 

Arendt (2006), Barrico (2006). No tocante às discussões acerca das identidades e da dissociação 
da existência de uma única identidade – una e inflexível - para cada ser humano nos embasamos 
em Stuart Hall (2006) e Butler (2016) às discussões de e no tocante às novas formações sociais e 
suas novas demandas afetivas utilizamos como suporte teórico Coelho e Rezende (2011). 
Palavra-chave 1: Alteridade 
Palavra-chave 2: Outro 
Palavra-chave 3: Identidade

Stélio Furlan (UFSC)  “Saramago lê pessoa”

O presente ensaio parte de uma reflexão sobre os acréscimos de sentido gerados na apropriação 
paródica da ficção heteronímica de Fernando Pessoa, em O ano da morte de Ricardo Reis (1984), de 
José Saramago, para culminar com uma reflexão sobre o lugar (ou as especificidades) deste romance 
no conjunto da textualidade saramaguiana, lançada da década de 1980. 
Palavra-chave 1: José Saramago 
Palavra-chave 2: Moderno/Pós-moderno 
Palavra-chave 3: Textualidades Contemporâneas

Rodrigo Corrêa Martins Machado (UFF) Camões em (S)cena: o diálogo como construção de 
projeto poético

Jorge de Sena ironiza a crítica que é feita acerca da sua poesia, de forma a negar-lhe 
reconhecimento do seu próprio trabalho, tendendo a diminuir a escrita poética dele como 
se fosse menor do que a escrita ensaística ou ainda como uma espécie de glosa dos grandes 
escritores como Camões, Eliot e Fernando Pessoa. De alguma forma a escrita poética seniana é 
capaz de indicar como ele percebia a recepção dos seus escritos em Portugal: com resistência e 
tendenciosidade. Além desses aspectos, o que mais me interessa é o reconhecimento do próprio 
Sena de ser um poeta-crítico que estudava Eliot, Pessoa e Camões. Esses diálogos de alguma 
maneira apontam para um projeto de escrita em diálogo com os Outros, abertura e acolhimento. 
O Outro eleito por Sena, inegavelmente, de maneira mais detida e apaixonada é Camões, sobre o 
qual Sena dedicou inúmeros estudos. Dessa forma, pode-se perceber que a relação crítica entre 
Sena-Camões é, sobretudo, afetiva, e poetas que escolhem aqueles a quem estudar com eles 
manterão uma relação frutífera de confronto e diálogo constante. Por isso, acredito que, para 
Jorge de Sena, a relação crítica com Camões revela rastros que remetem à sua própria concepção 
acerca do que é poesia. Com isso, sublinho que Sena dialogou também com outros autores, outras 
obras de arte, com outras situações históricas, mas destaco o que a própria obra crítica seniana 
revela: Trinta anos de Camões, ao menos – desconsiderando o fato de que nos escritos senianos, 
ele fala acerca do contato com a poesia camoniana que lhe vinha desde a infância. Os trabalhos 
que me precederam acerca do diálogo entre os autores que investigo nesse trabalho têm, cada um 
ao seu modo, o mérito de reconhecerem em Jorge de Sena um grande estudioso erudito da obra 
camoniana, bem como um alguém que erigiu Camões como o seu principal e inegável predecessor. 
Entretanto, apesar de haver análises de alguns poemas-chave no diálogo poético Sena-Camões, 
acredito que estejam ainda abertos espaços no que diz respeito ao trabalho de perguntar ao 
Sena poeta quem foi Camões, ou melhor, o que é, para Jorge de Sena, ser poeta através/a partir/ 
depois de Camões. Para tentar responder a esse questionamento, o que proponho neste trabalho 
é analisar dois poemas-chave nessa relação: “Camões dirige-se aos seus contemporâneos” 
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e “Camões na Ilha de Moçambique”, nos quais Sena dialoga de maneira direta com Camões, 
resgatando-o e dando voz ao poeta do século XVI como personagem poética a dialogar com 
aqueles que escreveram após ele. 
Palavra-chave 1: crítica poética 
Palavra-chave 2: poesia portuguesa 
Palavra-chave 3: Jorge de Sena 
Palavra-chave 4: Camões

Bruna Del Valle de Nóbrega (USP) Renascendo memórias: a lembrança como ponte (im)possível

Procurando observar as relações entre Experiência e História, essa comunicação pretende trazer 
o fio condutor que é a Memória no romance As visitas do Dr. Valdez para analisar como algumas 
das memórias individuais se relacionam com as memórias coletivas nos personagens Vicente 
e Sá Amélia no referido romance. Pretende-se discutir que espécie de ponte a memória opera 
entre essas duas personagens e, por representação, na relação sistema colonial versus nação 
independente. Como toda ponte, a memória está no meio, e, portanto, não situa as personagens 
em qualquer tempo, mas antes as faz ir e vir, denunciando a instabilidade do momento e as 
possibilidades de identidade que começam a ser exploradas pela jovem nação na imagem do 
seu representante, o personagem Vicente. É nesse entrelaçamento de tempos possibilitado pela 
memória que inicia a “negociação de diferenças” para Vicente, abordando uma construção social 
até então impossível de ser questionada abertamente no país. Assim, o tempo da memória será 
importante na construção da identidade enquanto discurso desse personagem e do sentido da 
narrativa em si, porque se torna um espaço de reflexão e discussão. É dentro desse espaço de 
reflexão, existente apenas pela (então) possível senilidade da senhora (patroa de Vicente) que 
terá início a teatralização do antigo médico das duas senhoras, Dr. Valdez. A partir desse ponto 
será possível atentar ao duo Vicente-Valdez, pois vestir-se de Dr. Valdez pelo ato da memória será 
também despir-se, por impossibilidade, desse Dr. Valdez, homem branco, colono, em quase tudo 
diferente de Vicente. É justamente no ápice do ir e vir entre as memórias individuais e coletivas do 
personagem que emerge esse Dr. Valdez impossível, quiçá inverossímil, mas que se refaz através 
das memórias do rapaz, renascendo memórias que não lhe pertencem, mas que toma para si no 
exercício teatral a que se propõe. A própria questão entre se propor e ser proposto a tal tarefa 
faz parte do exercício identitário que se prova árdua tarefa de alteridade para Vicente, já que o 
personagem parece lidar com uma espécie de indecisão, tanto para iniciar como para encerrar 
o “teatro”. O cair da máscara, elemento teatral também analisado, representa o fim da farsa em 
ambas as suas acepções, assim como a libertação de Vicente. Trata-se de observar o discurso, 
a transição, o ir e vir formativos da construção narrativa e toda a simbologia que faz parte do 
universo da memória que levarão à construção da identidade de Vicente e da recente nação. 
Processo versus resultado, voltando ao processo diversas vezes como caminho de análise. 
Palavra-chave 1: Memória 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: LiIteratura moçambicana 
Palavra-chave 4: João Paulo Borges Coelho

SEXTA 23

MANHÃ [9:00|11:30]
SESSÃO 4

Jorge Luiz Marques de Moraes (Colégio Pedro II) A Ostra e o Vento: alegorias múltiplas num 
romance de confinamentos

Esta comunicação trata do romance A ostra e o vento, de Moacir C. Lopes, a partir de uma chave de leitura 
que identifica quatro elementos simbólicos importantes em seu cerne, a saber: o mar, a ilha, o farol, a 
ostra. Todos eles, ao fim e ao cabo, são representantes do confinamento, alegoria que domina todo o 
livro. Vai daí que o grande tema de A ostra e o vento é a solidão. Ela poderia ser abordada sob um ponto 
de vista laudatório e enobrecedor (não há como deixar de admirar, por exemplo, a figura do eremita – 
mescla de desprendimento material e isolamento –, personagem que, presumidamente, investe toda a 
sua existência no afã de atingir a ascese ainda em vida), porém o caminho seguido é oposto. A obra, ao 
mostrar personagens em estados-limite, traz em seu alicerce textual múltiplas estratégias artísticas, num 
arcabouço de sofisticação que a eleva a um dos belos momentos do romance brasileiro do século XX. 
Não há dúvida de que o leitor se encontra diante de uma obra estruturada a partir de um jogo polifônico, 
que revela as diversas vozes que transitam pela Ilha dos Afogados. A afirmação não deixa de soar algo 
contraditória, se for levado em conta o caráter monossilábico que marca as relações pessoais naquele 
espaço. Observe-se, entretanto, que, de acordo com Massimo Canevacci, “comunica-se tanto quando se 
fala como quando se cala”. Ademais, a polifonia do texto ocorre em seu alicerce, e não necessariamente no 
diálogo interpersonagens. Daí que cinco vozes diversas se revezam na engenharia do romance: o narrador 
propriamente dito, Daniel, Saulo, Marcela e José (os dois últimos revelam-se apenas a partir de escritos 
encontrados abandonados na ilha). A análise dessa estrutura importa para que se desvende o intrincado 
mistério que abre o volume, quando um grupo de marinheiros, ao constatar o farol apagado, chega à ilha 
para verificar se algum problema técnico ocorreu no equipamento e se depara com o espaço deserto, sem 
sombra de nenhum dos habitantes, embora vestígios haja de presença humana recente por ali. Ora, em 
um enredo cuja mola inicial é o desvendamento de um mistério (afinal de contas, onde foram parar os 
habitantes da Ilha dos Afogados?), interessa notar que o delineamento da configuração espacial da trama 
lança, aqui e ali, pistas que proporcionam ao leitor alcançar, paulatinamente, o devido entendimento de 
toda a tragédia que acabou por atingir as três pessoas que ali viviam. Nesse sentido, são admiráveis os 
recursos diversificados e notadamente singulares dos quais se utiliza o autor para que as categorias espaço 
e personagens sejam delineados na construção da obra. Dentro dessa realidade, é importante ressaltar que, 
em grande parte dos (poucos) estudos acerca do romance de Moacir C. Lopes, a categoria tempo é aquela na 
qual as análises mais se concentram. Daí que, ao tratar do confinamento de modo sistemático, este estudo 
não deixa de trazer contribuição relevante para a fortuna crítica de A ostra e o vento. 
Palavra-chave 1: Confinamento 
Palavra-chave 2: Solidão 
Palavra-chave 3: Alegoria 
Palavra-chave 4: Feminino

Maria Cristina Amorim Parga Martins (Puc-Rio) Ferréz, Allan Rosas e Luiz Ruffato –Literatura 
periférica; de objeto para sujeito discursivo

No Brasil, uma geração antes à margem tem forçado fissuras rompendo as barreiras rígidas do espaço 
literário nacional, surgindo na literatura não mais como objeto – mas como sujeito discursivo. Como 
afirma Paulo Tonani Patrocínio, desde meados da década de 1990, muitos autores marginalizados 
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têm “selado a brancura das páginas com caracteres negros”. O marco inaugural deste movimento foi 
a publicação de Cidade de Deus, de Paulo Lins – no qual um autor utiliza a própria vivência à margem 
como ex-residente da favela num discurso que une testemunho e ficção. A trilha inaugurada por 
Lins vem sendo percorrida por outros autores de periferia, como Ferréz e Allan Rosas. Luiz Ruffato, 
por sua vez, é oriundo de uma cidade do interior de Minas, filho de um pipoqueiro, e, contrariando 
o script que o faria buscar um ofício mais comum na região, se torna escritor. Em Estive em Lisboa e 
lembrei de você, narra a trajetória de imigração de Serginho, que sai da pequena Cataguazes e aterrissa 
numa Lisboa muito diferente daquela dos cartões-postais. Este trabalho pretende explorar o universo 
narrativo de Luiz Ruffato, Allan Rosas e Ferréz, a partir do conceito de “cosmopolitismo do pobre” e 
de “entre lugar”, cunhados por Silviano Santiago. O objetivo é pensar como, com todas as dificuldades 
e resistências, essas vozes tradicionalmente periféricas – ou como diz Stuart Hall, esses “Outros”, 
cuja representação se baseia em estereótipos que fascinam a cultura hegemônica – têm conquistado 
o seu lugar dentro da Literatura nacional. Conquistar aqui, significa ganhar a palavra – se antes a 
periferia era descrita de longe por de autores de classe-média alta branca, na literatura de Allan 
Rosas e Ferréz o povo à margem ousa falar sobre si próprio, sobre sua própria realidade e a partir 
da própria perspectiva. Um movimento em sintonia com o pensamento de autores como Appadurai, 
que designa as novas cartografias pós-nacionais marcadas pela multiplicação das novas mídias e das 
novas formas de circulação de indivíduos; Homi Bhabha, que alerta para um “terceiro espaço” aberto 
pela temporalidade não sincrônica entre as culturas locais e globais; Appaih, e a ideia de que esse 
novo “cosmopolitismo”, mais do que uma resposta, é um desafio – que exige a integração da Alteridade 
sem tentar domesticá-la ou diluir suas diferenças. Além de relacionar a construção do personagem 
Serginho, de Ruffato, com o conceito de “Cosmopolitismo do pobre”, tomaremos o romance como 
exemplo para pensar uma nova forma de “desigualdade social” que, também de acordo com Silviano 
Santiago, surge com os novos fluxos migratórios, motivados pela razão econômica e não étnica ou 
nacionalista. Nessas novas cartografias pós-nacionais, marcadas tanto pelo “cosmopolitismo do pobre”, 
pela profusão de novas mídias e facilidade de circulação de indivíduos, culturas antes à margem 
penetram no centro e abrem fissuras, fazendo circular “novas” vozes – como a de Ferréz e Allan Rosas – 
criando um novo lugar – um entre-lugar, como conceitua Silviano Santiago. 
Palavra-chave 1: literatura periférica 
Palavra-chave 2: novas cartografias pós-nacionais 
Palavra-chave 3: cosmopolitismo do pobre 
Palavra-chave 4: alteridade

Mayara Alexandre Costa (UFRJ) Terra em trânsito: aparições contemporâneas do sertão

A presente proposta tem como intuito analisar os romances Galileia (2008), de Ronaldo Correia 
de Brito e Outros cantos (2016), de Maria Valéria Rezende. Ambas narrativas se reportam ao 
sertão nordestino hoje e redimensionam as problemáticas que atravessam esse espaço na 
contemporaneidade. Sabemos que ao longo do século XX erigiu-se um “mapa dominante” que 
destacou determinadas linhas e traçados desse território, ora apostando na sua potência utópica 
– lugar mítico do paraíso reencontrado – ora distópica – lugar da escassez e do atraso. Neste 
mapa, o sertão foi encarado concomitantemente como o índice sumarizado da região nordeste, 
o lugar para onde se deve ir para recuperar a identidade nacional originária, e de onde se deve 
fugir para sobreviver. Na literatura, sobretudo, as obras regionalistas – entendidas como qualquer 
produção literária que se referisse aos espaços fora do eixo Rio-São Paulo – foram responsáveis por 
estabelecer um controle sobre os discursos e imagens considerados específicos das regiões não 

centrais. No caso do sertão nordestino, ele se tornou um recorte de características típicas, dotado 
de uma identidade uniforme, determinada pelo território e infensa aos influxos externos. Nas obras 
aqui selecionadas para análise, no entanto, observamos um agenciamento de uma cartografia que 
desestabiliza o imaginário dominante a respeito das pequenas cidades sertanejas, bem como, das 
paisagens, subjetividades e histórias que habitam esse lugar. Esse processo é deflagrado a partir 
de uma abordagem que busca evidenciar o seu caráter relacional, fato que se materializa nestas 
obras tanto nas referências culturais plurais que cortam o sertão, como também na aparição de 
“personagens-em-trânsito”, que intersectam e articulam diversos pontos do mapa, redimensionando 
as noções de diferença e pertencimento, e embaralhando as fronteiras entre local e global. O sentido 
de cartografia aqui referido se aproxima daquele proposto por Suely Rolnik no seu livro Cartografia 
sentimental: transformações contemporâneas do desejo. Para Rolnik, diferentemente do mapa que 
representa um todo estático, a cartografia se estabelece como “um desenho que acompanha e se 
faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem” (ROLNIK, 1989, p.15). A 
cartografia estaria atenta às mutações das sensibilidades coletivas, à dissolução de determinados 
mundos e a consequente emergência de outros, encarados como territórios transitórios e em 
constante devir. Tanto em Galileia como em Outros Cantos é possível captar uma cartografia em que 
diversos deslocamentos funcionam como força disruptiva dos discursos e imagens frequentemente 
atribuídos ao sertão. Gesto fundamental para romper com certa manutenção de enunciados que 
comumente caracterizam a região, os quais, repetidos de forma completamente esvaziada do seu 
contexto histórico e social, podem condenar esse território a uma “história única” (para usar a 
expressão de Chimamanda Ngozi Adichie) e dificultar a sobreposição de um novo feixe de imagens 
que deem conta de suas permanentes transformações. 
Palavra-chave 1: sertão nordestino 
Palavra-chave 2: contemporâneo 
Palavra-chave 3: Outros Cantos; Galileia

Thais do Socorro Pereira Pompeu e Izabela Guimarães Guerra Leal (UFRA) Haroldo Maranhão o 
antropófago: o banquete literário

O objetivo central da comunicação é apresentar o gesto antropofágico presente na escritura de 
Haroldo Maranhão na obra O Tetraneto Del-Rei,1982, prêmio Guimarães Rosa de 1980. Vários 
são os elementos que contribuem para essa noção como a penetração no discurso histórico 
pelas vias do riso e do cômico, da apropriação pela técnica da citação indireta de outros textos 
e autores, que se apresenta como um desafio para o leitor, quase 35 anos após a sua publicação. 
O romance relata os primórdios de nossa colonização e os primeiros contatos entre portugueses 
e nativos em um texto enigmático réplica da escrita quinhentista. Através de suas caravelas 
discursivas o escritor reproduz uma história conhecida e inclui os todos agentes participantes no 
processo. Nesse sentido, a ficção haroldiana se insinua como traição, blefe e desconstrução, pois 
coloca certos dados e informações oficiais sob suspeita. O tom da ironia apresenta um objetivo 
aparente de convencimento das mentes para um novo olhar sobre a história oficial brasileira. 
A obra de Haroldo Maranhão traz em si o verniz crítico que enaltece as vozes abafadas pelo 
discurso histórico tradicional. Para demonstração da criticidade do romance é de estrema valia a 
contribuição do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, em especial na obra A inconstância da 
Alma Selvagem, que atualizou a noção de antropofagia literária e constitui-se como ferramenta de 
leitura de romances como o de Haroldo, que pela postura antropofágica degluti o cânone e presta 
homenagem a autores por ele estimado. O Perspectivismo Ameríndio proposto por Viveiros de 
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Castro compreende a antropofagia ritual pela perspectiva do nativo, e neste sentido não consiste 
em barbárie ou crime trata-se do desejo metafísico de possuir em si as qualidades do outro. Na 
mesma linha de raciocínio a antropofagia/canibalismo presente na obra de Haroldo guarda o 
desejo libidinal de possuir e ser o outro, não por uma animalidade desmedida, mas por admiração 
e desejo. A noção antropofágica com a nova matiz teórica permite pensar a situação do escritor: 
o que ele escreve? Por que escreve? De onde escreve? As respostas para tais questionamentos 
justificam o fato do tema escolhido para o romance, bem como a linguagem arqueológica que 
se apresenta como réplica da escrita quinhentista presente nos primeiros relatos dos cronistas 
europeus. A possível razão para um livro como O Tetraneto Del-Rei é a recriar um novo começo e 
nascimento da família brasileira e a mesmo tempo um novo caminho para romance contemporâneo 
desta nação. O lugar de enunciação do escritor é outro elemento que acrescenta sentidos ao 
texto literário, pois em um contexto Latino-Americano Haroldo surge com a imagem do escritor 
crítico não somente de seu povo e da história, mas de si mesmo e do meio à sua volta. Linguagem 
arqueológica, técnica da colagem e apropriação, penetração no discurso histórico, ironia e 
comicidade são alguns dos elementos presentes no banquete antropofágico haroldiano. 
Palavra-chave 1: Haroldo Marannhão 
Palavra-chave 2: Reescrita 
Palavra-chave 3: Antropofagia Ritual 
Palavra-chave 4: Canibalismo

Simone Aparecida da Silva (UFMT) Os traços de ironia e riso romântico em A Estátua Amazônica, 
de Manoel de Araújo Porto Alegre

Para esse estudo de A Estátua Amazônica contempla-se a concepção de ironia romântica postulada 
por Friedrich Schlegel que a concebe em pelo menos três vertentes. Conforme Constantino Luz 
Medeiros a primeira acepção de ironia romântica schlegeliano refere-se à relação do autor e sua 
obra, sua composição, personagens e ambientação. Uma outra forma schlegeliana de estabelecer 
a ironia romântica está relacionada à problematização da arte inserida pelo autor em sua criação 
artística, uma das essências da comédia arqueológica, pois tratar-se de uma manifestação artística 
(uma peça teatral-comédia) que discorre sobre uma outra forma de arte (uma escultura) e sobre 
esta vai acrescentando valores ligados a um contexto. É a problematização artística do autor 
em sua obra. E por fim a noção de ironia romântica que representa um princípio filosófico ou 
simbólico de compreensão dos limites da existência e da comunicação humana, ao mesmo tempo 
em que aponta para o jogo lúdico que possibilita a intuição do todo. A ironia romântica inaugurada 
por Friedrich Schlegel ganha contornos simbólicos específicos conforme a época ou o uso que 
dela se faz. Assim num período literário como o Romantismo, percebe-se que essa ironia tem suas 
mudanças de tonalidade progressiva ou ascendente. Mas ela não se restringe temporalmente em 
um determinado período, sendo, portanto, uma característica da literatura moderna. É preciso 
lembrar que a ironia romântica schlegeliana mais que uma estratégia linguística ou discursiva, 
é também considerada uma singular visão de mundo a partir do autor em sua relação com as 
personagens e sua obra, abrangendo também uma atitude diante da vida. Essa transgressão no 
ângulo de visão ocorrida no seio da própria linguagem literária torna significativa a manifestação 
irônica romântica que comparece com frequência em A Estátua Amazônica. A ideia aqui é para 
se compreender como Porto-Alegre elabora sua comédia arqueológica com os traços de ironia 
romântica como num jogo de dissimulação e uma visão e atitude diante da vida a partir do autor 
como forma de expressão da literatura moderna. De alguma maneira e principalmente levando 

em consideração os conceitos de Friedrich Schlegel sobre a ironia romântica como uma condutora 
de todos os prováveis jogos dissimulatórios, encontram-se diversas formas de se definir e 
compreender o humor advindo de elaborações irônicas. Assim, dentre os significados encontrados 
interessam-nos identificar: (1) estado de espírito ou de ânimo; disposição, temperamento; (2) 
comicidade em geral; graça, jocosidade; (3) expressão irônica e engenhosamente elaborada 
da realidade; espírito; e (4) faculdade de perceber ou expressar tal comicidade. Todos eles 
frequentam o texto de Porto-Alegre, por isso os evidenciamos aqui. Pois a ironia torna-se 
também uma atitude proativa do espirito diante da existência, tendo sido, portanto, elaborada 
artisticamente na comédia arqueológica. A respeito do primeiro destes significados, o 
encontramos sobretudo nos posicionamentos de animosidade de Sarcophagin, com relação à sua 
estátua, especialmente em sua interação com Melania, pois aí se mostra com maior habilidade e 
destreza. 
Palavra-chave 1: A Estátua Amazônica 
Palavra-chave 2: Porto-Alegre 
Palavra-chave 3: ironia romântica 
Palavra-chave 4: Friedrich Schlegel

Mariângela Monsores Furtado Capuano (Colégio Pedro II) A literatura brasileira no contexto da 
história da literatura latino-americana

O presente trabalho tem como objetivo verificar como a literatura brasileira foi fundada dentro de 
uma hierarquia, estabelecendo representações das alteridades do discurso europeu, juntamente 
com a emergência de outras literaturas periféricas no século XIX. Assim, a partir dessas questões, 
pretende-se comparar a formação da literatura brasileira com a literatura latino-americana também 
surgida em um contexto de dominação em que o cânone ocidental é adotado como modelo. Para 
isso, o desenvolvimento da pesquisa terá como ponto básico a caracterização da literatura brasileira 
do século XIX, que esteve a serviço da formação da identidade nacional, tendo como preocupação 
discutir como foi formada e sobre que bases históricas isso aconteceu. A partir dessa caracterização, 
pretende-se situar a literatura brasileira no universo latino-americano, estabelecendo comparações 
e constatando que, tanto a nossa literatura, como a dos países da América Latina, surgiram no século 
XIX, em um contexto pós-colonial, como fruto de uma cultura europeizante. 
Palavra-chave 1: literatura 
Palavra-chave 2: cânone 
Palavra-chave 3: identidade nacional 
Palavra-chave 4: cultura europeizante
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29
Ficção Brasileira Contemporânea Em Perspectiva Compa-
ratista

Coordenadoras: 
Anne Begenat-Neuschaeffer (Aachen, Alemanha) 
Helena Bonito C. Pereira (UPM)

RESUMO: Atualmente, o acompanhamento da produção literária parece exigir maior atenção por parte 

dos pesquisadores de teoria, crítica e historiografia literárias, em razão da migração do espaço crítico 

dos periódicos e de toda a mídia impressa para sites e blogs, com variáveis graus de confiabilidade. A 

teorização sobre o nosso tempo, no contexto dos avanços tecnológicos que interferem diretamente na 

veiculação dos produtos não deixa de constituir um risco adicional ao desafio de tentar compreender 

os sentidos da ficção no mundo contemporâneo. Esta proposta visa discutir aspectos da produção 

ficcional brasileira publicada dos anos 70 até a atualidade, à luz da literatura comparada, que aqui se 

compreende como território das múltiplas conexões tanto entre textos de origens culturais diversas, 

quanto entre textos provenientes de outras artes que suscitam diálogos com a literatura. A amplitude 

da proposta exige delimitações que a tornem compatível com a duração de um simpósio, sem prejuízo 

de possíveis desdobramentos no futuro. Dessa forma, a perspectiva comparatista comporta duas 

vertentes, uma no sentido temporal e espacial, abrigando estudos sobre literatura brasileira recente 

em relação a literaturas lusófonas, em especial a portuguesa, a angolana e a moçambicana. Em outra 

vertente, o simpósio acolherá trabalhos que examinem relações de textos literários com outras formas 

artísticas, preferencialmente o cinema e a pintura. Quanto aos textos ficcionais para discussão, espera-

se que, em paralelo à temática de ordem sócio-político-cultural, neles se identifiquem marcas estéticas: 

consciência do fazer literário, reflexões sobre a linguagem, construções metalinguísticas e intertextuais 

de vária ordem. Narradores múltiplos e diferentes pontos de vista tanto podem contribuir para o 

fragmentarismo formal, como podem assimilar vozes outrora excluídas. Quanto à produção recente, 

não só no Brasil, os romances quase sempre se associam à vida nas metrópoles, veiculando temas 

como a perda de identidade e de referências, desagregação social e violência, em um contexto diferente 

do que ocorria sob a repressão de regimes anteriores, mas não menos grave. Por outro lado, ainda há 

lugar para a narrativa de caráter intimista, a expressão da subjetividade, a “escrita do eu”, a autoficção, 

e ainda para reinvenções, como a do romance histórico, por meio da metaficção historiográfica. Um 

romance é uma história que se conta, portanto estão entre seus componentes essenciais uma trama 

instigante em que atuem personagens consistentes, propiciando ao leitor a possibilidade de reconhecer 

na ficção seres próximos da realidade humana. Esse reconhecimento significa uma identificação de 

assentimento ou de negação, sendo que esta última redunda no surgimento de anti-heróis, sobretudo no 

contexto das metrópoles. Ao lado de espaços e tempos, elementos enriquecedores do conteúdo narrado, 

destaca-se como componente essencial nesse conjunto a figura do narrador, ou melhor, dos narradores. 

O narrador em 3ª pessoa, que tentava 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 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. A aguda autoconsciência, 

face explícita da reflexividade, é um traço marcante não só da ficção literária, como também da ficção 

cinematográfica, da pintura e de outras formas artísticas. A redução do espaço da literatura no mundo 

da mídia encontra seu contraponto nas numerosas “feiras” ou “festas” literárias e nas premiações 

que, ano a ano, destacam escritores e obras das literaturas em língua portuguesa. Mencionem-se, 

como corpora (sem exclusividade) para os trabalhos deste simpósio, Cristóvão Tezza, Milton Hatoum, 

Elvira Vigna, Luiz Ruffato no Brasil; Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge, valter hugo mãe em Portugal; José 

Eduardo Agualusa, Pepetela em Angola; Paulina Chiziane, Mia Couto, em Moçambique, e tantos outros, 

contemplados ou indicados em prêmios (Oceanos, ex-Portugal-Telecom, Prêmio Jabuti, Prêmio Camões 

etc.) A possibilidade de aproximar a literatura de outras realizações artísticas comporta estudo de obras 

literárias como, por exemplo, Estorvo, Benjamim ou Budapeste, romances de Chico Buarque recriados 

no cinema, e ainda, em outra perspectiva, os diálogos da narrativa literária com a pintura, em Cinzas 

do Norte, de M. Hatoum, ou O menino oculto, de Godofredo de Oliveira Neto. Pretende-se, enfim, neste 

simpósio, discutir a ficção contemporânea em perspectiva comparatista, por meio de seus diálogos no 

mundo lusófono e em suas interações com outras formas artísticas. 

PALAVRAS-CHAVE: literatura comparada; literaturas lusófonas; ficção contemporânea.

PROGRAMAÇÃO:
[15 minutos para cada comunicação]

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 

Luana Teixeira Porto (URI) Entre a tensão e a banalidade: narrativas da violência no conto 
brasileiro do séc. XXI

Ao abordar problemas sociais, os textos literários constroem uma leitura da sociedade, de um 
momento histórico, de uma forma de pensar e agir socialmente. Nesse sentido, a possibilidade de 
representação social na literatura é ampla. Grupos minoritários e suas dificuldades de inserção e 
aceitação social (negros, pobres, mulheres, homossexuais, índios, entre outros), repressão social 
e política em contextos autoritários, imigração, exílio, subjetividades em crise, violência social e 
simbólica são alguns dos temas recorrentes na prosa brasileira contemporânea. Esse último tema, de 
modo especial, tem sido objeto de reflexão de pesquisadores interessados em desvendar as relações 
entre sociedade, violência, literatura, incluindo ainda obras artísticas de outra natureza, como o 
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cinema. Nessa perspectiva, merecem destaque trabalhos críticos de estudiosos como Jaime Ginzburg, 
Karl Erik Schollhammer, Tânia Pellegrini e Regina Dalcastagnè, os quais, com base em postos de 
vista crítico e objetos de análise diferentes, acentuam a presença da violência na arte brasileira e de 
uma articulação entre forma estética e problematização da violência. A representação da violência é 
intensa na literatura contística contemporânea. Escritores como Rubem Fonseca, Caio Fernando Abreu, 
João Gilberto Noll, Sérgio Sant’Anna, Marcelino Freire, Marçal Aquino e Beatriz Bracher construíram 
narrativas curtas que acenam para a violência como um dos traços que singularizam o sujeito e o 
espaço social no contexto brasileiro, seja através de uma violência simbólica que caracteriza muitas 
vezes as relações pessoais e as relações entre civis e Estado, seja a violência social, que atinge não 
só a integridade do sujeito, mas também a estrutura social, revelando a necessidade de haver uma 
discussão sobre o papel da arte e a necessidade de construção de políticas de enfrentamento de 
práticas de violência. Assim, este trabalho discute problematizações acerca da violência propostas 
por contos brasileiros, acentuando a reflexão sobre a as relações entre sociedade, espaço urbano e 
violência, já que esta e sua representação manifestam-se de forma prioritária em contos cujo enredo 
desenvolve-se em contextos citadinos. Interessa observar o modo como narrador abordam o tema 
da violência social e as estratégias estéticas adotadas para isso. O objetivo deste estudo é investigar 
relações, expressas em contos literários em prosa produzidos no século XXI, entre literatura e violência 
para ampliar o debate acerca dos diálogos entre literatura e sociedade no Brasil numa perspectiva 
comparatista. Além disso, busca-se identificar de que forma o conto brasileiro do século XXI aborda 
práticas de violência enraizadas ou surgidas na cultura brasileira a fim de discutir o sentido e a função 
social das narrativas curtas que problematizam a violência no contexto histórico-social-político-
cultural do Brasil. Para isso, examina-se de modo especial narrativas de Beatriz Bracher, Marcelino 
Freire e Marçal Aquino publicadas a partir dos anos 2000. Ao desenvolver um estudo crítico dessa 
narrativa, nota-se a presença de uma estreita relação entre literatura e representação da violência, 
apontando-se esta como fator motivador para práticas de violência e exclusão social no Brasil que são 
problematizadas via forma narrativa e linguagem literária. Além disso, observa-se uma oscilação entre 
o tensionar a violência e banalizá-la na representação literária dos autores examinados. 
Palavra-chave 1: conto 
Palavra-chave 2: violência 
Palavra-chave 3: comparação

Gleiton Candido de Souza (UFMS) Uma análise do conto “A coleira no pescoço” de Menalton Braff

O presente trabalho tem por finalidade analisar o conto “A coleira no pescoço”, do escritor Menalton 
Braff publicado em obra homônima no ano de 2006. Apresenta-se, neste trabalho, a visão de alguns 
teóricos a respeito do que seja o conto e sua importância enquanto gênero literário. Também, serão 
abordadas algumas teorias que contribuem para o estudo e análise de contos, dentre as quais a 
teoria de Poe sobre a unidade de efeito e a de Piglia quando este afirma que um conto sempre conta 
duas histórias. Tais teorias são utilizadas na análise do conto “A coleira no pescoço” do escritor 
contemporâneo Menalton Braff. O conto retrata um episódio da vida de um velho e seu cão, ambos 
vivendo arrastados, um pelo cansaço da idade e o outro por uma corrente presa ao pescoço. Um não 
suporta o outro, mas nada podem fazer para modificar essa realidade. O conto retrata uma situação 
de solidão, desprezo, raiva e tédio, vividas cotidianamente pelo velho e seu cão. Essa situação, não é 
apresentada no conto, mas leva o leitor a conjecturar sobre o que levou ambos a viverem dessa forma. 
Essa temática, da solidão, do conflito consigo mesmo e nos relacionamentos esta muito presente 
no conto, que já nas primeiras frases evidencia uma situação em que dois personagens suportam 

a velhice em meio a acusações. Em seu início, o conto já indica ao leitor que existe uma relação 
conflituosa entre dois personagens, e destes com sua condição de vida, no caso a velhice e a solidão. 
A presença alucinante que o conto possui, presença essa indicada por Cortázar ao descrever o conto 
breve, se instala nas primeiras frases e prende a atenção do leitor, já que não é mencionado nenhum 
fato anterior que os tenha levado ao presente momento no qual o conto tem seu início. Assim vemos 
que, a economia não desmerece o conto, sendo nesse caso desnecessária uma história prévia dos 
personagens, talvez para um romance essa descrição fosse necessária. Dessa forma, o conto leva o 
leitor por um caminho cansativo, não porque o conto seja longo ou maçante, muito pelo contrário, mas 
porque o autor utiliza-se de recursos que reproduzem no leitor a exaustão sentida pelos personagens. 
E é sobre isso que Poe afirma em sua teoria sobre a unidade de efeito, ou seja, que em um conto breve 
o autor pode realizar a plenitude de sua intenção. 
Palavra-chave 1: Teoria do Conto 
Palavra-chave 2: Menalton Braff 
Palavra-chave 3: “A coleira no pescoço”

Flavia Alexandra P. Pinto (UERJ) Tempo, memória, diáspora e literatura: algumas considerações 
sobre a narrativa literária de M. Hatoum

Este trabalho detém-se na análise do romance Relato de um Certo Oriente (1989), de Milton Hatoum. 
Para tanto, discute-se as relações entre tempo, memória e diáspora a partir dos conceitos advindos dos 
estudos culturais e da crítica literária contemporânea. Para isso, procura-se rever as concepções de 
memória presentes em Maurice Halbwachs, Michael Pollak, Roland Walter, entre outros. Em seguida, 
relacionam-se esses conceitos à discussão sobre diáspora, cujas contribuições de Hall e Bhabha são 
fundamentais. No romance Relato de um Certo Oriente, o autor cria uma narrativa que indaga sobre 
o tempo e a memória. Na busca da origem por meio da escrita, Hatoum constrói uma linguagem 
particular, em que tematiza problemas como a apresentação do passado, a morte, a relação com o 
outro, a revolta, a exclusão, o distanciamento e a própria linguagem. A questão central aqui é expor 
como, por meio da forma e do conteúdo da obra literária, Hatoum problematiza ideias sobre a história 
e os fenômenos humanos, como a diáspora. Se afastando da ideia de que a literatura composta Milton 
Hatoum possa ser facilmente identificada por sua temática relacionada à imigração árabe, ao exotismo 
de relações hibridas entre o Ocidente e o Oriente, Hatoum oferece um material mais profundo de 
reflexão sobre estas mesmas questões. A sua ascendência oriental bem como a linguagem marcada 
pela sintaxe, pelo uso dos recursos poéticos e pela construção de sentido momento de cada texto é 
relevante, também, por atualizar o presente em que vivemos. 
Palavra-chave 1: Tempo 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Diáspora 
Palavra-chave 4: Milton Hatoum

Patrícia Valéria V. da Costa (UEPB) Dantas e Hatoum: regionalismos e regionalidades na literatura 
brasileira contemporânea

Este artigo tem por finalidade discutir sobre questões de regionalismo e regionalidades na 
Literatura Brasileira Contemporânea. Objetivamos evidenciar, em meio a uma rede de produções 
diversificadas que multifacetam a literatura atual, a persistência da literatura regionalista por meio da 
regionalidade, no que tange as marcas da região como uma representação simbólica que reconfigura 
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a reflexão sobre o homem. Em outras palavras, pretendemos concluir que a literatura regionalista na 
contemporaneidade promove, independente da localidade específica (rural ou urbana), a ambientação 
de determinada região, macro ou micro, como um meio de simbolicamente representar o homem 
contemporâneo e suas problemáticas, por vezes, existenciais. Para tanto, faremos uso de dois romances 
considerados regionalistas, a saber, Sob o peso das sombras (2004) e Dois Irmãos (2000), de Francisco 
José Dantas e Milton Hatoum, respectivamente, na procura por traços de regionalidade que imputem 
essa nova maneira de ser fazer regionalista. Desta maneira, investigaremos a forma como ambos, por 
meio dos mecanismos da memória, ambientam os lugares de origem/pertença e como, por meio deles, 
recriam e/ou ressignificam o modo de representar o outro. Para fundamentar a discussão, traremos 
um aporte teórico sobre a representação contemporânea do regionalismo por meio de teóricos e 
críticos como Chiappinni (2013), Santini (2011), Galvão (2000) e outros. 
Palavra-chave 1: Regionalismo 
Palavra-chave 2: Regionalidade 
Palavra-chave 3: Literatura Brasileira

Danilo S. de Queiroz Silva (UFBA) Laços partidos: estudos da decadência familiar

Investigamos a recorrência do tema da decadência familiar partindo do romance Cinzas do Norte de 
Milton Hatoum. Analisando aspectos da disjunção parental que aparecem na narrativa, comparamo-la 
com a de romances afins, como Os Maias de Eça de Queirós. Traçamos alguns paralelos entre as obras 
estudadas, verificando algumas linhas de forças que nos permitem associá-las: o tratamento complexo 
da união familiar, a representação metonímica do laço simbólico da sociedade a qual os escritores 
se referem, a crítica à disjunção geracional. Classificando os textos como romances de decadência 
familiar, notamos que, nas narrativas em estudo, a quebra entre gerações conduz à queda familiar 
e, em grande parte das vezes, é concomitante à contaminação de todo ambiente - seja a natureza, a 
saúde dos personagens ou o universo político em crise. A maldição que parece presente de maneira 
contínua em certa tradição lusófona - como faz lembrar a inicial “M” em diversos sobrenomes das 
famílias destruídas, como os Meneses de A crônica da casa assassinada de Lúcio Cardoso - desencadeia 
a desagregação do grupo familiar, desde sempre ameaçado pelo germe da diferença que se encontra 
na sua formação. Estudamos, nesse trabalho, as famílias como representações metonímicas das 
sociedades e das nações em que se desenrolam as histórias dos romances, apontando para a crítica que 
fizeram os romancistas sobre o seu próprio tempo. Por meio da análise das crises por que passavam os 
ambientes em que viviam, os escritores parecem associar as trajetórias destrutivas dessas famílias em 
queda aos caminhos que tomava a sociedade de suas épocas. 
Palavra-chave 1: Literatura comparada 
Palavra-chave 2: Decadência familiar 
Palavra-chave 3: Crítica social

Ana Claudia J. de Mauro (Universidade Presbiteriana Mackenzie) Dois irmãos, de M. Hatoum, em 
duas versões

As formas de comunicação têm evoluído de forma exponencial nas últimas décadas, com o surgimento 
de novas mídias e novos suportes. A diversificação de meios de comunicação não exclui as mídias 
tradicionais, mas aliam-se a elas, enriquecendo a experiência do público. O mercado editorial e a 
indústria do livro exercem a função de aproximar autores e o público leitor por meio da publicação de 
livros, agora incluindo também a utilização de suportes e mídias diversificados. Conforme o sucesso 

de determinado(a) autor(a), novas edições são publicadas, a fim de atender à demanda dos leitores. 
Além da obra na íntegra, essas edições podem apresentar novos elementos ou, no dizer de Gérard 
Genette, paratextos, que enriquecem a compreensão e fruição do texto literário. Em complemento 
ou em substituição aos tradicionais prefácios, “orelhas” e posfácios, hoje é frequente a inclusão de 
ilustrações, xilogravuras e outros recursos visuais. Novas mídias multiplicaram as possibilidades para 
adaptações literárias em diversos formatos, que contam com o apoio e, não raro, o acompanhamento, 
durante a produção, por parte de muitos escritores contemporâneos. Um dos quais alcança grande 
receptividade: a adaptação de narrativas para quadrinhos. Dentre os novos formatos resultantes de 
adaptação, um deles se populariza rapidamente, com repercussões positivas: a narrativa literária em 
quadrinhos, ou HQ. O romance, em princípio, mobiliza um pequeno contingente de personagens, em 
espaços relativamente restritos, para permitir que aflorem conflitos inerentes ao ser humano, visando 
à interioridade das personagens, o que torna especialmente difícil sua concretização essencialmente 
visual. Apesar dessa dificuldade, não é raro que adaptações literárias sejam publicadas nesse formato, 
bem aceito pelo mercado editorial e pelo público, porém com enormes variações em termos de 
qualidade. Tais variações ocorreram principalmente com obras que se encontram em domínio público, 
como as de José de Alencar, Machado de Assis, Aluísio Azevedo: Ubirajara, adaptado por André Leblanc 
e publicado pela Brasil-América; Dom Casmurro, adaptado por Wellington Srbek e José Aguiar e 
publicado pela Nemo; O alienista, adaptado pelos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá e publicado pela 
Agir; O cortiço, adaptado por Ivan Jaf e publicado pela Ática. Mas obras contemporâneas são alvo 
de versões para diversas mídias. Um exemplo desse fato ocorre com Dois Irmãos, do escritor Milton 
Hatoum, obra consagrada pela crítica e por seus leitores, que foi adaptada para o teatro em 2008 
(dirigida por Roberto Lage), para uma minissérie para a TV em 2015, com previsão de estreia em 
2017 (dirigida por Luiz Fernando Carvalho) e para o formato HQ em 2015, pelos gêmeos Fábio Moon 
e Gabriel Bá. Tanto Hatoum quanto os irmãos são personalidades célebres no mercado editorial, com 
obras de sucesso que são frequentemente reeditadas. Este trabalho busca analisar, à luz da literatura 
comparada, essa nova manifestação artística, essa adaptação ficcional da obra de Hatoum, em 
contraste com a obra original. Neste trabalho, examinam-se componentes da narrativa como enredo, 
personagens, narrador e espaços com o objetivo de ressaltar aspectos relevantes do diálogo instaurado 
entre as duas modalidades narrativas. 
Palavra-chave 1: Ficção brasileira contemporânea 
Palavra-chave 2: Adaptação literária 
Palavra-chave 3: História em quadrinhos

Fernanda Reis da Rocha (Universidade Presbiteriana Mackenzie)  As repercussões do silêncio na 
obra de Bernardo Kucinski.

Nesses últimos anos, o período ditatorial desdobrou-se como um tema amplo de pesquisas devido 
aos seus aspectos que permaneciam obscuros e sem uma resolução oficial - como a problemática dos 
desaparecimentos políticos, a possibilidade de abertura ou não de documentos políticos e secretos, 
a busca por reaver corpos de antigos militantes sepultados ilegalmente em diversos cemitérios 
nacionais e a tentativa de punir judicialmente todos aqueles relacionados, direta ou indiretamente, 
com a prática da tortura. A gradativa representatividade conseguida pelos órgãos legais formados 
pelos familiares e amigos de mortos e desaparecidos pelo regime destaca-se como um dos polos 
propiciadores da luta por tais mudanças. A figura feminina, desde o momento em que passou a 
contestar valores e instituições tradicionais e patriarcais (como a família e o casamento), a defender 
a igualdade de direitos nos mais diferentes âmbitos (profissional, político, econômico, cultural, 
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sexual), e a procurar variadas formas de expressar-se e tornar seus pensamentos, sentimentos e 
ideais públicos, tornou-se um foco temático procurado e analisado por inúmeras áreas cientificas 
e humanas. Incontestavelmente, a literatura brasileira apresentou-se como uma das produções 
culturais interessadas em discorrer, ficcionalizar e interpretar tanto o regime totalitário como as 
sensíveis transformações internas e externas experimentadas pelas mulheres. A partir de 1964, 
visando abarcar, refletir e alegorizar o difícil e polêmico contexto político, muitos serão os escritores 
dispostos a empregar recursos como a fragmentação, a montagem e a descentralização não apenas na 
construção material de seus textos, mas também na base de estruturas narrativas fundamentais, como 
a personagem. Dessa forma, o próprio sujeito ficcional assumir-se-ia como um simulacro dos conflitos, 
das angústias, dos desencontros e das incertezas dos homens e mulheres da contemporaneidade 
(SILVERMAN, 2000; OTSUKA, 2001). Entre as obras contemporâneas preocupadas em debater ambas 
as temáticas, selecionamos K. como escopo central do presente trabalho. Escrito pelo professor e 
jornalista Bernardo Kucinski, publicado em 2011, acolhido positivamente por leitores e críticos e 
merecedor de duas menções honrosas em 2012 (concedidas pelo Portugal Telecom de Literatura e pela 
União Brasileira de Escritores Rio de Janeiro - UBE-RJ), acompanhamos a saga homérica de um pai em 
busca de sua filha e de seu genro, que assim como milhares de brasileiros, “[...] foram desaparecidos 
[...]” (KUCINSKI, 2012, p. 26) pelo governo militar durante a década de 1970. Em meio a um relato 
fragmentado e mesclado a estórias paralelas – mas com intersecções possíveis entre si - a figura 
feminina central destaca-se por uma forte carga emocional, uma irremediável influência na história de 
vida dos demais personagens e por uma característica marcante: o silenciamento, interpretável tanto 
sob o prisma do contexto ditatorial brasileiro como pelas questões sociais e de gênero. 
Palavra-chave 1: Literatura Brasileira Contemporânea 
Palavra-chave 2: Bernardo Kucinski 
Palavra-chave 3: Personagem feminina 
Palavra-chave 4: Ditadura militar brasileira

Dinair de Fonte Silva (UERJ) “Tanto nos amores quanto nos chinelos”:  a sensibilidade elegíaca da 
ficção silenciosa de João Anzanelo Carrascoza

Nesses últimos anos, o período ditatorial desdobrou-se como um tema amplo de pesquisas devido 
aos seus aspectos que permaneciam obscuros e sem uma resolução oficial - como a problemática dos 
desaparecimentos políticos, a possibilidade de abertura ou não de documentos políticos e secretos, 
a busca por reaver corpos de antigos militantes sepultados ilegalmente em diversos cemitérios 
nacionais e a tentativa de punir judicialmente todos aqueles relacionados, direta ou indiretamente, 
com a prática da tortura. A gradativa representatividade conseguida pelos órgãos legais formados 
pelos familiares e amigos de mortos e desaparecidos pelo regime destaca-se como um dos polos 
propiciadores da luta por tais mudanças. A figura feminina, desde o momento em que passou a 
contestar valores e instituições tradicionais e patriarcais (como a família e o casamento), a defender 
a igualdade de direitos nos mais diferentes âmbitos (profissional, político, econômico, cultural, 
sexual), e a procurar variadas formas de expressar-se e tornar seus pensamentos, sentimentos e 
ideais públicos, tornou-se um foco temático procurado e analisado por inúmeras áreas cientificas 
e humanas. Incontestavelmente, a literatura brasileira apresentou-se como uma das produções 
culturais interessadas em discorrer, ficcionalizar e interpretar tanto o regime totalitário como 
as sensíveis transformações internas e externas experimentadas pelas mulheres. A partir de 
1964, visando abarcar, refletir e alegorizar o difícil e polêmico contexto político, muitos serão os 
escritores dispostos a empregar recursos como a fragmentação, a montagem e a descentralização 

não apenas na construção material de seus textos, mas também na base de estruturas narrativas 
fundamentais, como a personagem. Dessa forma, o próprio sujeito ficcional assumir-se-ia como um 
simulacro dos conflitos, das angústias, dos desencontros e das incertezas dos homens e mulheres 
da contemporaneidade (SILVERMAN, 2000; OTSUKA, 2001). Entre as obras contemporâneas 
preocupadas em debater ambas as temáticas, selecionamos K. como escopo central do presente 
trabalho. Escrito pelo professor e jornalista Bernardo Kucinski, publicado em 2011, acolhido 
positivamente por leitores e críticos e merecedor de duas menções honrosas em 2012 (concedidas 
pelo Portugal Telecom de Literatura e pela União Brasileira de Escritores Rio de Janeiro - UBE-RJ), 
acompanhamos a saga homérica de um pai em busca de sua filha e de seu genro, que assim como 
milhares de brasileiros, “[...] foram desaparecidos [...]” (KUCINSKI, 2012, p. 26) pelo governo militar 
durante a década de 1970. Em meio a um relato fragmentado e mesclado a estórias paralelas – 
mas com intersecções possíveis entre si - a figura feminina central destaca-se por uma forte carga 
emocional, uma irremediável influência na história de vida dos demais personagens e por uma 
característica marcante: o silenciamento, interpretável tanto sob o prisma do contexto ditatorial 
brasileiro como pelas questões sociais e de gênero. 
Palavra-chave 1: Literatura Brasileira Contemporânea 
Palavra-chave 2: Bernardo Kucinski 
Palavra-chave 3: Personagem feminina

QUARTA 21 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 

Helena Bonito C. Pereira (Universidade Presbiteriana Mackenzie)  O paradoxal Inferno Provisório 
de Luiz Ruffato

Iniciada em 2001, a pentalogia denominada “Inferno provisório”, teve seu primeiro volume, 
Mamma, son tanto felice, lançado quatro anos depois e o último, Domingos sem Deus, apenas 
em 2011. Ao longo desses dez anos, o escritor retomou algumas narrativas curtas publicadas 
anteriormente por meio de reescrita parcial e embaralhamentos diversos, além de ter incluído 
outras, inéditas. Revela-se na pentalogia seu processo de amadurecimento, em especial no 
que tange à composição textual. Não menos relevante que a forma ou o discurso, todavia, sua 
escrita constitui-se em poderoso registro ficcional da complexidade da vida brasileira, agravada 
em meados do século passado. Desde as páginas iniciais do primeiro volume o leitor entra em 
contato com as tensões de uma realidade amarga, por vezes cruel, e sempre sem saída, capaz de 
causar enorme estranhamento aos leitores conhecedores ou oriundos das comunidades italianas 
radicadas no Brasil. Sem festas nem mesas fartas, sem alegria, este mundo recriado no interior de 
Minas Gerais, na fictícia Rodeiro (próxima de Cataguases, cidade natal do autor), sobrecarrega em 
cores sombrios a saga dos imigrantes, cujos descendentes têm como única aspiração abandonar 
a cidadezinha, transferindo-se para centros urbanos, em especial São Paulo. Em Mamma, son 
tanto felice, italianos recém-chegados ao Brasil iniciavam seu convívio com os habitantes da 
região. Nos volumes seguintes intensificam-se o conflito de gerações, com os mais velhos, em 
Rodeiro, acumulando a infelicidade pelo bem-estar (não alcançado ou já perdido) e os mais jovens 
enfrentando as vicissitudes da inserção em uma metrópole inóspita e violenta. Tanto o espaço 
topográfico quanto o sociológico revelam-se problemáticos ou hostis. Ao término de Domingos 
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sem Deus, completa-se a transferência das personagens para outro espaço ficcional, os bairros e 
cidades periféricas de São Paulo, sem que se altere o clima pessimista e sombrio. As personagens 
provenientes de um Brasil rural em meados dos anos 50 do século passado deslocam-se para 
a metrópole pós-moderna, sem contar com a oportunidade de adaptação social ou cultural. 
Passam por “não lugares”, nos quais eventualmente permanecem por algum tempo. Segundo 
Augé, “não-lugares” são espaços que indivíduos percorrem sem se fixar, sendo impossível que 
neles se crie “um todo social orgânico”. Em decorrência disso, as personagens mergulham em uma 
tensão solitária e cheia de conflitos internos. A representação ficcional desses aspectos da nossa 
contemporaneidade constitui o objeto de discussão do presente trabalho. 
Palavra-chave 1: Luiz Ruffato 
Palavra-chave 2: Inferno Provisório 
Palavra-chave 3: não-lugar 
Palavra-chave 4: narrativa contemporânea

Daniele Cristina Silva (UNEMAT / IFMT) A representação da violência no núcleo familiar: uma 
leitura comparada de D.T. de Tércia Montenegro e “Uma fábula” de Luiz Ruffato

Partindo da leitura do poema “Sagrada família”, de Eduardo Galeano, que apresenta a violência familiar 
sob uma perspectiva hereditária, refletiremos sobre aspectos da violência familiar presentes em “D.T.”, 
de Tércia Montenegro e “Uma fábula”, de Luiz Ruffato. O conto da escritora cearense, está publicado 
na antologia 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (2004), organizada por Luiz 
Ruffato e “Uma fábula”, de autoria de Ruffato, é o primeiro dos seis textos que compõe a obra Mamma, 
son tanto felice (2005). A violência contra a mulher é representada literariamente em “Uma fábula” sob 
a perspectiva de um homem e em “D.T.” sob a perspectiva de uma mulher que se faz ouvida por este 
homem ao inseri-la na referida antologia. O estudo comparado destes textos não se dá sob o prisma 
de dívida para com a produção mais remota, mas na perspectiva proposta por Santiago que critica a 
relação de fontes e influências e propõe um novo discurso que “estabelecerá como único valor crítico 
a diferença” (2000, p. 21). O conto “D.T.” narra a decadência de uma família destruída pelo alcoolismo 
do pai. Está dividido em três seções, as quais recebem, sucessivamente, os subtítulos: “Manhã”, “Tarde” 
e “Noite”. A primeira é narrada pela personagem-protagonista Francilene, a segunda pelo personagem 
Amorim, pai de Francilene, e a última por um narrador onisciente. Em “Uma fábula”, um narrador 
em terceira pessoa nos apresenta Michelleto, típico representante imperador que explora a terra e 
domina os mais fracos, neste caso, os membros do núcleo familiar. Sujeito capaz de matar a própria 
filha por ter “fugido” com um vendedor ambulante. Seguindo a teoria de Abdala Junior (2012) sobre o 
comunitarismo, nota-se que, pesar das situações locais, Michelleto e Amorim são sujeitos sociais que 
representam, metaforicamente, outros sujeitos que estão no mundo. O comunitarismo de que fala o 
teórico não se refere àquele existente dentro de um grupo social ou comunidade, mas que se faz além 
das fronteiras, em defesa dos direitos humanos, extrapolando os limites nacionais e se lançando para 
um comunitarismo supranacional. Ambas as famílias viveram, apesar de raros, momentos felizes e de 
harmonia, mas caminharam para a decadência direcionada pelo alcoolismo de Amorim e pela ânsia de 
vingança de Michelleto. O processo de animalização dos personagens acontece nos dois contos o que 
pode ser percebido no modo de vida dos homens, na forma como Michelleto se remete aos filhos, no 
delírio de Amorim ao matar o grande besouro, que se tratava da própria filha. As mulheres, oprimidas 
pelo machismo, alcançam a emancipação de formas alternativas: Michelleta velha refugia-se na 
loucura; Maria foge para nunca mais voltar. A diáspora é outra forma de emancipação encontrada pelos 
personagens. Ambas produções literárias caminham na seara do chamado “realismo estético”, corrente 

artística que propõe retratar a “vida como ela é”, reforçando o desnudamento de uma sociedade que 
vive a cada dia seu mal. Nos textos analisados há um realismo que transborda das páginas do livro para 
a vida, ou vice-versa, de maneira talvez inevitável e natural. 
Palavra-chave 1: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: Narrativa 
Palavra-chave 3: Realismo estético

Carlos Henrique S. Pinto (UFF) O desassossego em diálogo. 

Com o objetivo de pensar certas questões presentes na literatura brasileira contemporânea, mais 
especificamente na obra do escritor gaúcho Amilcar Bettega Barbosa, desenvolveremos uma análise 
do livro Os Lados do Círculo (Bettega, 2004), para isso partiremos de algumas reflexões desenvolvidas 
por Lucia Helena em Ficções do Desassossego (Helena, 2010), no qual a professora e pesquisadora 
desenvolve o conceito presente no título do livro. Acreditamos ser possível detectar a presença de 
alguns elementos que caracterizam o desassossego no panorama atual da literatura, como a abertura 
de novos horizontes formais, temáticos, conceituais e éticos. Tanto no Brasil como espalhados pelo 
mundo a ocorrência de uma ficção em crise (não de crise, que fique claro) tem sido bastante comum e 
está presente em obras diversas, como na do premiado autor sul-africano J. M. Coetzee, e do austríaco 
Thomas Bernhard, por exemplo. O termo em crise é entendido por nós aqui não como uma ficção 
com qualquer tipo de dificuldade em seu desenvolvimento, não uma crise nas bases estruturais da 
ficção mas sim como algo que reflete a crise do próprio mundo, do homem que compõe esse mundo, 
do próprio papel do escritor e da ficção no mundo fluido, disperso e cada dia mais inconsistente 
(para ficarmos na linha da metáfora da liquidez). Na identificação desse estado de crise do mundo 
contemporâneo usaremos autores que se debruçam sobre a globalização, como Zigmunt Bauman 
(1999 e 2000) e Milton Santos (2001) e para o papel da literatura hoje nos fundamentaremos em 
Antoine Compagnon (2009) e Antonio Candido (2002). Refletir sobre a crise do mundo por meio de 
ficções que são elas mesmas construídas com base nessa noção de crise nos parece sintomático, pois 
não apenas o mundo passa por intensos dilemas mas a própria arte (e a literatura) está em busca de 
caminhos que a auxiliem a se encaixar nesse mundo. As ficções do desassossego são feitas no e pelo 
desassossego, eles refletem o homem em crise, seja o homem personagem dessas narrativas, seja o 
homem-autor, que compõe essas mesmas narrativas. Os três autores que nos propomos estudar trazem 
fortemente essas marcas das ficções do desassossego, tanto no plano estrutural (dois parágrafos 
imensos em Extinção, de Bernhard), os três níveis narrativos de Diário de um ano ruim, de Coetzee ou 
a estrutura circular e reflexiva de Os Lados do Círculo, de Bettega quanto no plano do conteúdo, com 
histórias que mostram o desespero humano, a falta de perspectivas, o vazio e a solidão do mundo 
líquido em que estamos imersos. 
Palavra-chave 1: Literatura brasileira contemporânea 
Palavra-chave 2: Amilcar Bettega Barbosa 
Palavra-chave 3: Ficção, desassossego 
Palavra-chave 4: J.M.Coetzee e Thomas Bernhard

Anna Carolina B. Takeda (USP) A indústria cultural em Mãos de cavalo: poder e ruína

Com esta comunicação pretende-se apontar como o fim trágico que se configura no romance Mãos 
de cavalo (2006), de Daniel Galera, pode ser associado à necessidade de conservação de um modelo 
de virilidade imposto socialmente aos homens. Observa-se que o modelo de virilidade ao qual almeja 
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o protagonista Hermano é sustentado pelos discursos construídos pela indústria cultural, pois sua 
obsessão por certa identidade heroica nasce do contato com os produtos culturais consumidos 
por ele na juventude. O livro narra a história de Hermano, e em decorrência da fragmentação 
temporal do discurso narrativa, os leitores conhecem a história de diferentes momentos da vida do 
protagonista, sem que se respeite a linearidade temporal dos eventos. A história centra-se, no entanto, 
na adolescência do rapaz e nos seus trinta anos. Nessa perspectiva, pode-se considerar que o livro 
traz a representação do rito de passagem de um garoto que deseja firmar-se tal qual a imagem de 
homem que perpassa o seu imaginário. Daniel Welzer-Lang em seu artigo intitulado, “A construção do 
masculino: dominação das mulheres e homofobia” (2001), traz exatamente essa ideia ao expor que, 
numa determinada idade, os garotos são obrigados a distanciarem-se das características femininas por 
serem elas consideradas de menor valor e enfrentarem uma série de rituais para poderem pertencer 
ao que o autor chama de “casa-dos-homens”. Ou seja, lugar que é tomado pelos homens como espaço 
exclusivamente seus e que, para o novo homem poder fazer parte dele, será modelizado por aqueles 
que já passaram pelos mesmos rituais. Além disso, em Mãos de cavalo existem referências a filmes, 
marcas, brinquedos, jogos e outros elementos produzidos pelo mercado do entretenimento que, de 
alguma forma, incitam ainda mais a violência e a competição brutal já existente entre eles. Assim, 
a alusão a produtos que fizeram sucesso entre os jovens nos anos 1980 colabora com a construção 
da personalidade de Hermano e ajuda a explicar a sua obsessão por certo heroísmo, uma vez que a 
personagem parece imersa numa atmosfera permeada pelo gênero de ação que exige dureza, retidão, 
tenacidade, força, frieza dos homens e relaciona tais características a uma masculinidade completa 
– bem-sucedida. Isso acontece com Hermano, mas, ao contrário dos finais gloriosos das narrativas 
cinematográficas de ação, sua procura pela virilidade acaba obrigando-o a experimentar situações 
que acirram seus dramas, porque tanto a busca por essa virilidade, quanto à consciência diante da 
impossibilidade de possuí-la, contribuem para o seu aniquilamento. 
Palavra-chave 1: Mãos de cavalo 
Palavra-chave 2: indústria cultural 
Palavra-chave 3: virilidade 
Palavra-chave 4: tragédia

Laura Assis (PUC-Rio) Imagem, representação e realidade na prosa brasileira contemporânea

É possível apontar na prosa moderna a busca de inspiração na narrativa ágil do cinema, o que 
fez com que as longas descrições românticas e realistas dessem lugar a cenas breves e curtas. 
Apresentadas em rápida sucessão, essas sequências resultavam na criação ou acentuação da 
impressão de movimento e dinamicidade, se aproximando, portanto, do efeito obtido por meio da 
montagem cinematográfica. Na contemporaneidade, também é possível identificar uma espécie 
de contaminação da linguagem literária pelo cinema, que também se dá por meio da emulação de 
recursos visuais. Porém, enquanto as estratégias modernas operavam principalmente no nível 
da rejeição da linearidade e na busca por um efeito mais ligado à questão rítmica da narrativa, na 
ficção contemporânea o que se pode observar é a procura pela representação visual por meio de 
estratégias como a criação de efeitos imagéticos e sensitivos e a construção de uma ambientação 
que transcenda a simples simulação de uma realidade física, como ocorre, por exemplo, em 
determinadas obras dos escritores brasileiros Daniel Galera, como Mãos de cavalo (2006) e Barba 
ensopada de sangue (2012), e Carol Bensimon, como Sinuca embaixo d’água (2009) e Todos nós 
adorávamos caubóis (2013). O presente texto, portanto, propõe a discussão e investigação de 
questões ligadas à relação entre texto, imagem e visualidades nas obras dos autores citados, com 

o objetivo de analisar de que maneira são trabalhadas as descrições e a agenciação e criação 
de efeitos visuais e sensitivos e de cenários e ambientações físicas e psicológicas, movimento 
que aproxima a literatura desses autores do conceito de Stimmung, que, segundo Hans Ulrich 
Gumbrecht (2014), estaria relacionado a atmosferas e nuances específicas que não são captadas 
facilmente pela linguagem. Pretende-se, ainda, compreender como o Stimmung é construído e se 
manifesta nesses romances por meio das estratégias utilizadas pelos escritores. Além disso, serão 
apresentadas análises de teorias sobre a representação visual na literatura e a possível relação 
entre essas estratégias de representação e a demanda de real que pode ser verificada na prosa 
de ficção brasileira contemporânea, com a hipótese de que construir visualidades por meio da 
literatura se constitui como uma estratégia que parece seguir justamente a lógica de aproximar 
ficção e realidade, em busca de uma elaboração verossímil do mundo. Para tanto, serão utilizadas, 
também, outros conceitos e ideias sobre as relações entre texto e imagem, presentes nas obras 
de autores como Georges Didi-Huberman, Susan Sontag, James Wood, Hal Foster, Karl Erik 
Schollhammer e Vera Follain Figueiredo. 
Palavra-chave 1: Contemporaneidade 
Palavra-chave 2: Representação 
Palavra-chave 3: Novos realismos 
Palavra-chave 4: Stimmung

Cristhian Rodrigues Fischgold (UERJ) Entre Krahôs e Kuvales: a representação dos povos 
indígenas em Nove noites e Os papéis do inglês

O objetivo desta comunicação visa apresentar os resultados de uma pesquisa que vem sendo 
desenvolvida no doutorado em Literatura Comparada - UERJ acerca das representações dos povos 
indígenas na literatura brasileira e angolana. As relações históricas destes países datam do início 
da expansão da colonização portuguesa no século XV e a subsequente transformação do Atlântico 
numa “zona a-territorial lusófona” (cf. ALENCASTRO, 2000). O encontro do europeu com o “selvagem” 
americano e africano é uma das características do período de transição da Idade Média para a Idade 
Moderna, no chamado “século dos descobrimentos” (entre 1450 e 1550). Este encontro dará origem a 
uma série de manifestações escritas sobre os povos autóctones de ambos os continentes: da carta de 
Pero Vaz Caminha, aos relatos de Hans Staden, Jean de Léry e Cristóvão Colombo, na América, o texto 
“Sobre os Canibais”, de Michel de Montaigne, até os escritos de Héli Chateláin e Carlos Estermann, 
sobre as populações do sul de Angola. A partir do século XIX, o indígena irá ocupar papel central 
em importantes movimentos literários e culturais do Brasil, como o Romantismo e o Modernismo, e 
também papel central na literatura angolana influenciada pelos movimentos nativistas, pan-africanista 
e négritude. A pesquisa contextualiza essas obras em um processo interno de representação dos 
povos nativos em suas respectivas historiografias literárias nacionais para depois analisá-las em 
perspectiva comparada. Para Pierre Bourdieu, as representações são ideias, conceitos, valores, 
princípios e imagens com os quais pensamos e atribuímos significado à realidade, e sua força social 
“não é necessariamente proporcional ao seu valor de verdade”, mas o resultado da correlação de 
“forças materiais num determinado momento” (cf. BOURDIEU, 1994). O foco desta comunicação é a 
representação dos povos autóctones na literatura contemporânea brasileira e angolana em duas obras 
de evidente similaridade temática e narrativa: Os papéis do inglês (2000), do antropólogo, poeta e 
romancista angolano Ruy Duarte de Carvalho (1941-2010) e Nove Noites (2002), do escritor brasileiro 
Bernardo Carvalho (1960). Pretende-se analisar as estratégias de composição utilizadas pelos autores 
que evidenciam a subjetividade do narrador e tencionam as relações entre “realidade e ficção”. Essas 
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construções narrativas tornam as obras o lugar instável em que diferentes discursos se inscrevem, 
dentre eles o literário, o etnográfico, o histórico e o político. A metodologia consiste ainda em 
evidenciar as intrínsecas relações entre antropologia e literatura através de conceitos desenvolvidos 
por autores como Clifford Geertz e James Clifford, e analisar como são construídas as personagens 
e o universo indígena dos povos Kuvale, do sudoeste angolano, e dos índios Krahôs, do centro-oeste 
brasileiro. O objetivo final é delimitar em que se aproximam e em que se afastam as obras e suas 
estratégias de composição, construção ficcional e representação dos povos autóctones. 
Palavra-chave 1: literatura comparada 
Palavra-chave 2: Bernardo Carvalho 
Palavra-chave 3: Ruy Duarte de Carvalho 
Palavra-chave 4: antropologia

Pollianna de Fátima S. Freire (UnB) A representação da conjugalidade em narrativas de Clarice 
Lispector, Lygia F. Telles e Cíntia Moscovich

Neste estudo, pretende-se investigar a representação dos vínculos amorosos em narrativas de Carola 
Saavedra e Cíntia Moscovich. Para tanto, serão analisadas as narrativas Toda terça (2007), de Carola 
Saavedra, e Duas Iguais (2004), de Cíntia Moscovich, a fim de delimitar, a partir da perspectiva das 
personagens femininas, como os vínculos amorosos, sobretudo no tocante à conjugalidade, vem sendo 
representados em narrativas da literatura brasileira contemporânea. Considerando-se que, de acordo 
com Anthony Giddens (1993), existe atualmente uma tendência de se falar mais em relacionamentos 
do que em casamento em si, ou seja, “o casamento — para muitos, mas de forma alguma para todos 
os grupos na população — tem-se voltado cada vez mais para a forma de um relacionamento puro.” 
(GIDDENS, 1993, p. 69), é relevante investigar, a partir de um diálogo entre literatura e sociedade, 
sob quais valores e padrões os vínculos amorosos vêm sendo representados na ficção brasileira 
contemporânea. Ainda com o embasamento teórico dos estudos de gênero e da crítica literária 
feminista, serão problematizados os conflitos pessoais, conjugais, sexuais e afetivos e, ainda, abordados 
temas como família e sexualidade a partir das experiências amorosas das personagens femininas. 
As aproximações e os distanciamentos entre as personagens femininas delineadas e representadas 
pelas autoras permitirão analisar como a literatura contemporânea produzida por mulheres no Brasil, 
sociedade que ainda é extremamente conservadora, vem representando os vínculos amorosos, bem 
como possibilitarão investigar se essa representação vem atuando como instância de renovação e 
ruptura de padrões. 
Palavra-chave 1: Carola Saavedra 
Palavra-chave 2: Cíntia Moscovich 
Palavra-chave 3: Representação 
Palavra-chave 4: Vínculos amorosos

Gabriel Carrara Vieira (UFMG) Estratégias do narrador contemporâneo e a construção da 
experiência em Reprodução, de Bernardo Carvalho

Pensar a figura do narrador no contexto atual da teoria da literatura é buscar compreender a 
construção de uma autoridade ficcional que se confronta com forças críticas de desierarquização. 
Por ser a voz que leva ao leitor o conhecimento dos fatos, ele goza de posição privilegiada na sua 
organização e seleção - e, justamente por isso, paira sobre sua figura desconfiança nesse processo na 
crítica contemporânea, . Um dos principais textos para se pensá-lo é o seminal ensaio “O narrador: 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, de Walter Benjamin (1994b). Em sua reflexão, o 
pensador alemão se debruça sobre diversos tópicos que constituem essa figura narrativa, buscando 
compreender suas vicissitudes na transição de um mundo tradicional dos antigos para um mundo 
moderno, moldado pela técnica e pela guerra. Esse estatuto do narrador clássico encontra-se muito 
distante do narrador da contemporaneidade. Esse paralelo foi realizado por Silviano Santiago 
em O narrador pós-moderno, em que o crítico brasileiro avança com as observações de Benjamin 
sobre o distanciamento entre narrador e experiência. Em seu texto, ele aponta inicialmente que, ao 
contrário do narrador clássico, que vivenciou determinada experiência, o narrador pós-moderno –ou 
contemporâneo– narra pois acostumou-se a observar sujeitos na vivência de tal experiência. Há um 
significativo distanciamento entre narrador e fato narrado, entre o oleiro e seu vaso, nas palavras de 
Benjamin, colocando em cena uma problemática que não estava no centro da discussão do narrador 
clássico: a linguagem. Em “A literatura impensável”, Jacques Rancière discute o “deslizamento histórico” 
da literatura em “passagem de um saber para uma arte”, para um repertório técnico. Como ele aponta, 
“no século XIX, essa palavra literatura, que designava um saber, passará a designar seu objeto”. 
Observa-se que, com o avançar da modernidade, a questão da linguagem passa ao plano central da 
literatura: não mais um meio, mas também um fim. Santiago é preciso ao apontar que “o narrador pós-
moderno sabe que o ‘real’ e o ‘autêntico’ são construções da linguagem”; não por acaso, esta sai dos 
bastidores da obra para atuar no palco, defronte a seus leitores. Frente a isso tudo, é possível ainda 
falar em experiência e autoridade para o narrador contemporâneo? Essa comunicação busca analisar 
quais recursos uma obra literária atual tem a sua disposição frente às forças desierarquizantes. Para 
isso, propõe-se discutir essas escolhas narrativas na obra Reprodução, do escritor brasileiro Bernardo 
Carvalho, escolhido devido ao complexo jogo de forças narrativas que sua obra opera. Se há uma cisão 
entre esses elementos, o narrador contemporâneo precisa se readequar às relações entre experiência 
e linguagem. Agamben aponta, em Infância e história, “uma proposição rigorosa do problema da 
experiência deve, portanto, fatalmente deparar-se com o problema da linguagem”; portanto, nossa 
investigação deve observar como a literatura contemporânea articula esses dois elementos. 
Palavra-chave 1: narrador 
Palavra-chave 2: contemporaneidade 
Palavra-chave 3: desierarquização 
Palavra-chave 4: Bernardo Carvalho

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3

Anna Begenat-Neuschaefer (RWTH Aachen/Universidade do Mackenzie SP) Temas literários e 
debates sociais nas narrativas contemporâneas africanas

A moçambicana Paulina Chiziane (*1955) é uma das mais reconhecidas vozes femininas 
contemporâneas. Publia vários narrativas, começando em 1990 com Balada de Amor ao Vento, 
O Sétimo Juramento (2000), Por quem vibram os Tambores do Além (2013). Ventos do Apocalipse 
(1993), o segundo romance, faz parte do corpus aqui analizado. Ungulani Ba Ka Khosa (*1957), 
igualmente moçambicano, é um dos maiores intelectuais do seu país e escreve romances desde 
1987; sua primeira publicação foi Ualalapi, seguido de Histórias de Amor e Espanto (1999), e, mais 
recente de Os sobreviventes da noite (2007) e Choriro (2009). O último romance Entre memórias 
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silenciadas (2013), sendo escolhido para o corpus. A angolana Chó do Guri (*1959) faz parte da 
União dos Escritores e foi conhecida pela sua poesia antes de passar à narrativa. Fazem parte de seus 
textos publicados Vivências (1996), Bairro Operário (1998) e Morfeu (2000); a narrativa escolhida 
é seu grande romance de formação A filha do alemão (2006). A camaronense de língua francesa 
Léonora Miano (*1973), bastante reconhecida na França e nos Estados Unidos, foi convidada em 
2013 pelo Brasil. Sua obra variada abrange narrativas, contos e ensaios como L’intérieur de la nuit 
(2005), Tels des astres éteints (2008), Afropean Soul e autres nouvelles (2008) Habiter la frontière 
(2012). Su penúltimo romance La saison de l’ombre (2013) também faz parte do nosso corpus. A 
partir desse corpus de referência, a comunicação determinará novos temas e novos posicionamentos 
nas narrativas africanas contemporâneas. Os parâmetros da análise encontram-se no debate sobre 
os idiomas da escrita, nos conceitos da nação e da pós-nação e na moldura mais geral do pós-
colonial. Por último a percepção da África e do discurso sobre África por ser uma noção de pertência 
e/ou de geografia viriam examinadas. 
Palavra-chave 1: memória 
Palavra-chave 2: gênero literário 
Palavra-chave 3: pós-nação 
Palavra-chave 4: Áfrodescendentes

Jacqueline Laranja L. Marcelino (UNEB) A tradição oral nas obras A cor púrpura, Ponciá Vicêncio 
e Niketche: uma história de poligamia

Este estudo trata da tradição oral africana nas obras The Color Purple / A Cor Púrpura (1982) de 
Alice Walker (afro-americana), Ponciá Vicêncio (2003) de Conceição Evaristo (afro-brasileira) e 
Niketche: Uma história de poligamia (2002), de Paulina Chiziane (africana de Moçambique), sob 
a perspectiva de estudos comparatistas. Apresentaremos a análise de “histórias”, sem proceder 
à diferenciação de gênero literário, concordando com Obiechina (1992) que alerta para não 
diferenciar os textos orais, justificando que enquanto o termo gênero, na literatura escrita, implica 
em categorias relativamente bem definidas, o mesmo não ocorre com as formas orais. Ao serem 
transmitidas de geração a geração e principalmente de boca a ouvido, as histórias textualizadas 
nestas narrativas marcam a tradicional forma de ensinar e aprender pela oralidade, conforme 
conhecemos através de pesquisa bibliográfica sobre a tradição oral africana segundo Hampaté 
Bâ (1982), e Jan Vansina (1961). Este trabalho culmina com a análise de selecionadas marcas 
da tradição oral de matrizes africanas que integram a narrativa central das obras em estudo, na 
perspectiva do estudo de oralidades proposto por Ana Mafalda Leite (2012) através das quais se 
constata a riqueza da mescla de diversos intertextos orais de origem africana. Em A Cor Púrpura 
destaca-se a alusão aos contos de tio Remus que se configuram como o maior acervo de contos 
populares afro-americanos publicados no século XIX e que preservam uma variedade linguística 
constituinte da identidade afro-americana. Em Ponciá Vicêncio destacam-se cantos afrodescendentes 
que incluem cantos de trabalho que segundo Aires da Mata Machado Filho (1985) ainda hoje são 
reconhecidos como vissungos. Tais cantos promovem a preservação de vocábulos da língua materna 
dos antepassados dos negros escravizados. Ainda que os mais jovens não compreendam plenamente 
muitos dos vocábulos nesses cantos, os valorizavam como forma de resistência e memória da 
língua materna de seus pais e/ou avós. Já em Niketche: uma história de poligamia destacam-se 
os provérbios que segundo Ruth Finnegan (1970), são muito valorizados por toda África, como 
fórmulas de ensinamento podendo ser usados para iniciar, destacar ou terminar uma narrativa. Nas 
obras estudadas, a tradição de narrar mantém a sua força, revelando um rico patrimônio cultural 

que expressa costumes, valores e memória, que são repassados de geração para geração. Por meio 
da textualização de diferentes expressões de oralidades que servem de ensinamento, argumento ou 
conselho, essas narrativas difundem o valor da palavra verbalizada na cultura africana preconizada 
por Hampaté Bâ (1982), capaz de garantir e preservar conhecimento, graças à energia vital que 
possui capacidade de criar e transformar o mundo. 
Palavra-chave 1: tradição oral 
Palavra-chave 2: oralidades 
Palavra-chave 3: cantos 
Palavra-chave 4: provérbios

Ana Carolina Torquato P Silva (UFPR) O animal  e o humano em A confissão da leoa (2012), de 
Mia Couto e “Meu tio, o iauaretê”, de Guimarães Rosa

O objetivo desta comunicação é analisar o romance A Confissão da Leoa (2012), de Mia Couto 
e o conto “Meu tio o Iauaretê” (1961), de Guimarães Rosa. O estudo será conduzido sob uma 
perspectiva comparatista com o intuito de estabelecer aproximações e divergências entre as 
obras escolhidas, visto que o romance de Couto dialoga diretamente com o conto rosiano. Minha 
análise se concentrará na maneira como ambos os contos trabalham a questão da animalidade 
inerente ao ser-humano, assim como a linha tênue entre o que é humano e o que é animal. Além 
disso, relacionarei o tema da animalidade com a violência que apresentam as obras de Rosa e 
Couto. O ensaio de Haroldo de Campos, “A linguagem do iauaretê”, evidencia a presença de um 
léxico de origem indígena e africana que conversa e interage com o português brasileiro. Este 
cenário remete a um Brasil colonial que se estabelece em meio ao multilinguismo que sabemos ter 
feito parte da formação da identidade brasileira. Por sua vez, A Confissão da Leoa (2012) também 
apresenta um espaço cultural, histórico e político que foi e ainda é influenciado pelo domínio 
português e onde também convivem diversas línguas e dialetos. Dessa forma, pretendo colocar em 
pauta também a questão colonialista que marca tanto o Brasil, quanto Moçambique – lugar onde se 
desenvolve a obra de Mia Couto. O Brasil não-urbano e animalesco de Rosa em “Meu tio o Iauaretê” 
(1961), convida-nos a problematizar a nossa condição pós-colonialista e também o entendimento 
do que é aproximar-se de uma circunstância não-racional do ser. Parto do pressuposto de que o 
conto de Rosa também trabalha com a figura do indígena, que habita e traduz a fauna e a flora 
que o cercam; assim como Couto retrata um ambiente rural, moradia de algumas tribos ao norte 
de Moçambique, onde os limites entre o racional e o não-racional são sutis. Nesse ambiente que 
permeia ambas as obras estudadas, existe a transformação do ser-humano em animal, que pode 
ser interpretada utilizando como ferramenta o conceito de Deleuze & Guattari, em A Thousand 
Plateaus (2005), onde os autores refletem sobre o devir-animal. Nas obras de Rosa e Couto, a 
figura animal é situada em posição privilegiada, algo que contraria a tradição artístico-literária da 
representação ostensiva do ser-humano como o centro da narrativa. Assim, é possível perceber 
que ambos os autores tendem a se opor à norma da “máquina antropológica”, como descrita por 
Agambem (2004), e se focam necessariamente na dualidade do ser-humano. 
Palavra-chave 1: animal 
Palavra-chave 2: violência 
Palavra-chave 3: pós-colonianismo 
Palavra-chave 4: devir-animal
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Elcione Ferreira Silva (UFMS) Os sentidos dos silêncios representados pelas personagens 
protagonistas em Ricardo Ramos e Luiz Vilela

A proposta desta comunicação é traçar um paralelo da personagem Luzia da novela Os caminhantes 
de Santa Luzia (1959), de Ricardo Ramos; com o protagonista Leonardo do romance Perdição (2011), 
de Luiz Vilela. Os dois habitantes comungam de um mesmo padrão religioso ambos lidam de forma 
distinta com a palavra. Pois, é através da habitação do silêncio e, conseqüentemente, do repúdio de 
Luzia à palavra, e da palavra esvaziada de sentido de Leonardo, que os dois personagens dialogam. O 
silêncio é a construção de um espaço de busca pelo ser, esse silêncio é paralelo a busca pelo sagrado, 
que o significa. A novela Os Caminhantes de Santa Luzia é composta de quinze capítulos. O drama 
vivido por Luzia é ambientado no Nordeste brasileiro, mais precisamente na cidade de Santa Luzia, na 
Alagoas. Luzia mostra suas chagas, ao pagar penitencia, passando em procissão em vários espaços. A 
sua marca de maior percepção é o silêncio que a rodeia, seja nas poucas palavras, seja nas situações 
protagonizada. O romance Perdição, tem como enredo a história de um pescador chamado Leonardo 
que é também conhecido como Leo. Casado e pai de uma menina. Na adolescência seu passatempo 
favorito, se não único, era pescar no lago, com o melhor amigo, Ramon. A narrativa é conduzida pelo 
Jornalista Ramon, narrador testemunha. A partir da história de um jovem pescador que se torna pastor 
evangélico, Luiz Vilela traça um retrato desencantado da sociedade contemporânea. A tessitura da 
narrativa é desvelada no silêncio das palavras proferida pela personagem.  
Palavra-chave 1: silêncio 
Palavra-chave 2: sagrado 
Palavra-chave 3: Ricardo Ramos 
Palavra-chave 4: Luiz Vilela

Pedro Beja Aguiar (PUC-Rio) Metamorfoses do presente. A ficção brasileira contemporânea em 
perspectiva comparada com a ficção portuguesa. 

Esta comunicação se propõe a pensar a literatura contemporânea a partir de um regime heterogêneo 
de temporalidade e espacialidade cuja experiência está em metamorfose nos dias de hoje. Partimos 
do pressuposto que esta emergência histórica de transformação, que vai de encontro à ideia de uma 
modernização absoluta, possibilita repensar a “experiência estética” da literatura a partir de um olhar 
afinado sobre os potenciais contidos na “atmosfera e nos ambientes” absorvidos pelas obras literárias 
enquanto formas de vida e na chamada “imediatez histórica” que tais obras compreendem. Desta 
forma, buscaremos pensar as noções de tempo e espaço como identidades na literatura, bem como 
as categorias de modernidade e contemporaneidade e suas relações com a História na literatura dos 
escritores: Luiz Ruffato – Eles eram muitos cavalos– e Gonçalo M. Tavares – “animalescos”. 
Palavra-chave 1: Ficção contemporânea 
Palavra-chave 2: literaturas lusófonas 
Palavra-chave 3: Luiz Ruffato 
Palavra-chave 4: Gonçalo M. Tavares 

Wellington Furtado Ramos (UFMS) A precariedade da forma no tédio de A morte sem nome

Tomando como ponto de partida a premissa de Anatole Rosenfeld de que a estética do romance 
moderno (e, por extensão, do romance contemporâneo) refletiria a precariedade do sujeito em um 
mundo caótico, cujas constantes transformações, catástrofes cotidianas e traumas provocam uma 
sensação de insegurança e de instabilidade em sua própria constituição como sujeito, este trabalho 

visa verificar em que medida se dá essa referida precariedade no romance A morte sem nome (2004) 
em sua constituição formal coadunada ao tédio e à melancolia no âmbito do plano de conteúdo. Se, 
por um lado, a precariedade no romance em questão pode ser tomada pela crítica como incipiência 
no estilo autoral de Nazarian, por outro, pelo contrário, ela se mostra como recurso narrativo eficaz 
e coerente com a lógica de uma personagem-narradora que rememora os eventos de seus sucessivos 
suicídios como que a escrever e inscrever sua própria história pelo negativo. 
Palavra-chave 1: Literatura Brasileira Contemporânea 
Palavra-chave 2: Santiago Nazarian 
Palavra-chave 3: Precariedade formal

Jesuino Arvelino Pinto (UNEMAT) Espaço e personagem em Chão bruto e São Bernardo: as 
relações de poder

Este trabalho objetiva analisar como se processa a elaboração romanesca em Chão Bruto e São Bernardo, 
embasando-se na teoria comparativista a partir de conceitos como: repertório, sobrevivência da forma, 
imperialismo, múltiplas fronteiras, identidade plural, comunitarismo cultural, propostos por Benjamim 
Abdala Junior (2012), bem como nas discussões de Inocência Mata (2013) acerca da “literatura mundo”. 
Chão Bruto, narrativa de Hernani Donato publicada em 1956, desenrola-se em torno do tema da ambição 
e desnuda as situações, complicações e dramas da vida de um grupo social engendrado no interior do 
Estado de São Paulo do início do século XX. Trata-se da conquista do extremo sudoeste paulista que 
é retratada por meio da luta sangrenta pela terra entre posseiros e grileiros, dada a valorização da 
propriedade pela construção da Estrada de Ferro Sorocabana. Nessa luta exalta-se a figura de Capitão 
Paulo, indivíduo que se apossa de propriedades rurais por meio de títulos falsos e que não hesita em 
espoliar os antigos posseiros da região. Na ânsia de posse, de poder, de riqueza e de prestígio, esse 
grileiro age rudemente contra aqueles que relutam em reconhecer a sua força, o seu (des)mando. São 
Bernardo, de Graciliano Ramos, publicado em 1934, na fase áurea de produção literária do Nordeste 
Brasileiro, também aborda a temática social, enfatizando a força telúrica, unindo o homem à terra, 
a partir da trajetória protagonizada e narrada por Paulo Honório. Ambas as obras são consideradas 
regionais ou neorregionais, neorrealistas e literaturas de cunho social, porém almejam o geral a partir 
de um lócus enunciativo, por onde os sujeitos da enunciação acessam o mundo, é a partir da experiência 
histórica que se configura a dialética entre o local e o geral, visando não mais reafirmar a construção 
de uma identidade, mas reconhecer uma “cor local” que não se limita em um espaço fixo, realçando a 
vulnerabilidade das fronteiras e a multiplicidade dos sertões. Embora Donato delimite a trama de Chão 
Bruto na microrregião sudoeste paulista, ainda no subtítulo é salientado a função pictórica expansionista, 
ao ser caracterizado como “Romance Mural”, ou seja, um painel do confronto entre a civilização e a 
rusticidade expondo-o ao mundo. Para não se restringir apenas na identificação de influencias do escritor 
nordestino sobre o paulista, ressalta-se que o repertório de leitura de Donato foi constituído por leituras 
de escritores, romancistas e teóricos, como Ignazio Silone, Erskine Caldwel, Ciro Alegria, Victor Hugo, 
preocupados com temáticas sociais que foram, especialmente, desenvolvidas na literatura brasileira a 
partir da década de 1930 por meio da prosa de fundo social do modernismo maduro. Nestas narrativas 
de Hernani Donato e Graciliano Ramos, objetos de estudo, o diálogo entre ficção e realidade e a presença 
de um herói coletivo problemático confirmam o conflito social como base da estruturação romanesca. 
Palavra-chave 1: Comparativismo 
Palavra-chave 2: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 3: Hernani Donato 
Palavra-chave 4: Literatura Social
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Identidades E Alteridades:  Territórios, Desterritoriali-
zação E Multiterritoralidades

Coordenadores: 
Alexandre Graça Faria (UFJF) 
Júlia Maria Costa Almeida (UFES) 
Paulo Roberto Tonani Do Patrocínio (UFRJ)

RESUMO: A presente proposta parte da compreensão de que, na contemporaneidade, 

experimentam-se algumas novas formas de construção das identidades culturais a partir de 

uma relação territorial que ultrapassa a dimensão ofertada pela modernidade. Se outrora 

a ideia de território era um elemento suficientemente forte para produzir a compreensão 

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, alteridade 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 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 sobre manifestações 

que abordem especificamente tais concepções, como a Literatura Marginal e produções 

análogas; textos produzidos por e/ou sobre sujeitos em condição migrante ou diaspórica, seja 

em uma dimensão intranacional ou supranacional; intervenções na esfera da territorialidade 

através de meios alternativos de produção e circulação editorial e artística; revisão e 

ressignificação de conceitos forjados pela modernidade - identidade, nação, utopia e distopia - 

e a problematização de estratégias conceituais da contemporaneidade - alteridade, diferença, 

heterotopia e multiterritorialidade. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

HALL, Stuart. “The West and the Rest. Discourse and Power”. In: Hall, Stuart; Held, Davi; Don, Hubert; 

Thompson, Kenneth (Org.): Modernity. Introduction to the Modern Societies. Cambridge/Oxford: 

Blackwell, 1996 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Alteridade; Território; Cultura.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [PRODUÇÃO CULTURAL DE/SOBRE TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS]

Alexandre Graça Faria (UFJF)  Cidade Fundida: território e identidade na poesia de Rogério 
Batalha

A relação teórica entre centro e periferia, na compreensão dos espaço urbano, articula-se tanto a 
partir de elementos materiais e econômicos quanto simbólicos e culturais. A compreensão dessa 
relação por meio da leitura dos deslocamentos do sujeito das periferias para os centros das cidades 
constitui uma significativa forma de apreender as relações entre território e identidade. Se, na 
perspectiva econômica e material, é evidente a construção de espaços urbanos interditos para os 
sujeitos oriundos da periferia, por outro lado, a literatura e a cultura contemporâneas estão sendo 
generosas na emissão de sinais de que o elemento simbólico e poético é capaz de corromper a rigidez 
dessas fronteiras econômicas e sociais. Tais aspectos articulam a compreensão do espaço urbano a 
partir do que Milton Santos (1994) define como tecnosfera e psicosfera. A comunicação pretende 
produzir a aproximação de uma possível experiência territorial na cidade do Rio de Janeiro, a partir 
do entrecruzamento desses princípios conceituais, centro/periferia/deslocamento e tecnosfera/
psicosfera, observados na leitura de diferentes discursos sobre o deslocamento do sujeito periférico na 
cidade. A primeira leitura enfocará o curta-metragem “Hiato” (2008), de Vladmir Seixas, que recupera, 
através de entrevistas e imagens de arquivos, uma ação de um grupo de manifestantes do Movimento 
de Sem Tetos que organizou uma ocupação no Shopping Rio Sul, na zona sul da cidade do Rio de 
Janeiro. A leitura busca entender a estratégia, politicamente organizada de um movimento social, 
como produtora de valores simbólicos capazes de interferir na dinâmica material do consumo e da 
ocupação de espaços públicos. A segunda leitura se ocupará de observar como a literatura marginal/
periférica brasileira representa a apropriação da cidade por personagens oriundos da periferia. Serão 
focalizados e articulados o livro Cidade fundida (2014) e o poema Sagacidade (2014), ambas do poeta 
e letrista carioca Rogério Batalha. No primeiro título, um longo poema apresenta o périplo do sujeito 
de experiência e expressão periféricas, pela cidade; no segundo, um uma glosa ao episódio da chacina 
de Vigário Geral, ocorrida em 1996. Tais leituras tentarão estabelecer a compreensão do problema 
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a partir do signo plurisignificativo SAGA-CIDADE , como estratégia poética e teórica, a partir da qual 
se podem vislumbrar o que David Harvey (2014) compreende em Cidades rebeldes, como o direito 
à cidade. Serão articuladas, também, durante as leituras, reflexões sobre os conceitos de Utopia e 
Heterotopias (Foucault), a fim de se pensar como, de representações estéticas e literárias, torna-se 
possível produzir a compreensão do espaço urbano e sua consequente ocupação diferenciado, a fim de 
se testar a hipótese de que, pela experiência da condição periférica é possível propor oura relação mais 
justa e harmônica com a cidade. 
Palavra-chave 1: Literatura Periférica 
Palavra-chave 2: Experiência urbana 
Palavra-chave 3: Rogério Batalha 
Palavra-chave 4: Poesia Contemporânea

Analice de Oliveira Martins (IFF campus Campos Centro e UENF) Identidades e territórios em 
trânsito na ficção de Ronaldo Correia de Brito

A prosa ficcional do cearense Ronaldo Correia de Brito, seja nos contos de Faca (2003) e Livro dos 
Homens (2005), seja no romance Galileia (2009), explora os tensos diálogos entre a ambientação 
sertaneja e a esfera urbana, entre tradição e modernidade, entre localismo e cosmopolitismo, a partir 
de situações fronteiriças e de personagens em trânsito. Nesse sentido, uma das grandes questões da 
prosa de Brito tem sido insistir na representação do sertão como um lugar de passagem, atravessado 
por deslocamentos e abandonos, incapaz de agarrar o homem a terra. Nesse contexto, observa-se não 
apenas a reestruturação de uma ordem econômica de produção, mas sobretudo um traço mais crônico, 
sinal de que os tempos irremediavelmente mudaram, acentuando a mobilidade e suas implicações 
para a formação das identidades culturais. É desses atravessamentos e hibridizações que trata a ficção 
de Ronaldo Correia de Brito. O conceito de lugar identitário, relacional e antropológico, postulado por 
Marc Augé, pode ser associado ao sertão da prosa regionalista de 30, ao qual os personagens de Vidas 
Secas, por exemplo, mesmo acossados pela seca e pela miséria, desejavam estar plantados, criando 
raízes e agarrando-se a terra. O deslocamento compulsório em direção à cidade grande era antes de 
tudo uma estratégia de sobrevivência, não um desejo de errância. O sertão da Galileia de Brito não é 
relacional, é lugar de passagem e de fluxos. Um lugar em que, como diz o personagem Adonias, estão 
todos sempre de passagem ou de saída. Perceber o sertão como um “não-lugar”, na acepção de Augé, 
fratura o discurso localista da tradição regionalista brasileira, embaralha e tensiona as fronteiras entre 
campo e cidade, configurando um palco de tensões entre a herança rural e o futuro apocalíptico das 
cidades (Schøllhammer, 2011). 
Palavra-chave 1: Identidade cultural 
Palavra-chave 2: Não-lugar 
Palavra-chave 3: Território 
Palavra-chave 4: Trânsito

Andressa Marques Pinto (UFJF)  Figurações da inocência na literatura brasileira

As três citações seguintes são as diretrizes essências da reflexão que aqui se pretende fazer: “O 
historicismo contenta-se em estabelecer um nexo causal entre vários momentos da história. Mas 
nenhum fato, meramente por ser causa, é só por isso um fato histórico. Ele se transforma em fato 
histórico postumamente, graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios” 
(BENJAMIN, 2012); “E quer saber? NINGUÉM É INOCENTE EM SÃO PAULO. Somos culpados. 

Culpados. Culpados também. (FERRÉZ, 2006.); “a inocência desta gente é tal que a de Adão não 
seria maior” (CAMINHA, 2015). Em “Sobre o conceito de história”, Walter Benjamin elenca dezoito 
teses sobre a história que colocam em relevo a ideia de construção do passado a partir do olhar 
do presente. Tal perspectiva se opõe à visão historicista que pensa a história a partir de uma 
sucessão de fatos que demonstram a caminhada da humanidade rumo ao progresso. Divergindo 
desta concepção, Benjamin demonstra a necessidade de se pensar um conceito de história que 
corresponda ao ensinamento vindo da tradição do oprimido, a qual “nos ensina que o ‘estado de 
exceção’ em que vivemos é a regra” (BENJAMIN, 2012). O papel do cronista do passado, portanto, 
seria revirar os escombros, acordar os mortos e elencar os fragmentos que, a partir do olhar do 
presente, se articulam como rede que dá continuidade à catástrofe: é a partir do presente que um 
evento do passado se torna um fato histórico, é papel do investigador do passado estabelecer essa 
relação. É a partir desta ótica que se faz possível a aproximação das duas outras citações. A negação 
da inocência feita por Ferréz, autor do cenário literário contemporâneo denominado Literatura 
Marginal, permite perceber como fato histórico a afirmação da inocência a partir de Caminha, na 
Carta que escreve ao rei de Portugal para dar conta do achamento do Brasil. Assim, ativando a 
afirmação da inocência feita por Caminha como um fato histórico, ativa-se, também, uma perspectiva 
de leitura da cultura brasileira pela figuração da inocência. A negação da inocência, então, permite 
vislumbrar uma mudança paradigmática na representação identitária na literatura contemporânea: 
a negação do paradigma da inocência ancorado no plano inaugural da construção identitária do 
Brasil que é a Carta de Caminha. A hipótese que pretendemos desenvolver neste trabalho, portanto, 
é de que a figuração da inocência pode ser vista como um operador fecundo para se pensar a cultura 
e a identidade brasileira. Para tanto, faremos o movimento de leitura do passado formulado por 
Benjamin, partiremos do presente, o qual aponta que “NINGUÉM É INOCENTE” (FERRÉZ, 2006), 
para refletir desde quando somos inocentes e a quem interessa nossa inocência. Para isso, faremos 
uma leitura do conto “O plano”, de Ferréz, no qual encontra-se a negação da inocência até agora 
mencionada, e da Carta de Caminha, articulada ao sistema literário (Antonio Candido) ao qual 
pertence, o Romantismo, para apontar em que medida ela é tornada o texto inaugural da construção 
de uma identidade brasileira que fez fortuna no imaginário cultural do país. 
Palavra-chave 1: Identidade 
Palavra-chave 2: Inocência 
Palavra-chave 3: Literatura Brasileira

Ary Pimentel (UFRJ) A épica suja e os monumentos de argila: a heroicização do tráfico no funk 
proibido

O rap e o funk têm alguns elementos em comum e pertencem a uma mesma tradição oral, mas apesar 
de serem compostas oralmente, as letras de hip-hop são fixadas com a ajuda da escritura e gravadas 
em discos que se difundem nos circuitos comerciais. É difícil imaginar os raps sem um suporte que 
permitisse o registro gravado de suas longas letras. Os cadernos de Sabotage e as folhas soltas de 
autores como MV Bill nos apresentam o momento da produção no qual se mescla o oral e o escrito. 
Isto também pode acontecer com os MCs de funk. Nas letra do funk “Fala que é nós”, o poeta diz: 
“Peguei um papel e uma caneta pra mim compor um proibidão”. Entretanto, no caso dos temas do 
funk proibido, as letras não chegam a assumir uma forma fixa. E sofreriam muitas mudanças a cada 
apresentação, as quais supõem o diálogo direto com o auditório. Quase todos os funks deste período 
foram compostos para serem difundidos oralmente, sem pressupor seu registro em qualquer suporte, 
seja a gravação em CD ou a difusão escrita dos versos. Por isso as letras geralmente são curtas e com 
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refrão. Muitas não têm mais que uma estrofe de quatro ou cinco versos. Esta produção foi composta 
especialmente para difusão em festas através de apresentações ao vivo. Trata-se de fato de canções 
narrativas que podiam apresentar uma extensão bem variável. Algumas, um pouco mais longas, 
narram em detalhes fatos como a tomada do Morro do Adeus ou trazem a biografia de um herói fora-
da-lei. Outras, mais curtas, parecem surgir como iluminação do fragmento de uma vida ou parte de 
uma história já incorporada ao repertório. Essas letras mais pontuais sugerem a permanência de temas 
ou figuras. Muitas delas assumiram a forma do épico heroico. Com elas, a periferia disputa discurso, 
projetando seus próprios heróis. Com esse subgênero do funk, a favela passa a ter seus próprios 
Homeros. Não surpreende que um tipo de composição com tantos vínculos com um tipo de oralidade 
tradicional herde algumas raízes e até mesmo certos temas de alguns fragmentos homéricos. Os MCs 
são antes de tudo contadores de histórias e poderiam facilmente ser associados aos aedos gregos e aos 
cantadores populares da Idade Média. Como os antigos aedos, os MCs têm o dom de cantar os feitos 
da guerra para uma comunidade fechada. São recitadores e improvisadores que geralmente compõem 
suas próprias letras. Cantam, interpretam, gesticulam, assumem um personagem. Mas ao contrário da 
epopéia, embora o funk também frequente uma vasta coleção de temas e tratamentos bem conhecidos 
do público ao qual se destina, temos aqui um canto curto que serve a outras finalidades para além de 
cantar os heróis da comunidade. Essa música recupera, em parte, o pensamento da épica, bem como 
elementos da prática dos aedos, agora atualizados em tempos de Internet e cultura de massas. É isso o 
que pretendemos identificar nessas letras no presente estudo: elementos de uma “épica descalça”. 
Palavra-chave 1: Funk proibido 
Palavra-chave 2: Épica 
Palavra-chave 3: Herói 
Palavra-chave 4: Improvisação 

Dalva Desirée Climent (UFRJ) O protagonismo da villa miseria: la villa del senhor no centro da 
narrativa de Cristian Alarcón

Os territórios periféricos e seus sujeitos, em muitos momentos, foram representados na literatura 
argentina, porém ocupando um espaço secundário nas narrativas. Em 1956, Bernardo Verbistky, pela 
primeira vez, denomina a esses espaços de villa miséria em seu livro Villa miseria también es América. 
Com essa narrativa, traz a representação da favela para o centro da representação. Posteriormente, 
outros livros irão trazer essa temática, mas a favela e seus sujeitos continuaram tendo um espaço 
secundário dentro das obras. A partir da década de 90, a Argentina sofre uma imensa crise econômica 
e os espaços periféricos vão crescendo, gerando novos discursos. A própria literatura argentina sofre 
uma reconfiguração, com o surgimento de narrativas pautadas em questões atuais, e a periferia 
passa a assumir um importante lugar nessa produção. Os novos escritores trazem à cena literária o 
cotidiano da favela e vida de seus moradores. Contudo não mais de forma secundária, e sim como 
elemento principal da narrativa, sendo a favela a principal personagem de suas obras. Dentro desse 
panorama encontraremos já no século XXI obras como Villa Celina, de Juan Diego Incardona, La 31, 
Una novela precaria, de Ariel Magnus, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian 
Alarcón, Villa 31, la historia de un amor invisible, de Demian Konfino, e Si me querés quereme transa, 
de Cristian Alarcón, entre outras. Estas narrativas irão trazer para o campo da representação literária 
dois pontos centrais: a questão dos imigrantes e sua concentração nos territórios periféricos. 
Historicamente, a periferia sempre foi o espaço ocupado pelos imigrantes que chegam à cidade de 
Buenos Aires e com o aumento da imigração de países vizinhos a sociedade tem a percepção de 
um agudo aumento da favelização, associada ao crescimento da população de países como Bolívia, 

Paraguai e Peru. Portanto, a representação dos territórios periféricos nos permite verificar o fenômeno 
atual que marca profundamente Buenos Aires como uma cidade fragmentada composta por ilhas 
urbanas. Percebe-se que a barreira entre os enclaves e a cidade formal tem se tornado cada vez 
mais frágil, pois ocorre o trânsito e o diálogo entre indivíduos dessas duas diferentes áreas é cada 
vez mais intenso. Cabe ressaltar que estas narrativas, embora apresentem como cenário os mesmos 
espaços (os territórios denominado periféricos da capital ou do Conurbano Bonaerense), dão lugar 
a escritas muito heterogêneas nas quais a experiência individual do autor se torna um ponto chave 
para a leitura e figuração do território. Nossa proposta com esse trabalho é fazer um rápido percurso 
em ditas obras, levantando os principais aspectos que nos permitem perceber como nessa literatura 
recente os territórios ganham espaço e passam a ser o principal foco das narrativas, trazendo à cena 
a representação daqueles que se encontram à margem. Propomo-nos fazer uma cartografia dessa 
produção para poder pensar mais especificamente as estratégias narrativas utilizadas pelo autor 
de Si me querés quereme transa para a narrar esses espaços figurados no lócus totalizador de Villa 
del Señor. Além da retomada obrigatória a Josefina Ludmer, recorreremos à concepção de território 
de Rogério Haesbaert, e, para as questões referentes à representação das favelas, utilizaremos 
as pesquisas de Cristina Cravino. Para pensar a questão da estrutura das narrativas do presente, 
lançaremos mão do estudo de Florencia Garramuño e Beatriz Sarlo. Para pensar as novas formas de 
organização dentro desses territórios e os conflitos gerados a partir das identidades em deslocamento, 
utilizaremos os estudos de García Canclini, Zygmunt Bauman e Arjun Appadurai. 
Palavra-chave 1: Deslocamento 
Palavra-chave 2: Território 
Palavra-chave 3: Villa Miséia/Favela 
Palavra-chave 4: Imigração

Eliseo Jacob (Howard University) Sacolinha e Literatura no Brasil: espaços literários como 
contrapúblicos subalternos

A criação e difusão do sarau nas periferias de São Paulo pode ser interpretado como um movimento 
cultural importante pelo fato de estabelecer espaços alternativos onde sujeitos marginalizados 
podem congregar e criar discursos que reinterpretam suas identidades e experiências culturais fora 
do controle de sistemas hegemônicos. Dentro deste movimento quero enfocar em particular num 
escritor para este trabalho: Sacolinha. Através de vários projetos literários como Literatura no Brasil 
Sacolinha ajudou criar na periferia oeste de São Paulo um espaço literário que, usando o termo de 
Nancy Fraser, é um contrapúblico subalterno. A idéia dos contrapúblicos sai da teoria de Habermas 
sobre a esfera publica quando Fraser critica o enfoque limitado à esfera pública burguesa liberal e 
enfatiza a necessidade de reconhecer e estudar outras esferas publicas que existem entre populações 
não brancos e masculinos na sociedade. O trabalho do Sacolinha, então, pode ser analisado como 
um contrapúblico por ser criado por grupos sociais subordinados que criam e circulam discursos 
subversivos que contestam o discurso hegemônico da esfera publica dominante. Para entender melhor 
como o trabalho do Sacolinha funciona como um contrapúblico, eu pretendo fazer minha analise 
em duas partes. Primeiro, o que Sacolinha e outros parceiros estão fazendo entre si é uma forma da 
transformar a esfera pública em um enclave. Catherine Squires usa o conceito do contrapúblico da 
Nancy Fraser para fazer o posicionamento que esferas públicas que vem de grupos marginalizados 
podem funcionar como um enclave para sobreviver e para evitar perseguição enquanto se engajam 
em debates e planejamentos entre seus membros. Os discursos secretos que Sacolinha produz em 
colaboração com outros membros na periferia representa uma crítica do poder, o que James C. 
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Scott classifica como transcrições ocultas. Esta criação de um engajamento social e intelectual na 
periferia pode ser melhor indagada pelo argumento de Michael Hanchard que observa que os grupos 
marginalizados no Brasil precisam de públicos alternativos onde eles podem criar comunidades 
territoriais e epistemológicas por causa de seu status baixo na esfera pública burguesa da nação 
brasileira. A segunda fase de analisar o trabalho do Sacolinha como um contrapúblico se relaciona 
com as interações entre o publico periférico com o público dominante. Usando de novo as teorias de 
Squires, os públicos marginalizados da periferia podem sair eventualmente do espaço do enclave para 
estabelecer um contrapúblico que engaja suas ideias e posicionamentos com a esfera pública maior da 
sociedade. Sacolinha logra fazer esta interação por meios como a mídia, críticos literários e também 
dentro de sua própria literatura onde ele aborda temas relacionados ao efeito político e social da esfera 
pública com personagens diversas oriundas da periferia paulista. Enfim, manter um equilíbrio entre 
o enclave e contrapúblico revela um projeto literário e cultural do Sacolinha que não somente produz 
um espaço único onde participantes que habitam as margens da sociedade podem explorar e expressar 
sua identidade, mas tem a possibilidade de instaurar debates relevantes com indivíduos e instituições 
que fazem parte da esfera pública dominante. 
Palavra-chave 1: Sacolinha 
Palavra-chave 2: literatura périferica 
Palavra-chave 3: contrapúblico 
Palavra-chave 4: enclave

Thiago José Moraes Carvalhal (UFRJ) Sobre escala, território e arquivo: a literatura na crônica do 
tráfico de drogas no Brasil e no México

A dimensão escalar da espacialidade humana – e em específico a escalaridade do narcotráfico como 
fenômeno social inscrito profundamente nesta espacialidade – é noção de grande relevância para a 
análise das produções subjetivas no campo cultural latino-americano contemporâneo e convém a 
este trabalho como chave conceitual que tem por mérito proporcionar um eixo para a abordagem no 
estudo comparatista das representações discursivas que têm no narcotráfico, e em sua territorialidade, 
o fundamento para o desempenho de uma vasta sorte de crônicas no Brasil e no México. Obras como 
Falcão: meninos do tráfico (2006), de MV Bill e Celso Athayde e Los morros del narco: historias reales 
de niños y jóvenes en el narcotráfico mexicano (2011), de Javier Valdez Cárdenas são amostra dessa 
produção, extensamente mais profícua na cena mexicana, enquanto objetos de consumo cultural de 
valor na relação entre demanda por parte do público e muito maior oferta do mercado local. Desse 
modo, desde a hipótese que esta determinada ordem de crônicas do tráfico esteja fundada em um 
arquivo (como em Foucault, e em González Echevarría) do crime, que se oferece ostensivamente aos 
relatos literário (e artístico, de modo mais generalizado), jornalístico, jurídico-criminal e do mercado 
de bens culturais, e, pela circularidade da dinâmica de trocas que tais discursos realizam entre si, 
que neles (e deles) inocula(-se de) suas marcas as quais remetem às formas do discurso avalizado no 
poder vigente (de suas muitas manifestações) e que a ele convergem. Nas crônicas literárias sobre o 
tráfico de drogas, o arquivo do crime tem como mito fundador do ato representacional os discursos 
disponibilizados no imaginário social, dos quais os discursos do mercado de bens culturais (e os meios 
massivos) têm reiterada presença. Em tais narrativas o real está, assim, mediado discursivamente 
por perspectivas de apreensão em disputa, e a representação é fatura da negociação entre discursos 
- etnográfico, literário, jornalístico, criminalístico... Assim, seja como crônica literária, seja como 
crônica jornalística, o dado da escala do fenômeno do tráfico de drogas tem como propósito analisar 
as relações que estabelecem poder e arte, quando poder converte-se em arquivo e desde o real 

territorializado pelo cartel ou facção passa a fundar o discurso artístico que articula a representação do 
real – como crônica. E como a escala do tráfico como atividade econômica varia incomensuravelmente 
na comparação entre México (no qual assume proporções atacadistas, focado na logística do 
fornecimento, majoritariamente, para o mercado consumidor estadunidense, e espacialmente se 
organiza de modo macrorregional) e Brasil (varejo, para o mercado interno, sob a forma de um 
território descontínuo, em rede), serão distintas as formas da arte se relacionar com as heterogêneas 
proporções e formas do de poder do tráfico, em sua expressão territorial, sempre atravessado pelos 
discursos sobre si, e o modo como o tráfico, enquanto forma heterogênea de poder, interfere no campo 
cultural de modo a inscrever seus próprios relatos no imaginário cultural, prefigurando-se (o cartel, o 
Comando Vermelho, o narcotraficante, o marginal) em mito do arquivo como repertório discursivo do 
qual emana parte da crônica do contemporâneo. 
Palavra-chave 1: Narcoliteratura 
Palavra-chave 2: Território 
Palavra-chave 3: Narcotráfico 
Palavra-chave 4: Escala

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [PRODUÇÃO CULTURAL DE/SOBRE TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS]

André Natã Mello Botton e Marinês Andrea Kunz (Universidade Feevale) A representação da 
favela na obra Inferno, de Patrícia Melo

Sabe-se que o Brasil é fruto de uma série de violências cometidas desde o seu início. Lutas cruentas 
contra índios, negros e, mais recentemente, contra as classes mais pobres, sempre marcaram de 
rubro o chão do país. Ou seja, a história brasileira confunde-se com cenas de violência extrema 
por todo o território nacional desde o princípio da colonização. O que se percebe é que os índices 
de violência no país nos últimos anos aumentaram, não apenas nas grandes cidades, mas também 
nas cidades interioranas do Brasil. A partir disso, o espaço urbano contemporâneo brasileiro foi e 
tem sido tema de várias obras literárias, como, por exemplo, Cidade de Deus, de Paulo Lins; Capão 
pecado, de Ferréz; Eles eram muitos cavalos, de Luis Rufato; Estação Carandiru, de Dráuzio Varella, 
bem como o corpus desta pesquisa, a obra Inferno, de Patrícia Melo, que querem refletir e discutir 
esses “processos” de violência cometidos contra o “outro”. Pois, todas essas narrativas representam 
uma realidade que algumas das cidades do Brasil enfrentam, em que os habitantes tiveram que 
se acostumar com os problemas urbanísticos, sociais, políticos e de violência, uma vez que não 
tiveram espaço para morar no centro e precisaram construir suas casas à margem das cidades. O 
processo de urbanização descontrolado foi muito comum em grandes centros urbanos, como São 
Paulo e Rio de Janeiro, após a década de 50, no entanto, o que se percebe é que esse processo de 
favelização atualmente também está presente em cidades menores. O presente trabalho, contudo, 
reflete a respeito de como a favela carioca está representada na obra literária Inferno, de Patrícia 
Melo, pois a arte enquanto reflexo daquilo que está acontecendo na realidade deve ser estudada 
para que desse modo se chegue a conclusões sobre como interferir em problemas sociais que afetam 
a sociedade brasileira. A partir disso, pretende-se analisar a história do surgimento das favelas 
no Rio de Janeiro desde o final da Monarquia, com a Abolição da Escravatura e com a chegada dos 
refugiados de Canudos à cidade, bem como estudar o conceito de “representação”, para, desse modo, 
analisar esse espaço urbano – e sua dinamicidade – retratado na obra Inferno. A metodologia é 
de cunho bibliográfico, consistindo no estudo de obras teóricas sobre a história da favela, sobre a 
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cidade do Rio de Janeiro, sobre o conceito de “representação” e mímese, bem como pesquisa acerca 
da violência urbana e, por fim, da análise da obra literária Inferno, de Patrícia Melo, a partir dos 
estudos sobre a teoria da literatura. Quanto aos resultados do trabalho, o que se pode afirmar, é que 
a obra literária a partir da sua construção narrativa aproxima-se muito da realidade, pois muitos 
lugares apresentados existem na cidade do Rio de Janeiro, deixando a história mais verossímil, 
e, além disso, as cenas de violência, constantes na narrativa, aproximam-se muito daquelas que 
estão presentes no noticiário contemporâneo. Quanto à análise discursiva, a narrativa, instituída 
por um narrador heterodiegético, dá espaço para a visão das personagens a respeito do que está 
acontecendo, fazendo, com isso, que a enunciação seja percebida a partir de vários pontos de vista. A 
obra trata da história de Reizinho, uma criança que cresce no morro do Berimbau, uma favela fictícia. 
A narrativa apresenta a ascensão do menino até se tornar chefe do tráfico de drogas do seu morro e 
do da favela vizinha, o morro dos Marrecos. No entanto, ao final da história, após ter se tornado o rei 
daquele espaço, Reizinho perde o seu trono e é preso. Depois da sua fuga da penitenciária, Reizinho 
precisa fugir da cidade para não voltar para a prisão. Algum tempo depois, ele retorna para o morro 
do Berimbau sozinho e sem ser reconhecido, exceto por alguns cachorros ao pé da favela. O que 
acontece ao longo da história e o modo como a diegese é organizada refletem a realidade: um espaço 
urbano esquecido pelas autoridades; a polícia sobe o morro apenas para pegar sua propina e quando 
recebe ordens superiores durante as constantes lutas contra o tráfico, ou seja, um lugar totalmente 
esquecido, como sempre foi desde o seu início no final do século XIX, e que recebeu pessoas que 
estavam dispostas a trabalhar, mas também foi antro e esconderijo para assaltantes e traficantes. 
Palavra-chave 1: Favela 
Palavra-chave 2: Representação 
Palavra-chave 3: Literatura 
Palavra-chave 4: Teoria Literária

Fabiana de Pinho (Puc-Rio/IFRJ) A casa cai: construção de imagens do Rio de Janeiro 
gentrificado

De acordo com o Dossiê Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, de 
junho de 2014, lançado pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, até a data 
mencionada, 4.772 famílias foram removidas na cidade do Rio de Janeiro, totalizando cerca 
de 16.700 pessoas de 29 comunidades mapeadas. Destas, 3.507 famílias, 12.275 pessoas de 
24 comunidades, foram retiradas de suas casas por obras e projetos ligados diretamente aos 
megaeventos esportivos. Outras 4.916 famílias de 16 comunidades estavam sob a ameaça de 
remoção. Estas estratégias usadas para garantir o surgimento de um novo Rio inscreveu-o no mapa 
das cidades gentrificadas, ou seja, aquelas que passam por um processo pelo qual recompõem-se 
os espaços, substituindo as classes populares eou operárias pelas classes média e média-alta e as 
habitações em estado de degradação por outras construções mais novas que terão seus valores 
aumentados e poderão ser vendidas por valores inflacionados. As obras nas áreas centrais das 
cidades têm um papel fundamental nestas cidades, pois é com elas que as substituições sociais 
e a remodelação serão efetivadas.(Mendes, 2010), Deve-se atentar, assim, para o fato de que há 
uma variação em torno de um mesmo modelo: tomam-se referenciais culturais, o poder público e 
a iniciativa privada se unem, grandes projetos urbanos e arquitetônicos são construídos, pessoas 
são desapropriadas e as cidades passam a ser qualificadas para gerarem riquezas.(Arantes,2000). 
Em 29 de novembro de 2014, o jornal O Globo publicou a matéria “Descaracterização do Rio é tema 
de novos romances”. Escritores como Marcelo Backes, falaram que suas narrativas tratam do Rio 

de Janeiro a partir dos efeitos da gentrificação nesta cidade. Considerando isso e os estudos sobre 
imaginários urbanos e representação das cidades na Literatura e os Estudos Culturais, o presente 
trabalho pretende indagar como o Rio de Janeiro, na perspectiva da gentrificação, fenômeno 
discutido vastamente por áreas como geografia, antropologia, sociologia, urbanismo e arquitetura – 
é representado no romance A casa cai, de Marcelo Backes. Dito de outro modo, objetiva-se investigar 
nesta narrativa o modo pelo qual este texto, que trata da especulação imobiliária suas causas e seus 
efeitos, constroi imagens da gentrificação e das relações entre os sujeitos e a cidade.  
Palavra-chave 1: Gentrificação 
Palavra-chave 2: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 3: Desplazamento 
Palavra-chave 4: Imaginários urbanos

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) O lugar nas margens: uma introdução ao estudo 
da obra do poeta baixadense Moduan Matus

Nas últimas décadas do século XX e neste início de milênio, os estudos literários têm apresentado 
uma inclinação maior ao diálogo interdisciplinar, à aproximação de disciplinas como a sociologia, 
a antropologia e à história (esta última, já parceira de longa data). Menciona-se, aqui, uma outra, 
que vem auxiliando na implementação de discussões importantes, no que diz respeito aos “novos 
territórios literários”: a geografia. Em especial, destaca-se a geografia humana, que tem como 
representante mais conhecido o sino-americano Yi-Fu-Tuan. Em seus estudos, esse geógrafo recorre 
a uma abordagem de inclinação psicológica, para discorrer sobre a distinção entre as noções 
de espaço e lugar. Ele entende que o lugar é uma área que foi “apropriada afetivamente”, dotada 
de elementos significativos de um determinado grupo. A problemática da afetividade interfere 
diretamente na constituição das identidades e das alteridades, envolvendo elementos diversos 
relativo às religiões, às etnias, aos gêneros, dentre tantos outros. Esses lugares, espaços carregados 
de tintas identitárias, apresentam-se enquanto territórios, trazendo à discussão questões diversas. 
Novas formas de convivência e apropriação dos territórios, principalmente com a interferência 
das fluidas instâncias midiáticas, surgem, desvelando – ou criando - conflitos de abrangências 
incomensuráveis, apontando também para novas perspectivas de vivência e reflexão da arte. Na 
literatura, a percepção das transformações pelas quais passam a sociedade contemporânea e os 
próprios estudos literários, tem propiciado a reflexão sobre o surgimento do que se pode denominar 
“territorialidades textuais marginais”. O presente trabalho intenta refletir acerca das figurações da(s) 
marginalidade(s) na obra de um poeta que, com suas atuações, suscita o aprofundamento de estudos 
e abre caminho para que se pense a respeito do lugar em que habita há mais de cinco décadas: a 
Baixada Fluminense. Trata-se de Moduan Matus. Da poesia alternativa da década de 1970 - quando 
escrevia seus poemas em muros e portas de lojas fechadas -, aos saraus em bares e em quintais, na 
atualidade; Matus, além de um poeta de extensa (mas pouco divulgada) produção, é um pesquisador 
da cultura baixadense e um ativista cultural. Dos problemas sociais, às festas, aos saraus; as poesias 
de Moduan, além da qualidade artística e da reflexão crítica sobre seu lugar, articulam discussões 
bem atuais inerentes às identidades literárias contemporâneas. 
Palavra-chave 1: lugar 
Palavra-chave 2: território 
Palavra-chave 3: marginalidades 
Palavra-chave 4: Moduan Matus
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 Livia de Sá Baião (Puc-Rio) À margem da margem - uma reflexão sobre as noções de território e 
identidade para jovens moradores de rua 

O presente trabalho pretende refletir sobre os processos de subjetivação e de dessubjetivação pelos 
quais passam jovens moradores de rua e a relação desses com a questão da territorialidade, com base 
em depoimentos e relatos colhidos durante pesquisa realizada entre abril e maio de 2016 junto à 
população atendida pelo Projeto “Passaporte da Cidadania”. Esse Projeto se propõe a atender crianças 
e jovens em “situação de rua”, no Rio de Janeiro, a partir de um ônibus itinerante, com a finalidade 
última de oferecer uma alternativa às ruas, valendo-se de uma rede integrada de serviços de apoio. 
A citada pesquisa foi motivada por um sentimento de urgência em registrar a memória e a voz de 
uma população marginalizada, relegada à condição de invisíveis e negligenciáveis, quase impedidos 
de existir, sempre no limiar do desaparecimento. Os relatos e depoimentos serão confrontados com 
questões teóricas pertinentes para se pensar identidade e território, a partir dos estudos culturais 
e do pensamento pós-colonial. É nossa intenção pensar ainda como esses indivíduos, submetidos a 
uma vida tão precária, impossibilitados de carregar consigo uma folha de papel sequer, poderiam 
assumir o lugar de protagonismo no relato de suas próprias histórias e se fazer ouvir, a exemplo do 
que aconteceu com os moradores das chamadas periferias, com a emergência da Literatura Marginal, 
no final dos anos 1990. Embora as realidades das comunidades da periferia e da população de rua 
tenham múltiplas interseções, elas se afastam no que que diz respeito à falta de um referencial 
geográfico e a inexistência de um território delimitado no qual esta última estaria inserida. Para os 
moradores de rua não há um endereço fixo ou um número de telefone, na maioria das vezes, nem 
mesmo um documento de identificação. Se os autores da chamada Literatura Marginal falam a partir 
de um território delimitado que lhes concede uma identidade, a população de rua, objeto do presente 
trabalho, fala a partir de uma territorialidade difusa, ilimitada geograficamente. Seu endereço: Rio de 
Janeiro, sem nome de rua ou número de casa, afinal habitam todas as ruas da cidade. A noção de tempo 
também é esgarçada com a iminência da morte que chega a todo momento. Cada dia uma nova batalha, 
um recomeço sem tréguas. O futuro aterra e o passado soterra. O rigidez do formato “livro” parece 
inadequada para representar essa realidade. Pretende-se assim mostrar o “distúrbio da vida”, através 
do “distúrbio da letra”, buscando um trabalho que desestabilize a noção edificada da sociedade, sob o 
olhar atento e vigilante dessa periferia, central para entender o centro. 
Palavra-chave 1: Território 
Palavra-chave 2: População de rua 
Palavra-chave 3: Identidade 
Palavra-chave 4: Estudos culturais

Ricardo Ibrhaim Matos Domingos (Puc-Rio) Território em trânsito: o deslocamento urbano como 
símbolo identitário nas obras Da Cabula, de Allan da Rosa, e Estação Terminal, de Sacolinha

O presente trabalho tem por objetivo identificar estratégias de construção identitária nas obras 
marginais Da Cabula, de Allan da Rosa (2008) e Estação Terminal (2009), de Sacolinha. As personagens 
envolvidas nas duas obras têm por principal participação na cidade suas relações com os transportes 
públicos, sendo aquelas usuárias ou ofertantes do mesmo. Outra característica que avizinha as 
produções é a condição marginalizada de seus personagens, bem como de seus autores, fator 
determinante para o levantamento de comparações que visem abordar a cena literária marginal 
brasileira. Como bem ponderou Érica Peçanha, em Vozes Marginais na Literatura, as principais marcas 
desse cenário, já não tão novo no Brasil, é a “a condição social de origem dos escritores, a temática 

privilegiada nos textos ou a combinação de ambos” (PEÇANHA, 2009, p. 112), marcas, com já dito, 
presentes em ambas as produções. Sendo assim, as análises concentrar-se-ão nos artifícios narrativos 
de que lançam mão os autores na construção de tipos literários identificadores de determinadas 
condições sociais, econômicas e culturais, levando-se em consideração o modo que essas identidades 
pós-modernas (HALL, 2014) dialogam com um imaginário que, muitas vezes, relaciona-se ainda com 
um padrão nacional de discurso. Há de se perceber também como esses discursos (FOUCAULT, 1996), 
promovem uma disrupção do status quo literário através dos lugares de fala encenados/acenados 
pelos autores, que apontam não somente para a similaridade, mas para as pluralidades de sujeitos que 
podem ser apresentados por essas narrativas territorializadas. Uma comparação mais atenta às obras 
apontará uma diferença no que tange a permanência de certas localidades nas histórias. Enquanto em 
Da Cabula, a personagem principal, Filomena, perambula pela cidade mediada pela leitura dos letreiros 
dos ônibus (ou falta dela, uma vez que a personagem ainda está aprendendo a ler), os condutores 
de transportes ilegais de Estação Terminal, parecem praticamente ‘presos’ ao terminal Itaquera, 
localidade em constante transformação na qual a narrativa desenvolve-se. Além desses dados, há 
de se destacar as formas narrativas escolhidas para cada obra e os ganhos e perdas dessas escolhas. 
Além disso, as personagens em trânsito fazem de seus percursos pela cidade/de vida uma forma de 
resistência em tensão entre um progresso estabelecido como determinante de uma civilidade e direito 
à cidade e uma vida pautada em princípios outros que se chocam continuamente com o plano geral 
escolhido como padrão de desenvolvimento social. Seja por meio da não-leitura ou da ilegalidade, os 
trânsitos se cruzam como formas identitárias de resistência à megalópole São Paulo. Como apontado, 
utilizaremos de um arsenal teórico que dialogue com os Estudos Culturais e com uma crítica pós-
estruturalista para abordamos as questões suscitadas pelos textos. 
Palavra-chave 1: Marginalidade 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: Trânsito 
Palavra-chave 4: Cidade

Silvana Ribeiro Gili (UFSC) Fiel, de Jessé Andarilho: um exercício para pensar a literatura 
marginal

A partir da leitura do romance Fiel, de Jessé Andarilho, e de entrevistas e depoimentos concedidos 
pelo autor, buscarei problematizar a presença (ou ausência) no mercado literário atual de autores 
advindos de classes socioeconômicas mais baixas, propondo uma reflexão sobre os espaços de criação 
literárias instituídos por iniciativas de órgãos não-governamentais como são os cursos oferecidos 
pela Central Única das Favelas – CUFA – e os encontros com autores organizados pela Festa Literária 
das Periferias – FLUPP. Interessa-nos considerar, para este trabalho, além dos aspectos narrativos do 
romance, algumas das condições que determinaram o aparecimento dessa obra no mercado, a saber, 
as condições em que foi escrita e o percurso traçado pelo autor desde a concepção da ideia para o 
romance até o momento da sua publicação. Dessa forma, busca-se investigar a reciprocidade entre arte 
e sociedade ao tentar determinar como essa obra se inscreve no contexto sociocultural em que se situa, 
nesse momento em que a chamada literatura marginal parece encontrar espaço no mercado literário 
atual. Em 1997, Roberto Schwarz saudou a publicação, pela Cia. das Letras, do romance de Paulo Lins, 
Cidade de Deus, considerando-o um acontecimento, indicador de novos tempos ao cunhar o termo 
neofavela, ou seja, a favela “reformada pela guerra entre os traficantes de droga e pela correspondente 
violência e corrupção da polícia” (SCHWARZ, 1997). Outros títulos, como por exemplo Quarto de 
Despejo (Ed. Francisco Alves, 1960), de Carolina Maria de Jesus, que também tratam do universo da 
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favela, são bem anteriores a Cidade de Deus. No entanto, a publicação desse segundo, editado por 
uma editora comercial como a Cia. das Letras com amplo poder de divulgação e distribuição nacional, 
pode ser considerada um marco na produção de literatura de autores que não advém das classes 
dominantes. Pode-se dizer, portanto, que as publicações que narram a favela, seus moradores, e o 
convívio diário com a violência estão presentes no mercado das editoras mainstream há quase vinte 
anos. É só a partir do século XXI, no entanto, que proliferam as publicações desse gênero. Nem todas 
aparecem, de imediato, nos catálogos de editoras comerciais, mas pode-se perceber que, a cada ano, 
mais e mais autores provenientes das periferias dos grandes centros urbanos brasileiros encontram 
espaço no mercado literário atual. Esse é o caso de Jessé da Silva Dantas, mais conhecido como Jessé 
Andarilho. Fiel é seu romance de estreia, publicado pela Editora Objetiva em 2014. Assim como Cidade 
de Deus, o romance trata da violência decorrente dos conflitos entre facções criminosas que dominam 
as favelas do Rio de Janeiro e policiais, discorrendo sobre o efeito desses conflitos na vida diária dos 
seus moradores. Pensar essa produção e as representações que traz de um universo muito particular 
dos grandes centros urbanos brasileiros é pensar as relações entre cultura e sociedade pois, segundo 
Rejane Pivetta, a literatura chamada marginal “interfere nos processos de produção, recepção e 
circulação da obra literária, deslocando posições canônicas acerca do conceito, da função e da relação 
da literatura com a sociedade” (2011). 
Palavra-chave 1: contemporaneidade 
Palavra-chave 2: invisibilidades 
Palavra-chave 3: literatura marginal

Vitor Lourenço Rodriguez Salgado (UFRJ) Futebol e sociedade: relatos pós-nacionais no cinema 
argentino e em contos de Eduardo Sacheri

Segundo Jacques Le Goff e Pierre Nora, o filme é História. Josefina Ludmer nos lembra que, assim 
como a literatura, o cinema faz parte da imaginação pública. Durante muito tempo, a historiografia 
privilegiou em seus âmbitos metodológicos a forma escrita, considerando que a imagem 
cinematográfica não teria representatividade como documento ou valor como objeto para fins da 
construção de uma análise do passado. Associado muitas vezes à produção dos grandes relatos 
nacionalistas do século XX, o cinema, também identificado à ideia de “fábrica de sonhos”, teria 
guardado em si a função de mitigar os grandes problemas da realidade para as massas, diz Jean-
Luc Godard; assim como exerceria uma tarefa didática ligada à transmissão de valores e costumes 
que, posteriormente, se incorporariam ao imaginário dos povos, como afirma Jesus Martín-
Barbero. Na contemporaneidade, o cinema surge como um destes novos objetos que possibilitam 
o desenvolvimento de outras formas de narrar o mundo, permitindo revelar sujeitos, espaços e, 
do mesmo modo, manifestar culturas. O filme, insistem Le Goff e Nora, passa a ser observado não 
necessariamente como uma obra de arte, estudado em sua totalidade com uma origem e um fim em si 
mesmo, mas como um produto com referências externas, articuladas à sociedade da qual fala, na qual 
se insere e com a qual dialoga a todo momento. Nesse sentido, valendo-nos também da abordagem 
de Paul Zumthor, pensamos que o cinema, e da mesma forma a literatura, atua como um dos meios 
através do qual a cultura se expressa e a sociedade se representa. Isso permite compreender não 
somente a obra em particular – o filme, o romance, o conto –, mas sobretudo o corpo social. Dessa 
maneira, a partir de duas produções cinematográficas argentinas deste século vinculadas à temática 
do futebol, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, e El camino de San Diego, de Carlos Sorín, 
este trabalho pretende problematizar a crise do relato identitário nacional, observando a emergência 
de sujeitos e grupos no âmbito do microterritório do bairro, tal como aparece também nos contos 

de futebol de Eduardo Sacheri, “Esperándolo a Tito” e “El golpe del Hormiga”. A ponte entre esses 
objetos permite elucidar um panorama de identidades fragmentadas que se interpõem no cinema e 
na literatura, demonstrando novas formas de organização coletiva, construção de pertença através de 
traços marcantes das torcidas de futebol e estruturação/reestruturação de círculos sociais baseados 
em práticas articuladas ao vínculo com um determinado clube. Imagem e escrita compõem, assim, 
representações que permitem entender como esses sujeitos, ao compartilharem os ritos do futebol 
como uma de suas chaves identitárias, são figurados por um diretor ou escritor; e, numa medida 
semelhante, torna-se também possível a observação do modo como esses sujeitos representados 
imaginam a si mesmos em consonância com o que Arjun Appadurai chamará de “comunidade de 
sentimento”: imaginação como elemento constitutivo da subjetividade e como fato social. 
Palavra-chave 1: Futebol 
Palavra-chave 2: Cinema 
Palavra-chave 3: Eduardo Sacheri 
Palavra-chave 4: Pós-nacionalismo

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [QUESTÕES DE GÊNERO E TERRITORIALIDADE]

Aline Deyques Viera (UFRJ) Territorialidade e a questão de gênero na obra “A número Um”, de 
Raquel de Oliveira

Nascida na Rocinha, uma comunidade do Rio de Janeiro, Raquel fará desse território um protagonista 
em sua obra, além de mostrar uma mulher forte e humana, com voz presente e empoderada. O 
romance A número Um, traz a história de Bonitona, mulher que depois de sofrer diversos traumas na 
sua infância como fome, estupro pelo próprio pai e ter sido vendida para o chefe do “jogo do bicho” 
da Rocinha, conhece seu marido, um dos maiores traficantes da comunidade, na década de 80. Após 
a morte do marido, Bonitona, assume os negócios do tráfico na maior comunidade do Rio de Janeiro. 
No entanto, a personagem, após diversas contradições, opta por largar o mundo do crime e cuidar 
de si, pois a mesma também acaba se viciando em drogas. A número Um é uma obra forte que conta 
a história de uma sobrevivente de uma sociedade excludente, uma mulher que escapa de um destino 
trágico. Neste trabalho incorporarei ao uma entrevista com a mesma. O trabalho faz parte de minha 
pesquisa doutorado em que trará como estudo a Festa Literária das Periferias (FLUPP), esta que lançou 
Raquel de Oliveira e que está divulgado diversos escritores e escritoras do Rio de Janeiro e do Brasil, de 
comunidades ou não, e o romance de Raquel de Oliveira. 
Palavra-chave 1: Território 
Palavra-chave 2: Literatura Contemporânea 
Palavra-chave 3: Gênero 
Palavra-chave 4: Identidade

Karina Lima Sales (UFMG) Da Cabula, de Allan da Rosa: Reterritorialização através de uma 
narrativa performática

Pretende-se analisar a escrita performática de Allan da Rosa no texto dramático Da Cabula, produção 
literária marginal contemporânea cujo tema central é o processo de apropriação da escrita por 
uma mulher analfabeta, Filomena da Cabula, em meio a seus embates na lida cotidiana. Filomena, 



XV encontro abralic Guia de Programação
56556

4
negra, pobre, analfabeta, sofre humilhações constantes e vê na aquisição da escrita uma forma 
de resistência à opressão diária. A discussão sobre narrativa performática pauta-se em Graciela 
Ravetti (2003, 2011). A publicação de Rosa se insere na chave da literatura marginal, na acepção 
de Ferréz (2002, 2005). O termo tem sido empregado em relação à produção literária de escritores 
que pertençam a grupos de excluídos, os quais tentam “se fazer ouvir”, buscam superar a condição 
de exclusão social que vivenciam. Essas produções oriundas de grupos marginalizados são aceitas 
no campo da disputa literária, porém, muitas vezes atreladas a guetos, perpetuando uma forma de 
opressão que elimina da literatura aquilo que traz as marcas da diferença social. Aponta-se, nesse 
trabalho, a percepção de uma política de escrita, pautada em conceito de Jacques Rancière (1995). A 
escrita de Allan da Rosa, em especial Da Cabula, aqui abordada, é perspectivada por uma política da 
escrita que problematiza aspectos vivenciados por uma parte da sociedade geralmente silenciada. É 
do espaço da periferia que ecoam suas vozes. Da Cabula grita realidades de dentro, apresenta uma 
coerência temática e dá passagem ao grito do autor, mas ao mesmo tempo de toda uma coletividade, 
na tentativa de dar acesso a vozes nas sombras. Mais do que a filiação a um rótulo, Da Cabula 
constrói representações de uma vivência periférica cuja voz exala de dentro, constituindo-se em 
uma leitura sensível de uma existência marcada por um desejo de resistir, apesar de todas as forças 
contrárias. Os habitantes de espaços periféricos, situados em ilhas urbanas, expropriados de uma 
série de direitos básicos para sua existência, não têm o devido acesso a partes exclusivas na partilha 
do sensível. Configura-se, então, um processo de reterritorialização, estabelecendo participação 
em um conjunto comum, partilhado, o espaço periférico. A escrita literária de grupos oriundos de 
espaços marginais configura-se como um ato político de enfrentamento à invisibilidade imposta e 
ao silenciamento, uma forma de luta contra o status quo de padrões culturais impostos e modelos de 
existência predeterminados. Assim, na escrita performática Da Cabula reconfigura-se uma partilha 
do sensível, com uma escrita politizada cujos traçados capitalizam vidas de habitantes das periferias, 
redesenham as comunidades, retraçando linhas divisórias e provocando leituras sensíveis das 
realidades ficcionalizadas (ou não) pela força dessa narrativa. 
Palavra-chave 1: Literatura marginal contemporânea 
Palavra-chave 2: Prcesso de reterritorialização 
Palavra-chave 3: Escrita performática 
Palavra-chave 4: Políticas da escrita

Maria Carolina de Godoy (UEL/UFRJ) A escrita das mulheres negras: identidades e territórios

De Maria Firmina dos Reis às escritoras contemporâneas da literatura afro-brasileira, observa-se a 
crescente participação das mulheres negras na produção literária. Vozes autorais, temáticas e pontos 
de vista ligados ao universo feminino estão marcados em contos, romances, crônicas, poesias e diários 
que descrevem o cotidiano, as lutas e as conquistas de mulheres negras desde o século XIX até início 
do XXI. A proposta deste trabalho é discutir a produção dessas escritoras, mostrando nuances da 
construção identitária da mulher negra presentes nos contos de Insubmissas lágrimas de mulheres 
e Espelhos, miradouros, dialéticas da percepção, ambos publicados em 2011, respectivamente, pelas 
autoras Conceição Evaristo e Cristiane Sobral. Conceição Evaristo, escritora reconhecida na produção 
literária afro-brasileira, (con)cede a voz às mulheres-narradoras que relatam suas experiências de 
resistência e reescrita de suas histórias, após superarem condições adversas impostas pela sociedade. 
Uma voz presente em todas as narrativas de Insubmissas Lágrimas alinhava, retomando-se a imagem 
do tecer enredos como quem costura experiências, essas narrações umas às outras ao posicionar-se 
como ouvinte e responsável por reuni-las, exercendo a liberdade ficcional da contadora dos relatos 

coletados. Cristiane Sobral, atriz, educadora e escritora, põe em debate a condição feminina no início 
do século XXI em narrativas que tratam da mulher e seus conflitos da infância à fase adulta. Além 
da análise das marcas identitárias deixadas na escrita literária, é interesse deste trabalho refletir de 
que modo ocorre a divulgação das obras dessas autoras, levando-se em consideração editoras, meios 
digitais, saraus e outras formas de difusão de suas obras, uma vez que expandir a produção literária 
é uma maneira de (a)firmar a identidade das escritoras em territórios diversos. A pesquisa insere-se 
em trabalho mais amplo intitulado “Literatura afro-brasileira e sua divulgação em rede” que discute o 
conceito de literatura afro-brasileira e baseia-se em estudos de críticos como os de Eduardo de Assis 
Duarte (2011) em seu trabalho Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, no que se 
refere aos pressupostos da literatura afro-brasileira; Stuart Hall (2003) em A identidade cultural na 
pós-modernidade e Homi K. Bhabha (2013) na obra O local da cultura para refletir sobre a construção 
da identidade; trabalhos críticos sobre a obra estudada como a análise de Jean-Yvés Mérian (2008) 
“O negro na literatura brasileira versus uma literatura afro-brasileira: mito e literatura”; o ensaio de 
Walter Benjamin (1994) “O autor como produtor”, ponto de partida para o debate sobre meios de 
produção artística; estudos sobre a mulher negra, como os trabalhos de Sueli Carneiro. 
Palavra-chave 1: escritora negra 
Palavra-chave 2: identidades 
Palavra-chave 3: territórios

Nathália Araújo Duarte de Gouvêa (UERJ) “Dwelling places (and spaces) of the useless-winged 
cormorant”: Questões de lugar e gênero na construção identitária nos contos “Blackness” de 
Jamaica Kincaid e “Do angels wear brassieres?”de Olive Senior

Nos estudos literários pós-coloniais, é possível perpassar muitas questões que abrem espaço para 
sujeitos fragmentados ou híbridos. A noção de espaço que ultrapassa a compreensão puramente 
geográfica é crucial para a compreensão de que diferentes espaços geográficos, culturais e sociais 
formam a base do processo de construção de identidade desses sujeitos. E, apesar do conceito de 
espaço não estar comumente interligado às questões de gênero, Doreen Massey, em Space, Place 
and Gender (1994), destaca esses espaços na sociedade onde o “lugar natural” da mulher e o “lugar 
natural” do homem são delimitados pela cultura na qual estão inseridos. Dessa forma, cada cultura 
impõe regras de pertencimento para o sujeito nela inserido. A partir dessa leitura, dialogar com 
obras literárias pós-coloniais formula novas questões relevantes para a contemporaneidade. Nesse 
artigo, houve a escolha de lidar com a escrita de mulheres latino-americanas dentro da autobiografia 
ficcional. Com isso em mente, o objetivo desse artigo é analisar e dar voz às questões referentes aos 
conceitos de espaço, lugar e gênero na construção identitária das personagens principais nos contos 
“Blackness” (1983) de Jamaica Kincaid, escritora nascida em Antigua e “Do Angels Wear Brassiers?” 
(1986) de Olive Senior, escritora nascida na Jamaica. Massey afirma também que uma correlação 
de tempo-espaço ajuda na criação de um entendimento melhor do propósito e da relação que os 
pedaços de ficção tem com a realidade social da época. Tais obras escritas em língua inglesa ilustram 
a tessitura dessa complexa teia de imagens e conceitos relacionados às geografias colonial e pós-
colonial. Com processos de colonização britânica similares em seus países de origem, ambas Kincaid 
e Senior constroem personagens subjugadas ao espaço do patriarcado advindo da herança cultural 
desse processo. Além disso, esse texto enfocará também alguns aspectos teóricos que incluem a 
discussão de como os conceitos de espaço da diferença – nesse caso, a diferença aborda etnia e gênero 
– influenciam na construção das identidades das personagens. Ao conhecer a sequência de fatos dos 
contos e atitudes das personagens, é possível perceber que, embora algumas relações sejam diferentes, 
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o local já socialmente construído da mulher nessas culturas independe de classes por continuarem 
subjugadas ao patriarcado. Ao falar de todos os aspectos anteriormente citados, percebe-se que há 
uma preocupação com ilustrar a construção de relações de gênero e o comportamento esperado e, 
dessa forma, incitar uma desconstrução dessas relações. Essas representações de sujeitos ficcionais 
femininos de diferentes partes do mundo podem melhorar a visualização da relevância do fator 
geográfico. Posicionar como foco um corpus literário como o selecionado é realçar a importância 
do(s) espaço(s) que habitam os corvos-marinhos com asas que não podem usar (Kincaid os chama de 
“useless-winged cormorant”), ou seja, é proporcionar aos grupos menos privilegiados uma rota de fuga 
dos elementos que encarceram e são excludentes. 
Palavra-chave 1: Geografias de espaço 
Palavra-chave 2: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 3: Pós-colonialidade

Renata Dorneles Lima (UFRJ) efeitos do discurso da propaganda imobiliária na criação do ideal 
de comunidade fechada: uma leitura de Las viudas de los jueves

Neste trabalho, pretendemos apresentar a obra Las viudas de los jueves, de Claudia Piñeiro, que se 
passa em um “barrio cerrado”, na periferia de Buenos Aires, no final da década de 90, período em que 
se inicia uma forte crise econômica na Argentina. O romance situa-nos em um cenário no qual vive 
uma classe média em ascensão, que objetiva “apagar” toda relação anterior com a cidade, tornando 
o “country” uma espécie de micronação. Analisaremos as múltiplas visões dessa vida idealizada a 
partir da narração da personagem Virgínia, que ora pensa esse projeto de cidade de forma crítica, 
ora vende a ideia de “bairro ideal” por meio de um discurso que produz o imaginário distintivo desse 
espaço, diferenciando-o da cidade real e ativando um novo modo de viver a cidade em consonância 
com projetos arquitetônicos e urbanísticos de construção desse território. Personagem mais crítico e 
consciente do fracasso de um projeto de urbanização exclusiva, Virgínia é a única personagem feminina 
que encara de frente a crise econômica e decide trabalhar fora, aceitando, e mesmo procurando, a 
aproximação e o contato com os moradores da comunidade popular que existe no lado externo de 
Altos de la Cascada. Constitui-se num personagem bastante problemático. Antes que qualquer outro 
morador de Altos, realiza para si mesma o fracasso desse modelo de urbanização que produz uma 
comunidade de iguais a partir de uma radical “mixofobia”. Sua trajetória de mulher independente, em 
clara dissonância com o modelo assumido pelas demais moradoras, coloca-a no campo das estratégias 
discursivas do marketing imobiliário, quando decide se tornar corretora de imóveis dedicada apenas 
à venda de imóveis do próprio Altos. Diante disso, propomo-nos a pensar a descrição do espaço 
do “country” feita pela personagem narradora na chave das estratégias de criação/produção de 
uma realidade atrativa através do discurso dos panfletos que buscam vender esse modelo de vida e 
reforçam o imaginário do medo e a ideia de deterioração da cidade como espaço de interação com 
os diferentes. Reconhecer na personagem narradora o discurso da propaganda imobiliária permite-
nos localizar a tensão interna do personagem problemático. Mapear o uso das metáforas em sua 
função persuasiva possibilita o reconhecimento do imaginário que leva a expansão desse modelo de 
urbanização exclusiva e, ao mesmo tempo, a perceber como essas imagens são colocadas em xeque 
quando usadas por essa corretora de imóveis tão particular que é Virgínia. A venda da imagem de 
território ideal de moradia reduz-se, no discurso da personagem, à metáfora da busca pelo verde, 
sem explicitar o motivo verdadeiro da “fuga” para esse novo projeto de moradia: o pânico da cidade 
fracassada. As análises de Bauman, nas obras Comunidade e Confiança e medo na cidade, bem como 
a obra Fobópole, de Marcelo Lopes, serão fundamentais para analisar os verdadeiros motivos dessa 

nova socialização. Para análise da construção do imaginário mercantilizado do medo, recorreremos à 
obra Cidade de Quartzo, de Mike Davis. E, para pensar os usos da metáfora no discurso do marketing 
imobiliário, nos valeremos dos estudos de Maingueneau e Charaudeau. 
Palavra-chave 1: comunidade 
Palavra-chave 2: fragmentação socioespacial 
Palavra-chave 3: imaginário 
Palavra-chave 4: bairro fechado/Gated Community

Tatiana Franca Rodrigues Zanirato (Universidade Federal de Goiás) Como se fosse América: “estória 
de austeridade e exceção” - uma leitura sobre o lugar de construção do herói no teatro de HH

Em A empresa, peça de 1967, Hilda Hilst constrói como cenário uma escola de freiras em regime de 
internato e propõe em rasura que não seja tratado de forma realista (HILST, 2008, p. 25). Dividido em 
três planos e encenado em palco de arena, o espaço do drama pretende apresentar-se como um “teorema 
seguido de inúmeros corolários” (HILST, 2008, p.26) e à medida em que o enredo vai se desenrolando a 
intenção didática dessa elaboração ganha contornos mais nítidos através do trânsito da aluna América 
pelos três planos. Como se fosse apenas uma heroína que capitula ao final, América tem suas ideias 
libertárias e contestadoras cooptadas pelo colégio que, paulatinamente ao longo das ações, vai se 
transformando em uma empresa. O contexto social do Brasil à época, retratado por Elio Gaspari, em A 
ditadura envergonhada, nos apresenta uma máquina de governo estruturada na mentira e na ilegalidade, 
cuja principal forma de comando, a violência, era operada pelas mãos da impunidade. Ao lado disso, o 
jornalista ressalta a falta de sensibilidade (ou até entusiasmo) com que a classe média carioca enfrentou 
a transição para a posse de Costa e Silva, marcando o sucesso do maniqueísmo exercido sobre a opinião 
pública, uma vez que os fatos e opiniões eram torcidos à mercê de sua veracidade. Assim, retórica 
militar de que se estava zelando pela “moral e bons costumes” obteve sucesso e garantiu a instauração 
da Ditadura Militar. Hilda Hilst, ao estabelecer a oposição fé X inteligência e mostrando o processo de 
cooptação das ideias América para a formação da empresa, desnuda o jogo de poder que está embotado 
na base de sustentação das relações entre o Instituto, as alunas e as postulantes, propondo uma possível 
leitura alegórica sobre o efeito mais implacável da coação legitimada pela ação do poder: produzir um 
sujeito que se crê livre numa estrutura hierarquicamente organizada para que não haja mobilidade. 
Assim, deseja-se propor uma abordagem sobre a elaboração do espaço na peça como alegoria do 
processo de forjamento da identidade cultural brasileira, pautada no cerceamento das liberdades 
individuais, através do recrudescimento do conservadorismo e as diversas formas de discurso totalitário 
responsáveis pela criação da imagem do herói nacional, movimento vivido pelo país na década de 1960 e 
retomado nestes três últimos anos do século XXI. 
Palavra-chave 1: espaço 
Palavra-chave 2: cenário 
Palavra-chave 3: identidade 
Palavra-chave 4: Brasil

Thayse Madella (Unicentro) A consciência mestiça em Woman on the Edge of Time: Por um 
revisionismo feminista pós-colonial

Este trabalho pretende revisitar o romance feminista de ficção científica Woman on the Edge of Time, 
escrito por Marge Piercy, pelas lentes de uma perspectiva feminista pós-colonial. Como argumenta 
Adrienne Rich, revisionismo é o ato de retornar para o passado, mas através de um novo olhar. 
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Muitas autoras feministas dos anos de 1970 fizeram uso do gênero de ficção científica como um 
ato revisionista para criticar o discurso patriarcal, como é o caso do trabalho de Piercy. No entanto, 
cerca de quatro décadas mais tarde, uma nova visita revisionista se faz necessária, mas desta vez 
utilizando uma perspectiva pós-colonial (baseada em autoras como Deepika Bahri, Larissa Pelúcio 
e Gayatri Spivak). Para tanto, minha análise leva em conta a afirmação de Gloria Anzaldúa de que o 
futuro pertence à mestiça. Quando se fala em consciência mestiça é necessário enfatizar a construção 
do sujeito a partir de diversos encontros de culturas, encontros estes muitas vezes conflituosos, 
contraditórios e que desafiam a coexistência, mas que formam o indivíduo da fronteira. Na fronteira 
pode existir uma linha divisora, determinando nós e o outro, uma linha marcada, clara. Mas é na 
fronteira que os sujeitos são formados por espaços difíceis de serem determinados, borrados, em 
transição, como debate Anzaldúa. Meu argumento, então, discute como a personagem principal do 
romance, Connie Ramos, encontra-se em uma posição subalterna devido às diversas opressões a 
que é sujeitada e é esta condição marginalizada que a possibilita viajar para o futuro. Connie é uma 
personagem mulher, de 37 anos, chicana, pobre, que perdeu a guarda da filha para o governo e está 
internada em um manicômio pela segunda vez. Connie é a abjeta e subalterna na sociedade dentro de 
várias intersecções: como mulher, seu irmão responde por ela, como chicana e paciente, não é ouvida 
pelos médicos. Até mesmo Geraldo, o agressor, cafetão e namorado de sua sobrinha, Dolly, tem voz e é 
ouvido quanto às atitudes e estilo de vida de Connie. Ao receber a visita de Luciente, uma mulher vinda 
de um futuro distante, Connie começa a ver como seria se ela vivesse em um mundo mais igualitário. 
Ir ao futuro, tornar-se consciente de uma outra sociedade possível, é a primeira forma de agência que 
ela experimenta. As ações possíveis da protagonista são construídas na margem, tanto social quanto 
geográfica, tanto por se realizarem em um manicômio, quanto por virem de uma mestiça. Ao viajar por 
territórios separados não pela geografia, mas sim pelo tempo, o romance representa, de forma quase 
literal, o que seria este futuro da mestiça. 
Palavra-chave 1: teoria pós-colonial 
Palavra-chave 2: ficção científica 
Palavra-chave 3: feminismo 
Palavra-chave 4: revisionismo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [MIGRAÇÃO E TRANSNACIONALIDADE]

Leonardo Augusto Bora (UFRJ) Fragmentos identitários e fronteiras minadas em O primeiro 
homem, de Albert Camus 

Romance inacabado (encontrado entre as ferragens do automóvel que ceifou a vida do escritor) 
e marcado pelos traços autobiográficos, O Primeiro Homem, de Albert Camus, é um desafio 
interpretativo aos leitores do escritor franco-argelino. A despeito das ponderações de Edward 
Said, em “Cultura e Imperialismo”, sobre a ausência de consciência pós-colonial no também autor 
de A Peste, A Queda e O Estrangeiro (considerado um “orientalista”, exemplo de colonizado que 
possuía o colonizador introjetado em si – e que teria materializado o seu conjunto de crenças 
no personagem-síntese Meursault), é fato que nas páginas de O Primeiro Homem são notáveis os 
questionamentos acerca da condição periférica da Argélia (em relação à dominação francesa), bem 
como das inúmeras questões identitárias (fronteiriças, multiculturais, transterritoriais, híbridas) 
derivadas de um quadro de seculares exclusões e entrechoques – e não à toa a memória das guerras 
e as ameaças terroristas permeiam toda a narrativa, culminando na cena em que uma explosão 

sacode o centro de Argel e desencadeia uma revolta contra os “árabes”, prontamente acusados de 
serem os responsáveis pela bomba (a criminalização primária, motivada por preconceitos étnico-
religiosos, que ainda se vê no século XXI). Em meio ao clima de agitação social, o protagonista 
da obra, Jacques Cormery, vaga por uma cidade mutilada, empobrecida, em busca de fragmentos 
identitários que possam explicar a sua condição desfigurada – a ausência de figura paterna, por 
exemplo, é um dos centros reflexivos do texto (e mais do que significativa é a ideia de que a ausência 
paterna não era apenas uma dor individual, mas coletiva – a Argélia enviava seus homens para 
que “morressem pela pátria”, a França, o que rende trechos narrativos de grande densidade). O 
trabalho pretende problematizar tais apontamentos, redirecionando as luzes de autores como 
Stuart Hall, Benedict Anderson, Leela Gandhi, Homi Bhabha, Gayatri Spivak e Jean-Marc Moura, além 
do já mencionado Edward Said, para a multifacetada obra camusiana. Também serão ensaiados 
possíveis diálogos intertextuais, especialmente com Terra Sonâmbula, do autor moçambicano Mia 
Couto – este assumidamente um escritor pós-colonial, que se utiliza de estratégias descoloniais 
(como a “abertura dos arquivos”, na terminologia de Leela Gandhi) para desenhar um lugar também 
mutilado e desfigurado, denunciando a exclusão acarretada pelo jugo português e a impossibilidade 
de se falar em uma identidade fixa, una, em meio a um território desagregado, uma “estrada que 
não se entrecruza com outra nenhuma”. Do diálogo entre tão diferentes autores podem brotar novos 
e importantes questionamentos sobre conceitos como “pátria”, “fronteira”, “multiculturalismo” e 
“identidade”, quanto mais no que tange à reconfiguração dos mapas africanos e aos movimentos 
diaspóricos e nacionalistas. 
Palavra-chave 1: Fragmentos 
Palavra-chave 2: Identidades 
Palavra-chave 3: Fronteiras 
Palavra-chave 4: pós-colonialismo 

Luca Fazzini (PUC-Rio) Á beira do atlântico: migrações, diáspora e identidades no panorama 
literário contemporâneo 

A época contemporânea, caraterizada pelo trânsito rápido de pessoas, idéias e mercadorias, 
numa perspetiva sempre mais global, favorece uma reflexão que vise desconstruir e repensar 
conceitos chaves da modernidade ocidental, como identidade, nação e fronteiras, e as intrínsecas 
relaxões hierárquicas de poder que se etabelecem. De facto, as nações modernas – delimitadas por 
rígidas fronteiras - surgiram como “cominidades imaginadas” a partir de narrações baseadas em 
identidades culturais imutáveis, de tipo essencialista, fundadas na possibilidade de pensar num 
eu coletivo estável. Desconstruindo essa visão central dentro do pensamento ocidental moderno, 
Stuart Hall evidência como, na época por ele chamada de“modernidade tardia”, as identidades 
apareçam cada vez mais fragmentadas e que, citando uma passagem do ensaio “Quem precisa da 
identidade”, “elas não são , nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, 
práticas e posições […] constantemente em mudança e transformação ”. O momento da superação 
das fronteiras, da passagem, do trânsito das culturas, favorecido pelo desenvolvimento tecnológico 
da contemporaneidade, tornaria interessante e necessária a proposta de pensar as identidades 
nas suas perspetivas dinâmicas, para além do território fixo das nações. A partir, portanto, de uma 
atenta reflexão sobre as migrações, a diáspora, e as relaxões de poder que fazem parte de tais 
deslocamentos – movimento proposto, entre outros, por Paul Gilroy no seu Atlântico negro. Tendo 
em consideração as ferramentes oferecidas por Stuart Hall e Paul Gilroy, assim como o conceito de 
in-between, da autoria de Homi Bhabha, na comunicação Á beira do atlântico: migrações, diáspora e 
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identidades no panorama literário contemporâneo, proponho uma leitura comparada dos romaces 
Alzira está morta, da antropóloga brasileira Goli Guerreiro, e O angolano que comprou Lisboa (por 
metado do preço), do músico angolano Kalaf Epalanga, que vise refletir acerca das identidades na 
contemporaneidade tendo em consideração uma perspetiva migrante e diaspórica. Que mova, de 
facto, das trocas culturais sobre as quais os dois autores costrõem as próprias narrações. Obras 
híbridas, que misturam múltiplos gêneros literários, como o romance, a autobiografia, o relato 
historiográfico, com expressões artísticas diferentes – a fotografia em Goli Guerreiro, e as batidas do 
Kuduro em Kalaf Epalanga – tanto em Alzira está morta quanto em O angolano que comprou Lisboa, 
as migrações dos protagonistas são funcionais para encenar os contatos e as trocas culturais entre 
África, América e Europa. Oferecendo considerações interessantes para pensar o conceito, teorizado 
por Goli Guerreriro, de Terceira diáspora, ou seja “o deslocamento de signos – textos, sons, imagens 
– provocado pelo circuito de comunicação da diáspora negra”, que “coloca em conexão digital os 
repertórios culturais de cidades atlánticas – ícones, modos, músicas, filmes, cabelos, gestos, livros.” 
Palavra-chave 1: Identidade 
Palavra-chave 2: diáspora 
Palavra-chave 3: contemporaneidade 
Palavra-chave 4: migrações

Maria Paola Guarducci  (Università degli Studi Roma Tre) Aporias, utopias and the struggle for 
dignity: the migrant in J. M. Coetzee’s The Childhood of Jesus

J.M. Coetzee’s novels often scrutinize the relationship between individuals and territory in terms 
of reciprocal refusal / longing / belonging. None of the protagonists of his novels could be properly 
understood without the analysis of his/her ties with the land, a relationship which, in South Africa, 
has always been and still is heavily loaded due to the peculiar history of the country. Even though 
the migrant is not new in Coetzee’s oeuvre, Michael K in Life and Times of Michael K being one of the 
most poignant examples, his last novel, The Childhood of Jesus (2013), directly deals with the topic. 
The story is set in a fictional country where migrants coming from different places are relocated 
according to strict rules. Novilla, the Spanish-speaking refugee camp where everything is codified 
through a severe rationalism, promotes a lifestyle based on the erasure of memory and emotions. 
It also advocates for material poverty, that is chastity, a frugal diet and strict obedience to a set 
of incomprehensible rules. According to its architects, this should be a dignified life that, on the 
contrary, is strongly rejected by Simón, one of the protagonist of the novel, who firmly believes it 
is desire that characterizes humankind and therefore struggles, through words and acts, to defend 
what he believes is his right to be human. The figure of Jesus Christ, openly evoked in the title but 
missing throughout the text, suggests a secular reading of Christian key-concepts shaped, in time, 
around Christ’s material poverty on the one hand and his spiritual richness on the other. In The 
Childhood of Jesus Coetzee rewrites the myth of the Holy Family as migrants devoid of all possession 
and on the run from their many enemies and he also engages with other topoi of Christianity such 
as poverty, the welcoming of poor people and the sacredness of the poor. The aim of my paper is to 
address these issues.  
Palavra-chave 1: migration 
Palavra-chave 2: Coetzee 
Palavra-chave 3: identity 
Palavra-chave 4: poverty

Maria Célia Martirani Bernardi Fantin (Universidade Federal do Paraná) O desajuste do não 
pertencimento: representações cinematográficas italianas contemporâneas sobre a condição 
do imigrante

No presente estudo, gostaríamos de verificar de que modo três cineastas italianos 
contemporâneos: Emanuele Crialese (Terraferma), Ermano Olmi (Villaggio di Cartone), Daniele 
Gaglianone (La mia classe) – em chave de análise comparatista - se propõem a representar 
a complexa questão dos movimentos migratórios, no contexto da nova geografia humana de 
desterritorialização, que vem assumindo traços cada vez mais dramáticos na contemporaneidade. 
O fenômeno do deslocamento de populações inteiras, como as que, hoje, partem do Norte da 
África em direção à Europa, acabam por atingir, de modo fulcral, a Itália, pelo Mediterrâneo. 
Inevitavelmente, a questão induz a incessantes e acirradas diatribes políticas. De um lado, há 
a imperativa necessidade desses migrantes de lutar pela vida, às vezes sendo acolhidos por 
uma pequena parcela da população. De outro, há a visão distorcida e redutora de boa parte dos 
habitantes locais que, sem levar em conta as causas históricas, religiosas e econômicas, que geram 
tais deslocamentos, assumem posturas exacerbadamente xenófobas, com tendências partidárias 
extremistas. A complexidade do tema vem exigindo atenção constante de muitos filósofos, 
sociólogos, historiadores e hermeneutas. Entre eles, destaca-se o nome do sociólogo Abdelmalek 
Sayad que, embora tenha se dedicado mais especificamente à imigração argeliana na França, em 
muito contribuiu para as discussões atuais, pois atentou ao fato crucial de que não é possível 
abordar os fenômenos migratórios, sem analisá-los à luz das teorias pós-coloniais, ressaltando 
também que o indivíduo que se desloca é “imigrante” no país de chegada, mas continua a ser 
“emigrado” no país de origem, o que acarreta consequências psicológicas graves, como a do 
desajuste e estranhamento constante e da inevitável sensação de não pertencimento. Nosso intuito 
é, pois, o de verificar de que modo esse mal estar vem sendo representado artisticamente por 
grandes nomes do cinema italiano da atualidade. 
Palavra-chave 1: desterritorialização 
Palavra-chave 2: cinema italiano 
Palavra-chave 3: estranhamento 
Palavra-chave 4: contemporaneidade

Maria Celina Ibazeta (PUC-Rio) A migração feminina aos Estados Unidos no cinema e na 
literatura mexicana

A migração aos Estados Unidos forma parte do imaginário social mexicano desde há mais de um 
século. Na música, no cinema e na literatura aparecem referências e histórias de vida marcadas 
pelo trânsito na busca do sonho americano. Entretanto, a migração feminina, que começou junto à 
masculina, é muito menos visível na produção artística mexicana. Este artigo analisa justamente a 
representação da mulher migrante no romance Señales que precederán al fin del mundo (2009) de 
Yuri Herrera e o filme La jaula de oro (2013) de Diego Quemada-Díez. 
Palavra-chave 1: Migração 
Palavra-chave 2: literatura mexicana 
Palavra-chave 3: cinema mexicano 
Palavra-chave 4: mulher migrante
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Paula Fábrio (USP) Identidades imaginárias: um estudo comparado do livro a máquina de fazer 
espanhóis, de valter hugo mãe, e do filme Terra estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas

O romance de Valter Hugo Mãe, A máquina de fazer espanhóis, traz à tona a discussão sobre a 
fragmentação de identidade do povo português, revelando o mal-estar nacional perante a situação 
socioeconômica do país no período pós-Salazar e diante do contexto da globalização neoliberal, 
bem como a relação de Portugal com os blocos hegemônicos de poder e ex-colônias. O filme Terra 
estrangeira, dos cineastas Walter Salles e Daniela Thomas, dialoga com o cenário de globalização da 
obra de Mãe e sugere uma reflexão sobre a fragilidade de identidade dos brasileiros durante o Governo 
Collor, abordando o fenômeno da emigração para a Europa. Trabalhando com a comparação entre as 
obras, sobretudo de seus momentos históricos e as diferenças de enfoque narrativo, este projeto visa 
discutir as relações entre identidade nacional e representação da História pela literatura e cinema. 
Palavra-chave 1: Identidade nacional 
Palavra-chave 2: Comparatismo lusófono 
Palavra-chave 3: Cinema e literatura

Sheila Ribeiro Jacob (UFF) “Nada de bandeiras”: reflexões sobre identidade(s), migração e 
alteridade em dois romances nigerianos contemporâneos

Este trabalho propõe um diálogo entre dois romances nigerianos publicados na última década: Cidade 
aberta, de Teju Cole, lançado em 2011, e Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, de 2013. Ambas 
as obras nos possibilitam refletir sobre aspectos do mundo contemporâneo, como identidade(s), 
alteridade e diáspora, já que os dois protagonistas – Julius e Ifemelu, respectivamente – deixam seu 
país natal, a Nigéria, em busca de uma melhor formação nos Estados Unidos. Em contato com outras 
culturas, eles não apenas percebem os estereótipos que rondam o imaginário ocidental referente ao 
continente africano, como também invertem o olhar do discurso hegemônico, herdeiro do pensamento 
colonial. Nos romances ora analisados, são os personagens africanos que erguem sua voz para nos 
dizer de suas impressões, andanças e reminiscências naquele outro mundo, surpreendendo-nos 
com observações apuradas sobre modos de vida tão banalizados por nós, ao mesmo tempo em que 
percebem e denunciam os preconceitos acerca de seu povo, de seu país e de seu continente como 
um todo. Tais questionamentos se dão tanto por meio da narração em primeira pessoa, no caso do 
texto de Teju Cole, quanto pelas publicações em um blog sobre cultura feitas pela personagem criada 
por Chimamanda. Reféns de uma certa solidão e saudosos de sua terra, o deslocamento espacial que 
os protagonistas estabelecem resulta em um deslocamento de olhares e percepções de si mesmos e 
daqueles com quem passam a conviver, entendendo que não apenas diferenças, mas também muitas 
semelhanças unem os países separados pelo Atlântico. A proposta de estabelecer um diálogo entre 
ambas as obras tem como objetivo, portanto, mostrar como devem ser questionadas ideias como as 
de nações puras e identidades rígidas e imutáveis, devido aos inevitáveis encontros e trocas culturais. 
Para além disso, também percebemos nesses textos que as fronteiras ainda existem, principalmente 
aquelas que têm como base o preconceito. Basta lembrar que os dois romances se ambientam 
nos EUA depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 e da crise de 2008, acontecimentos que 
potencializaram sentimentos de repulsa, suspeita e intolerância com relação ao “outro” estrangeiro, 
principalmente aquele oriundo de países pobres. Dessa forma, a literatura nos possibilita pensar 
que algumas cidades – principalmente do Norte – não estão tão “abertas” como vemos no título do 
romance de Teju Cole, condenando imigrantes a se sentirem deslocados e desconfortáveis, conforme 
sinaliza a escolha do termo Americanah para o livro de Chimamanda. Para refletir sobre as duas obras 

em questão, serão convocados pensadores como Edward Said, Stuart Hall, Homi K. Bhabha, Walter 
Mignolo, Nestor Canclini, Gayatrik Spivak e outros pesquisadores que se têm dedicado aos estudos 
sobre identidade, nação, territorialidade, cultura, diáspora e alteridade, questões que se apresentam 
cada vez mais atuais como podemos ver nos noticiários internacionais e, também, nas produções 
literárias de países periféricos com as quais temos a possibilidade de entrar em contato. 
Palavra-chave 1: identidade cultural 
Palavra-chave 2: romance nigeriano 
Palavra-chave 3: diáspora

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [ÁFRICA E CONEXÕES AO SUL]

Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ) Identidade e diferença em paisagens pós-urbanas, 
uma leitura de Cidade aberta, de Teju Cole 

A presente comunicação busca traçar uma leitura do romance Cidade aberta, do escritor nigeriano 
Teju Cole, em que se coloque em relevo as representações de identidades e diferenças culturais na 
contemporaneidade. Tendo como cenário a cidade de Nova York, o romance narra o cotidiano de um 
médico nigeriano que divide seus dias entre o seu trabalho no hospital e o ato de caminhar pelas 
ruas e avenidas da cidade. O protagonista percorre a cidade e estabelece contato não somente com a 
dimensão física e material da paisagem urbana, mas cria igualmente uma cartografia das múltiplas 
identidades culturais que atravessam seu percurso. Além do acionamento da cidade de Nova York 
como cenário, o romance igualmente narra Lagos, maior cidade da Nigéria, para descrever a infância 
do personagem, e também visita Bruxelas, capital da Bélgica, cidade à qual o personagem viaja de 
férias em busca de notícias de sua avó materna. Se a cidade de Lagos, que é visitada pela memória, 
contrasta com a Nova York pós 11 de Setembro, o personagem vivência outra realidade cultural 
ao visitar uma Bruxelas marcada por uma evidente clivagem cultural, aspecto que se torna mais 
claro a partir do momento em que o protagonista trava contato com um personagem marroquino 
chamado Farouq. Será na visita à Bruxelas que o protagonista experimenta uma nova compreensão 
sobre a relação entre identidade e diferença. Tendo como interlocutor o personagem marroquino, 
um leitor ávido de alguns dos principais filósofos da desconstrução e do pensamento pós-colonial, o 
protagonista passa a ler Bruxelas em uma nova perspectiva, colocando em foco as tensões flagrantes 
em uma cidade que busca eliminar as diferenças culturais. Nesta perspectiva, o espaço urbano 
adquiri uma importância ímpar na estrutura do romance. Afinal, devemos lembrar, conforme examina 
Néstor García Canclini, as metrópoles contemporâneas são as arenas nas quais são deflagradas as 
inúmeras disputas discursivas identitárias. Além da necessária visita ao pensamento de Canclini, para 
a elaboração desta análise será necessário discutir conceitos de suma importância para o exercício 
crítico que se pretende realizar. Tal exercício de revisão teórica começa pela noção de identidade, que 
é compreendida aqui enquanto construção discursiva que tem como elemento nodal de sustentação 
o exercício de alteridade. Esta compreensão resulta em uma espécie de equação que pode ser 
simplificada na sentença: toda identidade se constrói a partir do reconhecimento das diferenças. Será 
igualmente necessário analisar em uma perspectiva contemporânea a relação (in)existente(?) entre 
território e identidade tendo como referência as contribuições dos geógrafos Milton Santos e Rogério 
Haesbaert acerca do tema. Nesta perspectiva, a ideia neo-liberal de uma sociedade global e livre de 
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fronteiras, festejada pelos ideólogos da economia de livre mercado e entusiastas do fim da centralidade 
do temário da nação nas produções culturais, passa a ser discutida em uma perspectiva crítica que 
evidencia o reverso de tal fenômeno, expondo o seu fruto mais perverso: os fluxos migratórios 
contemporâneos realizados por sujeitos em total e completo processo de marginalização. 
Palavra-chave 1: Identidade cultural 
Palavra-chave 2: Diferença 
Palavra-chave 3: Experiência urbana 
Palavra-chave 4: Território

Antonia Costa de Thuin (PUC-Rio) Um autor, dois países, três falas

Americanah, o livro de Chimamanda Ngozie Adichie, conta a história de Ifemelu, mulher nigeriana que, 
movida por necessidades econômicas e por vontade de sair de um país que passava por um momento 
de sucateamento do ensino por conta de um governo militar e por uma depressão econômica, vai 
morar nos Estados Unidos, para acabar os estudos e buscar um trabalho. Nesse processo, se separa 
do homem que seria o amor de sua vida, se reaproxima da tia, médica, que já tinha ido anteriormente 
para os Estados Unidos com seu filho, e entra em contato com a comunidade de expatriados africanos 
nos EUA, bem como com o racismo americano. Para falar sobre isso, a personagem cria um blog. Blog 
esse que pode ser lido na internet, em separado do livro. Constava do site da autora, mas foi retirado e 
colocado em um domínio separado. A autora se propõe constantemente também a falar sobre a África, 
sobre sua vida em constante mudança – como sua personagem, ela vive entre Estados Unidos e Nigéria 
– e sobre feminismo. Nessa comunicação, pretendo falar sobre as relações entre essas três falas da 
autora. Como o blog, a sua fala enquanto pessoa pública em palestras pelo mundo e o seu romance se 
entrecruzam. Chimamanda, que é uma representante do que Goli Guerreiro chama de terceira diáspora 
africana, em que a internet e as questões econômicas interferem nos deslocamentos que anteriormente 
eram realizados por via marítima, como demonstrado por Paul Gilroy em O Atlântico Negro, se coloca 
como pessoa pública em palestras como Ted Talks, discutindo questões políticas de raça e gênero 
na África e no mundo. O Blog em que sua personagem discute isso é uma interrupção no texto do 
romance, entrando como a voz da autora sobre questões que a personagem atravessa. E a comparação 
entre as três falas – o romance, o blog e a palestra – pode nos ajudar a compreender como essa troca 
de informações e experiências se dá nos dias de hoje, da chamada terceira diáspora. Chimamanda 
se utiliza da internet para promover e participar dessa troca, para promover seu livro e para colocar 
questões em discussão, que depois utiliza em seu romance, e a comparação entre as três falas pode nos 
ajudar a perceber como a autora cria a sua fala nessa situação de deslocamento constante, e como a 
internet tem nesse processo um papel crucial na construção da troca e do texto da autora. 
Palavra-chave 1: Diáspora 
Palavra-chave 2: África 
Palavra-chave 3: internet

Cinthia da Silva Belonia (UFF) O retornado e a identidade em Caderno de memórias coloniais de 
Isabela Figueiredo

A literatura portuguesa pós-25 de abril mostra a importância da memória como elemento fundamental 
para a construção da democracia, pois conta uma história de descolonização. Após a revolução, a 
Literatura Portuguesa passa a ser definida por “antes” e “depois” do 25 de abril. Essas narrativas de 
regresso do pós-25 de abril formam a literatura saída da experiência da guerra colonial ocupando nessas 

narrativas um lugar privilegiado. São narrativas que pensam Portugal a partir da experiência africana. 
Paul Ricoeur, em A memória, a história, o esquecimento, escreve: “Para falar sem rodeios, não temos nada 
melhor que a memória para significar que algo aconteceu, ocorreu, se passou antes que declarássemos 
nos lembrar dela” (RICOEUR, 2007, p. 40). Para ele o testemunho constitui a estrutura fundamental de 
transição entre a memória e a história. É através do testemunho que muitos fatos históricos podem ser 
narrados para as gerações futuras. O livro abordado neste trabalho, Cadernos de memórias coloniais, 
fala da sociedade colonial de Moçambique sob a perspectiva do retornado, descrevendo a violência 
direcionada aos negros e a humilhação sofrida depois do 25 de abril, primeiro em Moçambique e depois 
em Portugal. É narrado em primeira pessoa, não poupando detalhes ao leitor. Nos ajuda a compreender 
o sentido da presença portuguesa na África do ponto de vista de uma menina, com então 12 anos, que 
deixa Moçambique. Ela reescreve a história oficial em toda a sua crueza, partindo do racismo cotidiano até 
às agressões sofridas pelos colonos depois do 25 de abril. Faz isso sem demonstrar nostalgia. O encanto 
habita na observação da criança que narra já perto de se tornar adolescente, oscilando entre a ingenuidade 
e uma franqueza crua, onde descreve uma realidade cotidiana contraditória, repleta de valores 
desmedidos. O relato é acompanhado por fotografias que enfatizam a imediatez e o realismo doloroso que 
o livro imprime de uma sociedade colonial vivendo entre dois mundos, nos quais não se disfarça nem se 
tenta desculpar. Um dos temas abordados no romance é a identidade à margem do retornao, a questão 
identitária do sentimento de não pertença a Portugal e o não direito a pertença ao lugar onde nasceram 
ou viveram. Boaventura de Sousa Santos, em Pela mão de Alice: o Social e o Político na Pós-Modernidade, 
escreve que, geralmente, Portugal é considerado por estrangeiros e pelos portugueses um enigma. 
Segundo ele, como se sabe pouco sobre o país, acaba-se o considerando um país relativamente exótico. 
Por muito tempo Portugal foi, simultaneamente, colonizador e colonizado. Mesmo sendo, em 25 de abril 
de 1974, o país menos desenvolvido da Europa, Portugal era o único dono do maior e mais duradouro 
império colonial europeu. Portugal era considerado pelos outros países colonizadores como nativo e 
selvagem e sua sociedade é, ainda, semiperiférica. Ao contrário dos outros países, Portugal se via em dois 
espelhos, o do Próspero e do Caliban. O país estava muito próximo das colônias para ser plenamente 
europeu, mas muito distante da Europa para poder ser um colonizador consequente. Por isso, Boaventura 
escreve que não existe uma cultura portuguesa, o que existe é uma forma cultural portuguesa, uma cultura 
de fronteira. A cultura portuguesa se sentia no centro porque havia as colônias como periferia, atualmente 
essa cultura se sente na periferia por ter a imposição da Europa como um centro. Inocência Mata, no texto 
“Estranho em permanência: a negociação da identidade portuguesa na pós-colonialidade”, escreve sobre 
a identidade pluricultural de Portugal. Os africanos, por exemplo, contribuíram muito com novos valores, 
hábitos, costumes e tradições culturais, mas ainda hoje os africanos e seus descendentes residentes em 
Portugal são textualizados como “os outros”: “Porque o Portugal multicultural que todos sabemos existir 
ainda continua em latência e pouco receptivo à integração de determinadas minorias (as africanas, por 
exemplo, que, no entanto, são bem-vindas à assimilação” (MATA, 2006, p. 290). No romance convocado 
para este trabalho poderemos ver como os filhos dos portugueses imigrantes se sentem estrangeiros em 
Moçambique mesmo tendo nascido no país. Receberam durante toda a vida uma educação de portugueses, 
tanto em casa quanto na escola. Ao retornar para a antiga metrópole também não se reconhecem como 
os de lá. São desterrados da terra em que nasceram, da qual acreditam ter a posse sem nunca terrem 
pertencido a ela, para nunca mais voltar. 
Palavra-chave 1: Identidade 
Palavra-chave 2: Pós-colonial 
Palavra-chave 3: Posse 
Palavra-chave 4: Pertença
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Hellyana Rocha e Silva (UFT) A Mão Que Fecunda A Terra E Escreve A História: O Lugar Da 
Mulher Nigeriana Nas Relações De Trabalho Em Chinua Achebe E Chimamanda Ngozi Adichie

Os estudos de gênero unidos aos estudos pós-coloniais buscam refletir os cruzamentos entre a 
realidade histórica em que acontece a produção de obras literárias das nações que vivenciaram 
os efeitos da colonização, ao mesmo ponto em que tomam como viés de análise a representação 
da participação feminina. Nesse sentido, elegendo como objetos de estudo os romances O mundo 
se despedaça (1958), de Chinua Achebe, e Americanah (2013), de Chimamanda Ngozi Adichie, 
este trabalho tem como objetivo analisar a representação da figura feminina frente às relações 
de trabalho, levando em consideração a diferença entre as vozes literárias de ambos os escritores 
nigerianos, por meio da análise dos contextos histórico e literário que circundam e entrelaçam 
estas narrativas. Constatou-se que transformações decorrentes do processo colonial são 
responsáveis pela formação de uma identidade híbrida, centrada no entre-lugar, assim, buscou-
se observar de que forma os conceitos de gênero, identidade, diáspora e pós-colonialismo são 
figurados nos textos literários, a partir das reflexões críticas de Gayatri Spivak, Homi Bhabha, 
e Frantz Fanon. Sob tais aspectos, observou-se, ainda, que as relações de gênero influenciam 
na designação e participação do trabalho feminino nos clãs Igbos, em O mundo se despedaça, 
principalmente no que se refere aos tratos sociais díspares de poder entre homens e mulheres, 
decorrentes dos valores culturais e locais, e que mais tarde, devido à colonização, sofreram 
mudanças. Já em Americanah, as relações de gênero e trabalho situam-se no contexto pós-colonial 
e trazem a personagem feminina para uma conjuntura diaspórica, visto que a etnia Igbo, outrora 
caracterizada por uma tradição de imposição dos lugares femininos e masculinos na sociedade, 
sofre modificações de gênero com a chegada dos europeus, causando um desencontro entre as 
tradições culturais da Nigéria pré e pós-colonial. A razão pela qual se objetiva estudar os romances 
aqui apresentados, justifica-se no fato de que essas obras transplantam períodos cruciais da 
história Nigeriana; história e literatura se cruzam, mesmo que em períodos distintos, pois ambos 
os escritores narram o material local da Nigéria e as transformações decorrentes da colonização, 
descrevendo estações importantes e primordiais da história e cultura nigerianas antes e depois do 
período colonial. Além do mais, O mundo se despedaça e Americanah são obras que representam, 
respectivamente, a importância do discurso literário de Chinua Achebe e Chimamanda Ngozi 
Adichie. A escolha do diálogo entre os escritores em questão justificou-se, primeiramente, pelo 
fato de regerem um olhar aguçado à realidade de sua nação – Nigéria –, além, é claro, do trato 
representativo para com as personagens femininas, visto que as obras ressaltam e revelam as 
transformações pelas quais passaram as mulheres durante os períodos que marcam as obras. 
Palavra-chave 1: Estudos de gênero 
Palavra-chave 2: Pós-colonialismo 
Palavra-chave 3: Identidade 
Palavra-chave 4: Trabalho

Naduska Mário Palmeira (UFRJ) O canto obscuro, as raízes: busca de uma ressignificação 
identitária na obra de Conceição Lima

Este trabalho tem como objetivo apresentar a poética da escritora Conceição Lima, natural de São 
Tomé e Príncipe, que realiza, em toda a sua obra – O útero da casa, de 2004, A dolorosa raiz do micondó, 
de 2006/08, e O país de Akendenguê, lançado em 2011 –, uma trajetória inovadora para o contexto das 
artes literárias são-tomenses. Busca-se, pois, reler a ilhas a partir de uma poética que parece projetar a 

Terra sonhada de São Tomé e Príncipe como se, no corpo da linguagem, a autora buscasse re-encontrar 
a sua própria Casa, ou defrontar-se e conciliar-se com a sua própria identidade ou a alteridade. Neste 
caso, tratarei do poema “O canto obscuro às raízes”, da obra A dolosa raiz do micondó, embora, não raro, 
surjam outras referências da obra. 
Palavra-chave 1: Identidade 
Palavra-chave 2: Conceição Lima 
Palavra-chave 3: Ressignificação do conceito de Nação 
Palavra-chave 4: São Tomé e Príncipe

Pedro Henrique Gomes Paiva e Marília Fátima de Oliveira (UFT) Uma floresta de homens: 
tribalismo e mestiçagem em Mayombe, de Pepetela

No livro Mayombe, publicado em 1980, o autor angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos 
Santos, nascido em 29 de Outubro de 1941, na cidade de Benguela, mais conhecido como 
Pepetela, constrói uma narrativa que retrata um momento turbulento da história do seu país, 
transportando o leitor para o interior das tensões e dramas vivenciados pelos guerrilheiros 
do MPLA (Movimento Pela Libertação de Angola), um dos partidos revolucionários na guerra 
de libertação do império português, nas frentes de batalha em Angola. O propósito deste 
artigo é o de analisar a forma como estão representados, dentro da base militar comandada 
pelo protagonista Sem Medo, os fatos sociais - como denomina Émile Durkheim, as maneiras 
de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo -, “tribalismo” e a “mestiçagem” na Angola da 
segunda metade do século XX, e verificar como esses dois aspectos do romance influenciam 
as ações e os julgamentos dos principais personagens que compõem o destacamento e quais 
os impactos desta influência para o avanço da revolução. O tribalismo e por consequência a 
mestiçagem decorrente da colonização portuguesa, como é retratado na obra, no período da 
revolução, era responsável causador de práticas discriminatórias emblemáticas e, se por um 
lado, fazia nascer um sentimento de cumplicidade e aproximação entre membros originários 
de uma mesma tribo, por outro, fomentava a segregação entre membros de tribos diferentes, 
e exclusão dos considerados sem tribo ou “destribalizados”. Para alcançar tal objetivo, 
realizamos uma leitura da obra literária, dentro da perspectiva diacrônica, utilizando as 
referencialidades históricas disponíveis na literatura africana, situando a ficcionalidade da 
narrativa no local e no contexto pós-colonial em que ela emerge. A estrutura do texto se propõe 
a relativizar as falas das personagens construídas dentro do romance a partir das relações que 
elas estabelecem com as diversas identidades inerentes a um período de guerra, identidades 
tais que as diversas personagens tem a função de representar. Para fundamentar esta análise, 
buscou-se respaldo em pesquisadores brasileiros e estrangeiros especialistas na obra do autor, 
como Rita Chaves e Dario de Melo. Dentro dos estudos culturais, utilizamos autores cujas 
obras, universalizadas, são emblemáticas para o trato com as literaturas pós-coloniais, como 
Edward Said e Homi K. Bhabha e, ainda, Stuart Hall com teorias sobre a identidade cultural dos 
sujeitos no contexto de pós-modernidade. Desta forma, concluímos que, analisando o plano 
global da história da guerra pela libertação de Angola, o tribalismo e a mestiçagem podem ter 
influenciado negativamente em vários aspectos no processo de libertação, gerando corrupção, 
traições, desavenças e inclusive causando mortes, tendo em vista que, as diferenças tribais 
escondiam também diferenças ideológicas, de forma que cada subgrupo que se formava dentro 
do exército guerrilheiro tinha as suas próprias opiniões, pretensões e objetivos com a guerra. 
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O que se comprova pelo fato de que, após a libertação do domínio de Portugal, o país entrou 
em uma violenta guerra civil baseada, entre outras questões, nas diferenças entre as tribos que 
lideravam os grupos revolucionários. 
Palavra-chave 1: Pós-colonialismo 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: Cultura 
Palavra-chave 4: Angola

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [DIÁSPORAS NAS AMÉRICAS]

Júlia Maria Costa Almeida (Universidade Federal do Espírito Santo) Dossiê “Favela”: figurações 
barthesianas de Carolina Maria de Jesus 

As publicações recentes de textos inéditos de Carolina Maria de Jesus e o reconhecimento de seu 
projeto literário como referência de uma escrita afrodescendente, marginal, feminina, tem renovado 
as possibilidades de leitura de sua obra e de entendimento de seu lugar como autora brasileira e 
diaspórica. De nossa parte, cabe neste trabalho explorar possibilidades de leitura de sua narrativa 
autobiográfica intitulada Favela (2014), que retrata as primeiras experiências da autora na favela do 
Canindé entre 1948 e 1953 – a que seu livro Quarto de despejo (1960) deu continuidade, recobrindo 
o período de 1955 a 1960 na mesma favela – a partir de um diálogo com as figurações do viver-junto 
que Roland Barthes expôs em Como viver junto (2013), obra/seminário em que se propôs a pensar a 
literatura a partir de simulações romanescas de alguns espaços típicos – tais como o quarto solitário, 
a toca, o sanatório, o deserto, o prédio burguês – e de figuras ou traços dos modos de vida cotidiana 
intimamente relacionados a esses espaços. Essa narrativa de Carolina de Jesus parece-nos, assim, um 
texto-tutor fundamental para expansão da teorização e do corpus literário de Barthes na direção dos 
“territórios marcados pelas desigualdades sociais e distinções étnico-raciais de direitos” (BARBOSA, 
2012, p. 103), fortemente atravessados pela lógica da desterritorialização, definida por Rogério 
Haesbaert (2014, p. 315) como “exclusão, privação e/ou precarização do território enquanto ‘recurso’ 
ou ‘apropriação’ (material e simbólica) indispensável à nossa participação efetiva como membros de 
uma sociedade”. Embora a narrativa “Favela”, de Carolina de Jesus, não tenha como mote principal o 
processo de remoção da Rua Antônio de Barros, mas a fixação no Canindé, ela atualiza e encena os 
gestos de des/reterritorialização da população migrante, negra e pobre na cidade de São Paulo do final 
dos anos quarenta e assim prenuncia as diversas narrativas de outros processos de remoção urbana 
da diáspora negra nas Américas, como a de Patrick Chamoiseau, em Texaco (1993), e de Conceição 
Evaristo, em Becos da Memória (2013), e as aproximações mais sistemáticas às favelas feitas pela 
pesquisa científica. Através de alguns traços colhidos e explicitados por Barthes (como a clausura, 
cabana-anticabana, escuta, esponja etc.), a tensionar a experiência comunitária entre vida coletiva 
e individual, espaço geográfico e espaço social, tempo e espaço, mas sobretudo ritmos coletivos e 
idiorritmias (ritmos pessoais), veremos Carolina de Jesus em sua busca idiorrítmica, como tentativa 
de, pela escrita, escapar ao modo como é posicionada em espaços subalternizados de vida e trabalho. 
É contra esse lugar de subalternidade que Carolina ergue seu incessante fio discursivo, idiorritmia 
discursiva, que permite a reconstrução de uma imagem de si mesma ou o reposicionamento de um si 
numa ordem espaço-temporal menos desfavorável. Aproximar as narrativas de Carolina de Jesus das 
figuras de discurso que Barthes extrai do viver-junto nos parece, assim, capaz de iluminar uma fala 
interna aos espaços populares e a seus processos de territorialização e desterritorialização, deslocando 

certos impasses na compreensão da obra da escritora, em sua representação conflituosa da favela, 
como mero espaço de anomia, da individualidade, “amontoado de indivíduos desprovidos de qualquer 
forma de organização interna” (VALLADARES, 2005, p. 107). É natural que, em um momento em que as 
escolas e as universidades brasileiras são cobradas a reconhecer e valorizar as referências negras de 
nossa sociedade, a obra de Carolina de Jesus fomente novos horizontes de apreciação e uma desleitura 
do ethos fixado, por nossas elites simbólicas, de autora contraditória, que se debatia entre pobreza 
e riqueza, fama e lixo, lucidez e loucura, literatura e oralidade. É o que faz hoje uma juventude negra 
ansiosa por rever a história e a literatura afro-brasileiras.  
Palavra-chave 1: Literatura afro-brasileira 
Palavra-chave 2: Diáspora 
Palavra-chave 3: Desterritorialização 
Palavra-chave 4: Carolina Maria de Jesus

Ariane Kercia Benício de Sá Barreto (UEPB) Quando o coração não migra: estórias de nigerianas 
em terras americanas

Quando para ser aceito no novo é premissa esquecer o passado; quando o coração não migra e o 
corpo, a cor e o sotaque é sempre notado primeiro; quando essas características são determinantes e 
suficientes para dizer quem são os sujeitos e (re)constituir suas identidades; e principalmente, quando 
a mensagem torna-se clara: “o truque é compreender a América”, estórias e histórias de imigrantes 
negras entrelaçam-se num mesmo enredo de sonhos, deslocamento, estranhamento e angústia. Na 
literatura de Chimamanda Nigozi Adichie, são as nigerianas que mais protagonizam essas estórias de 
luta e obstáculos para a adaptação em solo estrangeiro, e por elas as fronteiras geográficas e culturais 
dos dois continentes, África e América, vão sendo cruzadas em narrativas que denunciam outras 
“fronteiras”, da diferença, do silenciamento e das questões de gênero. Neste artigo, nosso olhar sobre 
essas problemáticas é conduzido por dois contos que fazem parte do mais recente trabalho dessa 
escritora, uma coletânea de doze contos publicada em 2009. Entre eles, “Casamenteiros” e “A coisa à 
volta do teu pescoço”, que dá nome a coletânea, narram a experiência migratória de duas nigerianas 
que constroem seus sonhos e conhecem a América de maneiras diferentes, mas que, de igual modo, 
acabam por descobrir o quão distante estavam do que tinham sonhado, e dividem-se entre o peso da 
tradição, do que trazem do solo de origem e não querem abrir mão, e a adaptação com o moderno, 
dificultada pela insensível cobrança dos novos padrões. “Casamenteiros” tem como protagonista e 
narradora Chinaza, jovem nigeriana que é entregue em casamento arranjado a um marido nigeriano 
que mora nos Estados Unidos e que a obriga a adotar os hábitos americanos, proibindo-a de manter 
e lembrar suas origens, desde a comida ao seu próprio nome. “A coisa à volta do teu pescoço” 
conta, numa narrativa de segunda pessoa, a trajetória da jovem nigeriana Akunna, que, instigada 
por um tio residente nos Estados Unidos, decide ir para a América repleta de promessas e ilusões, 
logo desmentidas ao perceber as maldosas intenções do tio e dar-se conta de que, na verdade, sua 
vida em terras estrangeiras seria de muita luta, preconceito e solidão. Por meio dessas narrativas, 
pretende-se discutir, aqui, as relações entre identidade, alteridade e território, considerando como os 
diferentes padrões culturais e as hierarquias impostas nos processos de integração migratória afetam 
os sujeitos e, com ainda mais preconceito e violência, as mulheres. Essas relações problematizam-se 
pelo preconceito e suas mais diversas manifestações, como racismo e sexismo, agravantes no contexto 
migratório. Por isso, a partir de estórias como a de Chinaza e Akunna, que nos obrigam a olhar através 
do feminino e do imigrante, muitos dos estereótipos que fomentam as “fronteiras” e preconceitos vão 
sendo destruídos. Nessa perspectiva, como apoio teórico recorremos aos estudos de Adichie (2009-
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2013-2015), Apiah (1997), Bhabha (1998), Anderson (1992), Bonnici (2000), Du Bois (1999), (Fanon 
(1983), Hall (2006-2008), Hamilton (1999), Mbembe (2014), Mignolo (2007), Oyewumi (1997), Pratt 
(1999), Portes (1999), Ramirez (1999), Santos (1983), Spivak (2010), Tolentino (2009), entre outros. 
Palavra-chave 1: Literatura Africana 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: Migração 
Palavra-chave 4: Gênero

Carolina Vieira Filippini Curi (Universidade de Coimbra) As transformações dos patrimônios 
imaginados: uma análise das diásporas contemporâneas e seus efeitos na formação das 
comunidades imaginadas e nas transformações dos patrimônios culturais

O patrimônio cultural é o conjunto de bens simbólicos relacionáveis a um ideal de povo e de identidade 
cultural, capazes de dar sentido a um agrupamento humano como comunidade. Os elementos 
formadores de uma comunidade e de seu patrimônio cultural estariam, dessa forma, ligados com a 
maneira como essa comunidade imagina a si mesma. As comunidades se definem como imaginadas 
pelo caráter narrativo das mesmas, onde os sentidos de unidade da nação são construídos a partir de 
uma narrativa fundacional, de uma ideia de características partilhadas, eleitas enquanto tipificação 
do ideal de povo. Apesar da unidade básica da nação ser o povo, ele não seria, necessariamente, a 
junção de todos os indivíduos, mas sim um tipo específico cuja definição passaria por uma curadoria. 
A mudança na maneira como a comunidade imagina a si mesma e o seu ideal de povo reflete, portanto, 
na eleição dos elementos que farão parte de seu patrimônio cultural. O presente trabalho pretende 
lançar reflexões preliminares a respeito das diásporas contemporâneas que marcam os territórios 
e sobre a forma como os grupos sociais se rearranjam culturalmente nestes novos espaços. Os 
deslocamentos e a relação com os novos espaços parecem apontar para um sistema complexo e capaz 
de abarcar diversas experiências humanas. Com a velocidade do mundo contemporâneo e os efeitos 
do transnacionalismo, onde os fluxos e as colaborações entre nações são intensas, poderiam ser 
identificadas alterações na formação das comunidades imaginadas e dos seus patrimônios culturais 
oriundas destes deslocamentos. Estima-se que cerca de 120 milhões de pessoas vivam fora de seus 
países de nascimento. Estes números revelam um momento contemporâneo marcado pelas diásporas 
da era da globalização, pela migração internacional, pelas cidades globais, pelo cosmopolitanismo, 
capazes de gerar identidades sociais desterritorializadas. Devido a essas novas formações culturais 
resultantes das multiterritorialidades houve, por exemplo, um crescimento no número de patrimônios 
multinacionais reconhecidos pela UNESCO, que engloba patrimônios compartilhados por diferentes 
nações, como as tradições orais galego-portuguesas. As relações entre os fluxos contemporâneos 
e os novos adventos, como o transnacionalismo e o pluriculturalismo, parecem apresentar efeitos 
significativos no imaginário cultural e no patrimônio histórico dos países, produzindo novas 
comunidades cada vez mais descentralizadas e multiculturais. A proposta do trabalho encontra-
se, portanto, em problematizar de que forma os processos migratórios podem aparecer como 
constitutivos de significados culturais, e como a complexidade das formações culturais provenientes 
das diásporas contemporâneas se relaciona com os espaços de forma criativa, produzindo 
comunidades e cidades. 
Palavra-chave 1: Comunidades Imaginadas 
Palavra-chave 2: Identidades 
Palavra-chave 3: Multiterritorialidades 
Palavra-chave 4: Patrimônio Cultural 

Else Ribeiro Pires Vieira (Queen Mary University of London) Auto- ou otobiografias? O caso de 
Fernanda Farias de Albuquerque no contexto da recente diáspora brasileira

Na divisão internacional do trabalho, distante do capital socializado, dentro dos circuitos genderizados 
que suplementam textos heteronormativos arraigados, uma transexual brasileira pode falar? O eco de 
Spivak introduz a discussão das aporias da escrita de si de Fernanda Farias de Albuquerque, travesti 
brasileira semi-analfabeta, na Itália (1995). Na análise da escrita colaborativa da autobiografia (ou 
“otobiografia”, desta feita pensando em Derrida), produzida numa prisão em Roma com a ajuda de um 
detento revolucionário e ex-ativista das Brigadas Vermelhas, cumprindo uma pena de prisão perpétua 
em Roma, Maurizio Jannelli, a ênfase recairá sobre o paratexto do livro, escrito pelo revolucionário, e 
a politização da autobiografia. Intravisões sobre os prefácios de importação (Genevieve Idt), os que, 
especificamente, preparam um público estrangeiro para o autor, serão contemplados. De particular 
importância será a discussão da inscrição de Jannelli no texto e das relações de poder assimétricas, 
instauradas, neste caso, pela própria confissão inerente ao processo da escrita e os níveis de 
escolaridade em pauta. Os meandros da publicação e circulação do livro completam a discussão do 
papel do intelectual na constituição autoral do marginalizado e de sua autonomia na articulação de sua 
condição. A apresentação, portanto, contribuirá com uma refelxão sobre as relações entre identidade, 
alteridade e território no contexto da recente diáspora brasileira. 
Palavra-chave 1: Fernanda Farias de Albuquerque 
Palavra-chave 2: Maurizio Jannelli 
Palavra-chave 3: autobiografia 
Palavra-chave 4: diáspora

Felipe Fanuel Xavier Rodrigues (UERJ) Literaturas contemporâneas de afrodescendentes nas 
Américas

Este trabalho se dedica ao estudo intercalado de literaturas contemporâneas de mulheres 
negras no Brasil e nos Estados Unidos (EUA). Os contornos sócio-históricos dos contextos nos 
quais surgiram tradições literárias engendradas por afrodescendentes nessas localidades são 
explorados de modo paralelo, com o objetivo de formular comparações críticas entre as duas 
mais importantes diásporas africanas estabelecidas em território americano. O entrecruzamento 
de semelhanças e diferenças contextuais realça questões identitárias e políticas das trajetórias 
culturais de sujeitos negros nas Américas, bem como o impacto de suas produções literárias 
nos sistemas significativos em que suas obras se inserem. Pelas margens dos estudos literários, 
amplia-se a compreensão crítica das literaturas contemporâneas de afrodescendentes e 
da agência de sujeitos cuja escrita está vinculada ao seu processo de formação identitária. 
Entretanto, nas realidades culturais atuais estadunidense e brasileira, trata-se de uma 
intersecção entre o quasicanônico e o marginal; o reconhecimento e o semiobscurantismo; 
a volumosa obra e a escassa publicação; as possíveis portas abertas das grandes editoras e 
as efetivas restrições de um mercado editorial hegemônico. A ressalva não invalida a busca, 
mediante um gesto comparativo, de possíveis “entre-lugares” (Bhabha, 2010) nas experiências 
de afrodescendentes narradas em seus textos literários, como a comparação entre a obra de 
Maya Angelou e Mãe Beata de Yemonjá, apresentada neste trabalho. O tropo “encruzilhada” 
fornece uma epistemologia apropriada para se pensar o entroncamento de textos e contextos 
no âmbito do Atlântico Negro, à procura de pontos de contato do inesperado. Tanto no Brasil 
como nos EUA, as literaturas negras se distinguem como formas de saber carregadas de 
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legados e significações de origem africana. Através de uma perspectiva de análise cultural 
ampla, visualiza-se o cruzamento de literaturas de afrodescendentes no espaço regido pelo 
egrégio trickster africano que transcende as fronteiras de tempo e espaço, de codinome Exu. 
Esse protagonista que atua entre deuses e humanos é produto da cosmovisão dos iorubás, os 
quais, de modo semelhante aos antigos gregos, são caracterizados por sua riqueza artística 
e poética. (Thompson, 1984) Em comparação com o mensageiro e intérprete das divindades 
gregas Hermes, de cujo epíteto deriva a palavra “hermenêutica”, o nome de Exu também pode ser 
associado aos “princípios metodológicos da interpretação de textos negros”, como propõe Henry 
Louis Gates, Jr. (Gates, 1989, p. 9) Sendo a divindade que abre caminhos nos interstícios entre 
as fronteiras, Exu é uma metáfora da conexão imaginativa que permite cruzar literaturas negras 
nas Américas e reconstituir percursos culturais e identitários. Moyo Okediji observou que “[a]
o contrário de Prometeu, que foi pego e punido pelos deuses por roubar fogo” do Olimpo, “Exu 
desafia a detecção e evade-se do cativeiro e encarceramento.” (Okediji, 2013, p. 233) Quando 
são averiguados textos que dão testemunho da sobrevivência de sujeitos negros no Novo Mundo, 
malgrado todas as históricas investidas contra sua subjetividade, percebe-se que seu paradigma 
de produção cultural se aproxima do simbolismo de uma divindade transgressora, que se 
camufla e dissimula perante limites que são incapazes de lhe deter. Desacorrentadas, portanto, as 
literaturas contemporâneas de mulheres afrodescendentes se afirmam. 
Palavra-chave 1: Literatura afro-americana 
Palavra-chave 2: Literatura afro-brasileira 
Palavra-chave 3: Identidade 
Palavra-chave 4: Mulheres negras

Jânderson Albino Coswosk (PUC-Rio) Entre diásporas, retornos e olhares estrangeiros sobre as 
tensões raciais nos Estados Unidos em Americanah, de Chimamanda Adichie

A presente proposta visa lançar algumas reflexões sobre os aspectos migratórios e os trânsitos 
culturais vivenciados pela personagem Ifemelu na obra literária Americanah, de Chimamanda 
Adichie, capazes de evidenciar a produção de múltiplas identidades que fogem ao espírito 
nacionalista e escapam da percepção territorial, ora num plano simbólico, ora no plano geográfico, 
devido aos múltiplos cruzamentos de corpos e culturas que moldam a diáspora contemporânea. A 
diáspora, além de força-motriz para o texto de Adichie, servirá aqui de dispositivo de análise para 
se pensar os vários encontros e desdobramentos culturais que se sucederam a partir do exílio de 
Ifemelu para os Estados Unidos. Apontaremos como esses deslocamentos e seus impactos, de modo 
geral, rasuram fronteiras, coexistências de situações, provocam trânsitos imprevistos, fluxos de 
corpos e de contatos totalmente diversos. Além disso, como esses trânsitos exigem da personagem 
a habilidade de negociar essas trocas culturais que resultam do antes e o depois, entre ser negra 
na Nigéria e nos Estados Unidos. Também analisaremos as percepções da personagem acerca do 
negro afro-americano, que precisa assumir um sentimento de pertencimento à comunidade afro-
americana, caso queira entender as nuances das tensões que moldaram a sociedade estadunidense 
como um todo e nela permanecer. 
Palavra-chave 1: Diáspora 
Palavra-chave 2: Americanah 
Palavra-chave 3: Tensões raciais nos Estados Unidos

Karla Cristina Eiterer Santana (UFJF) Uma Leitura Do Romance Zumbi Dos Palmares De Leda 
Maria De Albuquerque Noronha

Este trabalho tem como objetivo apresentar a escritora Leda Maria de Albuquerque Noronha, autora 
praticamente desconhecida, criadora da narrativa Zumbi dos Palmares. A escritora carioca formou-se 
em Direito, em 1943, ano em que recebeu o prêmio Humberto de Campos (da editora José Olímpio) 
e o prêmio de contos da Academia Brasileira de Letras, ambos pela publicação de A Semana de Miss 
Smith (José Olímpio, Rio de Janeiro, 1944). Leda Maria de Albuquerque Noronha interessou-se pelas 
personalidades históricas que militaram em favor, da liberdade dos negros e acabou publicando outra 
obra acerca desta temática: Princesa Isabel, peça em coautoria com Elza Osborne, vencedora do prêmio 
de teatro da Academia Brasileira de Letras. Também publicou Julho/10, texto teatral vencedor do 
prêmio Darcy Vargas, no ano de1942, sob os auspícios do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
Através da narrativa: Zumbi dos Palmares proponho algumas reflexões sobre essa articulação 
entre Literatura e História, analisar os elementos constituintes da visão sobre o negro na sociedade 
brasileira inscritos na obra literária e o acréscimo que a literatura traz para o discurso histórico, acerca 
do mesmo tema. Serão apresentadas também questões que têm sido estudadas, contemporaneamente, 
por intelectuais de diversas áreas: em especial os Estudos Culturais. Abordarei fatores recorrentes 
como: a diáspora, a memória, o exílio, a história, a identidade e a representação. Para articular uma 
análise crítica tomo como referência as reflexões dos seguintes autores: Édouard Glissant, Frantz 
Fanon, Homi K. Bhabha, Stuart Hall, Michael Foucault, Nestor Garcia Canclini, Paul Gilroy, Ana 
Mafalda Leite, Michael Pollack, Silvia Hunold Lara e Zila Bernd. A relevância desse trabalho se dá pela 
conscientização, da necessidade de tornar audíveis essas vozes que foram silenciadas durante todo 
este tempo, fortalecer o discurso que reafirma a importância do negro para a formação histórica do 
nosso país. Cumpre reivindicar esse espaço ainda não conquistado na sociedade e apresentar outros 
autores que contribuíram imensamente para esta causa, como Leda Maria de Albuquerque publicando 
seu livro em 1944 e até hoje desconhecida nos ambientes acadêmicos. É preciso dar o tão merecido 
crédito a esse texto que emite uma riqueza imaterial, embora ainda não consagrado, o seu discurso 
foi capaz de atravessar o tempo, podendo dialogar com autores da nossa contemporaneidade. A 
intenção desse trabalho é contribuir para uma leitura da presença dos afrodescendentes, mostrar a 
necessidade de uma revisão histórica aliada à construção de uma literatura crítica, voltada para os 
temas dos grupos minoritários – dentre os quais figuram os negros e estimulando a maturação de uma 
consciência crítica sobre as relações multiculturais da sociedade brasileira. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: História 
Palavra-chave 3: Identidade 
Palavra-chave 4: Zumbi dos Palmares
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Interconexões: Mídias, Saberes E Linguagens

Coordenadores: 
Maria Cristina Cardoso Ribas (UERJ) 
Claudete Daflon Dos Santos (UFF)

RESUMO: Em obra de 1977 intitulada La Méthode La Nature de la Nature (O Método: A Natureza 

da Natureza), o filósofo Edgar Morin observa que se institui, frente à disjunção entre as 

ciências do homem e da natureza, a necessidade histórica de se encontrar um método capaz de 

detectar ligações, articulações, solidariedades, implicações, imbricações, interdependências, 

complexidades. A seu ver, é preciso recusar falsas clarezas e embrenhar-se por zonas ignaras 

e incertas. Nos anos 2000, as implicações em termos educacionais são assinaladas por Morin, 

dessa vez em uma série de ensaios publicados no Brasil sob o título Educação e complexidade: 

Os Sete Saberes e outros ensaios, em que o autor defende um paradigma fundamentado sobre 

a distinção, a conjunção e a implicação mútua. Trata-se, em linhas gerais, de contemplar o 

complexo e o sentido humano inerentes ao conhecimento, cuja produção exige a superação de 

fronteiras disciplinares. Nas obras citadas, enfatizando o estabelecimento não excludente nem 

hierárquico das modalidades em jogo, a perspectiva apresentada apontava para a premência de 

renovação teórico-metodológica capaz de garantir a complexidade como aspecto inerente ao 

saber. Antes de desmentir a formulação de Morin, o tempo deu-lhe vigor, visto que a apreensão 

da complexidade decorrente da pluralidade de formas e vias de conectividade com seus 

vários efeitos de sentido é, sem dúvida, 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 

relações, o que comporta dois eixos de discussão, conforme descritos a seguir: (1) literatura 

e outros saberes: organização disciplinar e espaço público; as inter-relações disciplinares; a 

literatura e as diferentes formas de conhecimento; discurso científico e discurso cientificista no 

texto literário; a literatura e o desenvolvimento das ciências modernas; (2) literatura e outras 

linguagens: a expansão da narratividade para as mídias contemporâneas; a adaptação de textos 

literários para o cinema; literatura e imagem; o conceito de intermidialidades como derivativo 

da comparada e 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 modalidades, bem como 

em análises voltadas para o impacto destas questões no ensino de literatura e formação de 

professores. 

PALAVRAS-CHAVE: literatura e interdisciplinaridade; complexidade; teoria; crítica e ensino de 

literatura, intermidialidades e estudos interartes.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [EXPERIMENTAÇÕES: ARTE E INTERMIDIALIDADE]

Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) Aby Warburg no país das maravilhas: leitura de uma tela-
poema de Max Ernst

Esta comunicação propõe uma leitura warburguiana de textos poéticos. O desafio de empregar 
elementos da pragmática desenvolvida por Warburg à abordagem de textos literários se 
respalda na afinidade entre os objetos estudados pelo historiador da arte alemão e materiais 
literários unidos por hipervínculos – mito, teatro, pintura, música, filosofia – em articulações 
interartísticas, intermidiais e transculturais. Por outro lado, a complexificação do ato de 
leitura e de análise que perseguimos ganhou certo élan com a audácia warburguiana. Graças 
a correlações de alguma forma inusitadas, é possível abordar comparativamente não apenas 
objetos estéticos, mas também os valiosos mecanismos críticos que Warburg herdou de 
pensadores notáveis de sua geração e legou a seus seguidores declarados ou não. Foi assim 
que, em 1918, Aby Warburg identificou numa borboleta uma nova figuração da ninfa de 
Botticelli. Para fundamentar suas excêntricas aproximações entre ritos de povos remotos e 
imagens altamente elaboradas da arte renascentista, dados etnográficos e procedimentos 
estéticos, pensamento científico e xamanismo, Warburg desenvolveu um curioso repertório 
de conceitos hoje considerados imprescindíveis para a abordagem estética das imagens, tais 
como “sobrevivência do antigo” (Nachleben der Antike), “itinerários de memória”, “iconologia 
do intervalo” (Ikonologie des Zwischenraums), “fórmula patética” (Pathosformel), “memória 
inconsciente” (unbewusste Gedächtnis) e outros, todos eles, conectores de sentidos através 
do quais sistemas culturais distantes e códigos artísticos se comunicam. Tomaremos como 
demonstrativo do emprego eficaz de termos e critérios de análise warburguianos, na abordagem 
literária, a narrativa muda que explode numa tela de Max Ernst, exposta entre quatro outras, 
em 1958, em Paris. Os cinco títulos integram o texto em prosa Poème d’Alice, do próprio 
pintor. A exposição e o catálogo que lhe corresponde se intitulam Cinq poèmes. Percebe-
se de imediato que, em Ernst, a usual implicação texto-imagem se inverte: é a imagem que 
gera os títulos das telas, e estes, o poema, que por sua vez leva à fonte inaparente da criação: 
Alice no país das maravilhas de Lewis Carroll. Não nos propormos a levantar empréstimos, 
apropriações ou quaisquer outros processos de análise ponto a ponto, mas sim evidenciar as 
ressonâncias de Carroll na obra de Ernst, em geral, e na tela – que é o verso central do poema e 
da exposição –, em especial. A “contaminatio” se espalha, iconologicamente, pelos interstícios 
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de ambos os universos criativos. O sonho, os espaços aleatórios, o transbordamento de limites 
convencionais, o desejo e o medo são elementos que transitam entre o ficcionista e o pintor. 
Processo semelhante se verifica num poema de Oswald de Andrade, com o qual se encerrará 
esta comunicação. 
Palavra-chave 1: Warburg 
Palavra-chave 2: Max Ernst 
Palavra-chave 3: Iconologia dos intervalos 
Palavra-chave 4: Lewis Carroll

Eduarda da Silveira Moura (UFF) O inespecífico em Ensaio Geral de Nuno Ramos 

Como a crítica literária ainda pode se reinventar face aos desafios das obras contemporâneas? 
Como trata atualmente as relações da literatura com outras áreas, como as artes visuais? É 
possível uma crítica especializada hoje, mesmo com a crise da ideia de autonomia na literatura e 
de especificidade do objeto artístico? São essas algumas das questões inquietantes que surgiram 
através do estudo de Ensaio geral (2007), do artista plástico e escritor paulista Nuno Ramos. 
Ensaio geral traz textos de diferentes grupos: projetos de exposição, ensaios sobre literatura, 
arte, esportes e canção, roteiros de filmes e diários de memórias. As diferentes seções do livro 
tentam estabelecer relações entre esses textos – dos quais grande parte foi escrita e publicada 
anteriormente ao livro – que se entrecruzam, colocando em contato material crítico sobre 
diferentes objetos culturais entre si e com projetos de obras plásticas, sonoras e visuais, realizadas 
ou não, por Nuno. Essas novas relações, segundo afirma o próprio autor em prefácio ao livro, 
tornam-se possíveis graças ao processo de organização da obra, o qual propicia diálogos entre 
temas e textos muito distintos, permitindo que a leitura de um ilumine e contamine a leitura de 
outro. O hibridismo das linguagens e o choque entre materiais muito diversos, marcas de Nuno 
Ramos já em suas primeiras obras plásticas, se apresenta aqui pela palavra escrita. E dessas 
características, encontradas também em uma instalação do artista exposta no MAM/RJ em 2010, 
chamada Fruto estranho, parte Florencia Garramuño, em sua reflexão sobre a inespecificidade 
da arte contemporânea e os problemas críticos que coloca, pois modelos tradicionais de leitura 
crítica não mais contemplam a pluralidade de objetos estéticos produzidos atualmente e que 
causam problemas de categorização, devido à heterogeneidade de linguagens e materiais de que 
são compostos. Garramuño estende o título da instalação a outras obras contemporâneas que 
colocam em questão a especificidade das artes e a ideia de pertencimento. Para a autora, os frutos 
estranhos contemporâneos, ao apostarem em misturas e formas diversas, mexendo com gêneros 
e disciplinas, demonstrariam um certo desconforto diante de definições específicas ou categorias 
em que pudessem se instalar (Garramuño, 2014). São esses frutos estranhos, como Ensaio geral, 
obras que exigem da crítica novas formas de abordagem que permitam acolhê-las, sem a pretensão 
de encontrar soluções ou categorizações, mas entendendo a pluralidade de que são constituídas e 
reinventando seus métodos de leitura. Assim, o estudo dos procedimentos que as compõem, vistos 
como forma de enfrentamento do presente, como sugere César Aira (2007), parece ser um dos 
caminhos rentáveis de abordagem crítica. 
Palavra-chave 1: inespecífico 
Palavra-chave 2: literatura 
Palavra-chave 3: artes visuais 
Palavra-chave 4: nuno ramos 

Frederico Spada Silva (PUC-Rio) O cinelivro abre a sessão: o olhar cinematográfico em Pathé-
Baby, de António de Alcântara Machado

Pathé-Baby (1926) marca a estreia editorial de António de Alcântara Machado (1901-1935). Também 
publicadas (em parte) no Jornal do Comércio, de São Paulo, estas crônicas de sua viagem à Europa, 
em 1925, são aqui analisadas a partir de sua estreita ligação com a estética futurista, enfocando seu 
intenso e inovador diálogo entre literatura, cidade, cinema e artes plásticas, em que se destacam o ritmo 
alucinante (flashes), a busca pelo novo (o moderno) e as ironias às cidades-museus do Velho Mundo 
visitadas pelo cronista-flâneur. A montagem de seus textos, compostos de cortes e planos distintos, 
captando, ora em close, ora em panorama, o que se passava ao redor, mostra-se muito mais próxima 
das linguagens cinematográfica e jornalística do nascente século XX do que da tessitura romanesca 
fin-de-siècle (algo, aliás, típico da estética modernista, que rompe com a linearidade realista): como 
afirma Oswald de Andrade (1983, p. 40) em sua Carta-oceano, “Pathé-Baby é reportagem”, a qual nos 
exibe o cotidiano de uma “Europa gostosa ridícula” (p. 40), enquadrada pelo olhar arguto de Machado, 
sempre à procura, como veremos, do moderno, da vanguarda; um olhar que busca dar visibilidade ao 
presente, e não ao passado, e que, para tanto, apropria-se do que havia de mais moderno à época em 
termos de linguagem estética: o cinema. A metáfora do narrador-cinegrafista, portanto, associada à do 
cronista-flâneur (que lê e escreve a cidade como um discurso), proporciona a Machado uma liberdade 
narrativa ímpar, permitindo-lhe um olhar ora difuso/panorâmico ora focal que implica a descontinuidade 
das cenas narradas, numa tentativa de simultaneidade revelada pela operação constante de tomadas, 
cortes e montagem até se chegar ao texto final, prosa cinematográfica por excelência. Se o diálogo com 
o cinema, aplicado à sua escrita, aproxima Machado do Cubismo e do Surrealismo, pela pluralidade de 
ângulos, pela velocidade e pelo simultaneísmo com que são vistas as cenas, ou pela descontinuidade 
e fragmentação do enredo que mescla cortes e montagens (a “sintaxe metonímica”, nas palavras de 
Renato Cordeiro Gomes [2002, p. 102]), é com a lente do Futurismo que o autor documenta as cidades 
europeias, opondo, a todo o momento, o passado e o presente, o antigo e o moderno que nelas coabitam, 
num cenário de efervescência cultural e ideológica cultivado em meio e após a I Guerra Mundial, cenário 
esse que culminaria, alguns anos mais tarde, com a II Grande Guerra – que Alcântara Machado nunca 
chegaria a ver. O cinelivro machadiano, assim, sustenta-se sobre um tripé perfeitamente sintetizado por 
seu título. Tal qual a câmera francesa – moderna, portátil e permitindo diferentes tomadas de imagens –, 
a proposta de Alcântara Machado é também ela inovadora: areja a língua portuguesa, ao dinamizá-la e 
simplificá-la – modernizá-la, e percorre o olhar enquanto deambula por cidades as mais variadas, sempre 
o direcionando para o novo. 
Palavra-chave 1: António de Alcântara Machado 
Palavra-chave 2: Intermidialidade 
Palavra-chave 3: Modernismo brasileiro 
Palavra-chave 4: Vanguarda

Daniela Barbosa Ribeiro (UERJ) Redes Intermidiáticas e Intertextuais: uma pequena análise de O 
livro das ilusões, de Paul Auster 

A partir das análises fílmicas do protagonista de O Livro das Ilusões, romance de Paul Auster, o presente 
estudo pretende estabelecer algumas questões acerca da intermidialidade entre o cinema e a literatura. 
Conhecido por suas incursões em diversos meios, Auster sempre explorou as possibilidades dos 
intervalos entre um meio e outro. Com apoio de textos sobre intermidialidade, história da arte e teoria 
crítica, este artigo procurará explicitar estratégias utilizadas por Auster neste romance, seus efeitos e 
consequências. Em seu inspirado artigo “O que significaria intermediações culturais”, Costa Lima parte 
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para uma investigação que se pautaria pelos parâmetros do próximo e do distante, chegando à conclusão 
que a teoria seria um “próximo-distante” da cultura. O professor Claus Cülver, da Universidade de Indiana, 
especialista em intermidialidade, parte de diferentes conceitos de mídia para concluir que “a determinação 
da mídia é um ato interpretativo que antecipa a interpretação do texto”, e que a qualificação de um texto, 
ou em outros termos, uma configuração da mídia, depende também de contextos, convenções e práticas 
culturais. Mais próximo da nossa discussão, no entanto, estaria Jens Schroeter, professor de teoria e a 
prática de sistemas multimídia na Universidade de Siegen. Em seu artigo “Discourses and Models of 
Intermediality” [Discursos e modelos de intermidialidade], Schroeter expõe quatro modalidades de 
discursos sobre intermidialidade: sintética, formal (ou transmidiática), transformacional e ontológica. 
Schröeter chega à conclusão de que em cada campo discursivo também o conceito de mídia é distinto, 
e que não se deve começar com definições de meios e então discutir intermidialidade, mas o oposto: O 
campo intermidiático produz definições para os meios. O que parece especialmente interessante em 
Schroeter é a clareza com que percebe que se trata de analisar a política de intermidialidade que está em 
vigor. Em O livro das ilusões, há uma sucessão de processos intermidiáticos: écfrase, análise fílmica, teoria 
do cinema, historiografia, intertextos – fictícios e realistas. O livro das ilusões é antes um pedaço de obra 
aberta, parte de uma escritura, que um livro, uma totalidade fechada em si mesma. Como nos aponta 
Benjamin, é no reino do extrassensível que encontraremos nossas respostas mais profundas. Comecemos 
com suas “iluminações profanas” acerca da natureza da semelhança: “As semelhanças percebidas 
conscientemente (...) são como a pequena ponta do iceberg”. Assim também viu Aby Warburg, que, depois 
de sua experiência com os índios do Novo México, passou a organizar seu inventário de imagens antigas 
dispondo-as como constelações, fazendo com que a distância e a proximidade entre elas nos contasse suas 
histórias. Creio que ao utilizar os conceitos de próximo e distante para investigar a intermidialidade no 
livro O Livro das Ilusões, de Paul Auster, nos beneficiamos tanto da teoria mais recente acerca das mídias e 
do diálogo entre elas, quanto de saberes filosóficos e historiográficos de Walter Benjamin e Aby Warburg, 
essenciais para a compreensão do conceito de constelação, de semelhança e das relações que se fazem 
entre o passado e o presente na transmissão de imagens e formas. 
Palavra-chave 1: literatura 
Palavra-chave 2: intermidialidade 
Palavra-chave 3: intervalo

Daniela Beccaccia Versiani (PUC-Rio) Revista de Ensaios Digitais: uma experiência 
contemporânea

Os jovens que hoje ingressam na universidade estão habituados a se comunicar não apenas por meio 
do discurso escrito, mas também através de imagens e audiovisuais, muitas vezes produzidos por 
eles mesmos. Os recursos multimidiais oferecidos pelos aparelhos e aparatos de tecnologia digital 
já são uma realidade para essa geração. A universidade está capacitada a acolher as mudanças que 
essa realidade provoca nas formas de expressão do pensamento? Esta comunicação tratará dessa 
questão, com ênfase nos aspectos práticos ligados às mudanças provocadas pelas tecnologias digitais 
nas formas de expressão do conhecimento ciêntífico. Ao refletir sobre o que denomino “ensaio 
multimidial”, discutirei a proposta e o projeto editorial da recém lançada RED_Revista de Ensaios 
Digitais. 
Palavra-chave 1: novas tecnologias 
Palavra-chave 2: ensaio 
Palavra-chave 3: ensaio multimidial 
Palavra-chave 4: produção acadêmica

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2 [NARRATIVAS EM JOGO: LITERATURA, CINEMA E OUTRAS LINGUAGENS]

Maria Cristina Cardoso Ribas (UERJ) Tessituras em jogo: questões sobre literatura e(m) cinema

Este trabalho representa parte de nossa pesquisa sobre adaptação de textos literários pelo cinema, 
sem endossar o comparativismo que formula a superioridade de uma narrativa sobre outra, nem 
a decorrente relação de subserviência entre elas, através da qual o ‘subproduto’ (adaptação) 
estaria sempre em débito com o ‘original’ (texto literário). Mesmo fora deste modelo, a tendência 
majoritária das análises das adaptações entre mídias tem sido localizar, detalhadamente, semelhanças 
e diferenças, supressões e acréscimos presentes nas reescrituras em relação ao texto de partida. 
Ressalvando a importância do levantamento de marcas distintivas, dizemos que é uma etapa e merece 
desdobramento. Ir além desta prática exige mergulhar em uma série de questões: como avançar na 
comparação sem tornar propósito último a mera detecção destes ‘distintivos’ pontuais entre ambas as 
mídias? Como reconhecer a reescritura sem valorizá-la unicamente pelo compromisso de fidelidade 
a um texto apresentado como gerador nem permanecer no exercício da similitude? De que maneira 
olhar para a adaptação como “a derivation that is not derivative – a work that is second without 
being secondary” (HUTCHEON, 2006, p.9)? Desenvolvendo o diálogo com a literatura e pensando nas 
singularidades constitutivas de ambas as mídias no tocante à representação, perguntamos, ainda, quais 
seriam as diversas possibilidades com que o cinema – arte ‘impura’ por excelência, orientado em sua 
gênese pelo automatismo da máquina que dispensa a mão humana (BAZIN, 2016) e feito de blocos de 
movimento-duração (DELEUZE, 2009) – dispõe para manejar recursos expressivos e trabalhar com 
o real? Como compreender os efeitos de sentido desta ‘operação do real’ empreendida no processo 
de adaptação de textos literários? Com Bazin (2016), nossa hipótese é que a exatidão do detalhe que 
espectador e leitor percebem na tela e na página é tanto produto da imaginação de roteirista e escritor 
quanto da sua observação da realidade. No diálogo entre as narrativas literária e fílmica, tais modos 
de percepção compreendem um trabalho em filigrana de elaboração do real e que paradoxalmente 
nos restitui o que chamamos como realidade, em suas múltiplas temporalidades. Esta operação 
oferece um suplemento (DERRIDA, 1995) de sentido à reescritura, para além de quaisquer esforços de 
verossimilhança e preocupação conteudística - tanto da imagem, quanto da palavra. Ao mesmo tempo, 
não retira do espectador/leitor o prazer da experiência de (vi)ver o real e nos ajuda a entender que as 
adaptações tornam manifesto o que é potência em todas as obras de arte – elas são todas, em algum 
nível, derivadas. 
Palavra-chave 1: adaptação 
Palavra-chave 2: comparativismo entre mídias 
Palavra-chave 3: narrativa literária e narrativa fílmica 
Palavra-chave 4: operação do real

Marcel Alvaro de Amorim (Instituto Federal do Rio de Janeiro) Da adaptação como prática 
antropofágica: leituras de “Hamlet” no cinema brasileiro

Muito se tem pesquisado sobre a prática, já intrínseca à contemporaneidade, de se adaptar obras 
literárias para o cinema. Tal prática, iniciada no século XIX, portanto quase paralelamente ao 
surgimento da chamada sétima arte, intensificou-se e popularizou-se a partir do final da década de 
1920, sobretudo com a tentativa de produtores de atingir a camada burguesa da população (SKYLAR, 
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1975, p. 14). Atualmente, na segunda década do século XXI, filmes adaptados de obras preexistentes 
– literatura, quadrinhos, pintura etc. – já dominam boa parte da produção cinematográfica mundial, 
ganhando destaque até mesmo em importantes premiações como o Oscar, o Globo de Ouro e o Emmy 
(HUTCHEON, 2006, p. 04). No movimento de adaptação de obras literárias para o cinema, William 
Shakespeare (1564-1616) tem sido, desde 1899, um dos autores mais adaptados. O dramaturgo 
elisabetano é, sem dúvida, aquele que mais forneceu matéria prima para a construção de novos 
textos, não apenas no Teatro – é importante lembrar que adaptações de suas peças para os palcos da 
Restauração Inglesa começam a ter lugar menos de cem anos após sua morte –, mas também nas mais 
variadas mídias, dentre elas o cinema. Com efeito, baseando-se em recentes teorias sobre a adaptação 
de obras literárias para o cinema, esta apresentação tem como objetivo analisar duas diferentes 
versões fílmicas da peça Hamlet (1600-1601), de William Shakespeare (1564-1616), produzidas em 
um país não anglófono – o Brasil – durante a década de 1970. É intenção desta pesquisa argumentar 
que os filmes analisados – A Herança (Ozualdo Candeias, 1970) e O Jogo da Vida e da Morte (Mario 
Kuperman, 1971) –, mais que traduções intersemióticas, são adaptações intertextuais e antropofágicas 
da famosa tragédia shakespeariana: é a partir do contato entre diferentes culturas, da devoração 
transcultural (AMORIM, 2016) do estranho/estrangeiro e de sua reconstrução como um outro, que 
os significados dos textos são construídos. Desse modo, é foco desta apresentação a intenção de 
considerar os fatores socioculturais como centrais nos vários procedimentos desenvolvidos durante 
a adaptação dos filmes em questão. Sendo assim, dado o fato de que esta comunicação se centra 
no diálogo entre a tragédia shakespeariana, filmes e culturas, a análise do corpus será baseada em 
procedimentos analíticos comparativistas, os quais, a partir de categorias de análises construídas 
para a abordagem das películas mencionadas – a saber, Linguagem (tradução e adaptação do texto 
shakespeariano), Estrutura do Enredo, Relação entre Gêneros, Caracterização Visual (inserção da 
história em cinematografias nacionais) e Inserção histórico-social –, guiarão a leitura desenvolvida. 
Palavra-chave 1: William Shakespeare 
Palavra-chave 2: Teorias da Adaptação 
Palavra-chave 3: Antropofagia 
Palavra-chave 4: Cinema Brasileiro

Mariana Castro de Alencar (UERJ) A Tragédia Contemporânea: Análise das obras O Vice-Rei de 
Uidá e Cobra Verde

No contexto atual, tragédia é todo evento ao qual pode ser atribuído um caráter de “muito triste”, o que 
demonstra que o conceito fora ressignificado. O entendimento da imensa maioria das pessoas sobre o 
assunto comprova essa assertiva, uma vez que tanto o fracasso de Édipo quanto um acidente violento 
parecem possuir a mesma conotação, se olvidando que um evento “muito triste” não necessariamente 
é trágico. Como o renomado filósofo Terry Eagleton (2012) mesmo observa, conceituar tragédia 
na contemporaneidade é uma tarefa difícil, uma vez que nem tudo que é “muito triste” é trágico, e 
“trágico” é um termo mais transitivo que “triste”. A tarefa se mostra tão difícil na atualidade, que 
Eagleton se socorre na análise da opinião de diversos autores e filósofos, tais como Brereton, para 
quem tragédia é “um desastre definitivo e impressionante por causa de um fracasso imprevisto ou 
não percebido, envolvendo pessoas que inspiram respeito e compaixão” (1968), para formular sua 
tese e tentar definir o que de fato seria o fenômeno trágico na atualidade. É tendo este conturbado 
plano de fundo de indefinição e discordâncias que este artigo volta-se à análise do corpus literário, 
trazendo nova perspectiva sobre o assunto. Nele, serão analisados o romance O Vice-Rei de Uidá 
(1987), do autor inglês Bruce Chatwin, e a sua respectiva adaptação cinematográfica, Cobra Verde 

(1987), do diretor alemão Werner Herzog. O Vice-Rei de Uidá é um dos romances do autor inglês Bruce 
Chatwin, considerado um dos grandes nomes da literatura de viagem. É um romance histórico que 
conta a história de Francisco Manoel da Silva, um traficante de escravos brasileiro, muito respeitado 
no reino do Daomé, África, onde ergueu um império sobre as costas dos negros escravos, vítimas das 
mazelas das guerras tribais provenientes dos assédios europeus sobre o continente africano. Já sua 
adaptação cinematográfica, Cobra Verde, produzida e lançada em 1987, mesmo ano da publicação 
do livro, é dirigida pelo renomado diretor alemão, responsável também pelos filmes Fitzcarraldo 
(1982) e Aguirre, a cólera dos Deuses (1972), Werner Herzog, que traz através da película o seu olhar 
contestador, inovador e ressignificador do texto de partida. A partir destas obras, pretende-se analisar 
comparativamente, através dessa análise intermidial, como os dois textos trabalham os elementos da 
tragédia e os seus efeitos. Se tem por intento mostrar como as obras referidas dialogam entre si e se 
estabelecem como obras trágicas, sendo estas trabalhadas do ponto de vista contemporâneo. 
Palavra-chave 1: Intermidialidade 
Palavra-chave 2: Bruce Chatwin 
Palavra-chave 3: Werner Herzog

Vilma Costa (PUC-Rio) Múltiplos caminhos da linguagem em O Grifo de Abdera, de Lourenço 
Mutarelli

A presente comunicação pretende discutir a INTERCONEXÕES: mídias, saberes e linguagens através da 
leitura crítica do livro O Grifo de Abdera, de Lourenço Mutarelli. Ele surpreende-nos com uma narrativa 
desafiadora: como contar histórias que se descortinam nas linguagens cifradas de sonhos, pesadelos, 
loucuras, frustrações e desejos da vida? Utilizando entre outras construções narrativas a história em 
quadrinhos e sua relação literatura. O romance contemporâneo e este livro, em especial, radicalizam na 
experimentação de múltiplos caminhos da narratividade. É dentro dessa perspectiva que incorporam, 
além do traço visual e do diálogo econômico da HQ, a marca da linguagem cinematográfica e teatral, 
seus vazios de significação, ruídos e silêncios, a simultaneidade e efusão de planos, a polifonia de vozes 
que transitam entre tempo histórico e tempo mítico, entre espaços físicos da cidade e do papel em que 
se escreve e se desenha e o espaço simbólico e imaginário do sonho, da fantasia, da loucura e do mito. 
Palavra-chave 1: história em quadrinho 
Palavra-chave 2: loucura 
Palavra-chave 3: subjetividade 
Palavra-chave 4: experiência urbana

Elaine Cristina Carvalho Duarte (pesquisadora independente) Modulações técnicas: a construção 
de sentido na telenovela Roque Santeiro, de Dias Gomes 

Os questionamentos acerca das teorias que envolvem os estudos literários têm sido discutidos desde 
a antiguidade. Os paradigmas epistemológicos que envolvem esses estudos centram-se, já há muito 
tempo, em uma cultura hermenêutica, privilegiando o sentido da visão em detrimento de outros. 
Entretanto, formas literárias antigas - como as tragédias gregas, os poemas épicos, a poesia lírica 
grega e a poesia trovadoresca - bem como formas literárias mais recentes - como a música, o vídeo, 
a telenovela, o cinema, o poema eletrônico, dentre outras - têm trazido à baila reflexões a respeito 
do espaço da literatura no mundo contemporâneo e suas relações com as demais formas artísticas. 
Estudar a literatura sob a forma de texto escrito, sem levar em conta os demais sentidos envolvidos 
no processo literário, parece não conseguir mais abarcar o processo de hibridização presente no fazer 
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artístico atual. É dentro dessa perspectiva que essa comunicação tem como objetivo traçar um caminho 
teórico que contemple os estudos literários para além do texto escrito refletindo sobre os Estudos de 
Intermidialidade. Sob esse prisma, será analisado o formato de texto contemporâneo da telenovela, 
buscando relacioná-lo com as discussões propostas acerca da literatura como uma arte intermidiática, 
trazendo a tona a questão da performance e da sensorialidade envoltas no fazer literário. Dentro 
dessa perspectiva, esse texto buscará compreender em que medida a dimensão da performance 
corporal, vocal e as tecnologias de gravação e reprodução de textos audiovisuais influem sobre o 
Stimmung, refletindo sobre a maneira como se dá a produção de sentidos e de como somos afetados, 
quando assistimos a uma telenovela. Finalizando, partiremos de trechos da novela Roque Santeiro, 
de Dias Gomes, para pensarmos nas modulações da técnica no que se refere à ordem dos afetos e da 
construção de sentido. 
Palavra-chave 1: Telenovela 
Palavra-chave 2: Tecnologia 
Palavra-chave 3: Intermidialidade 
Palavra-chave 4: Hibridismo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [A REINVENÇÃO DAS RELAÇÕES HUMANAS: SABERES, LINGUAGENS E TECNOLOGIA]

Maria Antonieta Jordão de Oliveira Borba (UERJ) Imagens sobre pares amorosos em O monstro, 
de Sérgio Sant’Anna e em Fale com Ela, de Pedro Almodóvar 

Para tratar de construção de imagens sobre pares amorosos na literatura de Sérgio Sant’Anna (1994) 
e na filmografia de Pedro Almodóvar (2002) em muito contribuem noções relativas a performance 
(Iser: 1996), efeito (Iser: 1978), indagação psicanalítica da comunicação (Laing&Phillipson: 
1996), desconstrução (Derrida:1971). Trata-se de comparar criações de personagens masculinos 
e femininos realizados nesses dois modos de linguagem, que ilustram a discussão em torno de 
situações em que o discurso e o silêncio revezam-se para tematizarem o poder de um e de outro, 
em especial, quando o domínio dos limites de corpos já não mais sustentam condições de reação 
da consciência. Este constitui um dos núcleos que impulsiona o resgate de imagens sobre pares no 
filme Fale com ela e no conto “O Monstro”. São situações igualmente imprevisíveis que colocam, 
por exemplo, Antenor e Benigno diante de corpos de mulheres que, embora silentes por ausência 
de palavra e consciência, sugerem prazer. O leitor e o espectador tornam-se voyeurs dos gozos 
vividos por Frederica e Alicia, quando são estimuladas ao gozo que recobram vidas em estados 
de inconsciência . Essa é uma das imagens que, ausente de palavras, provoca o diálogo entre as 
artes da literatura e do cinema. A tematização do silêncio em cada encontro percorre as duas artes, 
suscitando diálogo entre as artes de Sant’Anna e de Almodóvar. O conto de Sérgio Sant’Anna explora 
igualmente a estratégia estético-discursiva da ausência de palavra em face do excesso do discurso. O 
contraste entre o falar excessivo de Antenor e o silêncio de Frederica compõe um dado significativo 
dessa estratégia. A narrativa de Antenor engendra ocorrências absolutamente inescrupulosas. No 
entanto, essa impressão primeira é logo abalada pela lisura do próprio relato. Nos momentos em que 
a polidez da linguagem interrompe a lembrança das ocorrências, entendemos que o texto se reveste 
da boa índole de quem domina a linguagem, deixando o receptor prestes a se sentir complacente 
com a crueldade dos atos por ele praticados. É ainda nesse estado de suspensão decorrente do 
paradoxo deixado em sua potencialidade que nós, leitores, perguntamo-nos assim: Até que ponto 
as fantasias eróticas são capazes de contrariar as normas que orientam as convenções? O que 

existe no relato que permite que nos percebamos atravessados pela amoralidade, apesar de, longe 
do monstro, estarmos presos aos ditames da justa convivência, a solicitarem respostas sobre o 
que é certo e o que é errado? Estes são alguns dos pontos de embates resultantes do vazio de uma 
literatura e de uma marca silenciosa num filme que, quando comparados, despertam releituras sobre 
a beleza de criações imagéticas sígnícas e visuais.  
Palavra-chave 1: imaginário 
Palavra-chave 2: imagem 
Palavra-chave 3: performance, discurso, silêncio

André Cabral de Almeida Cardoso (UFF) Desejo e automação: o robô como objeto amoroso

Em Love as Passion, Niklas Luhmann aponta para o surgimento de um código de intimidade na 
segunda metade do século XVII como um dos estágios na formação do sujeito moderno. Esse 
código, que regularia as relações amorosas, só poderia surgir num momento em que o indivíduo 
começa a se diferenciar do resto da sociedade, distinguindo-se do ambiente à sua volta pelas suas 
características pessoais, e não por sua inserção numa hierarquia. Isso se deve ao fato de que, 
segundo esse código, as características pessoais do ser amado seriam o mais relevante e deveriam 
ser compartilhadas na intimidade com seu parceiro. No século XVIII, com o surgimento da cultura 
sentimental na Europa, o foco na paixão arrebatadora, que caracterizava o código da intimidade 
em seus primórdios, dá lugar à valorização de afinidades mútuas, de um envolvimento emocional 
regulado pela razão e da transparência entre os parceiros amorosos. Essa nova inflexão do código, 
que se disseminaria num corpo abrangente de romances sentimentais escritos de meados do 
século XVIII até as primeiras décadas do século XIX, estaria apoiada na consolidação de novas 
tecnologias e formas culturais ao longo desse período: a ascensão do romance, que enseja um 
método de leitura íntima, individual e privada, tornada possível pela presença cada vez mais forte 
da imprensa e pela formação incipiente de uma indústria literária. O objetivo desta comunicação 
é examinar de que forma o código da intimidade se apresenta num momento em que outras 
tecnologias, como o cinema, a televisão e as tecnologias de informática, se tornam dominantes. 
Seria ainda possível encontrar resquícios do ideal humanista de um sujeito integrado e privado 
num momento em que informações são compartilhadas num ritmo frenético e noções de uma 
identidade fragmentada e ligada em rede se tornam cada vez mais presentes no nosso imaginário 
cultural? Num mundo marcado pelo fascínio exercido pelo virtual e por imagens cujo referente 
não é mais claro, a transparência ainda pode ser postulada como um ideal na relação entre os 
sujeitos? A fim de conduzir essa investigação, serão analisados os filmes Ela (2013, dirigido por 
Spike Jonze), Ex Machina (2015, dirigido por Alex Garland), e o episódio “Be Right Back”, da série 
de televisão Black Mirror (2013, dirigido por Owen Harris). As três obras têm em comum o fato 
de apresentarem protagonistas que se apaixonam por algum tipo de inteligência artificial; sendo 
assim, todas elas tematizam a imbricação entre amor e tecnologia. Elas oferecem, portanto, casos-
limite para examinarmos como imaginamos nossas relações amorosas, os dilemas de nossas 
relações com o outro (um outro absoluto, já que em princípio não humano) e a possibilidade de 
compreendermos nossos parceiros. Sobretudo, elas levantam a perspectiva intrigante de ver na 
tecnologia um objeto de afeto. 
Palavra-chave 1: relações amorosas 
Palavra-chave 2: inteligência artificial 
Palavra-chave 3: humanismo
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Maiara Alvim de Almeida e Rogério de Souza Sergio Ferreira (UFJF) Internet, webcomics e 
narrativas hipertextuais - um estudo do caso de Homestuck

Os estudos acerca das relações entre quadrinhos e literatura têm se mostrado bastante profícuos nas 
últimas décadas, embora muitas vezes limitem-se em analisar as adaptações de obras literárias e em 
identificar elementos que as artes seqüenciais tomaram emprestadas da literatura, com destaque 
para o estudo dos chamados romances gráficos. Entretanto, com o advento das mídias digitais 
e de novos possíveis suportes, nos vemos desafiados com composições híbridas, que combinam 
em sua criação elementos da literatura impressa, dos quadrinhos, do cinema, dos vídeo games e 
da cibercultura, lançando mão de recursos do hipertexto disponíveis em ambientes virtuais. São 
trabalhos recentes, muitas vezes realizados de maneira independente e, algumas vezes, abertos, que 
se constroem simultaneamente à leitura, com interferência – direta ou indireta – dos leitores. Por 
serem atuais, há pouca pesquisa sobre os mesmos, o que dirá consenso a respeito de sua natureza. 
O meio digital permite a incorporação de elementos pertencentes a outros gêneros e outras mídias, 
implantando obras híbridas, multifacetadas e de significativa participação do público receptor. Um 
exemplo seria a webcomic interativa Homestuck, sob a qual nos debruçaremos nesse trabalho. De 
autoria do estadunidense Andrew Hussie, ela foi publicada entre 2009 e 2016, tendo como seus 
pontos fortes a grande convergência de mídias na elaboração da narrativa e a aproximação com os 
leitores. Apesar de se autodenominar webcomic, não apresenta algumas características observadas 
nos quadrinhos tradicionais, como o uso de balões de fala, ou de quadros. Além disso, apropria-
se das linguagens do vídeo game e da literatura impressa para a construção de sua história. Com 
essas considerações em mente, nos propomos a apontar como aspectos referentes à interatividade 
e a diálogos com as teorias do hipertexto aparecem em Homestuck. Nosso objetivo é argumentar 
de que modo tais elementos da obra permitem vê-la como algo que vai além da definição clássica 
de webcomic, ou mesmo de literatura digital, indicando o surgimento de um possível novo gênero 
literário advindo das novas tecnologias encontradas no ciberespaço, aberto a um maior engajamento 
de quem com ele lida e ao diálogo com outras artes e linguagens. Para nos auxiliar na fundamentação 
de nossos argumentos, iremos nos valer de ferramentas das humanidades digitais, ou digital 
humanities, em inglês. Podemos entendê-las como uma atividade interdisciplinar que transferiria 
para os meios digitais o contato tradicional com textos, objetos culturais e outros dados, com isso 
estendendo bastante seus usos potenciais. Seriam elas um campo de estudo, ensino e pesquisa que 
se preocupa com a intersecção entre as disciplinas de humanidades e a computação, utilizando 
softwares dessa para coadjuvar a análise de dados, o que, por sua vez, tornaria possível lidar com um 
vasto volume de informações e obter resultados mais acertados. 
Palavra-chave 1: webcomics 
Palavra-chave 2: ficção interativa 
Palavra-chave 3: hipertexto

Wanda Marra (Il Fatto quotidiano) Matteo Renzi and pop politics in Italy

Politics in Italy is using always more many other languages, especially literature, cinema, marketing. 
The premier Matteo Renzi is really “a brand”: he builds his imagine every day using especially pop 
culture. Everything is useful for this: a selfie with boys and girls, a picture with a Football champion 
or a famous star, or a citation of a very popular movie and of a book. Renzi is always online: he 
speaks directly to people on Facebook, on Twittter. He appears also on Whatsapp. Some days after 
the Bataclan he sent a vocal message, telling people to not be afraid. Italian politics today is really 

an esperimentation of languages and images, more and more that in Berlusconi’s period. For Matteo 
Renzi nothing is casual: nor a dress, neither a location. I could explain this transformation with a lot 
of examples. When started to fight for Italian government, Matteo Renzi dressed always a white shirt 
like a symbol of new way to be a leader. And his staff dressed the some kind of shirt. He chooses a 
dialogue in Birdman (Iñárritu’s movie) to explain to his pary that “Communication is everything”. He 
studies tv series to learn art of narration (and to improve his “storytelling”). The favourite is House 
of Cards. But he loves to show to “normal people” that he is one of them: last year in Italy Checco 
Zalone, a comician, was a big big success. And Renzi told everybody that he saw his movie and really 
liked it. In every important meeting of his party or presenting a law, Renzi always shows slide, like 
an advertisers. And every day he decides an “hastag” on Twitter or a slogan to impress on Italian’s 
minds. He has also invented a “format” for social media, that he calls “Matteorisponde” (“Matteo 
answers”): Renzi stays an hour live on Facebook, answering to people about everything. It’s a sort 
of show: he is in front of his computer, alone, with smartphone, reading messages and questions on 
Fb, speaking and writing. This kind of experimentation is now “a must” in Italy: for example, Roberto 
Giachetti, candidate for mayor at Rome, for his electoral campaign realised a political spot that is 
really a little fiction, with a screenplay: Giachetti is doing the spot, with some boys and girls, he is 
playing a text about the town, and a certain point he stops everything and says: “I’m speaking about 
programme all day, what are we doing now??”. And he goes away. At that point, the slogan appears. 
In Italy every year there is an important electoral campaign: so experimentation of languages goes 
on very quickly, with new inventions and new uses of languages. 
Palavra-chave 1: Social media 
Palavra-chave 2: Cinema and literature 
Palavra-chave 3: Politics 
Palavra-chave 4: Interdisciplinarity

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4 [LINGUAGENS E O LIVRO COMO SUPORTE]

Larissa Andrioli (UFJF) The magic of the internet vs. the magic of design: um estudo do afeto nos 
livros de artista

É bastante claro, ao observamos o cenário do mercado editorial hoje, que o livro físico não mais 
disputa lugar com o livro digital. Este embate, iniciado logo no surgimento dos ebooks, ficou para trás 
ao se notar que existe uma diferença significativa em dois pontos importantes na análise da questão: 
trata-se de produtos que surgem de técnicas e tecnologias completamente diferentes (e que, portanto, 
atingem resultados muito distintos), além de visarem a públicos também diferentes. Deste modo, 
ambos os formatos podem caminhar juntos, explorando aquilo que não pode ser explorado pelo 
outro, e criando experiências de leitura únicas. Tendo este panorama em mente, a presente pesquisa 
pretende discutir a materialidade do livro físico através do design gráfico, partindo, para isso, de duas 
diferentes possibilidades de observação do objeto: o design emocional de Donald Norman (relacionado 
à teoria dos afetos de Antonio Damasio) e a produção de presença de Hans Ulrich Gumbrecht. 
Para entender como as duas se relacionam entre si e como se podem aplicar ao livro, utilizo-me da 
descrição de dois livros da editora londrina Visual Editions: Composition No. 1, de Marc Saporta e 
Tree of codes, de Jonathan Safran Foer, em contraste com dois e-books lançados pela mesma editora, 
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Entrances & Exits, de Reif Larsen, e All this Rotting, de Alan Trotter – estes em parceria com a Google, 
resultando na biblioteca de livros digitais Editions At Play, que conta apenas com obras que brincam 
com ferramentas digitais. Esta editora faz parte de um setor no design editorial que, como defendo 
em minha argumentação, trabalha para uma retomada da presença como referência do ser humano 
através da criação de projetos gráficos que tencionam mobilizar o afeto de seus leitores através da 
materialidade táctil, embora ao mesmo tempo invista também em experiências digitais, criando 
aplicativos literários que se utilizam de recusos tecnológicos de programação avançada para elaborar 
o desenvolvimento da narrativa. A partir deste contraste, o objetivo desta pesquisa é tentar esboçar 
uma chave de análise para estes dois tipos de livros que têm sido cada vez mais difundidos no mercado 
editorial: o livro de artista, que investe pesadamente em recursos para equipar sua materialidade e 
sua apresentação física, e o livro digital que surge após um melhor entendimento do ebook como novo 
recurso de apresentação de narrativas, e não mais como apenas uma ferramenta de apresentar textos 
simples. Além da base teórica já apresentada, serão utilizados também como referencial os estudos de 
Flusser e Cluver para compor o trabalho. 
Palavra-chave 1: afeto 
Palavra-chave 2: design 
Palavra-chave 3: Visual Editions 
Palavra-chave 4: Editions At Play

Denize Helena Lazarin (Universidade Federal de Santa Maria) Cobrindo e descobrindo Lolita: as 
capas como tradutoras intersemióticas do romance de Nabokov

Há exatos 60 anos, tanto as adaptações fílmicas, como as capas da obra têm ajudado a construir o 
horizonte de leitura do romance Lolita, (1955), do escritor russo-americano Vladimir Nabokov. Nesta 
pesquisa, pretendemos trabalhar a relação entre texto e paratexto, ou seja, como se opera a relação 
intersemiótica entre o texto narrativo de Nabokov e as suas capas. Para tanto, enquanto corpus, além 
do texto literário, selecionaremos quatro capas do romance, sendo duas delas capas comerciais, 
produzidas desde a publicação da obra e compiladas em site da internet por Zimmer (s/d), e outras 
duas capas provenientes de um concurso realizado por Bertram (BERTRAM; LEVING, 2013). Dentro 
deste viés comparatista nos questionamos a respeito de: 1) Como ocorre a relação intersemiótica entre 
texto e paratexto (capa) neste romance? 2) As capas endossam uma versão parcial do romance, ou seja, 
a visão da adolescente sedutora segundo o narrador-protagonista? 3) As capas possibilitam que a voz 
da personagem homônima se manifeste, abordando temas polêmicos como o abuso sexual? Enquanto 
método de pesquisa selecionaremos capas publicadas observando capas de apelo comercial e erótico 
que enfatizem a ninfeta. No que se refere as capas provenientes do concurso, escolheremos capas que 
enfatizam apenas o universo feminino infantil. Escolhidas estas e verificadas as peculiaridades de cada 
mídia/sistema sígnico, trataremos da fronteira escorregadia que separa os textos verbais e não verbais, 
ou seja, as inter-relações às vezes conflituosas, às vezes complementares, entre Lolita e suas capas. 
Nossa hipótese é que enquanto as capas de maior apelo comercial endossam a versão do narrador 
do romance, algumas provenientes do concurso conseguem abordar artisticamente elementos até 
então ignorados. Devido às diferentes possibilidades pertinentes a esta outra mídia, consegue-se 
chegar a sentidos diversos, inclusive dar voz ao oprimido escamoteado pelo narrador-protagonista 
do texto narrativo. Para que a pesquisa se realize é necessária a articulação entre quatro campos 
teóricos principais: Intermidialidade, tradução intersemiótica, relação texto – paratexto e figuração 
de personagem. De forma introdutória, Clüver (2011) postula que a intermidialidade é compreendida 
como o cruzamento entre as mídias. Além deste autor, recorreremos aos estudos de Arbex (2006), 

Diniz e Vieira (2012), Veneroso e Melendi (2009). No que se refere ao segundo item, em sua obra 
Tradução intersemiótica, Plaza (1987) retoma a questão antes abordada por Roman Jakobson, que 
define a tradução intersemiótica como a transmutação de um sistema de signos para outro, a passagem 
do verbal para o não-verbal (JAKOBSON, 2005, p. 65). Considerando este processo entre romance 
e capas, o conceito de paratexto será discutido a partir de autores como Gaspar e Andretta (2010), 
Genette (2010), Ribeiro (2002), Straccia (2007) e Sonzogni (2011). Em relação aos estudos sobre 
figuração personagens em diferentes mídias, recorreremos aos estudos de Meyrowitz (2009), Ryan 
(2005) entre outros 
Palavra-chave 1: literatura 
Palavra-chave 2: imagem 
Palavra-chave 3: Lolita 
Palavra-chave 4: intermidialidade

Andréa Rodrigues (UERJ) Literatura e concepções de linguagem no ensino de língua materna.

A presença do texto literário no ensino de língua materna tem como um dos seus papéis o de trazer 
à tona uma concepção de língua que não se resume a um instrumento de comunicação ou interação 
social. O trabalho com a literatura promove uma experiência estética que não pode ser vivida em 
textos que vêm sendo mais valorizados inclusive nos livros didáticos, de gêneros variados, como 
receitas, embalagens de produtos, gráficos diversos. A aproximação com gêneros do cotidiano, 
embora destaque no ensino de língua uma contribuição para a vida prática do aluno, envolve a ideia 
de uma eficiência no comunicar, de um ensino que destaque quase que exclusivamente uma função 
utilitária no aprendizado de uma língua, considerada aí como um instrumento para que o falante atinja 
suas metas, seus propósitos comunicativos. É impossível deixar de reconhecer que as teorias sobre 
ensino de língua avançaram bastante nas últimas décadas ao romper com paradigmas tradicionais, 
que priorizavam um aprendizado da nomenclatura gramatical – e isso é passível de ser observado, 
por exemplo, em documentos oficiais como os Parâmetros curriculares Nacionais ou o Programa 
Nacional do Livro Didático. No entanto, podemos nos perguntar que papel vem sendo reservado ao 
texto literário nas propostas atuais de ensino da língua. Nesse sentido, é fundamental não deixar 
de destacar o importante papel do texto literário na sala de aula, de modo a formar um aluno não 
somente eficiente do ponto de vista da comunicação/interação social como também um leitor literário, 
familiarizado com os recursos expressivos da sua língua, com capacidade de explorar a sua criatividade 
tanto na produção quanto na compreensão de textos polissêmicos (FERES, 2012). Em nosso trabalho, 
apresentamos a análise de duas coleções de livros didáticos, voltadas para o ensino fundamental, 
de modo a verificar como se dá a presença do texto literário nas propostas do material, discutindo 
que concepções de linguagem estão envolvidas nessas propostas. Os resultados apontam para a 
necessidade de problematização dos conceitos de língua subjacentes ao material didático apresentado 
ao aluno, com destaque para a contribuição que a presença da literatura no ensino de língua pode 
trazer para esse debate, dialogando com a língua de um outro modo, expandindo-a para além de um 
olhar que a restringe e a vê como um instrumento de eficiência verbal, recuperando a possibilidade de 
pensar a língua também como expressão estética, manifestada nos textos literários. 
Palavra-chave 1: texto literário  
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Jacimara Ribeiro Merizio Cardozo (Instituto Federal do Espírito Santo) Nas tramas do hipertexto: 
A escrita colaborativa através dos contos de mistério

Pesquisa-ação do mestrado profissional, Profletras, acerca da prática de produção de texto, 
a partir do ambiente de hipermídia que contextualiza o hipertexto, com os alunos do Ensino 
Fundamental II (6° e 7° anos), de uma escola pública do estado do Espírito Santo. A pesquisa foi 
aplicada no período de agosto de 2015 a junho de 2016. As atividades, em forma de oficinas, foram 
analisadas à luz da semiótica de Peirce, do dialogismo de Bakhtin e da inteligência coletiva de 
Pierre Lévy. Observou-se como seria uma experiência de produção de um hipertexto coletivo que 
empregasse outros signos para além das palavras. Como um dos resultados, pôde-se identificar a 
arena de conflitos enunciativos nas produções coletivas dos diversos interesses e lugares que se 
posicionaram os alunos participantes, tanto na escrita, quanto na oralidade, a partir das assembleias 
organizadas durante as oficinas. A proposta de intervenção culminou, como produto didático, no 
Caderno Pedagógico adaptado para o professor que desejar aplicar essa experiência, inovando e 
acrescentando os detalhes de sua realidade escolar. 
Palavra-chave 1: escrita colaborativa 
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QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 5 [DOS SABERES E SUAS POSSIBILIDADES: LETRADOS E CIENTISTAS]

Anita Martins Rodrigues de Moraes (UFF) Notas sobre Antonio Candido: convergências entre 
ciências sociais e estudos literários

Na obra de Antonio Candido delineiam-se tipos humanos: o primitivo (indígena), o rústico (caipira), 
o civilizado (urbano). A tais tipos associam-se diferentes literaturas – primitiva, folclórica, erudita, 
respectivamente. Acerca dessas distintas formas de literatura se configura uma hierarquia – 
literatura mais e menos avançada, mais e menos complexa (como se evidencia em “Estímulos da 
criação literária” e “O direito à literatura”). O autor defende diferentes níveis de estilização da 
realidade: nível baixo caracterizando a literatura primitiva e rústica; nível elevado, a literatura 
erudita. Sua proposição é de que, na arte primitiva, a realidade material (fisiológica, econômica) 
alcança expressão direta, sendo que, na erudita, faz-se desfigurada por uma série de mediações. Na 
literatura oral as condições de vida do grupo se refletem na obra de forma imediata, esta não tendo 
sentido pleno se desconhecidas essas condições. Porque a palavra gozaria de menor autonomia na 
literatura primitiva ou rústica, seria preciso reconstruir o contexto social de produção e recepção 
para que tenha valor estético; valor que, na literatura erudita, seria imanente à obra – esta, 
constituindo um “sistema expressional autônomo”. Os vínculos da realidade artística com a realidade 
exterior, social e material, seriam diretos nas “sociedades primitivas” e indiretos nas “sociedades 
civilizadas” porque, nestas, as “necessidades imediatas” não são motivo de aflição coletiva. Na 
literatura erudita, a distância da obra com relação às condições de vida parece ser possível porque 
ocorre em sociedades (ou grupos sociais) cujas necessidades básicas para manutenção da vida 
não são mais fator de preocupação permanente, preocupação “absorvente nas primitivas e menos 
evoluídas”. A dependência do homem quanto ao meio natural imediato, que caracterizaria estes 

estádios culturais “anteriores”, parece encontrar paralelo na dependência da poesia oral quanto a 
elementos externos à palavra. Surge, é evidente, a premissa do progresso e do atraso, sendo que, 
no Brasil, a literatura se veria afetada pela condição de subdesenvolvimento do país (associada 
a rusticidade e primitivismo), o que explicaria o vigor de projetos literários como o regionalista 
(como se afirma em Literatura e subdesenvolvimento). Proponho, então, a seguinte questão: como os 
pressupostos sócio-antropológicos do autor impactam seus estudos e reflexões sobre a literatura? 
Nesta comunicação, pretendo justamente investigar como a ideia de que “civilização é humanização” 
articula suas reflexões no âmbito das ciências sociais e dos estudos literários. Para tanto, darei 
destaque para as conexões entre sua produção teórico-analítica sobre literatura e Os parceiros do 
Rio Bonito, sua tese em ciências sociais, visibilizando premissas convergentes. 
Palavra-chave 1: civilização 
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Cristina Reis Maia (FFP UERJ) Diálogos Interdisciplinares Arte, Literatura e História em O 
retrato do rei

O presente trabalho visa discutir as possibilidades interdisciplinares no romance O retrato do rei, 
de Ana Miranda, através dos diálogos entre meta ficção (ou meta história), história, literatura e 
semiótica. Para lidar com este interdiscurso, discutiremos as perspectivas de Hayden White, Linda 
Hutcheon e Bakhtin (2011). As diversas abordagens existentes no âmbito da Literatura nos levam 
por caminhos surpreendentes - especialmente por nos propiciar um intercâmbio entre diferentes 
disciplinas e mídias. A fruição de um texto depende do quanto este é capaz de nos envolver com 
sua mensagem, convidando-nos a caminhar pelos bosques da ficção e pelas sendas das informações 
(ECO, 2009). Entretanto, seu entendimento crítico dar-se-á pela capacidade de transpor os limites 
da intertextualidade, tornando inteligível abordagens multi e transdisciplinares. Isto é, o texto deve 
propiciar ao leitor não apenas o prazer pela leitura, mas o seu acesso às múltiplas possibilidades 
de interpretações - oferecendo diversas abordagens e olhares e viabilizando intervenções outras 
que possam expandir e ampliar a discussão sobre o tema. Dentro desta perspectiva, objetivamos 
analisar a construção de diálogos interdisciplinares (literatura, história e arte) no livro O retrato 
do rei de Ana Miranda. Utilizando-se da meta história (ou meta ficção historiográfica) –um 
novo campo situado na conjunção entre história e literatura (WHITE, 1991)–, O retrato do rei 
entrelaça fatos documentados com ficção, história com literatura e arte, abrindo espaço de análise 
para questionamentos da realidade. Este processo usufrui de dialogismos (BAKHTIN, 2011) e 
intertextualidade (STAM, 2006) inerentes à interface entre diferentes disciplinas, apresentando 
temas relevantes sem perder seu caráter atraente, abrindo um importante espaço de reflexão 
e aprendizagem. Ponto a ser discutido, a interseção entre literatura e história por si só, levanta 
questões. Enquanto a primeira constrói uma impressão da verdade –não necessariamente falsa, mas 
tampouco verdadeira –, a segunda busca refletir uma pretensão da verdade. Em outras palavras, 
enquanto cabe à literatura ficcionalizar a realidade, à história cumpre legitimá-la, certificando sua 
autenticidade – mesmo que, sendo escrita pelos homens, esteja sujeita a interpretações subjetivas 
e, portanto, apresente-se sob versões (BERGER & LUCKMANN, 2004). A obra tem como argumento 
principal uma pintura do rei de Portugal trazida para o Brasil para selar um acordo entre políticos 
e exploradores das jazidas auríferas, uma vez que à época, era usual designar deste meio para fazer 
valer os atos dos representantes do poder, quando ausentes de seus domínios. Assim, o enredo 
desenvolve-se a partir de registros oficiais precisos –o episódio da Guerra dos Emboabas em Minas 
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Gerais no período colonial–, mas sua narrativa extrapola os livros de história, utilizando-se de 
“passos imaginativos” (IGGERS, 1997, p. 2). Sua urdidura faz uso da meta história, que busca (re)
organizar e cobrir eventuais vácuos, preencher lacunas e interpretar contextos até então reportados 
como inquestionáveis. E uma vez que não existe uma possibilidade única de registro da realidade, 
a literatura pode e deve ser encarada como uma fonte privilegiada de leitura dos acontecimentos 
históricos, tendo em sua carga poética e interpretativa, mais uma fonte enriquecedora para as 
pesquisas da história oficial (FEIL, 2009). Na tecedura do enredo, mesclam-se personagens reais e 
ficcionais. Nela, interagem personagens oficiais devidamente regatadas dos livros de história –como 
os irmãos Pedrosa, Borba Gato, Bento do Amaral, Frei Francisco– com outras (re)criadas a partir de 
um patchwork de lendas e fatos documentais –como D. Mariana de Lancastre. Esta possibilidade de 
recriar experiências e problematizá-las de modo sutil e atraente é viabilizada através de recursos 
intermidiáticos. Outra estratégia consiste em tornar uma pintura protagonista da história. A autora 
consegue intermediar a arte pictória com o contexto social e a expressividade literária, compondo 
interessantes diálogos interdisciplinares. Assim, conquanto a pintura seja personificada e lhe seja 
atribuída uma simbologia de poder e autoridade, todas as demais personagens passam a ter suas 
trajetórias por ela alteradas. Por fim, cabe apontar uma reflexão acerca do gênero literário. Híbrido 
de realidade e ficção, o romance utiliza de interfaces com as artes e suas representações (no caso, a 
pintura real), de modo a subverter a fragmentação intertextual à qual tem acesso. Pluralizando os 
discursos da história - e das ciências afins -, compõe uma complexa e discursiva rede institucional 
de culturas - de elite, oficial, de massa e popular (RUTHVEN, 1984). Incorpora assim, os domínios 
da autoconsciência teórica sobre a história e a ficção como criações humanas, repensando 
e reelaborando formas e conteúdos do passado, subvertendo as convenções estabelecidas 
(HUTCHEON, 1991, p. 22). De modo que, ao repensar a história como produto da criação humana, 
apresenta o passado como uma construção permeada por diferentes subjetividades e interpretações 
- portanto, atravessado e condicionado por textos e intertextos. E, principalmente, faz-nos refletir 
ao lançar luz sobre questões que persistem ainda no nosso cotidiano, como as relações de poder no 
meio político e no universo feminino. 
Palavra-chave 1: Meta História 
Palavra-chave 2: Semiótica 
Palavra-chave 3: Diálogos Interdisciplinares 
Palavra-chave 4: Intermidialidade

William Franklin Hanes (UFSC) Obituários como faróis de valores normativos para a comunidade 
científica: casos das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz

O obituário é um gênero literário pouco estudado, especialmente no âmbito da literatura científica. 
No entanto, sob a perspectiva das comunidades de prática de Wenger, os obituários representam uma 
oportunidade importante para se analisar as normas e as expectativas da comunidade científica. Essas 
obras servem como um veículo único para a reafirmação dos valores compartilhados da comunidade, 
através do uso de linguagem avaliativa para interpretar as atividades e as vidas dos falecidos em 
questão, contextualizando-as dentro do polissistema da comunidade e especificando de quais formas 
os seus valores reformularam ou clarificaram aqueles da comunidade. Os valores descritos servem 
tanto para definir o que a comunidade é quanto o que ela não é, distinguindo-a da cultura nacional 
como um todo. Dada a natureza empírica da prática científica, é especialmente curioso notar quando 
os cientistas revelam pressuposições semirracionais acerca de sua missão e nação nesses momentos 
de fraqueza emocional, o que reconfirma o trabalho de Bruno Latour e Pierre Bourdieu, os quais 

encaram a prática científica como um campo relevante de investigação sociológica. Assim sendo, 
foi determinado que realizar-se-ia uma microanálise do discurso de uma amostra de obituários da 
área específica de Medicina Tropical, já que a sua posição de alta visibilidade lhe traz destaque com 
o público em geral, conforme notoriamente exemplificado durante a Revolta da Vacina de 1904, 
promovida contra Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. O corpus selecionado inclui uma série de obituários 
e de retrospectivas biográficas das Memórias do Instituto Owsaldo Cruz publicados entre os anos de 
1914 e 1956, e tendo como tema Gaspar Vianna, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolpho Lutz, Ezequiel 
Dias, Stanislaus von Prowazek e Evandro Chagas. Os conceitos chave foram organizados em quatro 
categorias gerais: A Missão, A Pátria, A Comunidade, e O Estrangeiro, as quais, devido à diacronia 
e à quantidade de detalhes que incluem, servem para pintar um autorretrato minucioso da cultura 
corporativa do Instituto Oswaldo Cruz. 
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Flávia Pais de Aguiar (UFF) O poeta entre mundos: civilização e natureza no século XVIII 

Claudete Daflon (UFF) Das impurezas do saber 

Na busca de novos caminhos investigativos acerca do lugar conferido ao fazer poético, é conveniente 
observar seu caráter múltiplo, seja estético, seja social. Nesse sentido, merece destaque a revisão 
do lugar dado à poesia cuja produção denota função política. Para tanto, almeja-se observar como 
o processo civilizatório foi cristalizado de maneira gradativa no imaginário ocidental, por meio 
não só de ideologias, mudanças de padrões comportamentais, progresso tecnológico, científico e 
econômico, mas também e, sobretudo, nas formas de produção artística. Desse modo, a condição 
do poeta ilustrado no século XVIII, em especial no contexto da América Portuguesa, ampara tal 
discussão e aponta para caminhos reflexivos acerca de uma poesia que associada à tradição e aos 
modelos poéticos vigentes no século XVIII não deixa de aliar-se às mudanças processadas no cerne 
da sociedade moderna. Frente à importância conferida à educação, dada pela necessidade de difusão 
de novas matrizes de pensamento e de construção de quadros intelectuais aptos a realizarem as 
transformações exigidas pelo contexto socioeconômico em questão, intelectuais luso-brasileiros 
demonstraram preocupação com a ampla divulgação e desenvolvimento das ciências. É possível 
observar tal articulação na poesia de Manuel Inácio da Silva Alvarenga (1749-1814), cuja produção 
consolida a convergência de sua atuação como Professor Régio, ilustrado e poeta, comprometido 
tanto com esse processo de divulgação do desenvolvimento científico para fins econômicos quanto 
com o pensamento ilustrado em voga que atravessava, não obstante, a concepção de um processo 
civilizatório formador de homens capacitados. Objetivou-se verificar, mediante este contexto, como 
na poesia de Silva Alvarenga, especificamente no poema “Às Artes”, aparece a preocupação com uma 
produção formadora de caráter político e pedagógico em consonância com o fazer artístico. Nesse 
sentido, inclui-se a reflexão sobre a representação do mundo natural, tendo em vista o lugar central 
que ocupa nas discussões do Setecentos e a diversidade de aspectos que norteiam o debate sobre a 
natureza americana. A esse respeito, dois pontos são relevantes: o primeiro é a compreensão de que 
a natureza tropical é, para o europeu, selvagem e inculta, e, assim sendo, confere-se a ela o lugar do 
bárbaro, em antítese à noção de civilização. Qual seria, portanto, o lugar do poeta americano que tinha 
a natureza tropical como parte de sua realidade, mas cuja formação intelectual se orientava a partir de 
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estudos de base europeia responsáveis pela adoção de modelos estéticos e de pensamento? O outro 
ponto a ser considerado é a necessidade de superação econômica do reino, cuja urgência implicou a 
criação de processos mais eficazes de exploração das riquezas da colônia; os movimentos de renovação 
associados ao desenvolvimento técnico-científico, como a reforma da Universidade de Coimbra e a 
criação do curso de Filosofia Natural que previa a formação de viajantes naturalistas atendiam, assim, 
à necessária e urgente aplicação do conhecimento para o bom aproveitamento da natureza americana. 
(DAFLON, 2015). O alinhamento entre o poeta e as demandas do governo português conferiu novas 
possibilidades de reflexão sobre a natureza tropical, visto que esta ocuparia um espaço importante na 
elaboração e difusão do saber. Quando o poeta propõe que esses conhecimentos cheguem à América 
por via da utilidade e importância da natureza, propõe que é possível haver em território americano 
ares civilizatórios e, com isso, joga luz à discussão acerca do lugar desse poeta inserido no espaço visto 
como selvagem e rústico. Esses imbricamentos vão orientar a conduta educativo-pedagógica de Silva 
Alvarenga de propor não só o compromisso da intensa transformação social sobre bases progressistas 
bem como a difusão das ciências e, portanto, d’As Artes, no contexto luso-brasileiro do século XVIII, 
mas também de repensar o lugar do ilustrado americano. 
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La Condición Documental En Las Prácticas Artísticas Y 
Literarias. Usos, Conflictos, Historia, Proyecciones

Coordenadores: 
Mario Cámara (UBA)  
Florencia Garramuño (UDESA)

RESUMO: La relación entre las prácticas artísticas y el documento ha sido sumamente dinámica a lo 

largo de los años y, a menudo, conflictiva. Ya sea cuestionando su evidencia material, ya haciéndola 

presente y trabajando con ella en el interior de sus prácticas, obras de teatro, instalaciones, textos, filmes 

y fotografías –entre otras posibles combinaciones– han interrogado la condición documental de diversas 

maneras. Este simposio busca explorar la absorción y adopción de la forma documental en las prácticas 

artísticas y el modo en que ellas reflexionan sobre las convenciones y legibilidad del documento ya sea 

para aseverar su condición de veracidad, ya colocando bajo sospecha las múltiples interpretaciones que 

esa misma evidencia puede suscitar, ya haciendo evidente la ausencia o el olvido que, precisamente, la 

materialidad del documento muchas veces encubre. El uso del documento, o lo que podríamos llamar la 

documentalidad, en la literatura y el arte contemporáneo parece haberse expandido en los últimos años. 

Desde las fotografías que Sebald incrustaba en sus novelas hasta el último texto de Emmanuel Carrère, 

El reino, que explora los orígenes de la fe cristiana, desde los textos de Svetlana Aleksiévich, que surgen 

de su labor periodística y se convierten en novelas dan cuenta de una nueva condición testimonial en 

el arte contemporáneo. Esta expansión excede, en todos los casos, el uso del documento como signo 

probatorio, y permite observar y pensar que el documento en el presente es un espacio de disputa. En la 

fotografía contemporánea, por ejemplo, de Christian Boltanski a Rosângela Rennó, de Claudia Andujar 

a Philippe Bazin, se produce un uso del documento que problematiza, en todos los casos, su dimensión 

clasificatoria y, paradójicamente, estas intervenciones extraen su potencia de allí. En efecto, los fotográfos 

mencionados se apropian de lo que podríamos denominar una indicialidad destinada a la clasificación 

-legajos de presos, carnets de trabajo, cartillas sanitarias, fichas de nacimiento o de residencia en 

instituciones geriátricas, documentos de ingreso en fronteras– para producir en ese terreno un proceso 

de singularización, que involucra procedimientos de restauración, ampliación y retoque de las fotografías, 

y diversas estrategias de exhibición. Es decir, el documento es utilizado para producir una imagen que sin 

desactivar el aquí y el ahora de esas capturas, pone en primer plano, como ha apuntado Thierry de Duve 

respecto a las fotografías de Bazin, alteridades más que identidades. Nos interesa pensar hasta qué punto 

esta nueva documentalidad de las prácticas artísticas vendría a expresar una pulsión por documentar 

lo real que al mismo tiempo que modificaría las nociones de ficción y ficcionalidad en las prácticas 

artísticas también implicaría un fuerte cuestionamiento a la autoridad del documento y sus postulados 

de neutralidad y transparencia. Al desplazar al documento de su lugar jurídico y de sus archivos, estas 

prácticas parecen simultáneamente insistir en la necesidad de volver a los hechos y memorias que esos 

documentos archivan. ¿De qué modo estas prácticas abrazan aspectos documentales y qué torsiones 

formales inscriben en ellos? ¿Hasta qué punto estos desplazamientos propondrían un nuevo rol para 

el arte contemporáneo que, entre lo documental y lo testimonial, insiste en la necesidad de repensar lo 

real, el pasado y su memoria? Entre la representación y la presentación, se trata de interrogar prácticas 

estéticas en las que el propio estatuto estético se ve contaminado por una condición documental.

PALAVRAS-CHAVE: prácticas artísticas; documento; usos; legibilidad.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [COORDENADORA: LUCÍA TENINNA]

Ilana Feldman - Conferência performática: Não entender

Antonio Carlos Gonçalvez dos Santos (UNISUL) Fotografia como documento, o caso Mario Bellatin

Algumas práticas literárias contemporâneas vêm trabalhando com a fotografia no sentido de tornar 
ambíguo seu potencial de documento, utilizando-a como um elemento que, ao mesmo tempo que busca 
dar um fundamento para o texto, produz uma erosão capaz de lançá-lo na indecidibilidade. É o caso, por 
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exemplo de Mario Bellatin, em Shiki Nagaoka, una nariz de ficción, ou em Jacobo, el mutante. No primeiro, 
o jogo está ligado certamente ao caráter documental da vida do personagem biografado, o escritor 
japonês Shiki Nagaoka, ele mesmo um aficionado pela fotografia, no segundo, a série de fotos parece ter 
e não ter ao mesmo tempo um contato com o texto, sofrendo elas mesmas uma transformação paralela 
a que sucede com o personagem. A ideia desse texto, então, é procurar identificar esses procedimentos, 
verificar suas semelhanças com alguns procedimentos utilizados nas artes visuais – vale lembrar que em 
Perros héroes, as fotografias apresentadas junto com o livro são, assim é dito, parte de uma instalação – 
com o objetivo de perceber como a fotografia deixa de ser um elemento que ilustra o texto para jogar com 
ele de igual para igual, reelaborando as formas de se lidar com o passado, com a memória e com o real. 
Palavra-chave 1: Bellatin 
Palavra-chave 2: fotografia 
Palavra-chave 3: documento

Bairon Oswaldo Vélez Escallón (UFSC) Zero nada, zero: uns índios, Guimarães Rosa, sua fala

Esta comunicação partirá da leitura de uma crônica, intitulada “Uns índios (sua fala)”, e publicada por 
Guimarães Rosa no suplemento A manhã, em 1952. Na crônica, Rosa relata o seu encontro, no estado 
de Mato Grosso, com “Terenos, povo meridional dos Aruaks”, a sua expedição a um “arranchamento de 
‘dissidentes’” à procura de alguns segredos da surpreendente língua tariana. O escritor, que transcreve 
em caracteres alfabéticos algumas palavras, descreve brevemente a “indigência, o aciganamento sonso” 
em que encontra a pequena aldeia semi-nômade, e finaliza declarando o seu fracasso na tentativa de 
achar a lógica dessa fala. Esse fracasso, colige-se da crônica, responde ao afã do escritor por querer 
“saber exato o sentido” da língua, à própria necessidade de catalogar o mundo numa caderneta, com 
o que claramente se pode inferir que não é a língua que não funciona, é o homem civilizado que falha 
na tentativa de sistematizá-la: “Tôda língua são rastros de velho mistério. [...] Nenhum[a palavra] –
diziam-me– significava mais coisa nenhuma, fugida pelos fundos da lógica. Zero nada, zero. Eu não 
podia deixar lá minha cabeça, sòzinha, especulando. Na-kó i-kó? Uma tristeza” (ROSA, 1970, p.88-
90). Se a fala tariana aparece como “ríspida”, ou ilógica, ou labiríntica, é por causa da intervenção de 
quem quer catalogá-la ou capturá-la num dispositivo de escritura. Ou seja: o selvagem ou bárbaro 
pode ser uma produção; não algo que está simplesmente dado na natureza, mas que se fabrica do 
ponto de vista da cabeça civilizada que não consegue domesticá-lo. Como se tentará mostrar na 
comunicação, essa crônica recolhe alguns assuntos e questões que permitem repensar o famigerado 
caráter documental ou etnográfico do corpus Guimarães Rosa, a saber: 1. a questão da representação 
em relação com a escritura; 2. a questão, complementar à representação, da identidade; 3. O papel do 
escritor ou transcriptor que permanentemente Rosa coloca, geralmente, em situações narrativas de 
contato entre um intelectual vindo da cidade e os habitantes do interior (de fato, a crônica reencena a 
mesma situação narrativa de Grande sertão: veredas, “Meu tio o iauaretê”, e “O espelho”, entre outras 
narrativas: uma série significante introduz a fala de alguém que fala para outrem invisível, alguém 
que, como nós, escuta –ou seja: lê– e escreve a sua escuta). Finalmente, a comunicação pensará nos 
procedimentos através dos quais Rosa joga, simultaneamente, nos âmbitos, em aparência antitéticos, 
da mimese e do mimetismo, aproximando-se assim de protocolos contemporâneos de abordagem da 
literatura e da arte. 
Palavra-chave 1: Guimarães Rosa 
Palavra-chave 2: etnografia 
Palavra-chave 3: mimese e mimetismo 
Palavra-chave 4: representação, identidade e escritura

Verónica Lombardo (UBA) En libertad: memorias del encierro y reescritura emancipadora

Los límites entre la literatura y los discursos sociales configuran un género en sí mismo que 
transforma las condiciones de legibilidad y genera nuevos pactos de lectura. Estos límites están dados 
por la conjunción de textualidades y de tópicos que constituyen el universo de la literatura. ¿Qué 
realidad ficcional es posible construir a partir del documento? ¿Qué fuentes sostienen la literatura 
condicionando los modos de configurar la ficción? A partir de estas cuestiones, se analizará cómo En 
libertad, de Silviano Santiago –la reescritura de los diarios de la cárcel de Graciliano Ramos-- constituye 
un modo de ser de la ficción: su origen documental pone en crisis el estatuto de la literatura a la vez 
que dialoga y reconfigura las fuentes de las que parte. Operaciones estéticas como el pastiche recortan 
a la vez que sobreimprimen una voz autoral al autor declarado del documento original. Esta puesta en 
abismo desdibuja los roles y los espacios: el estatuto autoral –que en los diarios es inequívoco y en la 
ficción, menos asequible—se desestabiliza, se hace poroso en la medida en que el autor es penetrado 
y dicho por una nueva voz que lo reescribe y lo ficcionaliza. Este procedimiento comporta una política 
de la literatura que supone la apropiación de la verdad para someterla a una nueva configuración en el 
ámbito de la práctica estética: Graciliano Ramos se actualiza como autor / personaje para pronunciar 
un tiempo histórico que es suyo y, a la vez, no lo es. ¿Qué es un documento sino registro? Es este 
registro original de Graciliano que, iluminado por el dispositivo ficcional, recupera su vigencia para dar 
cuenta de la historia contemporánea del Brasil de Silviano Santiago. ¿Qué Graciliano presenta Silviano? 
¿Cómo pensar que Memorias de la cárcel constituye un documento base sin pensar que, leído a la luz 
de su reescritura, adquiere nuevos sentidos, nuevas zona iluminadas y un nuevo carácter en tanto 
exhibe su potencialidad para el ejercicio de la ficción? Nociones como la de autor, escritor, documento, 
intelectual, prácticas estéticas y literatura se desestabilizan, adquieren nuevas funcionalidades y 
atributos a partir de la singularización que la reescritura hace del documento, constituyéndose, a su 
vez, como un documento con nuevos códigos de legitimación y legibilidad. 
Palavra-chave 1: reescritura 
Palavra-chave 2: documento, 
Palavra-chave 3: legitimidad 

Palavra-chave 4: legibilidad

SESSÃO 2 [COORDENADORA: LAURA CABEZAS]

Ana Carolina Cernicchiaro (UNISUL) Ficcionalização do eu e fabulação indígena no projeto Vídeo 
nas Aldeias

Criado em 1986, pelo cineasta Vincent Carelli, o projeto Vídeo nas Aldeias, que realiza oficinas 
de formação audiovisual em diferentes comunidades indígenas, evidencia problemáticas caras à 
teoria da arte contemporânea, como o esboroamento da autoria, a ética da alteridade implicada 
no processo de captura da imagem do outro, a produção da auto-imagem, a construção do real, a 
fabulação de si, a invenção de um povo. A arte cinematográfica é utilizada pelos indígenas como 
instrumento de performatividade, mas também de rememoração e reinvenção do cotidiano a 
partir do passado. Os cineastas utilizam a tecnologia branca para contar sua própria história, 
resgatar sua tradição, refletir sobre a captura de sua imagem, rememorar suas lutas e ganhar 
visibilidade. De forma que o cinema assume aquela que, segundo Deleuze, seria a tarefa da arte: 
“não dirigir-se a um povo suposto, já presente, mas contribuir para a invenção de um povo” 
(DELEUZE, 1990, p. 259). O acontecimento fílmico assume, assim, um gesto político, capaz 
de provocar um pensamento sobre nós enquanto outros, mas também de liberar o murmúrio 
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dos vencidos sob a história, capaz de, como afirma Rancière, “reconstruir o âmbito de nossas 
percepções e o dinamismo de nossos afetos”, de abrir “passagens possíveis para novas formas de 
subjetivação política” (RANCIÉRE, 2014, p. 81) que redefinem o que é visível, o que se pode dizer 
deste visível e que sujeitos são capazes de fazê-lo. Um gesto capaz de reconfigurar a experiência 
comum do sensível, de reembaralhar as fronteiras entre sujeito e objeto, visíveis e invisíveis, 
dizíveis e indizíveis, ficção e realidade, mesmidade e alteridade. A arte não como fixação do eu, 
mas como ficção do eu (ficcionalização do eu-cineasta ou do eu-espectador), fricção do eu com 
muitas outras coisas que o contagiam, afetação infinita e múltipla. 
Palavra-chave 1: Vídeo nas Aldeias 
Palavra-chave 2: Documentário 
Palavra-chave 3: Fabulação 
Palavra-chave 4: Ficcionalização do eu

Liniane Haag Brum (UNICAMP) Diário de uma Busca: voz-arquivo

Tomando a narração de Diário de uma Busca (Flavia Castro, 2010) como portadora de um discurso 
exílico e autobiográfico, vamos propor a leitura da voice over desta obra, assim como da voz off-
screen de sua narradora-protagonista. Pretende-se, assim, demonstrar que o percurso diegético de 
Flavia configura a narratividade fílmica através da dicotomia entre anarquivamento (SELIGMANN-
SILVA) e arquivamento. Neste contexto, o arquivo se torna forma e articulador entre o real, o 
ficcional e o memorial. 
Palavra-chave 1: Arquivo 
Palavra-chave 2: Anarquivamento 
Palavra-chave 3: Documentário autobiográfico 
Palavra-chave 4: ditadura civil-militar brasileira

Raúl Rodríguez Freire (PUCV) Figuraciones/subversiones del archivo: Bolaño y la documentación 
del mal (o el mal de la documentación)

El interés creciente por obras que desbordan sus “límites”, que cruzan texto e imagen, presupone que 
lenguaje e imagen se desenvuelven en espacios diferenciados. Pero ello oblitera que para acontecer 
la lengua debe inscribirse, ya sea que se la piense a partir de aquello que Derrida llamó archi-
escritura, o más cotidianamente cuando se la debe leer o escribir, pues su imprescindible soporte la 
visibiliza, la vuelve imagen. A su vez, una imagen solo existe mediante el discurso que la constituye 
como tal. Esta obviedad que los estudios visuales han recordado parece seguir pasándose por alto 
en los estudios literarios, pero no solo en ellos, pues Gottfried Boehm, que ha insistido en la lógica 
autosuficiente de la imagen, también se ha preguntado por su relación con el lenguaje, proponiendo 
la noción de figuración como el fundamento de su reunión. Ana García Varas, señaló que para Boehm 
“es en la capacidad del lenguaje de ‘figurar’ el mundo, de crear imágenes (imágenes lingüísticas), 
esto es, metáforas, donde lenguaje e imagen se encuentran y tienen su fundamento” (“Lógica(s) de la 
imagen” 56). Similar fue la propuesta que Louis Marin comenzó a formalizar desde los años setenta, 
pues para él también la “figuralidad define la potencia de la aparición de la imagen en el lenguaje […] 
o del lenguaje en la imagen” (Guideldoni, “Las teorías” 29-30). A partir de la obra de Roberto Bolaño, 
esta ponencia discutirá con algunas problematizaciones que hoy asedian el trabajo que opera desde 
nociones como archivo, documento y postautonomía, y ofrecerá la figuralidad como medio para ello, 
revisando en primer lugar, qué implica la llamada “fiebre archivística” y cómo comprender, desde 

la ficción literaria, la noción de documento y sus posibles figuraciones. En un segundo momento, 
fundamentalmente a partir de 2666, se revisará la potencia que guarda la presentación que Bolaño 
hace de la representación de la violencia, una presentación para la que revisó artículos de la prensa 
mexicana, así como mapas y otros “documentos”. En conjunto, ambos movimientos permitirán 
mostrar que el discurso literario no puede constituirse sin una cierta noción de archivo, ni el archivo 
sin una cierta noción de lo literario. 
Palavra-chave 1: Archivo 
Palavra-chave 2: Documento 
Palavra-chave 3: Figuración 
Palavra-chave 4: Bolaño

QUARTA 21 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [COORDENADORA: FLORENCIA GARRAMUÑO]

Gabriel Giorgi (New York University) El fósil y el documento: figuras de sobrevida

Sobrevida, supervivencia, sobreviviente: el terreno expansivo de esa tensión sobre los límites de 
lo viviente y su capacidad para persistir y retornar constituyen , sin lugar a duda, una dimensión 
central de la sensibilidad estética contemporánea. Esas supervivencias tienen un rasgo central: 
su negativa a ser representadas, puramente simbolizadas o metaforizadas, y en cambio, su 
tendencia a la referencia indicial, ostensiva, metonímica y en algún grado de materialización. Ese 
hecho presenta a la reflexión crítica con un campo expansivo de preguntas. En esta presentación 
intento pensar dos interrogaciones críticas complementarias: por un lado, la insistencia de 
mucho recorridos estéticos en torno a un sensorium caracterizado por la convivencia, tensión 
y declinación entre temporalidades heterogéneas y no coherentes, no totalizables , que no se 
sintetizan en una “historia” o una “memoria” (social, subjetiva, en todo caso matrizada a partir de 
lo humano) sino que , al contrario, trabajan sobre la tensión entre tiempos. Una de mis hipótesis 
será que ese sensorium heterocrónico (Didi Huberman) configura una especie de condición 
para la producción de subjetividad contemporànea, en la que la relación con esa sobrevida 
expande las líneas de tensión, percepción y significación de lo que pasa por el “yo” y abre la 
mirada sobre una experiencia de sí atravesada por tiempos radicalmente heterogèneos. Al mismo 
tiempo, la centralidad de la sobrevida pone en cuestión vocabularios biopolíticos dominantes, 
cuya insistencia en la protección y securitización de la “Vida” anudan muchas de las matrices 
de violencia del presente. A contrapelo, la sobrevida insiste en la relación con lo no-humano, lo 
inorgánico, con el límite entre lo vivo y lo muerto, desfondando la fantasía de una esencia vital 
presente a sí misma. Estas configuraciones en torno a la sobrevida pueden pensarse, quiero 
sugerir, en torno a la tensión entre el fósil y el documento como figuras de materialidad y registro 
respectivamente, que trabajan entre temporalidades y que insisten sobre la relación indicial 
, contigua y presencial con el pasado. Cuerpos fosilizadas, documentos fuera de archivo: esos 
materiales insisten en recorridos estéticos y traman una reflexión contemporánea sobre los modos 
en que la noción de “vida” tensa tanto las formas de lo humano como las de la memoria. Investigo 
estas cuestiones en dos obras que recorren géneros y configuraciones culturales múltiples: el 
documental E agora? Lembra-me, del portugués Joaquim Pinto (2013) , sobre un tratamiento 
médico de hepatitis para un paciente seropositivo; y la instalación “A Common Thread” (2015) 
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de Teresa Margolles, que reúne grupos de pesonas a lo largo de las Américas cosiendo telares en 
memoria de víctimas de violencia necropolítica. 
Palavra-chave 1: biopolítica 
Palavra-chave 2: estética contemporánea 
Palavra-chave 3: memoria 
Palavra-chave 4: humano/nao-humano

Victoria Cóccaro (UBA) Vacío, materia y memoria: formas de dar sepultura en la obra de Nuno 
Ramos

Un mes después de la “Masacre de Carandirú” Nuno Ramos monta por primera vez su obra .111 (1992) 
que da tratamiento a este suceso. Nos interesan interrogar los procedimientos estéticos, materiales y 
soportes que el artista elige para abordar el hecho en el horizonte amplio de su obra, la cual, tanto en su 
dimensión escrita como plástica, se acerca más a una presentación o inscripción de la tapicería de lo real 
que a su representación. .111 es una instalación en tres partes que se despliega sobre el piso (dimensiones 
y espacialidad que elige frecuentemente para sus montajes) y donde utiliza materiales que reaparecen 
en su obra (brea, goma, vaselina, vidrio, papel). A diferencia de otras obras que abordan la masacre 
como la de Rosangela Renno que trabaja con el archivo de fotografías, o la película dirigida por Héctor 
Babenco que mezcla el testimonio, el documento y la ficción para apelar a lo emocional, Ramos no trabaja 
con imágenes de los presos ni de la cárcel, salvo dos tomas satelitales. En líneas generales arriesgamos 
que su aproximación no es por la vía de la representación ni victimización de los muertos, más bien, a 
la inversa de la propuesta de Renno, en su obra hay nombres pero no hay -imágenes de los- cuerpos. En 
.111 Ramos trabaja, indaga y tensiona los modos en que puede darse sepultura a un cuerpo, a una vida: 
¿cómo nos relacionamos con los muertos? Abordamos .111 como un espacio de conflicto que tensiona, 
genera incomodidad, porque no pareciera presentar una solución o un ritual suturador del suceso para 
dejarlo atrás, si no más bien exhibir la falla de los diversos discursos que pudieron referir en ese mes al 
crimen -brutal violación de derechos humanos-: de la religión (en las hojas quemadas de la Biblia y la 
gran cruz imperfecta), de los medios (en los recortes de noticias de los diarios) y hasta podríamos decir 
de la ciencia (en las fotos satelitales y la máquina de humo conectada a cápsulas de vidrio que recuerdan 
un laboratorio). ¿Qué queda, entonces, de los muertos?: ¿un tul con nombres transparentes, nombres 
sin hombres?, ¿111 piedras, tres momias, una cruz? ¿Qué hacer con los restos? .111 expone, a la vez que 
un documento vacío, a la materia como documento opaco y contundente, en la cual Ramos reinscribe 
Carandirú como un real que insiste e insistirá en la cultura, de allí el modo en que “mineraliza” los cuerpos 
en bloques de materia y alquitrán (¿así “eternos”, o indestructibles, a contrapelo de a su ‘precaridad’?). 
Una evidencia de la falta de cierre, restos que son un resto que descompleta lo social, coherente con la 
instalación sonora 24 horas .111 realizada en 2012, cuando se cumplen 20 años de la masacre. 
Palavra-chave 1: Duelo/Dar sepultura 
Palavra-chave 2: Vidas/Cuerpos 
Palavra-chave 3: Vacío 
Palavra-chave 4: Real

Danusa Depes Portas (PUC-Rio) Francis Alÿs: uma obra que se des(d)obra

O fato de que ao longo do século XX surge uma arte na qual a questão da memória torna-se central, 
justifica a arte hoje se apresentar como um enorme arquivo do nosso presente. Uso arquivo nos 
termos de Michel Foucault, isto é, como sistema que governa a aparição de declarações, que estrutura 

expressões particulares de um período específico. Nesse sentido um arquivo não é só por si afirmativo 
nem crítico; simplesmente supre os termos do discurso. Entretanto, se um arquivo estrutura os termos 
do discurso também limita o que pode ou não ser pronunciado em determinada época e lugar. A partir 
desse ponto de inflexão, proponho uma mirada em uma obra do artista belga radicado no México, 
Francis Alÿs, filme-ensaio sob a inscrição “Políticas del ensayo”. Aby Warburg nos ensinou a ler a 
totalidade a partir do detalhe. A partir e não no: o detalhe que atrai a atenção do leitor e o faz esquecer 
por um momento a totalidade da obra vale por esta, não porque a represente, mas porque instaura 
um novo ponto de vista para pensa-la. Há muitas formas de pensar o ensaio. Contudo, ao invés de 
definir as condições de possibilidade, considero os termos de ‘pensabilidade’ do ensaio. Em lugar de 
uma categoria ou gênero, gostaria de conceber o ensaio antes como um modo, retórico ou poético, de 
compor, de montar, um modo de partir de ‘enunciados’. Em outros termos: tento sondar a que ponto o 
ensaio pode ser tomado como uma linguagem da experiência, como uma linguagem que modula de um 
modo particular a relação entre experiência e pensamento, entre experiência e subjetividade, e entre 
experiência e multiplicidade. Parto da hipótese de que a obra de Francis Alÿs constitui uma operação-
ensaio no pensamento, na escrita e na vida. É como se fosse, ela mesma, também, uma operação sobre 
o ensaio. A questão seria o modo como Alÿs opera sobre o ensaio, para fazê-lo habitável e operativo, 
além de seus limites históricos. As obras de Alÿs são reconhecidas por utilizar métodos alegóricos para 
abordar diversas realidades políticas e sociais de diferentes cidades do mundo, e documentam essas 
experiências em ensaios fílmicos, livros, instalações. “Políticas del ensayo” figura o caso ambíguo da 
América Latina com a Modernidade, que dispõe uma reformulação por parte da arte dessa formação 
discursiva. O que faz Alÿs, em um arquivo audiovisual é ‘renderizar’ a percepção da temporalidade a 
partir da disjunção constitutiva da banda sonora – gravada previamente com o depoimento do crítico 
e historiador da arte mexicano Cuauhtémoc Medina – e da banda visual – criando uma cena onde 
diversas dimensões tempo/espaço operam dentro ‘do quadro’ a partir de motivos visuais. A disjunção 
constitutiva do filme-ensaio parece afirmar que sua política reside em deter-se no sem fim de sua 
‘medialidade’. Enfatiza Medina que essa antinomia também permeia a história da arte como disciplina 
humanística, e essa é minha sugestão: a história da arte nasce de uma crise – sempre implicitamente 
suposta, às vezes dramaticamente pronunciada. 
Palavra-chave 1: Arquivo 
Palavra-chave 2: Filme-ensaio 
Palavra-chave 3: America Latina

SESSÃO 4 [COORDENADORA: ADRIANA KOGAN]

Pia Gutierrez Diaz (Universidad de Santiago de Chile/FONDECYT) Representación y documento: 
Problemáticas en el teatro chileno.

La incorporación de documentos como una de las materialidades de la escena señala una pregunta por 
las formas y eficacia de la representación teatral. En el contexto chileno, dicha interrogante ha guiado 
el trabajo de algunos autores, llevándolos a repensar el estatuto de lo teatral y las relaciones con el 
espectador. Esta ponencia propone reflexionar en torno al trabajo de dos teatristas que a pesar de 
ser de generaciones muy distintas, elaboran poéticas que tensionan estas cuestiones: Isidora Aguirre 
(1919) y Paula González (1983), para establecer algunos procedimientos para la representación. 
Ambas artistas en su labor creativa disputan el uso del documento en y para la escena y a partir de 
ahí discuten con el relato de la historia oficial, con las nociones de archivo imperante e, incluso, con 
el estatuto de lo documental en el contexto artístico y burocrático. En momentos históricos distintos, 
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el trabajo de estas dos teatristas resiste a una naturalización de lo documental en la escena chilena 
que como investigadores nos pone ante una nueva disyuntiva que se extiende hacia las formas en que 
ambos proyectos han sido documentados o archivados. El asunto en cuestión adquiere así un doble 
camino, en tanto el documento que se problematiza en el teatro, pensando el propio teatro como 
un archivo, y el regreso de lo teatral como objeto que debe o puede ser documentado. Como corpus 
central para explorar estos conflictos, se considerará Los que van quedando en el camino (1969) de 
Isidora Aguirre y Ñi pu Tremen (2008) de Paula González, trabajos que dialogan con otros usos de lo 
documental en el contexto del arte contemporáneo. 
Palavra-chave 1: teatro chileno 
Palavra-chave 2: archivo 
Palavra-chave 3: documento

Mario Cámara (UBA) Mis documentos Sobre algunos usos de la foto carnet y el retrato en la 
literatura y el arte chileno: Zurita, Eltit, Altamirano, Dittborn

Toda fotografía nos convoca como testigos potenciales de una escena irrepetible. La cámara penetra y 
extrae un intervalo, una fracción de tiempo que convierte en visible para ofrecerla a nuestra mirada. En 
la foto carnet, sin embargo, prima la ilusión del encasillamiento. El rostro es encuadrado y tipificado 
por el poder. Se construye allí un simulacro de identidad colocando en segundo plano aquello único 
y singular que todo rostro posee. Como sostiene el crítico chileno Ronald Kay, “al aceptar el sujeto 
esta pasada de gato por liebre, abdicando en su propia cara a lo único e intransferible a que aspira 
-nada menos que a su propia identidad- éste comete (sin saberlo) su primer y fundamental delito, 
el de ser cómplice (y no víctima) del chantaje, al entregar y ceder lo inalienable. Cualquier delito 
posterior se hace inmediatamente plausible y reconocible en s u imagen, a consecuencia de que el 
sujeto en cuestión fue captado por el lente infraganti, con las manos (la cara) en la masa, cometiendo 
su primer delito -la enajenación, con el consentimiento y la prestación de su propio cuerpo, de lo 
único irrenunciable- que indeleble quedó fotográficamente inscrito en su rostro, para ser citable en 
y por la foto antropométrica en cualquier otra ocasión, corroborando su calidad de delincuente”. Me 
propongo reflexionar sobre algunos usos de la foto carnet, y del retrato en general, que realizaron una 
serie de escritores y artistas chilenos durante fines de los años setenta y los años ochenta, como por 
ejemplo la foto carnet que utilizó el poeta Raúl Zurita para su libro Purgatorio (1979), la foto carnet 
que proyectó Diamela Eltit en su performance “Zona de dolor” realizada en 1980, la acción “Viuda”, 
realizada por el CADA en 1985, la serie Retratos de Carlos Altamirano y algunas de las instalaciones de 
Eugenio Dittborn como Cuadros de honor (1979). Esos usos, materializados a través de procedimientos 
y dispositivos específicos, disputaron contra el olvido, contra la serialización y normativización, 
buscando reponer la precariedad de una vida o su carácter singular y excepcional. 
Palavra-chave 1: foto carnet 
Palavra-chave 2: serialización 
Palavra-chave 3: singularidad 
Palavra-chave 4: memoria y olvido

Florencia Garramuño (Universidad de San Andrés) La singularidad expuesta

¿Cómo se exhibe, hoy, un pueblo? ¿Y qué pueblo se exhibe, cuando se exhibe un pueblo? La supervivencia 
de dos de las tradiciones más fértiles en la exposición de los rostros de los pueblos – la fotografía 
documental y el retrato – en dos conjuntos fotográficos contemporáneos recientes de Gian Paolo Minelli y 

de Claudia Andújar permiten explorar el modo en que algunos dispositivos de la fotografía contemporánea 
apuntan a trascender la mera mostración de una apariencia de lo real – la fotografía en su carácter indicial – 
para articular un discurso que expone el ser-en común de algunas comunidades. El retrato despojado de su 
culto a la personalidad, los encuadres y desencuadres de ciudades y espacios, el relevamiento de lugares y 
el montaje documental, o el cruce entre la fotografía documental y la fotografía conceptual permiten pensar 
estos ensayos fotográficos contemporáneos como dispositivos para la exposición de una singularidad plural 
que discute nociones de pueblo y comunidad. Trabajaré especialmente con La piel de las ciudades, de Gian 
Paolo Minelli, y A vulnerabilidade do ser, de Cláudia Andújar, sobre los Yanomamis. 
Palavra-chave 1: documento 
Palavra-chave 2: fotografia 
Palavra-chave 3: Minelli 
Palavra-chave 4: Andujar

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [COORDENADORA: VICTORIA COCCARO]

Florencia Malbran (New York University Buenos Aires) Dobles: Opinião 65 entre el pasado y el 
presente

Hélio Oiticica baila, dentro y fuera del Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, durante la primera 
presentación pública de sus parangolés en la exposición Opinião 65. Oiticica protagonizó entonces uno de 
los episodios más famosos del arte brasileño. Medio siglo después, en 2015, el MAM revisó la exposición 
y ofreció una reconstrucción titulada, también, Opinião 65. Esta reconfiguración puso de manifiesto la 
supervivencia de la Opinião 65 original más allá de sus limites temporales y subrayó, simultáneamente, 
el carácter efímero de gran parte de las muestras de arte contemporáneo, pero, ademas, la repetición o 
nuevo montaje enfatizó los problemas que anidan en las obras de Oiticica. ¿Cómo exhibir el parangolé? 
¿Qué hacer con el dilema que opone la participación de los espectadores y su interacción con las obras 
a la preservación de la integridad material de las mismas? ¿El tiempo de las performances de Oiticica 
era el presente, el momento de su propia manifestación, y por lo tanto su documentación es imposible? 
Se analizará Opinião 65 en tanto doble dislocado, una nueva presencia ‘in absentia’ que no solo produjo 
deslizamientos en el tiempo sino que desconstruyó, las oposiciones original/copia, performance/
documento, objeto/contexto, performance/transitoriedad, alto/bajo. La complejidad de estos pliegues y 
fisuras se torna fundamental para comprender el estatuto del arte hoy. Oiticica y las exposiciones en las 
cuales se muestran sus obras proponen desplazamientos entre lo documental y lo testimonial, y llaman a 
renovar conversaciones sobre la conservación de la memoria y la intervención del arte en la actualidad. 
Palavra-chave 1: Exposiciones 
Palavra-chave 2: Documentación 
Palavra-chave 3: Performance 
Palavra-chave 4: Intervención

Adriana Kogan (UBA) El uso de materiales “no estéticos” en los Bólides, Popcretos y Babilaques

A partir de principios de los años 60 en Brasil se produce en un conjunto de obras plásticas y poéticas 
una apertura hacia materiales hasta entonces considerados “no estéticos”. Es el caso, por ejemplo, de 
la serie de Bólides que Hélio Oiticica produce entre 1963 y 1980; también de la serie de Popcretos 
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que Waldemar Cordeiro y Augusto de Campos desarrollan en 1964; y de la serie de Babilaques que 
Waly Salomão realiza entre 1975 y 1979. En los tres casos, se trata de proyectos poético-plásticos 
que son imaginados por sus artistas como series, es decir, como obras que tienen independencia 
entre sí, pero que adquieren mayor potencia al formar parte de una propuesta estética más amplia. 
A su vez, son obras que se formulan en un espacio liminar entre la dimensión visual y la dimensión 
verbal y que remiten (aunque sea de modo tácito) a un marco de referencias común, que se organiza 
en torno a tradiciones artísticas afines. Es el caso, por ejemplo, de la presencia de aquello que los 
Poetas Concretos dieron en llamar en los años 50 el aspecto verbivocovisual del lenguaje, y también 
lo que en los años 70 será la fórmula de Hélio Oiticica “Experimentar lo experimental”. En el caso de 
los Bólides, se trata de recipientes de circulación masiva que son rellenados con materiales orgánicos 
como madera, metal, carbón, vidrio, piedras y legumbres, con los cuales el espectador establece una 
relación de contacto sensorial. De este modo, se trata de objetos de uso cotidiano que dentro de la obra 
y a partir de los diferentes rellenos, adquieren una dimensión estética. En el caso de los Popcretos, se 
trata de “collages verbales” que combinan imágenes y frases tomadas de diarios y revistas. Es decir, 
son poemas cuya materialidad está hecha de restos del lenguaje de masas (citas, frases hechas, íconos) 
que pasan a formar parte de un orden estético que los resignifica. En el caso de los Babilaques, se trata 
de “performances poético-visuales” compuestas por textos manuscritos en cuadernos espiralados, que 
son presentados a través de registros fotográficos que generan los contextos espaciales en los cuales 
esos cuadernos están inscriptos, a veces acompañados por la presencia de las manos. Así, los registros 
manuscritos de lo cotidiano pasan a formar parte de una organización visual, espacial y sensorial en 
el marco de la cual adquieren un valor estético. Se trata, en este sentido y en relación con el eje del 
simposio, de reflexionar acerca de obras en las que el estatuto estético se ve contaminado por el uso 
de materiales “no estéticos” que hasta entonces habían permanecido por fuera de los límites del arte. 
Materiales que podría pensarse que funcionan como “documentos de lo real”, que reconfiguran de 
manera inédita la relación entre las prácticas artísticas y las prácticas vitales. 
Palavra-chave 1: material estético 
Palavra-chave 2: material no estético 
Palavra-chave 3: prácticas artísticas 
Palavra-chave 4: uso

Biagio D’angelo - Per documenta. A textualidade amnésica de Rosângela Rennó

Na série Imemorial (1994), Rosângela Rennó, como já tinha ocorrido em exposições fotográficas e 
instalações anteriores (Atentado ao Poder, 1992 e Candelária, 1994), opta para a utilização de imagens 
de arquivo como documentos que forçam a complexa dicotomia memória-esquecimento. A intenção 
documentária é usada em prol do resgate de uma narração historiográfica amiúde censurada ou 
sepultada pelas instâncias de um poder repressivo. Imemorial recolhe fotografias de pessoas que 
trabalharam na construção de Brasília e foram fotografadas como registro, de caráter administrativo e 
com características técnico-científicas para documentação dos trabalhadores que foram dispensados 
por motivo de morte. Rosângela Rennó se apropria, portanto, de fotografias de caráter documental ou de 
registro de fotógrafos anônimos para desvendar a carga ética de significados dados pelo distanciamento 
histórico às imagens fotográficas. Por meio dos documentos, Rennó propõe que a fotografia se transfira 
de uma visão intimista e sentimental para finalmente entrar no domínio da esfera coletiva. Às vezes pode 
acontecer, como em Arquivo Universal (1993), que o próprio documento perca seu recurso fotográfico 
para obrigar o espectador a transformar o texto em imagens mentais. A notícia relatada pela história 
dos jornais da época substitui assim a ferramenta fotográfica. Como escreveu Paulo Herkenhoff (1996), 

a proposta de Rennó é a verdadeira “revelação” da fotografia. Com efeito, quase alegoricamente, ela se 
revela em seu caráter epistemológico, lugar de trabalho e de conhecimento. Os documentos assumem, 
desta forma, uma significação ética. A foto se converte no espaço dos oprimidos, uma possibilidade 
de resistência política, por um lado, e “the healing of post-traumatic muteness” (Azoulay, 2007), pelo 
outro. A foto é também e apenas um acontecimento que se produz por uma série infinita de encontros, 
como sublinhado pelas reflexões de Ariella Azoulay (2011). Trata-se logicamente de encontros 
utópicos, mas que obrigam o espectador a participar daqueles horrores da História aos quais a foto 
permite visibilidade. O documento não fica inerte e interroga o espectador : olhar ou desviar o olhar? O 
documento precisa ser legitimado e acolhido constantemente: ele é um “texto” maciço, imponente, que 
incita a liberdade e a ética do espectador : « (it) need continually to be performed and tested in every 
specific context » (Bishop, 2011). Na ética do olhar e do ver, como sugerido por Sontag (2001), Rennó 
modifica documentos anônimos em objetos simbólicos que saem da sombra e do silêncio, em textos 
“amnésicos”, porque perdem sua aura poética, e que encarregam seus leitores-espectadores a fazer 
experiência de uma responsabilidade moral que reinterpreta a História. 
Palavra-chave 1: fotografia 
Palavra-chave 2: olhar 
Palavra-chave 3: ética 
Palavra-chave 4: documento

Laura Cabezas (UBA) La rebelión de las masas, o el registro de una herejía: Experiência n°2, de 
Flávio de Carvalho

La ponencia se detendrá en el registro documental de la llamada experiencia n°2 del ingeniero, 
arquitecto y artista plástico brasileño Flávio de Carvalho. Esta experiencia relata y analiza la reacción 
violenta de las masas católicas en una procesión del Corpus Christi, en junio de 1931 y en la ciudad 
de San Pablo, frente a la negativa del autor a quitarse su sombrero verde de la cabeza como signo de 
respeto por el acto religioso. Así, en su ensayo, Carvalho da cuenta, a través de los postulados de la 
teoría freudiana y de la antropología de Frazer, de las ataduras del sujeto en estado de multitud y de la 
posibilidad de una subjetividad libre de las normativas rígidas que impone el catolicismo y la Nación 
como religión secularizada. Antecedente del arte del perfomance que surge en los años sesenta y 
setenta, este experimento psico-social implica un comportamiento y una práctica corporal que, por un 
lado, se enfrenta a las normativas sociales y a las representaciones del poder en el contexto brasileño, 
pero, por el otro, sostiene un tratamiento estético (a través de los dibujos que se integran al libro) que 
aúna arte, accionismo y vida. 
Palavra-chave 1: Flávio de Carvalho 
Palavra-chave 2: performance 
Palavra-chave 3: cuerpo 
Palavra-chave 4: catolicismo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [COORDENADORA: VERÓNICA LOMBARDO]

Jorge Hoffmann Wolff (UFSC) Documentação em Carrera e Leminski

O texto pretende invocar os poetas e ensaístas do título para pensar sobre a relação de ambos com 
o dentro e o fora da literatura, problematizando simultaneamente a ideia de uma separação entre 
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esses dois âmbitos, no sentido das expansões que seus próprios textos postulam. As reverberações 
dessas expansões em suas poéticas serão relacionadas com o conceito de potlatch em Arturo Carrera 
e de inutensílio em Paulo Leminski. 
Palavra-chave 1: Arturo Carrera 
Palavra-chave 2: Paulo Leminski 
Palavra-chave 3: Potlatch 
Palavra-chave 4: Inutensílio

Joaquin Correa (UFSC) O registro nos poemas de Arturo Carrera

Arturo Carrera publicó El Coco en la editorial Vox de Bahía Blanca en 2003, aunque previamente 
había sido incluido, con algunas variaciones, como un capítulo de Historia de la vida privada en 
la Argentina, libro organizado por Fernando Devoto e Mirta Madero. El texto se fundamenta en 
investigaciones realizadas por Carrera sobre Pringles y su barrendero casi mítico, el Coco. Entre la 
escritura del registro y el documental, las escenas se van sucediendo como pequeñas viñetas de una 
crónica cubista en verso. Ese procedimiento puede vislumbrarse, también, en las “Datas” de Potlatch 
y, a partir de ahí, podría adivinarse en otros poemas y textos anteriores. La propuesta es detenerse 
en esa relación entre registro, documento y poesía que descubre, al mismo tiempo, un trabajo con la 
memoria y la escritura, con la escritura de la memoria. 
Palavra-chave 1: Registro 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Arturo Carrera

Lucía Teninna (UBA) Saraus de las periferias de Brasília: voces fuera del Eje

Esta ponencia se encuentra en el marco de una investigación incipiente que pretende analizar 
las publicaciones literarias de las periferias de la ciudad de Brasília que circulan por los saraus 
y slams de esas regiones, tomando como ejes centrales el “Sarau da CM”, el “Sarau Complexo”, 
el Slam “A Coisa tá preta” y el “Slam das Minas”, situados en las regiones administrativas de 
Ceilândia y de Samambaia. El foco estará en el uso del mapa de Brasília en tanto documento. 
La pregunta guía de este trabajo es ¿cómo se representa la identidad brasiliense desde un 
posicionamiento marginalizado dentro del Distrito Federal en base al esquema del Plano 
Piloto? El análisis de esa problemática se centrará, por un lado, en la complejización de la 
idea de ser “brasiliense” a partir de la consideración de una idea dinámica de “identidad”, tal 
y como lo sostiene Stuart Hall (2003), quien afirma que la identidad en la posmodernidad 
está marcada por la sobreposición de distintas y variadas camadas creadas por las diásporas 
continuas producidas por los flujos migratorios. Por otro, se profundizará sobre las geografías 
afectivas montadas sobre la cartografía original de Brasília, tomando en algunos poemas que 
refieren directamente al DF como también el mapa de encuentros poéticos que viene creciendo 
desde hace pocos años en las regiones periféricas. Esta ponencia se concentrará, también, 
en señalar las diferencias y similitudes que existen entre aquellos encuentros poéticos y los 
realizados desde el 2001 en las periferias de São Paulo (Tennina, 2015), en tanto constituyen 
una referencia central en la asociación de la práctica sarau con la afirmación resignificada de 
un posicionamiento periférico. La metodología llevada a cabo en la realización de esta ponencia 
consiste en un trabajo crítico alrededor de los textos y un trabajo de campo realizado en los 

saraus de las regiones administrativas del DF, en el marco del cual se vienen realizando una 
serie de entrevistas semi estructuradas con sus poetas y frecuentadores. 
Palavra-chave 1: Saraua 
Palavra-chave 2: Periferias 
Palavra-chave 3: Brasilia 
Palavra-chave 4: Mapa

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7 [COORDENADORA: FLORENCIA DONADI]

Carlos Eduardo Schmidt Capela (UFSC) Técnicas mistas, místicas

Ao assinalar a presença de diferenças substanciais entre a história e a poesia, Aristóteles estabelecia, 
quiçá malgrado seu, uma relação vital entre aqueles campos de conhecimento. Tal vinculação 
encontraria longevidade espantosa, pois mesmo na modernidade, e desde então, mantém-se como 
um tema de alto apelo popular, e também uma preocupação (obsessão, talvez) premente para artistas 
e intelectuais. Decorrência, de um lado, do êxito obtido por matrizes expressivas antes sobretudo 
latentes, com realce para os relatos em prosa e modalidades menos cifradas de figuração pictórica 
(pinturas históricas, cenas cotidianas, retratos, paisagens), e, de outro – segmento que prolonga 
e se combina com o anterior, e ademais proporciona, como plus decisivos, a reprodutibilidade e a 
distribuição de agenciamentos –, do surgimento de novos recursos técnicos que facultavam uma 
apreensão menos artesanal do entorno em que viviam as pessoas: imprensa, fotografia, registros 
fonográficos, cinema, vídeo, que confluem no jornalismo e alteram radicalmente o acesso humano 
ao compartilhamento dos sentidos (as captações da técnica, que com seus aparelhos funciona como 
mediadora, tendem a ser ideal ou potencialmente consideradas realistas). Na raiz da distinção 
aristotélica estava presente, embora em elípse, a postulação da existência de evidências que indicassem 
o caráter irrefutável de acontecimentos abordados no campo da historiografia, isto é, testemunhos 
e documentos comprobatórios. Aquelas técnicas, assim, passam a atuar de maneira decisiva nesse 
processo de imbricamento entre fatos e ficções, pois descortinam, de um modo até agora insuperável, 
possibilidades de captação, e criação, de instantâneos do mundo. A reflexão a ser apresentada parte do 
episódio do esforço de atestar, através da fotografia, a autenticidade do “sudário de Turim” (com apoio 
de outros experimentos científicos, efetivas performances visando à proclamação da verdade do Uno), 
um momento em que o empirismo documental toma o lugar, mas paradoxalmente as incrementa, de 
modalidades tradicionais de afirmação de verdades transcendentais, até então fundadas notadamente 
em testemunhos. Tal evento é posto como um sintoma do movimento pelo qual uma personagem 
que atua como pendant do Cristo, o Judeu Errante, deixa de ser sobretudo tomado como garantidor 
da soberania divina (pois sua mera existência enquanto ser privado da morte e condenado a errar 
confirma o poder do Pai, e sua presença no evento da crucificação testemunha a veracidade do relato 
canônico, no qual o papel que lhe é reservado notadamente se resume ao de superstes), e passa a 
possibilitar a disseminação de narrativas (ficções literárias, teatrais e fílmicas) em que ela figura em 
franco antagonismo face ao plano divino, colocando em questão inclusive o absolutismo da tecno-
ciência. Porque a fratura na perspectiva teleológica advinda da fragmentação da lenda fundadora que 
deu lugar ao Judeu Errante, e o imobilizara, constesta tanto a fé religiosa quanto a crença científica em 
suas pretensões de estabelecer e afirmar versões irrefutáveis de eventos e fenômenos. A discussão 
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proposta, então, pleiteia colocar a pulverização de narrativas baseadas na personagem em diálogo 
com o emprego, na arte atual, de supostas ou efetivas referências documentais, isto é, com um 
procedimento artístico que desestabiliza, uma vez mais, os limites entre imaginação e realidade. 
Palavra-chave 1: ficção e realidade 
Palavra-chave 2: errância 
Palavra-chave 3: ciência e misticismo 
Palavra-chave 4: mediações técnicas

Mayumi Senra Aibe (PUC-Rio) Documentar silêncios herdados: as fotografias de Chikako 
Yamashiro em Okinawa

Os projetos fotográficos da artista japonesa Chikako Yamashiro encaram o legado da Segunda Guerra 
Mundial, instigados pelas ausências, falhas e disputas em torno da documentação sobre a Batalha de 
Okinawa, que dizimou mais de um quarto da população civil local. A artista nasceu em Naha, capital 
da ilha de Okinawa, localizada no sul do Japão. Em 2007, o Ministério da Educação japonês aprovou 
revisões no texto de livros didáticos de História usados nas escolas públicas do país, de modo a 
minimizar tanto a responsabilidade do governo quanto a participação do exército nas atrocidades 
ocorridas em Okinawa durante a guerra, sobretudo os suicídios em massa cometidos em vilarejos da 
ilha. Na época, Yamashiro passou a visitar asilos em Naha e a participar e promover encontros com 
grupos de sobreviventes da batalha, o que resultou nas séries de fotografias Herança Virtual, de 2008, 
e Coro da Música, de 2010. No Japão pós-guerra, a prática artística de Yamashiro desafia a suposta 
falta de documentação “científica” a respeito da morte de civis na Batalha de Okinawa, usada como 
justificativa para se censurar nos livros didáticos os testemunhos dos sobreviventes. De acordo com 
seus relatos, militares coagiram comunidades locais a cometerem suicídio e, até mesmo, assassinato 
de membros de uma mesma família. As fotografias produzidas pela artista provocam a reflexão sobre 
a experiência de se ouvir silêncios herdados da geração que viveu a guerra na Ásia e, hoje, transmite 
seus últimos testemunhos. Nelas, é possível “ver” silêncios. Ou, se tentarmos outras palavras, “ouvir 
visualmente” feridas caladas, porém ainda ressonantes. Esses registros fotográficos de Yamashiro 
são sensíveis às marcas sutis acumuladas e sobrepostas ao longo de décadas de silêncio. No caso dos 
sobreviventes vivendo em asilos de Naha, muitos falaram pela primeira vez sobre suas experiências 
na guerra, motivados pelas alterações no livros de História. Uma das fotografias mostra o momento 
em um grupo de idosos não conseguia mais se expressar com palavras e, a partir de uma provocação 
de Yamashiro, passou a fazê-lo tocando o corpo da artista. Assim, em diálogo com obras e ensaios 
reunidos no projeto artístico-teórico Zansh? no oto: ajia, seiji, aato no mirai e (traduzido nos Estados 
Unidos como Still Hear the Wound: Toward an Asia, Politics, and Art to Come), do qual participa, 
Chikako Yamashiro sonda em suas fotografias silêncios e murmúrios transmitidos entre vivos e 
mortos, de modo a ocupar espaços de testemunho e legado normalmente considerados esvaziados 
ou até inexistentes pela ausência de documentos oficiais atestando sua legitimidade. Ao propor tratar 
dessas fotografias neste simpósio sobre a condição documental nas práticas artísticas e literárias, meu 
interesse é pensar como a arte contemporânea pode criar formas híbridas de narrar e mostrar o que 
está silenciado nos processos de documentação autorizados pelos sistemas de poder e, a partir de suas 
falhas, margens e interstícios, torcer noções como “documento”, “real”, “passado”, “memória” e “legado”. 
Palavra-chave 1: silêncio 
Palavra-chave 2: Japão pós-guerra 
Palavra-chave 3: noção de “documento” 
Palavra-chave 4: fotografia como prática artística

Victor Manuel Ramos Lemus (UFRJ) A crônica e o lugar da literatura na América Latina

O escritor mexicano Jorge Volpi, em 2008, publicou Mentiras contagiosas, um livro de ensaios em que 
estabelecia um balanço sobre a literatura contemporânea. Em um dos ensaios de abertura do texto, 
“De parasitos, mutaciones y plagas”, afirmava enfaticamente: “Frente a la plaga que representan las 
novelas de género, es posible distinguir una mutación de la novela artística que empieza a gozar de 
gran vitalidad: se trata de la simbiosis entre la novela y el ensayo.” Sem forçar demais os argumentos, é 
possível entender nessa afirmação que junto com o ensaio, se inclui também o discurso historiográfico, 
a crônica e em geral todos os gêneros em que “o factual” estabelece um contraponto com “a ficção”. 
Complementário a isso, Leonardo Padura afirma, no epílogo do seu livro La memoria y el olvido, “Yo 
quisiera ser Paul Auster. (Ser y estar de un escritor cubano)”, publicado em 2012, que ao contrário 
dos escritores europeus ou norte-americanos, o escritor latino-americano nunca é consultado para 
falar apenas sobre suas técnicas de ficção, e sim sobre aquilo que está “fora” do literário, quer dizer, 
das margens da ficção: “yo desearía ser Paul Auster, sobre todo, para que cuando fuese entrevistado, 
los periodistas me preguntasen lo que los periodistas suelen preguntarles a los escritores como Paul 
Auster y casi nunca me preguntan a mí -y no por la distancia sideral que me separa de Auster. [...] 
El caso es que resulta muy extraño que a alguien como Paul Auster lo interroguen sobre los rumbos 
posibles de la economía norteamericana, o quieran saber por qué se quedó viviendo en su país durante 
los años horribles del gobierno de Bush Jr.” Talvez seja por isso que escreveu o magistral El hombre 
que amaba a los perros, texto em que, misturando o ficcional à pesquisa minuciosa sobre as biografias 
de Leon Trotski e Ramón Mercader, faz uma alegação sobre o viés stalinista do comunismo cubano. 
O encanto do seu romance, portanto, reside não apenas na feição formal e estética com que está 
construído, mas também, e principalmente, pela dimensão ensaística, historiográfica e até cronística 
que o constitui, o que explica o levantamento minucioso dos personagens históricos, o sabor ensaístico 
de muitas passagens em que a ficção se revela essencial, e o tom cronístico dos tempos do chamado 
“período especial” pelos que Cuba passou após o colapso da ex União Soviética. A partir das palavras 
de Volpi e Padura é possível pensar que na América Latina, a literatura não é uma esfera “pura”, mas 
sim um território em que se cruzam distintas experiências textuais. Refletir sobre essa especificidade é 
o objetivo desta comunicação. 
Palavra-chave 1: Literatura hispano-americana contemporânea 
Palavra-chave 2: Romance e ficção 
Palavra-chave 3: Romance, crônica, ensaio e história 

SESSÃO 8 [COORDENADOR: MARIO CAMARA]

María Florencia Donadi (Universidad Nacional de Córdoba) A Amazônia que eu vi: palabra, 
imagen, documento en Mário de Andrade

Entre mayo y agosto de 1927, Mário de Andrade viaja al Norte de Brasil, en una “excursión al rio 
Amazonas”, como la titulará el Diario Nacional al entrevistarlo a su regreso. Durante ese viaje, el autor 
asegura haberse limitado a esbozar algunas notas que más adelante tomarán cuerpo en un libro de 
viajes: O Turista Aprendiz. Nada menciona por entonces sobre las fotografías tomadas durante los 
casi tres meses de itinerario “por el río Amazonas hasta Perú, por el Madeira hasta Bolivia y por 
Marajó hasta decir basta”. Mucho se ha dicho sobre la condición de esas notas que, organizadas por 
el autor hacia 1943, serían editadas póstumamente como un diario de viaje, “Nesse gênero híbrido 
ou de fronteira” (Ancona, 2015: 33) que es a la vez crónica y narrativa de viajes. Sin embargo, es en la 
tensión (y no –únicamente- en la fusión, síntesis o complemento) entre esas anotaciones (reescritas 
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y corregidas varias veces, como puede verse en las versiones dactilográficas) y las fotografías (que 
permanecieron como archivo personal, sin indicio de que debieran incluirse en el libro) que se expresa 
lo que denomino un proceso de inscripción de la mirada, que se aproxima mucho más de un uso y 
apropiación documental que en la palabra. Ahora bien esa apropiación documental no implica un 
testimonio objetivable sino, justamente, la posibilidad de dar a ver y hacer aparecer una experiencia. 
Es, de alguna manera, analizar entre la escritura y las fotografías, aquello que Benjamin denominó 
una relación crítica entre palabras e imágenes. Esa perturbación recíproca, a su vez, puede entenderse 
como la puesta en acción de una inversión que hace hablar a las imágenes: si los periódicos de la época 
(como el Diario Nacional en que Mário de Andrade escribía) construyen, por un lado, una imagen de 
una Amazonía fantasma y misteriosa (en cuyas “fauces” desaparecen exploradores como Fawcett) 
y, por otro, al indio como un espectro, un “muerto vivo” o una “aparición misteriosa”, durante su 
viaje Mario de Andrade presenta, entre muchos tipos diferentes de fotografías, a los “tapuias” en su 
rostridad y en su dolor (esa “dor miúda” que se menciona en 22 de julio), en su presencia y cuerpo y, 
contrariamente, a los fantasmas del progreso en las ruinas dejadas por la “civilización” que aparecen 
como fantasmagorías, ilusiones o miragens en fotografías de paisajes vacíos. Es esa mirada inscripta 
ópticamente la que inquieta y, quizás, produce al enmarcarlas (Butler) un efecto de vidas reales. Ese 
proceso de inscripción de la mirada se nos ofrece como “el Amazonas que yo vi”, en las imágenes 
fotográficas y, asimismo, en esas otras imágenes-palabras, algunas metáforas que se dispersan entre 
las anotaciones. La relación entre ambas no es de complementariedad, de ilustración, sino de ironía 
crítica, en algunos casos, y de tensión no sintética en otros. La legibilidad de las imágenes implica no 
sólo que éstas convocan a la palabra para describirlas o darles sentido, sino que “las imágenes son 
capaces de conferir a las palabras mismas su legibilidad inadvertida” (Didi-Huberman, 2014: 17). 
Palavra-chave 1: Mário de Andrade 
Palavra-chave 2: fotografía 
Palavra-chave 3: Amazonia 
Palavra-chave 4: efecto documental

Miguel Caballero Caballero (Princeton University) Brasília como documento (1975-1987)

Debates cruciales precedieron la inclusión de Brasília en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO en 1987: ¿qué consecuencias conllevaría para la noción de patrimonio proteger una ciudad 
recién construida? ¿Qué dimensión de Brasília es la que necesitaba ser protegida y preservada? 
Entre los criterios considerados por la UNESCO, hubo una disputa explícita entre la protección de la 
ciudad modernista en tanto “logro artístico singular” frente a la protección en tanto manifestación 
histórica total y última de una concepción urbanística modernista ya en desuso. Esta tensión entre 
la naturaleza artística y la naturaleza de documento histórico se remonta a la tradicional distinción 
entre los valores del monumento de Adolf Riegl en El culto moderno a los monumentos (1903). En 
esta presentación rastreo los orígenes de esta polémica proteccionista sobre Brasília desde mediados 
de los 70; momento en que nuevas memorias sobre la construcción de la capital comenzaron a 
publicarse de nuevo, tras años de silencio impuesto por la dictadura al proyecto desarrollista de 
Juscelino Kubitscheck (JK). Analizo dos memorias en concreto, las de JK, Por que construí Brasília 
(1975), y las del pioneiro Manuel Mendes, Meu testemunho de Brasília (1979). Sin explicitarlo, ambos 
estaban reivindicando que la noción monumental de Brasília se ampliara al canteiro de obras, esto 
es, que Brasília en tanto monumento no consistiera tan sólo en el Plano Piloto diseñado por Costa o 
los edificios de Niemeyer, sino también en la historia de su construcción. En ambos casos, entender 
el canteiro de obras de Brasília como documento histórico servía para argumentar la naturaleza 

democrática de la ciudad: la dictadura pudo apropiarse del proyecto artístico-monumental, pero no 
del archivo, la historia y la memoria de la construcción. Asimismo, argumento que estas memorias se 
publican contemporáneamente a un proceso de transformación radical en la noción del patrimonio 
en Brasil, determinado por el nombramiento de Aloísio Magalhães como presidente del Instituto 
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Magalhães puso en el centro la diversidad: el 
patrimonio que Brasil debía preservar era, ante todo, el de la diversidad de culturas que lo forman 
(prácticas, rituales, comunidades), con especial énfasis en las culturas africanas y amerindias, antes 
excluidas de las consideraciones patrimoniales; esto es, pasar de una caracterización histórico-
artística a una histórico-antropológica del patrimonio. En definitiva, esta presentación toma como 
objeto las diatribas en torno a la preservación de Brasília en los años 70-80 para abordar las siguientes 
cuestiones teóricas: la naturaleza histórica y artística de los monumentos en la posmodernidad, la 
compatibilidad entre las nociones de monumentalidad y democracia, y el desarrollo de la noción de 
intangibilidad tanto en la obra de arte como en la noción de archivo. 
Palavra-chave 1: documento 
Palavra-chave 2: patrimônio 
Palavra-chave 3: arquitetura moderna 
Palavra-chave 4: Brasília

Alvaro Fernández Bravo (Conicet) Regresos al hogar, regresos del pasado

Esta comunicación propone explorar el tópico del regreso al hogar tal como es recuperado el libro 
de crónicas Volverse Palestina (2013), de Lina Meruane. La escritora chilena emprende un viaje a la 
tierra de sus padres, escribe una primera parte del libro en formato crónica y abre un conjunto de 
interrogantes que pueden llevarse a otros experimentos del “regreso a casa” tanto en la literatura 
como en el cine. Cahier d’un Retour au Pays Natal de Aimé Césaire (1947), Formas de volver a casa de 
Alejandro Zambra (2012) o, más próximos al género documental, los filmes Santiago (2007) de João 
Moreira Salles y Fotografías (2007) de Andrés Di Tella también recorren esta problemática: regresos al 
pasado y al lugar de los padres que, en algunos casos (Meruane, Césaire, Di Tella), involucran vínculos 
entre Asia, África y América Latina. También la irrupción de una temporalidad superviviente dialoga 
con la cuestión de lo real y el registro documental en el arte contemporáneo. Ahora bien, ¿Es posible 
volver a casa? ¿Puede pensarse como “hogar” el espacio remoto y a menudo desconocido donde los 
padres nacieron y al que los cronistas contemporáneos intentan regresar? ¿Qué huellas y preguntas 
despierta el intento de volver y que cambios se producen en la identidad del sujeto a partir de un 
tránsito que “lo da vuelta”? Volverse o voltar-se poseen en español y en portugués una densidad 
semántica: aluden al regreso pero también al cambio de estado que afecta la subjetividad. Estas obras 
recuperan esta problemática partir de la cual se articulará el ensayo. 
Palavra-chave 1: Crónica 
Palavra-chave 2: Viaje a casa 
Palavra-chave 3: Literatura y cine latinoamericanos contemporáneos

Paloma Vidal (UNIFESP) - Conferência performática: Não escrever
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Linguagens (In)Disciplinadas: Os Hibridismos Entre Lite-
ratura E Vida Social

Coordenadores: 
Jaison Luís Crestani (IFPR-Palmas) 
Jacob Dos Santos Biziak (USP-Ribeirão Preto) 
Aline Cristina De Oliveira (UNESP-Assis)

RESUMO: A experiência literária costuma ser designada, especialmente, como um espaço ideal em que 

a linguagem possa exercer sua liberdade e sua indisciplina sem que isso implique, necessariamente, 

em causar a perda de textualidade no enunciado que se presta à leitura do outro. Mesmo em contextos 

nos quais a disciplina, de alguma forma, é altamente exigida, a construção discursiva parece escapar às 

normatizações, sobretudo nos casos considerados mais canônicos da história da literatura. Interessante 

pensar que, em autores reconhecidos por sua “qualidade literária”, há algo muito revelador da indisciplina 

da linguagem, o que entendemos como sua capacidade de se renovar, de pensar a si mesma, de se 

reconstruir dentro do processo de representação da realidade. Considere-se, por exemplo, o caso de 

escritores como Goethe, Shakespeare, Machado de Assis, Guimarães Rosa, José Saramago, entre outros 

notáveis. No entanto, tal indisciplina não se revela somente nos autores estabelecidos como cânone, mas 

também nos menos (re)conhecidos. Talvez, em seu papel de “menor (aparente) expressão”, alguns autores 

encontrem um espaço para experiências consideradas, mais tarde, como revolucionárias esteticamente. 

Mesmo no caminho até o cânone, essa é a trajetória de diversos autores. Nesse sentido, cumpre salientar 

as imbricações entre literatura e imprensa periódica, que se evidencia mais especificamente no século XIX, 

as quais facultam, por um lado, o início de um processo de profissionalização do escritor literário, e, por 

outro lado, cerceia a sua liberdade de escrita, instituindo o que se poderia denominar como dialética da 

liberdade e da alienação. Com a abertura de um mercado dos bens simbólicos, aciona-se todo um “sistema 

de condicionamentos” com os quais o escritor deverá defrontar-se obrigatoriamente no decurso de sua 

produção artística. A introdução de novos meios de produção e de transmissão da cultura não só estimulam 

formas de escrita igualmente renovadas, como também contribuem decisivamente para a formação de 

um novo modo de raciocínio e, por conseguinte, de maneiras inovadoras de se relacionar com os produtos 

artísticos a serem assimilados. Na caminhada à contemporaneidade, essa renovação vai ganhando maior 

expressão por meio do exercício de construção de hibridismos de linguagem. A própria crítica literária, 

para acompanhar as transformações da literatura, foi-se transformando e trazendo os hibridismos para 

sua práxis: por exemplo, nas articulações com a psicanálise, a análise do discurso, os estudos culturais, a 

“teoria queer”, a desconstrucão etc. Observa-se, enfim, uma interpenetração entre os discursos literários e 

teóricos. Concomitantemente, a vida social é capturada para dentro do texto a ponto de se dizer que, fora 

dele, não existiria nada. Logo, a própria sociedade como um todo surge na/pela obra literária, mas sob 

nova perspectiva e problematização. Nesse sentido, não se fala de sociedade fora do texto; ou seja, sem 

ser mediada ficcionalmente. Por isso, os hibridismos - teóricos e literários - parecem, paulatinamente, 

um caminho mais comum para se representar uma realidade, por si só, já apreendida de forma diferente. 

Dessa forma, este simpósio busca agrupar trabalhos que se propõem a refletir sobre a articulação entre 

os hibridismos linguístico-discursivos e entre a literatura e a representação da vida social ao longo dos 

tempos. Nessa perspectiva, é possível pensar, também, em que sentido a atividade do crítico literário acaba 

sendo afetada e transformada por esses hibridismos. Almeja-se, por intermédio das discussões a serem 

fomentadas, promover uma revisão da crítica da história literária, mediante o estudo da produção, recepção 

e circulação de obras, à luz da localização, organização, análise crítica e disponibilização de fontes primárias, 

tais como acervos pessoais de escritores, correspondências, manuscritos, primeiras edições, periódicos e 

documentos de várias naturezas. Dispensando dicotomias simplistas, esta proposta prioriza abordagens 

dialéticas da simbiose entre literatura e vida social, fundamentadas na combinação da apreciação de 

soluções estético-literárias com a análise da materialidade das obras e com a historicidade das práticas 

de escrita e de leitura (CHARTIER, 2007). Assim, o exame crítico das produções culturais deve considerar 

a complexidade inerente à sua composição material que, embora usualmente negligenciada, também 

se constitui em formas de expressão. Os meios de divulgação não são simples instrumento de difusão 

da virtualidade do texto literário, mas participam determinantemente da construção da identidade e do 

universo de sentido das obras publicadas (MAINGUENEAU, 1996). Portanto, o conhecimento das condições 

de enunciação vinculadas a cada contexto de produção define consideravelmente o percurso da leitura, 

indicando as normas que presidem ao consumo da obra. Da confluência entre a constituição material e 

a componente textual resultam maneiras particulares de fruição do objeto escrito, determinadas pelos 

protocolos de leitura, categorias de leitores e horizontes de expectativas próprios de cada contexto. Com 

base nesses pressupostos, este simpósio pretende promover a interlocução entre estudos críticos sobre 

as interações dinâmicas que se articulam entre a criação artística e os fatores de produção (instituições 

culturais, meios de comunicação, concepções ideológicas, práticas mercadológicas, etc.). 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Sociedade.

PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada apresentação | 20 minutos de debate]

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 

Aline Cristina de Oliveira (UNESP/IFPR-Assis) Faustino Xavier de Novais e a emigração que 
estreitou fronteiras: os desafios de um passeur culturel luso-brasileiro. 

Os diálogos culturais estabelecidos pelos movimentos migratórios do século XIX estão atrelados 
sobremaneira à circulação dos impressos que cruzavam os oceanos através da mediação dos passeurs 
culturels. No intuito de analisar essas conexões culturais e a ação desses mediadores, a presente 
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comunicação coloca em evidência o nome de Faustino Xavier de Novaes, poeta português que 
emigrou para o Brasil em 1858 e, uma vez radicado no Rio de Janeiro, mediou relações literárias luso-
brasileiras e participou na construção de uma cultura letrada no Brasil recém-independente. Analisar 
a contribuição desse passeur significa revisitar o mundo da imprensa oitocentista, a fim de explicitar 
seu engajamento como livreiro num país com índices de 70% de analfabetismo, bem como descortinar 
o universo literário presente no periódico fundado por ele, cujas intenções bilaterais iam na contramão 
da francofilia ascendente no país. Nesse sentido, a inserção de Faustino no processo de formação 
de uma cultura letrada no Brasil pode ser visto sob aspectos distintos, porém não excludentes, pois 
um passeur não necessita, necessariamente, abster-se de aspirações lucrativas em defesa de uma 
“filantropia” cultural. A trajetória desse emigrante lusitano incide sobre o mercado cultural brasileiro, 
que começava a explorar a tríade “autor-obra-leitor” e provocava o desejo de unir ideologias artísticas 
com ascensão econômica. Dentre as investidas de Faustino com vistas a sua própria projeção como 
homem de letras e homem de negócios, a que merece maior destaque situa-se entre os anos de 1862 e 
1863, quando O Futuro: periódico literário luso-brasileiro rebenta no cenário da imprensa nacional. O 
projeto de união entre Brasil e Portugal por intermédio das literaturas de língua portuguesa pretendia 
elevar os dois países ao mesmo patamar intelectual de nações como a França a e Inglaterra, mesmo que 
para isso fosse necessária a defesa de um perfil editorial que se fechasse para tais arquétipos culturais. 
A bilateralidade empreendida pelo periódico não significou, contudo, a superação do sentimento de 
superioridade europeu em relação à América, pois o que se observa é um desequilíbrio no que tange 
às colaborações, uma vez que os autores portugueses foram privilegiados quanto ao espaço concedido 
para publicações no jornal. Ainda que não se possa encontrar em Faustino Xavier de Novais um 
homem absolutamente despido de valores eurocêntricos, não se pode negar sua percepção acerca dos 
princípios de alteridade, bastante incomuns no século XIX. Para além do lugar-comum em que jazia 
a crítica literária, colaborando com as noções de influência, modelo e cópia, a mediação perpetrada 
por Faustino é prova cabal e inequívoca de que as conexões transatlânticas não se davam somente em 
sentido eurocêntrico. Trata-se, pois, de fornecer, a partir dessa relação dicotômica, subsídios para a 
fixação dos conceitos contemporâneos de transculturação e remodelação resultantes de intercâmbios. 
Palavra-chave 1: Faustino Xavier de Novais 
Palavra-chave 2: transferências culturais 
Palavra-chave 3: periódicos 
Palavra-chave 4: passeur culturel

Jaison Luís Crestani (ECA/USP IFPR) A lógica do avesso: a tradição fantástica em Notas semanais, 
de Machado de Assis

Em 1878, o meio literário brasileiro era dominado pelo efeito ruidoso das cenas adulterinas do 
romance O primo Basílio, de Eça de Queirós. Avesso às soluções da estética “realista”, Machado de Assis 
combateu ostensivamente a influência dessas inovações no desenvolvimento da literatura brasileira. 
Em contrapartida, a repercussão dessas novas tendências forçaria o escritor brasileiro a reconhecer 
o ocaso do romantismo e a repensar os caminhos da sua própria ficção. As consequências desse 
impasse criativo adquiririam visibilidade no decurso da sua interação dinâmica com a conjuntura 
editorial do periódico O Cruzeiro, resultando em experimentações e transformações decisivas para a 
sua escrita. No âmbito do jornal, o escritor seria incumbido de continuar seções iniciadas por outros 
colaboradores, como é o caso dos folhetins humorísticos da seção “Fantasias”, assinada inicialmente 
por Rigoletto (pseudônimo do editor-chefe do jornal, Henrique Correa Moreira) e da crônica semanal 
que, sob a sua autoria, passaria a ser denominada pela rubrica Notas semanais. Amparados em 

referenciais que remontam à tradição da sátira menipeia – Diógenes, Luciano de Samósata, Erasmo de 
Rotterdam, entre outros – os textos programáticos assinados por Rigoletto, cuja dominante estilística 
é a irreverência crítica, o humor corrosivo e a experimentação formal, ofereceriam a Machado de Assis 
uma diretriz criativa para a superação dos impasses instaurados pela emergência do código realista. 
Assim, num momento em que a última moda literária do Ocidente amparava-se na objetividade, 
racionalidade e modernidade das soluções realistas, Machado de Assis faz uma opção por revisitar 
e reinventar tradições literárias de um passado longínquo, que remontam à linhagem da sátira 
menipeia, consolidada por Luciano de Samósata. Com base nesse contexto, este trabalho pretende 
averiguar os índices de inovação estética alcançados pelas crônicas da série Notas semanais, por meio 
da apropriação dessa tradição fantástica. Nesses textos que anulam as fronteiras entre a realidade 
e a fantasia, salientam-se como dominantes estilísticos o humor irônico, a irreverência crítica e a 
experimentação formal. Situada no epicentro do processo de transformação da escrita machadiana, 
a importância irrefutável da atividade criativa que resultou nessa coleção heterogênea de textos 
veiculada em O Cruzeiro pode ser aferida por um simples contraponto entre o convencionalismo que 
ainda domina a composição dos folhetins do romance Iaiá Garcia, composto previamente para o fim de 
participar do lançamento do periódico, e a desenvoltura experimentalista das crônicas que compõem a 
série “Notas semanais”. Nesses textos, o cronista defronta-se, recorrentemente, a questão da identidade 
cultural do Brasil e com a conscientização da inaplicabilidade dos modelos de pensamento e de 
representação europeus na definição dos costumes, tradições e práticas sociais peculiares ao cotidiano 
brasileiro. Contrapondo-se à impregnação de teorias e abstrações de procedência estrangeira, o 
cronista faz uma opção deliberada pela análise engenhosa de acontecimentos banais do dia a dia 
citadino, dos quais procura extrair a essência do modo de ser brasileiro. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Notas Semanais 
Palavra-chave 3: O Cruzeiro 
Palavra-chave 4: Sátira menipeia

Antero da Silva Bragança Gomes (PUC-Rio) Visões invisíveis: ficcionalidade e realidade no 
jornalismo literário de Eliane Brum

Sou jornalista por fomação, mas faço Mestrado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade na PUC-
RJ. Uma mistura que reflete o meu projeto de pesquisa atual naquela universidade e reflete o trabalho 
apresentado ao XV Encontro Abralic, de certa forma um recorte da minha dissertação em curso. 
Esta comunicação nasceu de um misto de curiosidade pessoal e profissional: quais são as fronteiras 
possíveis entre literatura e jornalismo? Atualmente, a objetividade das redações é um conceito que 
só satisfaz aos manuais dos jornais. É insuficiente diante da tarefa diária de explicar um ofício cada 
vez mais sujeito a “ficções oficiais”. Nesse sentido, a subjetividade e o artifício literário significam 
a possibilidade de novos relatos sobre “verdades possíveis” e não hegemônicas. Seguindo esse fio, 
minha pesquisa investiga como o jornalismo literário de Eliane Brum usa elementos retóricos de 
ficcionalidade e outras estratégias narrativas da literatura para representar pessoas anônimas. Nessa 
investigação, parte-se da hipótese de que, ao fazer tal movimento em seus textos, Brum desloca 
conceitos rígidos do jornalismo estabelecidos nas redações tais como: critérios de noticiabilidade; de 
objetividade; e de verdade. À medida que minhas primeiras pesquisas avançavam, um outro ponto 
na obra de Eliane Brum foi sendo incorporado à investigação: a questão da invisibilidade social. Em 
suas crônicas-reportagens, publicadas em 1999 no Jornal Zero Hora, tal invisibilidade está associada 
à força do ordinário; do banal; do cotidiano, cuja característica de insignificância, segundo Maurice 
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Blanchot, é marcada por toda a possibilidade de significação. Paradoxalmente, a rua mostra, mas 
também esconde. Daí, surge a pergunta: como Eliane Brum dá a ver “a vida que ninguém vê”? Eliane 
Brum é jornalista e escritora. Tem mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. Embora hoje seja 
colunista do site El Pais, escrevendo sobre temas mais gerais, ela foi, por muito tempo, conhecida, no 
meio jornalístico, como a “Historiadora do Cotidiano”, designação que a coloca em consonância com o 
tema contemporâneo da valorização do “pequeno”. Em suas matérias, Brum frequentemente invertia a 
lógica dos manuais de redação cuja regra é haver notícia quando “o homem morde o cachorro”. Brum 
se debruçava sobre narrativas (comuns) nas quais “o cachorro morde o homem”. Brum também é uma 
escritora de relativo sucesso. Seu único romance (Uma, Duas) foi finalista do prêmio Brasil Telecom. 
Uma das discussões centrais no meu trabalho será a relação entre o ficcional e o real. Muniz Sodré 
observa que, hoje, jornalismo literário tem a ver com a prática do literary journalism (designação 
posterior do “novo-jornalismo” norte-americano). Sodré sustenta que, enquanto o texto literário 
comporta o ficcional e o fictício, o texto jornalístico pode ser retoricamente ficcional, mas não fictício. 
Nas palavras do filósofo francês Jacques Rancière, “não se trata de dizer que tudo é ficção. Trata-se 
de constatar que a ficção da era estética definiu modelos de conexão entre apresentação dos fatos e 
formas de inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira entre razão dos fatos e razão da ficção”. 
Palavra-chave 1: ficcionalidade 
Palavra-chave 2: práticas artísticas 
Palavra-chave 3: hibridismo

Renata Ávila Troca (UFRGS) e Ana Lucia Liberato Tettamanzy (UFRGS) A casa: quem entra e 
quem sai?

Através da metáfora “casa”, apresento uma pesquisa com base na escuta de duas narradoras/poéticas 
da oralidade, Dona Sirley e Dona Enilda. Em vias da simbologia que a “casa” apresenta, Dona Sirley 
é a da rua, a que vive para o que a sociedade dela espera. Sendo agraciada com uma das bolsas de 
Mestre Griô ofertada pelo Ministério da Cultura, anos atrás, esta grande memorista de Pelotas/RS, 
transformou a sua rotina de dentro de casa para atividades e responsabilidades que a rua espera dela. 
Dona Syrlei narra a história de Pelotas a partir de suas experiências pessoais, e uma das formas que ela 
tem de fazer isso é através de oficinas em escolas. A de fuxico, por exemplo, presenteia os participantes 
com retalhos coloridos e diversos que sempre têm alguma mensagem a passar, sejam elas escritas ou 
não. De pequenos retalhos, menos coloridos, os espaços da casa de Dona Enilda uma velha benzedeira, 
também são compostos; só são vistos e evidenciados por aquel@s que a seguem do portão para dentro 
de casa. Ao contrário de dona Syrlei, Enilda é de poucas palavras. Mas seu olhar fala e vê o que o 
silêncio traduz. Vivendo de forma anônima na cidade de Rio Grande, bem recebe a quem em sua casa 
busca a paz espiritual. Suas memórias estão vinculadas à Umbanda. No entanto, mesmo com interesses 
e olhares diferentes para “fora de casa”, ou seja, a sociedade, ambas apresentam performance e 
literatura em sua oralidade. A proposta deste trabalho é apresentar as suas vozes num espaço literário, 
onde a área Letras possa reconhecer a oralidade oriunda de memória e verossimilhança de um passado 
que só existe, agora, no imaginário destas narradoras como texto válido e creditado às poéticas orais 
e de tradição popular. Até agora tem sido mais fácil reconhecer escutas semelhantes a estas e buscar 
referencial teórico para elaborar essa pesquisas em outras áreas humanas, como a antropologia, por 
exemplo. Uma vez que discutindo a essência da velhice, (BEAUVOIR) chego aos elementos externos que 
são referências de vida e sociabilização (HAMPATE BÁ, 1997) às narradoras. A primeira, referindo-se 
à cidade, busca fora de si o que não encontrou em seu interior, enquanto que a segunda, em seu avesso 
e a invenção que fez de seu cotidiano (Certeau e Bachelard), evita a rua para dedicar-se à introspecção 

que a liturgia umbandista (Prandi, Avancini, Oro, Evaristo) lhe ensinou e enriqueceu. A potencialidade 
da voz na poética que está à margem, defendida por Tettamanzy, enfatiza a necessidade de transmitir 
memórias, Pede-se um cuidado porque esta casa, que tanto se abre como se fecha, não poderia estar 
localizada, senão na margem periférica, uma vez que se trata além de duas mulheres (Bezerra), 
negras (EVARISTO) e idosas (EVARISTO). Ou seja, três vezes vítimas do preconceito e discriminação 
social. Porém, a quem chegar aqui, tenho certeza de que não irá desgostar do pão doce feito por 
Enilda, enquanto Syrlei enfeita seus fuxicos e nos encantam, ambas, com suas memórias riquíssimas e 
emocionantes. A autoestima e autovalorização de suas histórias, memórias e vivências fazem como que 
as narradoras teçam um verdadeiro musical com seus olhos, performance e até mesmo silenciamento. 
O resultado que obtive até aqui, através de gravações de áudio e imagem, até aqui, foi perceber a 
independência, elevação da autoestima e autonomia que ambas senhoras demonstraram adquirir 
desde o início de nossas gravações (Dona Sirley em 2013, Dona Enilda em 2015). No entanto, lamento 
diagnosticar, em outras pesquisas, a incredibilidade das poéticas e exploração de vozes, sem valorizar 
a pessoa que ali está narrando, assim como perceber a desvalorização que a oralidade sofre diante a 
escrita, e ainda mais que somos nós, professores e pesquisadores através de projetos e anseios sociais 
que fomentamos esse distanciamento entre essas formas de comunicação. 
Palavra-chave 1: Poética da voz 
Palavra-chave 2: Narrativas 
Palavra-chave 3: Memórias 
Palavra-chave 4: Oralidade

Luiz Antônio da Cruz Júnior (Universidade Federal de São Paulo) Entre ruínas, estilhaços e 
silêncios: os fragmentos literários em Crônica da casa assassinada

Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso, é uma obra que pode ser equiparada a outras 
importantes obras literárias nacionais e internacionais. Ela permite inúmeras leituras e análises, sob 
diversos aspectos e campos. Tida como o ápice romanesco de seu autor e de estrutura complexa, a 
obra cardosiana narra a ruína moral e financeira da família Meneses que, completamente estilhaçada, 
tenta sobreviver aos tempos e condições que vive. A diegese é permeada por temas perturbadores 
como: inveja, adultério, paternidade, incesto e loucura. Por meio de sua arquitetura textual e narrativa, 
nas construções imagéticas e de sentido que faz, é possível tanto deleitar-se quanto horrorizar-se 
com a obra que, por sua vez, traz importantes e questionadores paradoxos, dentre eles: Feio e Belo; 
tradição e novo; sanidade e insanidade; certo e errado. Feita de várias vozes, fragmentária e lacunar, 
que mais esconde que esclarece, a não linear narrativa parece imergir nas questões existências do ser 
e pôr em xeque os valores sociais, expondo, assim, algumas feridas sociais intocáveis para muitos. O 
ambiente melancólico, fechado para o mundo e de constantes embates intra e interpessoais em que 
as personagens vivem, bem como as angústias, as mazelas e questões existenciais das personagens, 
levam os que se debruçam sobre a obra a fazer uma leitura povoada de pensamentos e reflexões. Não 
há dúvidas de que “Crônica da casa assassinada” traz importantes contribuições para as discussões 
de ética, estética e filosofia, afinal, a composição de seu texto se dá a partir de um autor consciente 
destas questões, leitor assíduo, crítico tradutor e estudioso, não só de literatura, mas de filosofia e 
psicanálise, e que parece refletir sobre tudo isso em sua obra e trazer suas reflexões através de um 
texto que foge aos “ditames estabelecidos pelos padrões”. Seu texto fragmentário serve de palco para 
vários estudos. Segundo Márcio Scheel (2010), o fragmento literário é um gênero aberto que oferece 
a impressão de inacabamento, representa a partição, o estilhaçamento da totalidade constantemente 
buscada, mas definitivamente perdida. Neste sentido, parece que Lúcio Cardoso nesta obra, metaforiza, 
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pelos fragmentos, além das muitas outras questões estéticas que a compõem, a busca dos Meneses 
por recompor os tempos áureos de outrora, assim como o autor parece também metaforizar reflexos 
de uma sociedade que está em ruínas, estilhaçada, fragmentada que busca a totalidade perdida. Logo, 
o objetivo desta comunicação é, por meio da apresentação da obra e de um olhar analítico para seu 
texto, refletir sobre as questões que estão diretamente ligadas ao tema a que se pretende o presente 
simpósio, de forma a apresentar significativas contribuições para um novo olhar sobre Crônica da casa 
assassinada e os estudos literários. 
Palavra-chave 1: Crônica 
Palavra-chave 2: Fragmento Literário 
Palavra-chave 3: Hibridismo

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 

Jacob Dos Santos Biziak (UNESP IFPR-Palmas/USP–Ribeirão Preto) Enunciação, memória e 
gêneros sexuais: hibridismos de análise e de construção diegética em História do cerco de Lisboa, 
de José Saramago 

Ao acompanharmos, diacronicamente, o desenvolvimento de algumas ideias no campo da Linguística, 
percebemos uma importância maior, paulatinamente, atribuída à enunciação. Conforme a reflexão 
sobre a natureza e o funcionamento semântico foi ocorrendo e se problematizando, o espaço dedicado 
ao pensamento da cena enunciativa foi ganhando consistência. Em Saussure, por exemplo, na reflexão 
sobre o signo linguístico, não há nada dedicado à enunciação. Em Hjelmslev, amplia-se o estudo do 
sentido para o nível do texto, por meio da função semiótica, mas sem lugar, ainda, para a discussão 
sobre a instância do enunciar. Quando chegamos, enfim, à Semiótica – em especial, a Tensiva – a 
enunciação começa a ser investigada como elemento fundamental na elaboração do sentido. Isso 
será observado, também, nas reflexões sobre o posicionamento discursivo das enunciações dentro 
da Análise do Discurso de linha francesa. A partir desse itinerário, entendemos que o pensamento 
sobre a ficção romanesca não pode se furtar à consideração das cenas enunciativas, dado que ela é 
um dos elementos fundantes não só da diegese, mas, também, do diálogo que esta estabelece com a 
vida social. A enunciação não deve se limitar ao estudo do narrador, dado que este é somente uma 
das suas manifestações no discurso do narrativa. Há toda uma arquitetura discursiva e dialógica 
(enunciador, narrador e interlocutor com seus respectivos receptores) que constitui a ficção. Inclusive, 
é tal especificidade que permite uma remissão às memórias que possibilitam a escritura da obra. 
Pensando que existe um interdiscurso, ele se manifesta não só enquanto memória a que o presente da 
enunciação recorre sobre o já dito, mas também como fundamento que permite que haja enunciação. 
Inclusive, não só a construção do discurso ficcional romanesco depende disso, como também a sua 
interpretação. Valendo-se disso, o romance contemporâneo – no caso deste estudo, especialmente, 
o de Saramago – estabelece um funcionamento narrativo peculiar no que toca a enunciação em sua 
remissão incessante à memória. A elaboração do sentido processa-se de maneira dinâmica, o que 
significa que a escritura ocorrida no presente da enunciação, da narração e da interlocução não 
completa, mas suplementa toda a memória do já-dito. Sendo assim, a metaficção historiográfica trava 
um contato discursivo com o passado de maneira a o desestabilizar, revelando a precariedade da 
memória e do “realismo do sentido”. Dessa perspectiva, os gêneros sexuais poderão ser relidos de 

maneira a se (re)considerar a possibilidade de uma identidade estável em categorias. Mais que isso: 
o funcionamento do gênero sexual mimetiza o do gênero discursivo da ficção romanesca por meio do 
dialogismo e da polifonia necessários para sua constituição, bem como pelo uso que pode fazer da 
memória como elemento subversivo da sua existência discursiva. História do cerco de Lisboa, portanto, 
por meio do contato tenso com a memória histórica, problematiza e desconstrói o funcionamento dos 
discursos que proporcionam a existência de qualquer ideia de vida ou identidade. Assim, uma nova 
cena de enunciação dos gêneros sexuais ganha possibilidade do dizer no romance contemporâneo. 
Palavra-chave 1: enunciação 
Palavra-chave 2: memória 
Palavra-chave 3: gênero sexual 
Palavra-chave 4: José Saramago

Priscila Lima de Carvalho (UNEB) Para quê ler? Recepções de obras literárias nos estudos de 
gênero e de sexualidades

Trata-se de um recorte da minha pesquisa de mestrado, que visa a problematizar leituras literárias 
que abordam o homoerotismo na escola. Refere-se à recepção de análise do texto literário, a partir 
do método de leitura adotada por professores do ensino básico, que apresenta tema referente ao 
homoerotismo, a exemplo da obra “Bom-crioulo” de Adolfo Caminha. Os questionamentos sobre a 
obra, a maneira de poder adotá-la em sala de aula, as leituras a respeito do enredo, os diálogos com 
a cultura de gênero e de sexualidades serão apreciados com a apresentação de impressões dadas 
pelos docentes e cujo foco interpretativo do discurso dirige-se ao poder de enunciação. A prática de 
leitura, certamente, constitui um exercício primordial para poder refletir as diferenças, de modo que 
dois problemas que pretendo analisar serão condicionantes para posicionar o outro. O primeiro visa à 
análise literária e que partirá dos depoimentos de professores sobre como a narrativa de ficção aborda 
o amor homoerótico. Para isso, serão sugeridos textos literários para que possam ler e apresentar 
a recepção da obra, impressões e críticas, além de compreensões propícias ao tema. Segundo, serão 
dadas questões que apontem para as identidades de gênero e de sexualidades com a perspectiva 
de inserir análises que configuram sentidos ao homoerotismo.O objetivo é não somente apontar os 
registros de semelhanças e dessemelhanças dos sujeitos da pesquisa – docentes e discentes do ensino 
fundamental da comunidade de Pojuca,BA – como perceber o grau de interpretação dado no espaço 
da literatura e o de percebê-lo em situações cujo poder de enunciação pode mover debates para a 
sala de aula, refletir a noção de identidades sexual e de gênero com o texto literário, se questionar 
e questionar possíveis entradas do leitor aluno para compreensões de uma realidade existente. O 
fundamento do trabalho gira em torno de como obras literárias e relações de gênero, poesia, ficção e 
diversidade sexual têm sido estudadas, como os contextos culturais tornam possíveis comunicações 
aluno e professor sem reduzir o foco do problema a conceitos e noções pré-concebidas e enaltecidas 
pela história de modo depreciativo, além de entender aí aspectos que tornam possíveis a diversidade 
da pessoa na escola e na comunidade, num processo de formação de leituras significativo sobre o qual 
a arte é precioso grau de compreensão. Argumentos do pensamento pós-crítico, a citar os Estudos 
Culturais, por exemplo, vão partir do entendimento de que os sujeitos são interpelados por muitas 
“identidades culturais”, construídas discursivamente nos processos que constituem as diferenças. 
Palavra-chave 1: escola 
Palavra-chave 2: literatura 
Palavra-chave 3: identidades sexuais e de gênero 
Palavra-chave 4: recepção crítica
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Luisa de Paula Marques Sousa (PUC-Rio) Paisagem midiática e ficções do contemporâneo na 
obra de Hito Steyerl

Hito Steyerl é uma artista visual e escritora alemã que desenvolve um trabalho reflexivo entre a 
estética e a política, nos campos da arte e da cultura, pensando criticamente a produção e circulação 
de objetos artísticos e culturais, mercadorias e informações, demonstrando a impossibilidade de 
se dissociar a política das imagens dos dispositivos tecnológicos, das economias de guerra e dos 
sistemas culturais, midiáticos e financeiros. Steyerl tem diagnosticado uma nova sensibilidade 
que emerge da proliferação desenfreada de imagens digitais algoriticamente produzidas e cada 
vez mais interconectadas por smartphones e aplicativos, mídias sociais, gps trackings e softwares 
de reconhecimento facial. Nessa “paisagem midiática totalmente imersiva”, na qual as pessoas 
estão sendo constantemente monitoradas, fotografadas, escaneadas, identificadas e registradas, 
“a representação pictórica - que por muito tempo foi vista como uma prerrogativa e um privilégio 
político - soa mais como uma ameaça”, afirma Steyerl no ensaio The Spam of the Earth (2012, 
E-flux.com). O texto ensaístico é uma das formas que a produção de Steyerl assume, mas não é a 
única. Seu pensamento crítico-filosófico, voltado para o contemporâneo, manifesta-se também 
através de vídeos que ela chama (de forma provocadora) de documentais e um tipo de palestra, 
fala presencial, que tem sido referida como lecture-performance. Sendo assim, tomando a 
atuação artística de Steyerl como transcategorial, especulativa/ensaística, concomitantemente 
documental e ficcional, pode-se pensar seu trabalho por vias da arte contemporânea/pós-conceitual 
como abordada pelo filósofo e crítico da arte Peter Osborne em seu livro Anywhere or Not at 
All: Philosophy of Contemporary Art, 2013. Haveria, segundo o autor, algumas características 
próprias à arte contemporânea/pós-conceitual. São, mais que qualidades, questões a serem 
enfrentadas: a dissolução de bordas materiais e categoriais - de medium (interdisciplinaridade e 
transcategorialidade); relação estabelecida entre ficção e narrativas histórico-sociais, geográficas 
e políticas - ficcionalizações de fatos, espaços, dados, documentos; dissolução da autoria em 
anonimato via pseudônimos ou em coletividades (ficcionalizadas ou não); unidade fragmentada 
da obra (diferentes possibilidades de montagem ou migração entre suportes); entre outras. 
Prognósticos da confusa contemporaneidade e da relação que a arte contemporânea trava com seu 
tempo e espaço são o que conecta as práticas de Osborne e Steyerl. Essa conexão se torna patente 
em Duty Free Art (STEYERL, 2015): narrativa fragmentada (que existe em forma de performance, 
texto ou videointalação), dividida em pequenos capítulos relativamente independentes que mudam 
ligeiramente de tema e de registro, mas que se articulam entre si e, nessa articulação, amarram um 
pensamento: em que possibilidades de existência a arte acontece hoje e o que ela própria torna 
possível? Como lidar com a crise em torno da ideia de representação, seja ela artística ou política? 
Como produtora e pós-produtora de realidades, Steyerl atua nesses limiares entre suportes e 
categorias, realizando pequenas distorções da realidade para encadeamento narrativo e ficcional, 
jogando com o estabelecido e o absurdo. Seus objetos artístico-teóricos são provocações que 
perfuram fronteiras e vazam “conteúdos” e “realidades” de um terreno para o outro, expondo as 
fragilidades das narrativas contemporâneas (“ficções geopolíticas”) e mostrando o quão absurda é a 
própria realidade. 
Palavra-chave 1: Hito Steyerl 
Palavra-chave 2: arte contemporânea 
Palavra-chave 3: Peter Osborne 
Palavra-chave 4: paisagem midiática

Amanda Trindade Martins da Silva (UEFS) Fragmentos urbanos: A narrativa desvairada de Luiz 
Ruffato em Eles eram muitos cavalos

Escritor muito comentado e elogiado pela crítica em toda a trajetória de intensa produção ao longo de 
quase vinte anos, Luiz Ruffato despontou sua carreira, tornando-se mais reconhecido, a partir da publi-
cação de um dos seus primeiros romances: Eles eram muitos cavalos, publicado em 2001. Estilhaçado, o 
romance é composto por inúmeras possibilidades de linguagem, tornando-se uma obra híbrida. Como 
parte da ficção contemporânea brasileira, o livro atende às tendências comunicativas da época, se uti-
lizando de uma roupagem que provoca discussões tanto se formos discutir acerca da temática tratada, 
quanto sobre a montagem do livro e ainda, quanto a linguagem, rápida e objetiva. O autor experimenta 
montar seu romance tendo a cada capítulo uma abordagem diferente para a mensagem que se pre-
tende transmitir. Sendo a obra iniciada por um cabeçalho – o qual já delimita o espaço onde o livro é 
ambientado, a plural São Paulo –, assemelhando-se a uma carta ou um diário, tem sua continuidade 
constituída por narrativas, cartas, bilhetes, fragmentos de jornal, cardápios, listas de empregos, diálo-
gos, lista de livros dispostos numa estante, descrições, etc. A cada tipologia textual, a tipografia do texto 
pode sofrer variação, assim como a disposição do texto na página, recurso que o autor explora bas-
tante, sempre aproveitando o espaço em branco no papel. Além disso, em alguns momentos, a própria 
continuidade no interior de cada capítulo sofre interrupções: entre as falas de personagens; entre falas 
e pensamentos; entre pensamentos e acontecimentos do enredo, como num fluxo, assim como ocorre 
na vida real. Esses são apenas alguns exemplos de toda a riqueza de métodos e experimentações que 
o autor faz uso, na intenção de simbolizar as cenas da cidade contemporânea, a qual é formada por vá-
rias realidades distintas e contrastantes, e que, igualmente ao texto, é estilhaçada. O dialogismo entre o 
estilo e a significação da obra aqui estudada, se constitui como marca tônica do presente estudo, pois, o 
raciocínio fomentado por essa relação é destacado pelo fracionamento do livro e como isso está sendo 
representado. Ao estudar a obra, constata-se a necessidade de abarcar outras áreas, sobretudo, a socio-
logia, pois essa ajuda no entendimento do tema central da narrativa que tem como base a problemática 
do desenvolvimento urbano descontrolado e sua consequente derrocada humana e urbana, o que di-
vidiu a urbe em realidades diferentes e distantes entre si. Assim, o presente estudo, tem como objetivo 
estudar a inter-relação entre os elementos de composição do romance Eles eram muitos cavalos e sua 
contribuição nos estudos contemporâneos como ficção literária ao narrar a vida real. Para tanto, as 
contribuições do sociólogo literato Antônio Cândido e do filósofo Mikhail Bakhtin, serão fundamentais 
para o desenvolvimento desta pesquisa. 
Palavra-chave 1: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: Cidade 
Palavra-chave 3: Sociedade

Renato de Souza (FURG) Pontos de vista sobre Plínio Marcos

Uma leitura de pontos de vista sobre uma dada história de vida. Mais especificamente, tratemos de 
ensaiar uma breve análise comparativa, paralela e conjunta de duas biografias então publicadas sobre 
a figura de um representativo artista brasileiro citado nominalmente no título deste trabalho e nas 
capas de Plínio Marcos: uma biografia, de Lucinéia Contieiro e de Bendito maldito: uma biografia de 
Plínio Marcos, de Oswaldo Mendes. A partir da análise das biografias listadas, aliás, pretendemos 
verificar quais os procedimentos (escolhas estilísticas e atribuições de sentido) utilizados pelos 
respectivos biógrafos na tessitura de suas obras. A nossa intenção é perceber as principais imagens 
produzidas nos textos, recortes e situações simbolicamente cristalizadas de um dramaturgo-cronista e 
do contexto incluído em sua aludida história individual, social e artística. Ao mesmo tempo, nos parece 
oportuno uma reflexão crítica de um gênero bastante reconhecido ou presente na contemporaneidade, 
e com antecedentes simbólicos em tempos remotos. Dos pressupostos discursivos da biografia e das 
produções do gênero, podemos notar possíveis estratégias na constituição de uma história pessoal ou 
de vida que muito nos interessa na esfera dos estudos da História da literatura brasileira. Uma crítica 
das biografias de Plínio Marcos que tende a permear o panorama cultural descrito nas discussões 
propostas por Marília Rothier Cardoso em “Retorno à biografia” e nos pensamentos conjuntos de 
Micael Herschmann & Carlos Alberto Messeder Pereira, no artigo “O boom da biografia e do biografado 
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na cultura contemporânea”. Enquanto o primeiro artigo vai nos oferecer um exemplo de análise e 
métodos interpretativos para um estudo das biografias vinculado ao nosso tempo, a segunda reflexão 
vai nos permitir – em um não menos importante segundo plano – um determinado reconhecimento 
das produções biográficas na sociedade e na revelação de valores, visões de mundo individuais e 
grupais de diferentes épocas. Destaquemos o tema pelo registro das histórias de vida marcadas no 
tempo. De uma perspectiva bem resumida, resgatamos os antecedentes de um gênero alçando-os como 
um desdobramento da narrativa da era antiga até o período pós-moderno ou o da modernidade tardia. 
Assim sendo, problematizamos as histórias de vida pelo contorno de uma forma antiga e prestigiosa 
e fundada num esquema de “saber prático” da narrativa. Localizamos a produção no campo simbólico 
da cultura do ocidente e a sublinhamos como um instrumento ideológico bastante usado ao longo do 
tempo; por exemplo, com o reconhecimento de relatos que expunham a trajetória de dados “homens 
ilustres” (monarcas e religiosos etc.). Apoio: Capes/Fapergs 
Palavra-chave 1: Plínio Marcos 
Palavra-chave 2: História da Literatura 
Palavra-chave 3: Biografia 

Palavra-chave 4: Crítica literária

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 

Ricardo Luiz De Souza (IFRR) Negra Palmera, poesía, tambor y mar: construções identitárias e 
culturais na poética de Mary Grueso Romero

Mary Grueso Romero, poeta, escritora de contos infantís, professora, é considerada na atualidade 
uma das vozes mais destacadas da literatura afro-colombiana. Com seu trabalho poético, ela 
procura mostrar ao seu público leitor as reivindicações e anseios dos sujeitos afrodescendentes 
da sua região. O objetivo deste trabalho é inspirar discussões sobre a participação do sujeito afro-
colombiano na literatura, analisar os elementos da sua identidade e promover uma reflexão mais 
ampla sobre estes agentes culturais. Este trabalho visa também averiguar a contextualização dos 
temas a partir do seu local de produção, as construções de sentido, a afirmação do sujeito escritor 
negro num diálogo que se forma entre o local, o social e histórico. É um eu-poético feminino 
reafirmando-se, ambientado em espaços onde se expressam seus dilemas individuais como porta-
voz do coletivo. Para compreendermos as vozes que dialogam nos seus versos, faz-se necessária uma 
discussão sobre os aspectos e construtos identitários desta escritora afrodescendente, que ora se 
apresenta em forma de reivindicação, ora em forma de sentimento de pertença e, principalmente, 
na forma de luta individual pela visibilidade social, racial e de gênero. Para empreender as análises 
neste trabalho e para nortear tais discussões, esta pesquisa se apoia em um referencial teórico 
que leva em consideração as maneiras como se recriam os múltiplos discursos na escrita poética, 
as representações identitárias em contextos entrecruzados pelas diferenças culturais e sociais, 
espaços aqui analisados a partir de pressupostos teóricos no âmbito da literatura e estudos culturais 
levados a cabo por autores como Elisabeth Sosa (2009), García Canclini (2013), Homi Bhabha 
(1998), Silviano Santiago (2000), Stuart Hall (2014), entre outros, cuja linha de pensamento é mais 
consciente e desprovida da alienação histórica imposta pelo discurso hegemônico europeu. Faço uso 
aqui de conceitos de alteridade, hibridismo, o local da cultura, o entre-lugar e identidades culturais 

da pós-modernidade, contribuições teóricas significativos da contemporaneidade e que pontuarão 
grande parte destas discussões. No tocante ao corpus selecionado, recorro a diferentes poemas 
da escritora, tais como Negra soy e Mi gente, Mi tierra y Mi mar, poemas que ajudarão a formular 
interpretações sobre as relações da poeta, seus elementos culturais, os hibridismos existentes no seu 
poemário e a sua construção de sentidos e significados. Longe de ser apenas uma proposta utópica 
de estudo, o olhar sobre o outro, sobre suas formas de representação e a reelaboração dos seus 
símbolos nas suas relações sociais, sob a ótica de uma perspectiva contemporânea, em um mundo de 
identidades diversas e descentração de sujeitos ditos estáveis, nos possibilita maior entendimento 
para ampliação de visões limitadas. 
Palavra-chave 1: Mary Grueso Romero 
Palavra-chave 2: Literatura Afro-Colombiana 
Palavra-chave 3: Identidade

Frederico Silva Santos (UEMG-Diamantina) A representação da Chica da Silva no Romanceiro da 
Inconfidência, de Cecília Meireles

Chica da Silva, a mulher mais poderosa do Brasil, no século XVIII, teve um surpreendente retorno no 
século XX e XXI. Se os devaneios românticos do século XIX não tiveram força expressiva para cingir a 
escrava que conquistou o contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira Filho, o movimento 
modernista, e suas correntes posteriores, buscaram em diferentes mídias resgatar a presença e a 
força de um amor que daria uma das mais belas páginas da literatura brasileira. A falta de referência 
quanto à representação da escrava e os mitos que envolvem o seu comportamento fomentou artistas 
com diferentes formações a apresentarem leituras e releituras não mais de uma mulher, negra e 
escrava do século XVIII, mas de um mito. Diante da dimensão da pesquisa, após a apresentação da 
produção sobre a Chica da Silva, objeto da Exposição “Chica: o poder de um mito e sua representação 
multifacetada”, enfatizaremos o processo de representação da Chica da Silva no Romanceiro da 
Inconfidência de Cecília Meireles embasados na produção bibliográfica e documental sobre a obra 
e buscando em Cecília Meireles, Antônio Cândido e Júnia Furtado o referencial teórico. A relevância 
do trabalho consiste em trazer para o diálogo o resgate de um dos personagens mais singulares de 
nossa história, além de enfatizar o processo de representação desse mito chamado Chica da Silva, 
que perpassou os livros de história - Júnia Furtado; Keila e Lúcia Grinberg, Anita Correia Lima de 
Almeida, romance - Viriato Corrêa; Agripa Vasconcelos; João Felício dos Santos; Eurico Presbítero 
Della Costa; Paulo Amador; Nelson Cruz, João Pedro Roriz e Joyce Riveiro (2016), poesia - Cecília 
Meireles, alcançou a pintura - Yara Tupynambá, Nelson Cruz, Cabral, Elisa Grossi, Luís Chaves, Erlei 
Pereira, , gravura - Olivier Mourão, Rogério Fernandes, desenho - Antônio de Araújo, a tapeçaria - 
Luís Chaves, a escultura - Dayve Dupim, a assemblage - Léo Piló, a instalação – Frederico Santos e 
chegou aos filmes - Cacá Diegues, teatros - Luís Alberto de Abreu; Antônio Callado, novelas - Walcyr 
Carrasco, musicais - Charles Procknow e espetáculos de dança - Carmen Luz. As representações 
multifacetadas sobre o mito “Chica da Silva” assevera o enigma que, por um lado, opaciza a 
necessidade de conhecimentos empíricos sobre a sua existência e, por outro, mantêm o fulgor vívido 
de se contar a mesma história de formas e formatos diferentes. 
Palavra-chave 1: : Chica da Silva 
Palavra-chave 2: Romanceiro da Inconfidência 
Palavra-chave 3: Representação 
Palavra-chave 4: Resgate
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Maria Helena Valentim Duca Oyama (UFRR) Mulheres negras na ficção francófona antilhana

A mulher na ficção contemporânea caribenha é descrita como uma líder, como uma dona de casa 
que provê a família, seguindo o percurso do pai de família que muitas vezes não está dentro, mas 
sim, fora de casa. Ela também está na tecitura de temas já explorados como História e ficção, 
transdisciplinares e intertextuais, o que caracteriza um atrito que é detectado na contramão da 
própria História e que oculta as outras formas de viver, de pensar e de agir dos povos oriundos do 
processo de colonização que não sejam as formas eurocêntricas, cartesianas, canônicas. Elementos 
históricos ligados à escravidão no chamado sistema de plantações, à própria condição subalterna 
da mulher negra, foram ocultados pela História e emergem na contemporaneidade tanto na poesia 
quanto na prosa de ficção. Nesta comunicação, pretende-se discutir a personagem da mulher negra 
na literatura caribenha francófona contemporânea, levando em conta o aspecto social no qual estão 
inseridas. Assim, serão consideradas as personagens Marie-Sophie Laborieux, na obra Texaco, 
escrita em 1992 pelo ficcionista e ensaísta Patrick Chamoiseau, da Martinica, e Hadriana, na obra 
Hadriana dans tous mes rêves, escrita em 1988 pelo ficcionista, poeta e também ensaísta René 
Depestre, do Haiti. Embora descritas em estilos diferentes, as personagens convergem para a luta 
pela afirmação de uma identidade feminina e plural. O objetivo do trabalho é analisar como estas 
personagens são construídas nestas obras ressaltando aspectos do hibridismo da realidade de cada 
comunidade representada nestas obras. Para tanto, serão abordados temas como a religião, neste 
caso, a de matrizes africanas, as estratégias de luta pela sobrevivência, e a oralidade que permeia as 
falas das personagens, à luz dos conceitos relacionados ao hibridismo, base da expressão culturas 
híbridas, postulada por Néstor García Canclini (2003), para quem o modernismo sem modernização 
influi na construção de comunidades subalternas gerando novos elementos, novos atritos e formas 
de pensar e agir que de alguma forma dialogam com as sociedades que se pretendem superiores ao 
longo dos séculos de colonização. Este trabalho é uma produção do grupo de estudos Interfaces em 
estudos literários francófonos, anglófonos e hispânicos/CNPq da Universidade Federal de Roraima, 
que tem o objetivo de discutir obras escritas em espanhol, inglês ou francês que são consideradas 
representativas dos chamados países novos, na concepção do ensaísta, ficcionista e poeta 
martinicano Édouard Glissant, para quem a Relação entre os participantes de sociedades e culturas 
não deve se pautar em hierarquias mas sim no diálogo constante. 
Palavra-chave 1: Mulher negra 
Palavra-chave 2: identidade feminina 
Palavra-chave 3: Caribe 
Palavra-chave 4: Literatura francófona

Andréia Maria da Silva (UFMT) Manuel Bandeira e Jorge Barbosa: a subalternidade do negro na 
poesia moderna de Brasil e Cabo Verde

Este trabalho tem por objetivo analisar pelo viés da literatura comparada a poesia de Manuel 
Bandeira e Jorge Barbosa com intuito de observar o modo como o negro está sendo representado 
nos textos desses poetas. Manuel Bandeira, poeta bastante referenciado devido sua participação no 
Modernismo brasileiro, projeto literário este que propôs novas formas para arte literária brasileira 
ao romper-se com os moldes clássicos. Foram os tempos dos versos livres e brancos, a poesia 
modernista passou a preocupar-se em trazer a cultura e a linguagem popular do povo brasileiro para 
o texto poético. Fala-se muito nas contribuições de Manuel Bandeira na constituição da literatura 
nacional de Cabo Verde e na poesia de Jorge Barbosa, pois assim como os modernistas brasileiros 

o poeta cabo-verdiano juntamente com outros intelectuais do arquipélago decidiram investir em 
uma proposta de produção literária que valorizasse a cultura, o povo e a língua local e, nessa ocasião 
o Modernismo brasileiro serviu como ponto de partida para esse projeto, esse foi o momento 
chave para que literatura cabo-verdiana rompesse com as influências impostas pela metrópole 
colonizadora. Fala-se muito também na pouca aparição da figura do negro na literatura brasileira, 
ou que nas poucas vezes em que aparecem acontece muito dessas figuras serem representadas 
com características do homem branco e sempre na esfera da subalternidade. E seguindo essa 
direção, o trabalho se propõe em analisar comparativamente as poesias de Manuel Bandeira e 
Jorge Barbosa com o intuito de saber a maneira como eles trataram a subalternidade do negro em 
seus textos poético, nos atentando também para as semelhanças e diferenças entre eles. E para o 
desenvolvimento das análises, nos apoiaremos no modelo de comparatismo baseado na perspectiva 
da intertextualidade desenvolvido pelo crítico Benjamin Abdala Junior, o crítico em seus estudos 
despensa os termos “cópia” e “influência”, para ele toda e qualquer cultura é resultante de mesclas 
culturais e, em relação aos países falantes de língua portuguesa Abdala Junior assegura que os 
textos literários dessas nações, são trocas culturais, sendo o sistema literário de língua portuguesa 
uma rede comunicante, na qual esses textos circulam. Abdala Junior desenvolveu seu estudo de 
análise comparatista a partir do pressuposto de que uma produção literária é resultante de contatos 
culturais entre nacionalidades distintas. Nesse sentido a literatura comparada como teoria e 
procedimento metodológicos investe no relacionamento dos textos como uma comunidade que se 
fortalece pela solidariedade existente entre duas ou mais literaturas nacionais. 
Palavra-chave 1: Manuel Bandeira 
Palavra-chave 2: Jorge Barbosa 
Palavra-chave 3: subalternidade 
Palavra-chave 4: intertextualidade

34
Literatura Brasileira: Exílios, Migrações, Errâncias

Coordenadores: 
Ana Maria Lisboa De Mello (PUC-Rio Grande Do Sul) 
Euridice Figueiredo (UFF)

RESUMO: Na literatura brasileira contemporânea têm ganhado espaço as vozes de escritores 

descendentes de estrangeiros radicados no Brasil que revelam na sua escrita a imbricação e as 

trocas culturais, a partilha de valores, de conhecimento e de idiomas. Em contrapartida, aumenta 

ainda mais o número de narrativas cujos protagonistas brasileiros cruzam fronteiras, deslocam-se 

para diferentes países e, nos lugares estranhos, vivem experiências que transformam as suas 

identidades, abalam as suas crenças, ensejam o mergulho em si mesmos. O simpósio pretende 

reunir pesquisadores que tratem desses dois aspectos relativamente novos na ficção brasileira, 
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abrindo para a possibilidade de comparações com outras literaturas, a exemplo do Canadá que, 

por ser uma sociedade multicultural como o Brasil, tem uma literatura marcada por exílios, 

deslocamentos e partilhas culturais. 

PALAVRAS-CHAVE: literatura transnacional; exilios; migrações; errâncias.

PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada apresentação] 

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [COORDENADORA: ANA MARIA LISBOA DE MELLO]

Pollyana Correia Lima (UEFS) A busca de uma identidade na metaficção de Desmundo

O presente trabalho tem o intuito de analisar como a literatura refigura o passado, ao passo que esta 
utiliza os documentos históricos para construção do seu ambiente ficcional, dialogando a cerca das 
relações estabelecidas entre os sujeitos coloniais representados no romance Desmundo da autora Ana 
Miranda. Para tanto, busca-se refletir sobre as críticas e questionamentos em torno da construção 
da nação brasileira através de releituras históricas e literárias. Com base no pressuposto de que a 
fundamentação teórica desta ficção está construída sobre alicerces históricos. O estudo feito embasa-
se em pesquisas bibliográfica as teorias de Linda Hutcheon unida a escrita de Zilá Bernd para serem 
suportes de compreensão e análise a escrita de Ana Miranda, ponderando que a vertente de sua obra 
problematiza e amplia o saber histórico, o que permite a construção de verdades históricas e não mais 
uma “verdade” absoluta e inquestionável. 
Palavra-chave 1: História 
Palavra-chave 2: colonização 
Palavra-chave 3: Ficção 
Palavra-chave 4: metaficção

Christina Stephano de Queiroz (USP) Jamil Almansur Haddad, um poeta sem paisagem

Nos anos 1950, em Beirute, no Líbano, como adido cultural da embaixada brasileira, o médico, poeta, 
crítico e tradutor Jamil Almansur Haddad não interrompia o trabalho para contemplar a cidade. 
Sua esposa reclamava: como podia ser indiferente à vista tão exótica? “Sou um poeta sem paisagem. 
Você ainda não percebeu?”, ele respondia. Jamil descendia de uma família de imigrantes libaneses 
que deixou o país de origem, no começo do século XX, para fugir da opressão do Império Otomano 
e das disputas geopolíticas na região. Sua mãe, poetisa, veio com o objetivo de “fazer as Américas” 
e voltar enriquecida à aldeia natal. Junto a outros intelectuais imigrados, participou da fundação de 
jornais e ligas literárias que colaboraram com o processo de renascimento da literatura árabe. Apesar 
do “sobrenome pomposo”, Jamil era brasileiro. Mas, seus cinco primeiros livros de poesia foram 
discutidos pela crítica desde a perspectiva de um “poeta oriental”: enquanto alguns se afirmavam 
incapazes de refletir sobre sua lírica pelo fato de ela ser “estrangeira”, outros atribuíam determinados 
recursos estilísticos à verve de um “típico poeta oriental”. Mesmo mobilizando imaginários 
orientalistas – por meio dos bailes de beduínas sensuais e das imagens oníricas de desertos – Jamil 
refutava o rótulo de “poeta estrangeiro” que recaia sobre sua obra e sua biografia. Apesar de ter sido 

alfabetizado, primeiro, em árabe, só escreveu poemas em português. No rol da crítica e das traduções, 
seus preferidos parecem ter sido os poetas malditos franceses, como o Marques de Sade - que ele 
introduziu no Brasil, nos anos 1960 – e Charles Baudelaire - cujas Flores do Mal ganharam a primeira 
tradução integral ao português pela pena de Jamil. Tanto em sua biografia como em sua lírica, o 
“poeta alienígena”, um “clandestino da poesia brasileira”, parece ter se movimentado em direção ao 
que está para fora, se recusando a se fechar em um contexto cultural. No entanto, mesmo marcado 
com o “selo da estranheza”, Jamil não foi totalmente um outsider: entre os anos 1930 e 1950, fez 
parte de órgãos relacionados aos mainstream literário do seu tempo, viajou como representante do 
Ministério das Relações Exteriores ao Oriente, conheceu grandes personagens da história literária 
e publicou pelas principais editoras do país, como a José Olympio, Martins, Saraiva e Record. Mas, 
essa busca por abraçar contextos poéticos e imaginários múltiplos acabou por levá-lo a um ideal de 
universalidade – ou transnacionalismo – na poesia que produziu, após os anos 1960. Nesse caminho, 
sua condição simbólica de estrangeiro parece ter alimentado a recusa em abraçar uma identidade 
nacional e, ao mesmo tempo, um esforço por abarcar muitas delas. E seu último livro de poemas, Aviso 
aos navegantes ou o primeiro livro das Suratas – de 1980 - reflete esse ideal de transnacionalidade 
e a concepção que Jorge Luis Borges tinha da literatura como uma pátria, na qual são inventados 
diferentes regimes nacionais. 
Palavra-chave 1: Jamil Almansur Haddad 
Palavra-chave 2: Imigração árabe 
Palavra-chave 3: Transnacionalismo poético 
Palavra-chave 4: Orientalism

Erineu Foerste (UFES) Um pomerano lê Graça Aranha 

Minha experiência de leitura do romance Canaã por muito tempo era de um professor de literatura. 
Todavia, hoje não posso lê-lo sem considerar as lutas dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto 
6.040/2007). Fortaleceram-se debates identitários do Povo Tradicional Pomerano, sobretudo no 
desejo de falar a Língua Pomerana, para tornar visíveis suas culturas e saberes. Esta língua é viva no 
Brasil e praticamente desapareceu na Europa. Nem sempre este povo foi visto no cenário brasileiro 
como coletivo de sujeitos históricos que partiram da Pomerânia para a diáspora em meados do 
século XIX, pois eram tomados como alemães e sofreram duras restrições como tais, sobretudo em 
consequência da Segunda Guerra. Em 1859 iniciou a chegada dos primeiros imigrantes pomeranos 
no Porto de Vitória no ES. Hoje são cerca de 150 mil descendentes capixabas (no Brasil estima-se em 
torno de 300 mil Pomeranos, distribuídos no RS, SC, ES e RO). Aprendem e falam o Pomerano como 
língua materna. É sobre este povo que Graça Aranha publica o romance Canaã em 1902, ambientado 
no território que hoje se localiza na região de Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de 
Jetibá. Obras literárias podem promover experiências de leitura num intenso e desafiador exercício 
intercultural em nossos dias. A Literatura contribui para debates ampliados sobre as culturas e saberes 
tradicionais no Brasil, como é o caso de Canaã, que traz para o mundo literário os Pomeranos, há mais 
de cem anos atrás. Trata-se de uma temática transnacional, pois os Pomeranos migraram no século XIX 
também para os USA, Canadá, Austrália etc. e mais recentemente para toda a Europa, após a Segunda 
Guerra, quando perderam a Hinterpommern, isto é, mais de 70% do seu território milenar, às margens 
do Mar Báltico. Errantes e refugiados na diáspora, construíram e reconstruíram novamente e mais 
uma vez suas vidas. Destaca-se que no início do século XX havia pouquíssimo acúmulo de debates e 
pesquisas sobre os Pomeranos Brasileiros, como são crescentemente denominados na atualidade, 
entre nós e no mundo. Este é um fenômeno recente e Graça Aranha antecipa discussões na história e 
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atualidade sobre o legado cultural e linguístico deste Povo Tradicional em nosso país. Vale ressaltar 
que a Língua Pomerana é falada em diferentes contextos sociais no Sul (São Lourenço, Canguçu etc. 
no RS e Pomerode em SC), Sudeste (Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra, Vila Pavão etc. no ES e 
Resplendor em MG) e Norte (Espigão D’Oeste, Cacoal, Rolim de Moura etc.em RO) no Brasil. Estudos 
já são realizados nas Universidades sobre cooficialização da Língua Pomerana no ES e também sobre 
sua inclusão no currículo escolar. Ainda que o autor do romance Canaã parece desconhecer aspectos 
da ancestralidade e origem dos Pomeranos, que imigraram da Pommerland no norte da Europa para o 
Brasil, ajuda a registrar com pelo menos um século de antecipação culturas e saberes de um dos Povos 
Tradicionais no cenário nacional. 
Palavra-chave 1: Povo Tradicional Pomerano 
Palavra-chave 2: Canaã 
Palavra-chave 3: Interculturalidade 
Palavra-chave 4: Saberes e culturas

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [COORDENADORA: EURÍDICE FIGUEIREDO]
Helena Maria de Souza Costa Arruda (UFRJ) Errâncias e migrações com traços autobiográficos na 
obra de Paloma Vidal 

Pequenos ou grandes deslocamentos, confinamentos impostos pela urbe, diferenças linguísticas 
e culturais, solidão, exílio, quebra de fronteiras geográficas ou anímicas, subjetivação, alteridade, 
formação identitária têm sido, entre outros, temas recorrentes na obra de Vidal. Este trabalho pretende 
abordar tal temática por meio do romance Algum lugar (2009), tendo em vista que nesta obra o 
espaço torna-se o cerne de estruturação do sujeito fragmentado da pós-modernidade. De acordo com 
estudos da professora Beatriz Resende à respeito de Vidal, ela nos adverte que “nascida em Buenos 
Aires em 1975 e tendo ido para o Rio de Janeiro aos dois anos de idade, a jovem autora refaz na ficção 
uma identidade em trânsito. Não abandona a origem portenha, não incorpora as cores brasileiras por 
completo.” (2014, p.123). O trabalho está ancorado também em teóricos como Todorov, Kristeva, Said 
no que respeita às questões das migrações. 
Palavra-chave 1: Errância 
Palavra-chave 2: Migração 
Palavra-chave 3: Fragmentação 
Palavra-chave 4: Identidade

Eurídice Figueiredo (UFF) A crise de transmissão da herança  judaica 

A comunicação apresenta alguns romances de filiação de jovens escritores brasileiros judeus, nascidos 
a partir dos anos 1970, pertencentes à terceira geração de imigrantes, em que fazem um trabalho 
de memória de suas origens familiares. Noemi Jaffe (O que os cegos estão sonhando?), Michel Laub 
(Diário da queda), Tatiana Salem Levy (A chave de casa), Flávio Izhaki (Amanhã não tem ninguém), 
Adriana Armony (Judite no país do futuro) e Luis S. Krausz (Desterro) Pretendo mostrar que cada um 
deles escreveu uma “narrativa de filiação”, ao tentar refazer o percurso de chegada dos imigrantes 
e a construção de uma família brasileira, sem abandonar as raízes judaicas. Retomo o conceito de 
“narrativa de filiação” de Dominique Viart e Laurent Demanze, que perceberam a tendência, a partir 
dos anos 1980, de autores franceses em criar uma narrativa de filiação, porque a transmissão da 
herança entrou em crise após as duas grandes guerras e, sobretudo, devido às grandes transformações 

da sociedade, com o êxodo rural, o colapso de algumas profissões ou a mudança de classe social. Do 
ponto de vista formal a narrativa de filiação se caracteriza por um hibridismo genérico, já que dialoga 
com a ficção e com a autobiografia; não é linear, procura recolher os fragmentos de uma herança e, 
para isso, precisa fazer uma busca, porquanto o narrador não conhece, senão de modo lacunar, aquilo 
que foi vivenciado pelos pais e avós. Em última instância, como a identidade se constrói através do 
outro, é preciso fazer reviver esse outro do passado. Laurent Demanze detecta uma preocupação 
arqueológica do escritor contemporâneo que, ao auscultar as sobrevivências do passado, vê revelada 
uma parte desconhecida de si. A narrativa de filiação se ancora numa ferida, entre testemunho travado 
e homenagem às figuras apagadas da ascendência. Esses autores judeus brasileiros situam-se diante 
da aporia que consiste em lidar, ao mesmo tempo, com a necessidade e a dificuldade de transmitir uma 
herança. Ao fundo de suas obras percebem-se os fantasmas do passado, que ameaçam o equilíbrio dos 
protagonistas. Nos romances a serem analisados se problematiza a transmissão da herança familiar, 
o peso do legado judaico, a melancolia que perpassa as narrativas à medida em que se rememora 
a ruptura da viagem. Esses autores colocam-se no entre-dois já que possuem uma dupla pertença: 
apesar de totalmente assimilados e adaptados à realidade brasileira, eles têm consciência de terem 
recebido uma herança ancestral que não podem ignorar nem renegar. 
Palavra-chave 1: escritores judeus 
Palavra-chave 2: narrativa de filiação 
Palavra-chave 3: literatura brasileira 
Palavra-chave 4: judeidade

Anna Faedrich Martins Lopez (UFF) Personagens migrantes na obra de Sergio Kokis 

O escritor e pintor Sergio Kokis, nascido no Rio de Janeiro, em 1944, naturalizado canadense 
desde 1975, é um dos principais representantes da escrita migrante produzida pelos estrangeiros 
instalados no Québec que revelam na sua escrita a imbricação e as trocas culturais, a partilha 
de valores, de conhecimento e de idiomas. O presente trabalho pretende mostrar, através da 
análise de personagens da obra literária de Kokis, como o deslocamento para outro país, isto é, 
a experiência do exílio, atua na transformação da identidade dessas personagens migrantes, que 
enfrentam o estranhamento e a solidão, motivando o mergulho introspectivo. Em 1994, Kokis 
publica seu primeiro livro – Le Pavillon des Miroirs (A Casa dos Espelhos, 2000), único romance 
traduzido para o português até o momento. O romance A Casa dos Espelhos é composto por vinte 
e sete capítulos que oscilam entre duas temporalidades: nos capítulos ímpares (exceto o capítulo 
vinte e seis), o tempo da infância e da adolescência do protagonista, tempo da retrospecção; e, nos 
capítulos pares, o tempo do presente, do protagonista adulto no exílio. O narrador, em primeira 
pessoa, cujo nome não sabemos, recupera experiências vividas através de episódios trazidos pela 
memória, oscilando entre o presente, exilado em um País frio, e o passado da infância, vivido 
na cidade do Rio de Janeiro. Para além da situação do exilado e do imigrante, Kokis apresenta 
aquilo que Julia Kristeva também analisa em seu estudo intitulado Estrangeiros para nós mesmos, 
penetrando no íntimo do artista que recusa o enraizamento – o “ser de nenhuma parte”. Sendo 
assim, o protagonista não se sente pertencente àquela nação (e a nenhuma outra), não está 
de acordo com a atitude alheia, se revoltando com a comodidade, a inanidade e a fraqueza das 
pessoas face à miséria, à política autoritária, à falta de liberdade, ao caos em que vivem. Nos 
relatos da fase adulta, no país de exílio, feitos nos capítulos pares, o narrador confessa que não 
pertence a lugar algum. Sente-se estrangeiro no país de exílio, assim como também se sentia 
distante no país de origem. Interessa-nos, pois, a questão da escrita migrante recorrente na 
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literatura contemporânea de Kokis, em que o foco está na fragmentação do sujeito, na viagem, na 
errância, no exílio, movimentos ligados diretamente à problemática da identidade e da alteridade. 
Além do romance já citado, trabalharemos também com os personagens dos livros Clandestino 
(2010) e La Gare (2005). 
Palavra-chave 1: Sergio Kokis 
Palavra-chave 2: exílio 
Palavra-chave 3: deslocamento

Evelina de Carvalho Sá Hoisel (UFBA) Boris Schnaiderman: um intelectual entre fronteiras 

Para discutir a proposta apresentada pelo Simpósio Literatura brasileira transnacional: exílios, 
migrações, errâncias, pretende-se abordar a produção de Boris Schnaiderman, ucraniano radicado 
no Brasil (São Paulo), exercendo uma diversificada atividade intercultural até os 99 anos de idade, 
quando veio a falecer em 18 de maio de 2016. A sua atuação intelectual foi exercida a partir de 
um constante trânsito entre fronteiras: Rússia e Brasil. Os lugares ocupados no cenário cultural 
brasileiro, seja como renomado ensaísta, tradutor, ficcionista e professor da Universidade de São 
Paulo têm como tema as mediações culturais, a disseminação da literatura e da cultura russas no 
Brasil. A situação de estrangeiro naturalizado brasileiro, condição adquirida em 1941, faz de Boris 
Schnaiderman um disseminador de culturas. Transitando em contextos repressores diferentes – a 
Rússia stalinista, a ditadura de Vargas e a ditadura militar no Brasil - este intelectual não permitiu 
que sua atuação fosse neutralizada pelas forças repressoras nos diferentes contextos. É como 
tradutor dos escritores russos que Schnaiderman ganha destaque no seu trabalho de mediação 
cultural. Além de uma vigorosa tarefa tradutória, que terminou resultando na profissionalização 
da atividade do tradutor no Brasil, Schnaiderman escreveu diversos ensaios em suplementos 
literários, como no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, e revistas acadêmicas, reunidos 
posteriormente em livros e coletâneas. Em diversos textos, como em “Conversa preliminar”, abertura 
do livro Turbilhão e semente: ensaios sobre Doistoiévsky e Bakhtin (1983), tece considerações 
importantes sobre as interlocuções culturais, a diluição das fronteiras entre culturas e entre 
tipologias discursivas, considerando principalmente as relações entre literatura e jornalismo, 
enfatizando também a importância das migrações e dos trânsitos entre fronteiras – geográficas 
e culturais. Nesta comunicação, as diversas atuações do intelectual Boris Schnaiderman serão 
mobilizadas no sentido flagrar a migrações culturais e discursivas (literárias, teóricas e críticas) 
presentes na sua diferenciada e múltipla produção intelectual. Para esta abordagem, as questões 
tradutórias não interessam enquanto acontecimento puramente linguístico, mas como instrumento 
de conexão entre culturas diferentes. No desenvolvimento das questões propostas a partir da 
atuação de Boris Schnaiderman, definido aqui como um intelectual entre fronteiras, recorreremos às 
noções de limiares, migrações, errâncias e trânsitos no contexto da contemporaneidade, onde estes 
conceitos correlacionam-se ao processo de desierarquização das produções culturais e de formas 
literárias; à apropriação e operacionalização do conhecimento de outros territórios, ou de outras 
disciplinas; ao trânsito não nitidamente demarcado entre linguagens distintas, relativizando – ou 
mesmo revertendo - valores, conceitos, formas, gêneros. 
Palavra-chave 1: Boris Schnaiderman 
Palavra-chave 2: migrações 
Palavra-chave 3: errâncias 
Palavra-chave 4: mediações culturais

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [COORDENADORA: ANNA FAEDRICH MARTINS LOPEZ]

Luciane Maria Said Andersson (UFRJ) Os trânsitos e as figurações de K., de Bernardo Kucinski

O romance K., de Bernardo Kucinski, resgata e apresenta o passado de um país afogado no estado de 
exceção e no trauma, consequência das ações arbitrárias desse mesmo estado, através da ficção. Partindo 
da hipótese de que todo testemunho jurídico tem implícito nele a possibilidade do perjúrio e da mentira, 
ou seja, de ficção; e por outro lado, toda a ficção tem embutida nela a possibilidade de testemunho, leio K. 
como ficção que é também testemunho – uma ficção testemunhal, portanto. Neste caso, seria apropriado 
constatar, que o testemunho-ficcional, o do desaparecimento da filha de K., assim como todo testemunho 
depois de Auschwitz, sempre, de alguma forma, faz menção a ele, como declarou Imre Kertész em seu 
livro, A língua exilada. Em K., e para K., essa constatação se confirma, porque a tragédia, que se abateu 
sobre sua família, é para o poeta “a continuação do holocausto”. Não um novo holocausto, porém a 
continuação do holocausto. A ideia de prolongamento, de persistência, sublinhada na afirmação de K., 
tem duas dimensões: uma particular e outra universal. A universal representada na noção de Auschwitz, 
como o “marco zero”, evento-limite fundador de um paradigma que se alonga e prolonga até outros 
tempos e espaços. A particular, pelo desaparecimento de sua filha. K. é um romance, sobretudo, de afetos. 
A celebração do amor e do carinho fraternal pela irmã roubada do seu convívio através da recuperação 
da sua memória e da inscrição do seu nome no rol dos vivos. É também a recuperação dos laços afetivos 
entre pai e filho desgastados pelas diversas catástrofes que consumiram a família por meio da continuação 
do projeto começado pelo pai: a procura pela irmã desaparecida e a retomada da escrita. Portanto, existe 
um elo entre a obra de Bernardo Kucinski e a de seu pai, Meir, que se forma na medida em que pai e filho 
recorrem à mesma fonte, à memória particular e familiar, para compor seus personagens e seus enredos. 
Elo que se evidencia nas semelhanças entre os personagens K., de Bernardo, e Moische Bialobieski, de 
Meir, de um dos contos do livro Imigrantes, Mascates e Doutores. Ambos são imigrantes vindos para o 
Brasil fugidos da Polônia: um por razões políticas, outro econômicas; fora esse ou algum outro detalhe, o 
que nos é dado a conhecer de cada um dos personagens indica uma profunda similitude biográfica entre os 
dois. Dessa maneira, Bernardo volta ao seu passado que, de certa forma, é também o do seu personagem 
principal, K., para entender melhor os traços caracterizantes que o moldam/moldaram, e principalmente 
para compreender a história da sua família. Para isto, constrói uma ponte entre seu romance e o de seu 
pai – entre passado e presente – e, a partir desta construção, possibilita que o personagem principal faça a 
travessia de um romance para outro. Nas duas obras, a presença acentuada da literatura e da língua como 
traços definidores e de ruína aumenta a notação de deslocamento. Assim sendo, pode-se dizer que K. além 
de ser um romance geracional é também sobre desterro e exílio. 
Palavra-chave 1: Literatura de testemunho 
Palavra-chave 2: multiculturalismo 
Palavra-chave 3: exílio 
Palavra-chave 4: trauma

Ana Maria Lisboa de Mello (PUC-RS) Migrações, crise e melancolia em Hanói, de Adriana Lisboa

Semelhante ao romance Rakushisha, em Hanói Adriana Lisboa volta apresentar personagens de 
origens diversas – vietnamita, mexicana e brasileira - colocando em confronto culturas muito distintas 
e trabalhando com a questão da miscigenação. A escrita migrante transita de uma cultura a outra, 
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contrapõe modos de vida e valores, e revela processos psíquicos nas personagens em crise, os quais 
levam ao mergulho em si mesmas. O romance coloca-nos frente-a-frente com a questão dos refugiados, 
do desenraizamento forçado pelas circunstâncias e todas as dificuldades decorrentes desse processo 
mas, sobretudo, com a questão da fragilidade da vida. Escritora brasileira, radicada nos EUA, com 
experiências em outros países, Adriana Lisboa vem revelando em suas últimas obras uma sensibilidade 
para a questão da migração, da alteridade, da diversidade cultural. 
Palavra-chave 1: Migrações 
Palavra-chave 2: culturas 
Palavra-chave 3: miscigenação 
Palavra-chave 4: melancolia

Maria Aparecida Cruz de Oliveira (UnB) Infância diaspórica em Defeito de cor 

Este trabalho propõe-se a identificar os tipos de deslocamentos espaciais atribuídos às personagens 
infantis do romance Um defeito de cor (2003), de Ana Maria Gonçalves, bem como compreender como 
são apresentadas suas experiências de deslocamentos; e verificar como a infância de crianças em 
trânsito é idealizada na narrativa. Assim, para efetivar a construção dessas análises, a ideia é partir dos 
pressupostos trazidos pelos teóricos que estudam a mobilidade e dos posicionamentos enunciativos 
pós-colonial, de fronteira, liminar e de entre-lugar como: Gilroy, (2001), Hall, (1999), (2006); Mignolo 
(2003); Braga e Gonçalves (2015); Duarte (1998), Said (2003) entre outros. 
Palavra-chave 1: Deslocmentos 
Palavra-chave 2: Infância 
Palavra-chave 3: Literatura diaspórica 
Palavra-chave 4: Ana Maria Gonçalves

Lorena de Carvalho Penalva (UFF) Deslocamentos e exílios: uma análise dos protagonistas de 
Cinzas do Norte, de Milton Hatoum

A partir de um enfoque comparatista, o texto propõe-se a refletir sobre o tema do deslocamento 
como busca de uma identidade perdida, tendo como objeto de análise os protagonistas dos romances: 
Cinzas do Norte, de Milton Hatoum e A chave de casa, de Tatiana Salem Levy. Os dois romances, com 
suas singularidades, expõem uma memória de imigração, uma memória do exílio durante o regime 
militar. Tanto Mundo, personagem hatouniana, quanto a personagem não nominada, de Tatiana 
Salem, revelam as migrações exteriores (deslocamento físico) e, ao mesmo tempo, as migrações 
interiores de dimensão ontológica, de deslocamento no sentido de ser e estar. O enfoque será dado 
às errâncias, aos deslocamentos na literatura refletindo sobre os imaginários do pertencimento em 
tempos de globalização (tempo em que as mobilidades culturais tomam força desmedida), a partir 
de contribuições teóricas da crítica cultural e da literatura comparada. Para cumprir a proposta 
deste trabalho observaremos, primeiramente, as errâncias e as viagens de Raimundo (Mundo), que 
contribuem para desestabilizar os conceitos de local/global. Essa personagem é, como sugere o 
próprio apelido, uma personagem mundana, que encontra dificuldades para se ajustar e se realizar 
em um determinando lugar, o que a leva a viajar por várias parte do mundo: Vila Amazônia, Rio de 
Janeiro, Londres, Berlim, entre outros. Posteriormente, faremos uma análise da protagonista de 
A chave de casa, que faz uma viagem à Turquia em busca de suas origens e da face oculta de sua 
própria identidade – uma viagem que busca a história de seus antepassados, mas, sobretudo, uma 
viagem em busca de si mesma. Ambos os romances apresentam os conflitos em torno de viagens a 

países estrangeiros, com os quais há vínculos distantes, em função dos processos de imigração de 
ascendentes. Para fundamentar a proposta utilizaremos as teorias de diferença cultural, de Homi 
K. Bhabha (2013) e de rizoma, Deleuze e Guattari (1995). O conceito de rizoma é propício para 
pensar os espaços culturais com suas linhas de fuga e com seus movimentos de desterritorialização 
e reterritorialização. A diferença cultural, por sua vez, problematiza noções unívocas de identidade 
e cultura, já que é, sobretudo, uma estratégia político-discursiva que procura dar voz a sujeitos e 
comunidades que, de certa maneira, foram consideradas, ao longo do tempo, inaudíveis e, portanto, 
marginalizados e periféricos. Estudar nessa perspectiva as migrações, a condição do imigrante, torna-
se relevante para os estudos literários e culturais contemporâneos, pois possibilita reconfigurar ou 
repensar o próprio conceito de identidade, de nação, de fronteira. 
Palavra-chave 1: Migração 
Palavra-chave 2: Exílios 
Palavra-chave 3: Milton Hatoum 
Palavra-chave 4: Tatiana Salem  

35
Literatura E Ciências Sociais: Exercício De Diálogos E 
Contrastes

Coordenadores: 
João Cezar De Castro Rocha (UERJ) 
Valdir Prigol (UFFS) 
Silvana De Oliveira (Universidade Federal De Ponta Grossa).

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), de 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 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 
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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.

PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada comunicação]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 

Raquel Campos (UFG) Machado de Assis e a historiografia oitocentista

Na história das relações entre a literatura de Machado de Assis e a história, os intérpretes do autor 
de Dom Casmurro privilegiaram a análise dos diálogos ou convergências entre essas duas formas 
de representação do passado. Questão polêmica na fortuna crítica sobre o escritor, o problema da 
existência de uma representação nacional em sua literatura mobilizou vários de seus estudiosos, que 
se empenharam em mostrar que ele, assim como outros escritores de sua época, compartilhava com 
os historiadores do projeto de construção da nação. Nesse sentido, também Machado de Assis teria 
feito da literatura um veículo para contar e recontar a história do Brasil, conforme defendeu Sidney 
Chalhoub em Machado de Assis, historiador (2003) – desse modo referendando a perspectiva de 
críticos como Astrogildo Pereira, Roberto Schwarz, John Gledson. Como decorrência desse pressuposto, 
impunha-se a análise da visão machadiana da história e da sociedades brasileiras, o delineamento 
de sua concepção de história nacional. Nesta comunicação, trata-se de inverter essa perspectiva, 
procurando-se abordar não o que seriam as aproximações entre a literatura de Machado de Assis e a 
historiografia brasileira do Oitocentos, e sim suas divergências – mesmo suas oposições. Para tanto, 
serão abordadas, de um lado, crônicas da série “A Semana”, que Machado de Assis escreveu para a 
Gazeta de Notícias, entre 1892 e 1897 – particularmente suas afirmações sobre a história. De outro 

lado, e em confronto com elas, serão analisados textos oriundos da Revista Trimensal do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, criada em 1839 e principal veículo de divulgação da produção 
historiográfica brasileira no século XIX – particularmente as formulações dos historiadores sobre o 
que é a história e quem são seus sujeitos. Desse modo, procurar-se-á evidenciar o desvio machadiano 
em relação à concepção de história dos historiadores, em especial no que concerne à compreensão de 
quem faz, de quem pode fazer a história. 
Palavra-chave 1: Concepção de história 
Palavra-chave 2: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
Palavra-chave 3: Crônica

Kaio Felipe (IESP/UERJ) A crítica literária como crítica da cultura em José Guilherme Merquior

O propósito deste trabalho é analisar a concepção de José Guilherme Merquior (1941-1991) da crítica 
literária como Kulturkritik, isto é, como ensaísmo que questiona a cultura vigente. Merquior parte do 
pressuposto que a literatura tem um potencial gnoseológico, portanto cabe à atividade crítica desvendar 
e discutir esse poder cognitivo da arte poética. A partir da influência de críticos como Lukács (1885-
1971), Benjamin (1892-1940) e Auerbach (1892-1957), o procedimento metodológico defendido por 
José Guilherme é ler a história no texto, em vez de dissolvê-lo na História. Para Merquior, do ponto de 
vista histórico, as principais obras literárias da tradição moderna (isto é, a partir de meados do século 
XIX) enfatizam mais a problematização da vida do que a edificação moral ou o entretenimento; essa 
mudança de escopo exige do crítico a capacidade de combinar a crítica estética com a crítica ideológica. 
Nesse sentido, José Guilherme opõe-se tanto ao formalismo, acusado de se concentrar em “microscopias 
lingüísticas” e, desta forma, isolar a literatura da problemática cultural; quanto ao sociologismo, o qual 
trataria o texto de forma reducionista (ou seja, como pretexto para falar da realidade social) ou mesmo 
a partir de exigências políticas e/ou moralizantes. Em outras palavras, cabe encarar a obra literária 
não como experimento estritamente formal ou como documento sociológico, e sim como forma de 
conhecimento e arma da crítica da civilização, mas sempre evocando essa problematização da cultura a 
partir da própria estrutura do texto literário. Minha hipótese de trabalho é que José Guilherme persiste 
em uma visão racionalista da tarefa do crítico, pois sempre abordou o fenômeno literário com aparatos 
conceituais em vez do viés impressionista que predominava na crítica anterior; porém, a partir do 
início da década de 1980, este autor abandona sua aposta na literatura modernista como resposta aos 
resquícios estetizantes, decadentistas e irracionalistas de certos estilos pós-românticos, na medida em 
que também a arte de vanguarda seria um sintoma da crise de valores da cultura moderna. Com isso, 
Merquior passa a detectar uma perigosa cumplicidade da crítica universitária com a produção literária 
contemporânea, na medida em que a sofisticação metodológica estaria em inversa proporção a um 
autêntico exame crítico do texto literário. Pretendo discutir, em ordem cronológica, dez ensaios e artigos 
nos quais Merquior apresenta e desenvolve esta posição teórico-metodológica em defesa da crítica da 
literatura como crítica cultural. São eles: “Responsabilidade social do artista” (em Razão do Poema, 
1965); “Para o sesquicentenário de Matthew Arnold” e “Do signo ao sintoma” (Formalismo e Tradição 
Moderna, 1974); “Ao leitor” e “Machado de Assis e a prosa impressionista” (De Anchieta a Euclides, 
1977); “As idéias e as formas”, “Tarefas da crítica liberal” e “O vampiro ventríloquo” (As idéias e as formas, 
1981); e “A crise do paradigma formalista” e “Sobre a doxa literária” (Crítica 1964-1989, 1990). 
Palavra-chave 1: cultura 
Palavra-chave 2: crítica literária 
Palavra-chave 3: pensamento social 
Palavra-chave 4: sociologia
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Gabriel Macêdo Poeys (UFRJ) Nelson Rodrigues e as crônicas da reviravolta futebolística das 
décadas de 50 à 70

A massa emerge de um mundo líquido, se alimenta do “gozo subalterno” (Galeano) e gera a 
contracultura. A fricção gerada pelo encontro entre elas, bem como as discussões que advêm 
desse embate realçam a importância do debate sobre as mesmas. A arte ganha novos valores 
no mundo da obsolescência programada e seus temas acompanham as mudanças. O futebol 
emerge nesse contexto com a função de manter a massa ocupada, coesa. Propomos com este 
texto, uma reflexão crítica acerca do futebol através da observação dos fenômenos históricos e 
políticos que tornaram do esporte uma ferramenta do modelo administrativo brasileiro depois 
da derrota para a equipe uruguaia em 1950 na final do mundial daquele ano. Na literatura, 
contemporâneo aos fatos supracitados, Nelson Rodrigues se encarrega de lançar um olhar sobre 
a massa, suas crônicas presentes na obra À Sombra das Chuteiras Imortais (1993), indicam não 
só o olhar atento de um apaixonado pelo desporto de massa, como projetam os anseios dela. 
Através de seus textos, percebe-se a ressignificação do complexo de vira-latas ao bordão com o 
brasileiro não há quem possa, revelando a mudança de olhar sobre o esporte, o que mais tarde 
reforça o status de país do futebol, dessa forma, evidencia-se a influência do Estado, do rádio 
e da prática esportiva para lograr os êxitos, tanto no que tange a uma nova tradição literária 
que se estabelece, como na tentativa do Estado de usar o futebol como veículo de propaganda 
ideológica. O escritor brasileiro tem sua antologia organizada pelo jornalista Ruy Castro, 
conhecido por sua estreita relação como o esporte e as crônicas esportivas. A coletânea de 
textos abarca crônicas lançadas na revista Manchete esportiva e no jornal o Globo, no período 
em que o autor esteve em atividade nas redações destes periódicos. A obra perpassa o período 
das duas décadas que seguem o fracasso no Maracanazo e se encerra com o triunfo de 70. À 
Sombra das Chuteiras Imortais (1993) aponta para uma nova modalidade, a coletânea de textos 
cujo tema central era o futebol. Para arrolar o contexto histórico e social do país lançar-se-á mão 
da leitura de DARCY RIBEIRO (1986 e 2006) mais tarde, DA MATTA (1982), FRANCO JÚNIOR 
(2007), RONALDO HELAL (2015) e GILMAR MASCARENHAS (2014) para dar conta do fenômeno 
do futebol, bem como DELEUZE (1987) a fim de levantar os signos que perpassam o ato de 
rememorar. Ao perceber a peculiaridade e a distinção de como a modernidade se apresenta na 
periferia do capitalismo, laçou-se mão da leitura de investigadores como HALL (2002), BAUMAN 
(2001), BETTHEL (2002) e BERMAN (2007). 
Palavra-chave 1: literatura brasileira 
Palavra-chave 2: Nelson Rodrigues 
Palavra-chave 3: futebol

Izabele Caroline Rodrigues Gomes (UEPG) A hora e a vez de João de Santo Cristo: uma 
abordagem social

Na literatura, na música, na pintura e nos gêneros artísticos de um modo geral, a arte da 
recriação tem espaço garantido e consolidado. Cópias, colagens, intertextualidades propiciam 
um novo olhar ao já visto em forma de revisita. É possível, inclusive, afirmar que assim é a vida 
social. Ouve-se hoje um discurso para amanhã dizê-lo também, à sua forma. Rocha (2013), em 
sua obra Machado de Assis: por uma Poética da Emulação, disserta sobre a técnica de leitura-
colagem na obra de Machado, o que não impede ao leitor não frívolo transcender as barreiras do 
universo monocromático e estender suas teorias a outros consagrados autores. Deste modo, é 

possível perceber algumas intersecções entre o campo das literaturas e o campo damúsica, mais 
especificamente, entre a letra “Faroeste Caboclo,” da Banda Legião Urbana, lançada no álbum 
Que País É Este, datado de 1989 e o conto “A Hora e a Vez de Augusto Matraga”, publicado no 
livro Sagarana, datado de 1971. Ambas as estórias retratam a saga de um homem que vivencia 
inúmeras situações durante a vida, situações estas que culminam em um momento de decisão de 
vida – a hora e a vez, momento este que justifica de alguma forma todo o périplo vivido. Ambos, 
João e Nhô Augusto, são destemidos, foram traídos por suas esposas – traídos por inimigos -, e 
provam o gosto do inferno. Augusto por meio da surra que leva quando sua morte é encomendada 
e João, quando vai ao inferno, sendo preso, espancado e violentado. Vale dizer que ambos 
também recebem auxílio no momento derradeiro e desenganado. Primo Pablo, Mãe Quitéria e 
Pai Serapião atuam de modo amparador, trazendo dignidade aos personagens. Saliente-se ,ainda, 
que ambos encontram a redenção por meio da morte. João sabia morrer, Nhô Augusto encontra 
seu destino com sorriso nos lábios abençoando e perdoando as pessoas de sua família e o seu 
próprio assassino. No que diz respeito à estrutura textual das obras, dizemos que é necessário 
considerar que fazem parte de gêneros diferentes. “A Hora e a Vez de Augusto Matraga” é um 
conto longo que encerra a obra na qual está inserido. “Faroeste Caboclo” é uma canção composta 
para ser musicada. Então, estas peculiaridades devem ser levadas em conta. É possível perceber 
a estruturação de sentenças em alguns momentos de modo similar, como se transcrevessem a 
linguagem efetivamente oral, com o início de frase com a letra “E” – “E a alta burguesia”, “E João 
não conseguiu o que queria”, e em Matraga – “E também fez”, “E aí o povo encheu a rua”. Deste 
modo, esta tentativa de análise busca encontrar as semelhanças e as colagens realizadas na canção 
tomando por ponto de partida o conto. 
Palavra-chave 1: Leitor 
Palavra-chave 2: Intertextualidade 
Palavra-chave 3: Leitura-colagem 
Palavra-chave 4: Emulação

Paula Abílio (UENF) Quase realidade, quase ficção: a autoficção e as demandas socioculturais 
contemporâneas

Em vias de investigação do traço da produção artística contemporânea, esse trabalho ressalta a 
importância de refletir as demandas sociedade contemporânea: o mal-estar, num primeiro momento, 
a partir das elaborações de Freud em sua obra O mal-estar na civilização e a apropriação dessas 
ideias revisitadas por Bauman, décadas mais tarde, no Mal-estar na Pós-Modernidade. O trabalho 
reflete acerca da hipótese do mal-estar, enquanto um fator, que na contemporaneidade levaria a uma 
possível reestruturação das fronteiras entre o público e o privado, uma vez que vivemos em uma 
sociedade que valoriza a super exposição dos indivíduos. A autoficção nesse contexto, é pano de 
fundo de debate para pensar essa fronteira entre a vida real e o processo de ficcionalizar, conforme 
a análise da obra O filho eterno de Cristovão Tezza, cuja característica é essa voz híbrida entre autor, 
narrador, personagem e a ponte que isso pode construir com o leitor contemporâneo mergulhado 
nessa sociedade cuja espetaculização do “eu” prevalece. 
Palavra-chave 1: Atuoficção 
Palavra-chave 2: Mal-estar 
Palavra-chave 3: Freud 
Palavra-chave 4: Bauman
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 

Miguel Makoto Cavalcanti Yoshida (USP) Angústia, de Graciliano Ramos: os dilemas da 
consolidação de um capitalismo dependente

A presente comunicação é fruto de pesquisas parciais da nossa tese de doutorado, que tem como objeto 
uma análise comparada de Angústia, de Graciliano Ramos e Uma abelha na chuva, de Carlos de Oliveira. 
No que toca à obra do escritor alagoano, buscamos analisar como esse romance formaliza esteticamente 
o processo de consolidação de um capitalismo dependente (periférico). A história do assassinato de 
Julião Tavares, por Luís da Silva, é expressão de um dos vários aspectos das contradições de classe que 
se instalavam no Brasil. O primeiro, membro de uma burguesia arrivista que se legitimava nos círculos 
intelectuais a partir de sua posição social privilegiada; o segundo, herdeiro da decadência de um setor da 
oligarquia nordestina, que tomando consciência da sua condição de subalternidade, procura recuperar o 
prestígio gozado pelos seus antepassados. Para tal, ele se remete, de maneira constante, ao seu passado, 
buscando na conduta de classe do seu avô – marcada pelo escravismo – a forma de fugir da degradação. 
Há, nesse sentido, um conflito entre diferentes tempos históricos: o rural e o urbano, tal como apontado 
por Fernando C. Gil (2014). Nossa leitura também se vale das indicações de Antonio Candido com 
relação ao papel da literatura no Brasil nas primeiras décadas do século XX: “Não é falso dizer que, sob 
este aspecto, o romance adquiriu uma força desmistificadora que precede a tomada de consciência dos 
economistas e políticos.” (CANDIDO, 2006). Em termos cronológicos, Angústia é contemporânea dos 
ensaios de interpretação de Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre. Na mesma 
linha, recuperamos a formulação de Octavio Ianni com relação a uma linhagem do pensamento crítico 
no Brasil, cuja preocupação é interpretar a formação social brasileira, composta por entre outros: 
“Euclides da Cunha, Lima Barreto, Manuel Bomfim, Astrojildo Pereira, Graciliano Ramos, Caio Prado Jr. 
(...)” (IANNI, 2004). Assim, buscaremos analisar como alguns aspectos da realidade brasileira dos anos 
1920-1930 se internalizam em Angústia se tornando elementos organizadores da narrativa. Para nós, a 
obra em tela formaliza questões como as contradições provenientes do rearranjo das classes dominantes; 
a manutenção do padrão de dominação de classe, marcado no Brasil pela tradição autocrática; a 
perspectiva de futuro bloqueada, tendo em conta o caldo de cultura fascista que ganhava espaço no país; 
a valorização da cultura dos bacharéis etc. Além disso, a lógica e ritmo do capitalismo dependente está 
presente no plano formal da obra. Neste romance, Graciiano Ramos se vale de técnicas narrativas como 
o monólogo interior, o fluxo de consciência, a construção em abismo desenvolvidas, sobretudo, pelas 
vanguardas europeias. Tais técnicas se desenvolvem com vistas a um mergulho na subjetividade dos 
personagens, desvinculando-os, em algum medida, da realidade que os circunda. Contraditoriamente, 
em Angústia, estas técnicas alcançam justamente a força desmistificadora da realidade, mencionada por 
Antonio Candido. 
Palavra-chave1: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 2: Capitalismo dependente 
Palavra-chave 3: Formação Social brasileira

Magda Medeiros Furtado (Colégio Pedro II) Confrontos produtivos de instrumentos de leitura: 
Bakhtin e Gramsci; Graciliano, Ubaldo e Rubem Fonseca

Este trabalho pretende transitar entre os contrastes e os confrontos das relações entre os Estudos 
Literários e as Ciências Sociais para verificar a validade de conceitos instrumentais ancorados 
em autores como Antonio Gramsci e Mikhail Bakhtin – como hegemonia, contra-hegemonia, 

polifonia e dialogismo – para a leitura de obras e autores que elaboram ficcionalmente um projeto 
de interpretação da nossa história cultural a contrapelo da história oficial. Servindo-se de obras 
de diferentes temporalidades, como São Bernardo, de Graciliano Ramos, Sargento Getúlio, de João 
Ubaldo Ribeiro, e Agosto, de Rubem Fonseca, este trabalho traz para o diálogo vozes ficcionais que 
normalmente não são analisadas a partir da visão de um projeto nacional de cultura e identidades, 
entre seus caminhos e descaminhos críticos. De fato, talvez Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo 
Ribeiro (1984), tenha sido o último momento em que foi possível construir ficcionalmente um projeto 
ousado de interpretação da nossa história social. Na primeira metade do século XX esse projeto ainda 
se viabilizava, mas não era o viés de Graciliano Ramos, um autor sem pretensões totalizantes, nem 
mesmo por metonímias. Paulo Honório é uma voz local e universal em relação dialógica com a projeção 
da voz introjetada de Madalena, no que ele pôde ouvir nessa escassa polifonia aparente, mas que se 
constrói plenamente pelos caminhos das leituras no entretexto. Haverá validade para se colocar em 
diálogo a construção de uma contra-hegemonia a partir dessa infiltração do discurso de Madalena 
na voz do latifundiário? Haverá possibilidade de se gerar desestabilização da voz hegemônica do 
patrão e patriarca que vê naufragar seu projeto a partir da sua desestabilização histórica, econômica 
e pessoal, diante do confronto com o discurso de Madalena, mesmo tendo esse se calado diante de sua 
aniquilação? É essa a hipótese deste trabalho. Uma hipótese de dialogismo que se vê aparentemente 
silenciada pelo absolutismo da primeira pessoa. Nisso as narrativas de São Bernardo e Sargento 
Getúlio se alinham, pois a princípio se sufocam as vozes divergentes. Mas elas estão lá e, mais cedo 
ou mais tarde, irrompem e fazem avançar a consciência veiculada pela voz portadora da hegemonia 
a ser confrontada. Nesse ponto uma análise do discurso pode confirmar a gradual perturbação dessa 
voz hegemônica até que seja aberto o espaço para a construção textual de contra-hegemonia, que 
não é simplesmente um diálogo pressuposto, mas sim a contraposição social de outro discurso sendo 
introjetado pelo narrador, como um cavalo de troia a cumprir seu objetivo em outra temporalidade 
– se ainda houver narrativa. Caso contrário, fica pressuposta e disseminada no leitor, para que este 
a construa como produto ativo de sua leitura – a compreensão responsiva ativa de Bakhtin. Outras 
possibilidades de leitura nos permite a versão ficcional dos últimos momentos da crise do segundo 
Governo Vargas antes de seu fim trágico na surpreendente e polifônica leitura de Rubem Fonseca em 
Agosto, com seu foco narrativo aberto e aparentemente distanciado. 
Palavra-chave 1: Bakhtin 
Palavra-chave 2: Gramsci 
Palavra-chave 3: Ciências Sociais 
Palavra-chave 4: contra-hegemonia

Egle Pereira da Silva (UFRJ) e Romulo Duarte Dias da Silva (UFRJ) Do Sertão-Casa ao Sertão-
Mundo: os Impactos do Varguismo na Literatura Brasileira

Na história republicana brasileira, a chamada Era Vargas (1930-1945) materializou um processo 
de afirmação do Estado e de suas instituições sobre as oligarquias tradicionalmente dominantes, 
protagonistas da cena política nos tempos da Primeira República (1889-1930). Com a afirmação da 
centralização política no Brasil, os grupos tradicionais, para garantir a sua sobrevivência, aprendem a 
orbitar em torno do poder central, objetivando a manutenção dos seus privilégios. Em contrapartida, as 
reformas sociais empreendidas no governo de Getúlio Vargas, preservam o tradicional espaço de atuação 
da elite local, não adentrando os domínios do coronelismo. A literatura regionalista brasileira surge neste 
momento de aparente ocaso do protagonismo político oligárquico, expressando, em grande medida, um 
olhar ora melancólico, enfatizando o que foi o sertão em seus bons tempos, ora amargurado, retratando 
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as permanências e a decadência de um determinado modus vivendi. Trata-se de uma literatura dos tipos, 
do singular, bem como de uma reação à pasteurização e à burocratização empreendida pelo processo 
centralizador em curso, antítese do varguismo. Todo o trabalho de José Lins do Rego, retratando o ciclo 
da cana, é uma tentativa de promover a arqueologia de um lugar em mutação, representação de uma 
literatura regional stricto sensu – o sertão do Brasil – ou, como o denominamos, sertão-casa, símbolo do 
lugar, do carinho e do aconchego desta manifestação literária. Síntese entre um varguismo a olhar para 
frente, reinventando a identidade, recriando o Brasil, e uma literatura insistentemente voltada para trás, 
ressaltando as permanências, o trabalho de Guimarães Rosa é, por seu turno, o do escritor-diplomata, 
homem do sertão, nascido em Cordisburgo (MG) atravessado, transformado pelos anos do Estado Novo. 
Sua obra-prima, Grande Sertão: Veredas (1956) será, já em tempos de República Liberal (1946-64), um 
esforço no sentido de transcender este binômio varguismo-regionalismo, apresentando uma literatura 
construída não sobre o regional, mas antes, tomando o sertão e o sertanejo como trampolim para tratar 
problemas universais. Logo, literatura não sobre o sertanejo, mas a partir dele; de integração, de forma 
alguma restrita ao pitoresco; aberta para, no nosso entender, o sertão-mundo, o Brasil: um sertão – 
imenso deserto a ser percorrido. Uma expedição inspira Grande Sertão, executada por um representante 
oficial da diplomacia brasileira, tem peso oficial, oficioso ao menos. Posto isto, delimitamos os livros-
chave de nossa investigação: Menino de Engenho (1932) e Grande Sertão: Veredas (1956) e o seu leitmotiv: 
o impacto do varguismo no processo de construção da identidade brasileira a partir da literatura sobre o 
sertão e o sertanejo, aqui entendida como reação à decadência política das oligarquias e à centralização 
política observada na Era Vargas. Embasam a pesquisa a produção de Antonio Candido, Angela Alonso, 
Heloísa Vilhena de Araujo e Robert Darnton. 
Palavra-chave 1: Sertão-casa 
Palavra-chave 2: Varguismo 
Palavra-chave 3: Sertão-mundo 
Palavra-chave 4: Literatura Brasileira

Oseias Carmo Neves (UERJ) O Brasil profundo no pensamento político de Euclides da Cunha

Nosso objetivo na apresentação desse trabalho decorre das recentes recomendações da banca de 
qualificação do nosso projeto de tese de doutorado em Ciência Política do IESP/UERJ da qual sinaliza 
uma maior aproximação e articulação entre a literatura e a política tomando como norte o pensamento 
político de Euclides da Cunha no período compreendido de velha república. Nesse caso, a pesquisa 
em questão pretende estudar o pensamento político-social de Euclides da Cunha revisitada à luz do 
pensamento político brasileiro na perspectiva daquilo que afirma Wanderley Guilherme dos Santos 
como um período onde se assistirá à produção de análises complexas sobre a organização social e 
política brasileira em perspectiva pós-colonial (LYNCH, 2013). Euclides da Cunha estava inscrito em 
um contexto político bastante específico, de fundamental relevância para a compreensão das bases 
de fundação do que se convencionou chamar de Pensamento Político-Social Brasileiro. Este é um 
“termo genérico que pressupõe interdisciplinaridade, dialogando diretamente com a história das 
ideias e dos intelectuais, como a sociologia, a antropologia, a literatura, a teoria política, etc.”, o que se 
constituiu num vasto campo intelectual que assumiu para si a função de realizar a “reflexão sobre as 
continuidades e mudanças das nossas concepções, da formação social e identitária, da cultura e das 
instituições políticas” (SIMÕES, 2015, p.4). O pensamento político de Euclides aparece então enquanto 
importante momento para reflexão do sentido de República em voga naquele período, trazendo à 
tona, dentre outros aspectos, a discussão a respeito do sentido de povo que formava a verdadeira 
identidade nacional, temática tratada através da dicotomia entre a população litorânea, considerada 

moderna, e a do interior, impelida com a marca do atraso. Nesse contexto, mesmo reconhecendo 
o fato de que Euclides da Cunha já foi exaustivamente estudado de diversas formas e por variados 
ângulos, consideramos que, do ponto de vista do pensamento político, se legitima a necessidade 
de uma sistematização e problematização mais precisa das questões que continuam candentes 
para compreensão da realidade brasileira, da qual suscitam uma multifacetada gama de leituras a 
respeito do qual o verdadeiro sentido dado por Euclides ao Brasil. De forma muito tímida, a Ciência 
Política abordou Euclides da Cunha enviesado pelo pensamento positivista, pelo qual sua crítica à 
república não foi abordada por aspectos ligados à integração nacional, ao isolamento, ao trabalho, 
às fronteiras e à questão ambiental. Por outro lado, o método de análise em nossa pesquisa tem se 
mostrado um enorme desafio, uma vez que estamos nos recorrendo aos instrumentais da História e 
não da Ciência Política. Nesse caso, optamos pelas contribuições teóricas e metodológicas propostas 
pelo historiador Quentin Skinner (1960) da qual estão centrada no contextualismo linguístico que 
procura compreender e analisar em que medida se dão as construções discursivas de uma produção 
intelectual, enfocando-se na relação entre texto e o contexto de produção. Quentin Skinner (1988; 
2006) propõe um novo método de interpretação da história do pensamento político, buscando 
articular as ideias ao seu contexto de produção, compreendendo-as através do uso da linguagem e 
dos seus “atos ilocucionários”. Enfim, mais do que apresentar nosso projeto de tese em andamento, 
queremos estreitar esse diálogo entre a Ciência Política, em especial o Pensamento Político Brasileiro e 
a Literatura, numa tentativa de confirmar nossa hipótese pelo qual a política foi a fonte inspiradora da 
produção literária de Euclides da Cunha sobre a verdadeira nacionalidade brasileira. 
Palavra-chave 1: Euclides da Cunha 
Palavra-chave 2: Pensamento Político 
Palavra-chave 3: República 
Palavra-chave 4: Brasil

Marcelo Barbosa da Silva (UERJ) Varnhagen e a narrativa conservadora brasileira

O presente artigo pesquisa visa identificar e problematizar – no interior da obra de Francisco Adolfo 
de Varnhagen (1816-1878), o Visconde de Porto Seguro – os elementos mais visíveis do discurso 
sobre a chamada identidade nacional elaborado pelas elites brasileiras, chamando atenção para suas 
raízes de nítido perfil conservador. No entanto, mais do que indagar acerca do conservadorismo como 
fenômeno político, nosso foco estará direcionado para o aspecto cultural dessa manifestação de ideias. 
Em particular, a forma como tal corrente de opinião expressou seus desejos e impasses por meio 
de recursos estéticos, lançando mão, inclusive de narrativas com forte impacto ficcional conforme 
aquelas contidas na historiografia de Porto Seguro. Para auxiliar na compreensão dos mecanismos de 
legitimação dessa ordemexcludente e autoritária, por excelência - será convocado o depoimento de 
importantes comentadores da obra de Varnhagen, a exemplo de Antonio Candido, Sergio Buarque de 
Hollanda e Caio Prado Júnior, em chave crítica; e Oliveira Vianna e Gilberto Freyre, entre outros, em 
registro mais apologético. Nosso objetivo, dessa maneira, persegue a compreensão do motivo pelo qual 
as representações ideadas por autores como Varnhagen, mas não só ele, prosseguem tão presentes 
no imaginário contemporâneo. Quero crer que abordagem do caráter antropológico da ficcionalidade 
– na moldura concebida por Wolfgang Iser e desenvolvida por João Cezar Castro Rocha — permitirá 
promover essa aproximação em face da obra de um autor ainda pouco estudado na área de Letras 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: , Questão Nacional 
Palavra-chave 3: História
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MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 

Sandrine Robadey Huback (UFMT) Mulheres na via de contramão: a (des)representação do 
feminino em Antes do baile verde, de Lygia Fagundes Telles

Em tempos de mudança e resistência, quando os debates sobre o feminino ganham força e espaço 
em nossa sociedade, principalmente através de coletivos e da própria mídia, encontramos um ponto 
de reflexão na literatura de um passado não tão longínquo, lado a lado com Lygia Fagundes Telles. 
É durante a ferrenha ditadura militar no Brasil que a escritora paulistana lança seu livro de contos, 
Antes do baile verde (1970). A obra reúne 18 histórias, marcadas por amor, paixão, vingança, morte 
e a imprevisibilidade humana. Em três contos, especificamente, - O moço do saxofone, O jardim 
selvagem e O menino – conhecemos três mulheres incríveis. Incríveis, pois não correspondem 
ao padrão de identidade conservador e patriarcal perpetuado por séculos e reforçado durante 
os anos de chumbo, em meio ao sopro do Feminismo no Brasil. No que tange à representação do 
feminino nos contos de Lygia Fagundes Telles, note-se que, o ato de representar, de acordo com 
Chartier (1990, p.13), é a maneira pela qual uma “realidade é construída, pensada e dada a ler por 
diferentes grupos sociais”. A representação está diretamente relacionada ao poder e, na literatura, 
a figura da mulher esteve tradicionalmente atrelada a uma forte dicotomia: a mulher boa versus 
a mulher má. Por séculos e ainda no contexto contemporâneo à obra Antes do baile verde, havia 
uma imposição quanto à construção do “ser mulher”, esclarecida por Simone de Beauvoir (2009, 
p. 14) em sua célebre frase: “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. Através de olhar atento 
lançado sobre o corpus, analisam-se no presente artigo as personagens femininas no centro das 
tramas e como estas rompem com a tradição do ser mulher, a partir do modelo de representação, 
levando em conta questões históricas e sociais. É notório o modo de (des)representação dessas 
personagens: sem dicotomias, há emoções, sensações, impulsos, desejos, virtudes e vícios, longe 
de qualquer obrigação ou culpa. Quem espera por personagens planos, acaba por surpreender-
se com a amplitude da possibilidade do ser, marcado por ambiguidade, ziguezagueando entre o 
bem e o mal. Sendo assim, pretende-se aqui observar como a obra de Lygia Fagundes Telles é uma 
voz de resistência, marcada pelo próprio ato da escrita, conforme Bosi disserta em Literatura e 
Resistência, e pelas narrativas, das quais emergem figurações de mulheres encantadoramente 
humanas, longe do intento de confirmar qualquer estereótipo. Referências biibliográficas: 
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. Trad.: Sergio Milliet. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2009. BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, BRANDÃO, 
Ruth Silviano. Mulher ao pé da letra: a personagem feminina na literatura. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2006. BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trad.: 
Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. CHARTIER, Roger. A História cultural: 
entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1990. COELHO, Nelly Novaes. A literatura feminina 
no Brasil contemporâneo. São Paulo: Sicialiano, 1993. TELLES, Lygia Fagundes. Antes do baile 
verde. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
Palavra-chave 1: Feminino 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Representação 
Palavra-chave 4: Sociedade

Erenil Oliveira Magalhães (UNEMAT) Aspectos do trágico em O pagador de promessas, de Dias Gomes

A presente comunicação pretende discutir como a religiosidade se apresenta tragicamente na obra O 
Pagador de Promessas, de Dias Gomes. O ponto de partida às considerações aqui produzidas é a ideia 
de que o sentimento de incompletude, inerente ao ser humano, pode se revelar trágico por conta 
também do seu desejo de unidade, antagonismo exterior e interior, pois o que o tornaria inteiro seria 
a sua relação primeira com Deus, o real, segundo expõe Mircea Eliade (1907-1986), em O sagrado e 
o profano, como no princípio em um mundo homogêneo. Devemos entender o trágico desvinculado 
da tragédia, apesar de ser inegável a relação primeira, e se concentrar na perspectiva de Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (1844-1900), no âmago da sua filosofia, no que se refere à afirmação da vida, 
na sua inteireza, mesmo com todos os seus problemas e sofrimentos. Podemos dizer que os valores 
burgueses fizeram da racionalidade racionalismo, sob a imagem que se criou do dinheiro, anulando a 
vida na medida em que, por vezes, impõe, enquanto imperativo categórico, o cárcere do ser em função 
do ter. As religiões foram aplacando suas prerrogativas iniciais e se desligaram da arte e do mito, na 
medida em que se perdeu seu caráter original, como argumenta Georg Lukács (1885-1971) em A 
teoria do romance. As festas foram dessacralizadas e morreu o lado festival da vida, exibindo apenas 
resquícios atávicos como o carnaval, mas o trágico sobrevive como realização estética e condição 
ontológica do ser, como bem defendeu Nietzsche. Zé do Burro, personagem protagonista da obra 
em pauta, representa uma religiosidade mais próxima ao mundo arcaico, primitiva, irracional, que 
sobrevive arquetipicamente em contraponto ao racionalismo, inerente ao avanço burguês. A reflexão 
aqui dirigiu-se a uma racionalidade, mas como argumenta Unamuno, Do sentimento trágico da vida, 
somos animais sentimentais. Assim, o aspecto trágico se estabelece na tensão que se efetiva entre 
a ordem dominante, o catolicismo, e os valores arcaicos e se estende dramaticamente à consciência 
do protagonista. Dizendo de outra forma, o catolicismo neste contexto é algo externo que interfere 
e produz uma problemática trágica. Como argumenta Michel Maffesoli (1944), em O eterno instante: 
o Retorno do Trágico nas sociedades Pós-Modernas, Deus e o Estado foram maneiras econômicas de 
pensar e de organizar as forças que ultrapassam o indivíduo. Soma-se ao contexto, o brutal choque de 
realidade que enfrenta Zé do Burro, na sua inocência, alheio aos paradigmas da urbanidade degradada. 
Palavra-chave 1: trágico 
Palavra-chave 2: religião 
Palavra-chave 3: racionalismo 
Palavra-chave 4: O Pagador de Promessas, Dias Gomes

Bianca Karam (UERJ) Três personagens femininas e a construção do duplo em Edgar Allan Poe

Em 1857, o romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, provocou grande polêmica na sociedade 
francesa, ao contar a história de Emma Bovary, mulher cujo sonho era viver as aventuras dos 
romances românticos que lia. Guiada por esse desejo, Emma envolve-se em adultério. Para a 
sociedade da época, essa temática foi tão chocante que o escritor foi levado a julgamento na tentativa 
de penalizá-lo. Ao ser indagado sobre a questão, Flaubert respondeu com a célebre frase: “Madame 
Bovary sou eu” (“Madame Bovary c’est moi”). Este trabalho pretende propor uma leitura de três 
personagens femininas de seus contos, relacionando-as às características narratológicas do próprio 
texto. Faremos menção ao mundo exterior àquele criado em cada história somente nas situações em 
que a própria organização textual assim o exigir. Neste ponto, é fundamental destacar o método de 
estudo adotado para a realização deste trabalho. Propomos uma análise das personagens femininas 
de Edgar Allan Poe à luz dos estudos desenvolvidos por Carlos Reis – referência mundial de estudos 
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sobre as obras em língua portuguesa, especialmente de Eça de Queirós. Pensar Allan Poe a partir 
dos questionamentos de Carlos Reis significa estudar as personagens e os seus modos de figuração, 
buscando “saber como, em diversos tempos e em diversos gêneros narrativos, se processa a 
construção da personagem, nos planos ficcional e discursivo. De certa forma, trata-se de ‘recuperar’ 
uma categoria narrativa que o estruturalismo e mesmo a narratologia tinham subalternizado e que 
os modernos estudos narrativos recuperaram”. 
Palavra-chave 1: Duplo 
Palavra-chave 2: Feminino 
Palavra-chave 3: Personagem 
Palavra-chave 4: Edgar Allan Poe

Vera Helena Picolo Ceccarello (UNICAMP / IFCH) Ordem, desordem e malandragem: elementos 
estruturais no processo de desenvolvimento urbano em Memórias de um sargento de milícias 
(1854) e em Madame Pommery (1920)

O desenvolvimento e a modernização da sociedade brasileira podem ser representados por duas cidades 
em especial: Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira, capital do Império, recebeu a corte portuguesa e foi 
berço da belle époque e da vida moderna no século XIX; a segunda se transformou em pouco tempo de 
província a centro urbano e industrial, mudando o panorama, a vida social e econômica do país no século 
XX. A literatura urbana teve papel importante como forma de reconhecer esses momentos distintos e 
suas particularidades. Do Romantismo ao Modernismo, a cidade passou por mudanças significativas e 
seus contextos diferenciados podem ser reconhecidos nos personagens, principalmente nos romances 
de costumes. Porém, algumas características permaneceram semelhantes, porque são estruturais e 
fundantes da sociedade brasileira. Uma delas é a dialética entre a ordem e a desordem, denominada por 
Antonio Candido em “Dialética da malandragem” como sendo um aspecto geral da sociedade brasileira. 
À luz dessa hipótese, o objetivo deste trabalho é analisar como a ordem e a desordem se articulam em 
dois romances representativos: em Memórias de um sargento de milícias (1854), de Manuel Antonio de 
Almeida e em Madame Pommery (1920) de Hilário Tácito. Apesar de estarem inseridos em dois contextos 
diferentes, ambos tem em seu bojo a crítica social, a ironia e a sátira como nortes narrativos. O Rio de 
Janeiro das Memórias se insere no período joanino do século XIX e o foco específico do romance não eram 
os escravos ou os senhores, mas uma camada social limítrofe: os homens brancos, livres e pobres. A lógica 
do favor e a busca por reconhecimento permeava a vida dos personagens, especialmente do malandro 
Leonardinho – para seguir a categorização de Candido. No caso de Madame Pommery, o contexto é o 
início da modernização de São Paulo no século XX. A protagonista que dá nome ao romance é dona de 
um bordel, um microcosmo no qual transitam coronéis, doutores, bacharéis, profissionais liberais e 
burocratas de todas as espécies. Pommery constrói as suas relações de amizade e de interesse como 
forma de reconhecimento e ascensão social. Assim, apesar das diferenças entre eles, a lógica da ordem e 
da desordem pode ser percebida de diversas maneiras em cada um dos romances. Busca-se demonstrar 
ainda que a malandragem não é apenas um traço cultural e abstrato do Brasil, mas um mecanismo 
social importante que permite o trânsito entre a ordem e a desordem, fazendo com que os personagens 
marginalizados e considerados anti-heróis transitem livremente entre uma esfera outra, encontrando seu 
espaço de ação. 
Palavra-chave 1: Modernização 
Palavra-chave 2: Ordem e desordem 
Palavra-chave 3: Literatura urbana 
Palavra-chave 4: Romance de costumes

 TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Raimundo Lopes Matos (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB) Sincronismo 
poético: Gregório de Matos e Vicente Huidobro

Trata-se de uma abordagem sobre poética sincrônica tendo como foco de investigação os dois poetas 
sul-americanos supracitados. A opção pelos dois poetas se justifica pela relevância de ambos, em 
termos comparativos, para as poéticas de seus países, Brasil e Chile, e por que não dizer para o 
continente como um todo: Gregório de Matos - o fundador da literatura brasileira, nos inícios de 
Brasil e da Modernidade, sob a estética revolucionária barroca, no século XVII; e Vicente Huidobro – 
o iniciador e promotor das vanguardas latino-americanas, no início do Modernismo, sob influência 
das vanguardas europeias, na primeira metade do século XX. Esse trabalho tem como objetivo 
comparar os dois poetas e as suas poéticas nos seus respectivos contextos, a fim de serem percebidas 
as suas semelhanças, conferindo-lhes o sincronismo poético proposto no título do trabalho. Quanto 
ao referencial teórico, a leitura se respalda na poética sincrônica, nos termos em que foi abordada 
pelo teórico Haroldo de Campos. No tocante à metodologia a ser utilizada, esta se inicia com um 
estudo sobre os poetas em seus espaços e suas épocas; bem como em suas poéticas, para que sejam 
observadas as suas semelhanças estéticas, confirmando o sincronismo poético supra. Essa investigação 
contribuirá, certamente, para o avanço nas pesquisas no campo da poética, da literatura e das artes em 
geral, nesta contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: Sincronia 
Palavra-chave 2: Poético 
Palavra-chave 3: Poeta 
Palavra-chave 4: Literatura

Juliana Cristina Costa (UFJF) Cristiane Sobral: a poesia como dialética do imaginário sócio- cultural

Este trabalho objetiva através dos poemas “Espelhos Tortos” e “ Espelhos negros” da poeta 
Cristiane Sobral explanar os diálogos que a poesia pode exercer com o imaginário sócio- cultural 
brasileiro. Em consonância com Bourdieu, considerarei neste trabalho a literatura como um 
sistema simbólico em que ideologias são difundidas e/ou contestadas. Ainda considerarei 
a literatura como um discurso que age na sociedade e/ou é influenciado por ela, isto não é 
desconsiderá-la enquanto arte, mas sim demonstrar a sua função discursiva e seu poder gerador 
para a difusão de ideologias, ora estereotipadas das minorias sociais, ora enaltecedoras da classe 
ou grupos dominantes. A vida social é constituída por relações de poder, estas que buscam 
delimitar as noções de verdade e de padrões. Analisando a literatura na perspectiva de território 
e de representação, Regina Dalcastagnè esboça em Literatura brasileira contemporânea: um 
território contestado (2012:18) como “as barreiras simbólicas determinam o lugar de cada um”, 
além de refletir como o território literário na contemporaneidade é repleto de vozes que buscam 
desconstruir representações e contribuir com outras perspectivas e reflexões que tratam de seu 
cotidiano e das relações sociais que experienciam. Para melhor compreender este funcionamento 
da literatura como discurso, apoio-me na Teoria Social do Discurso de Norman Fairclough (2001) 
que considera a linguagem muito mais que uma representação e sim uma ação sobre o mundo. 
A literatura é um uso da linguagem e um exercício de comunicação que constrói saberes, estes 
que possibilitam a construção de modelos mentais que são constituintes da esfera simbólica 
social. Na perspectiva da Análise Crítica do Discurso (ADC), o discurso é considerado uma 
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prática, “uma atividade socialmente regulada”, isto nos permite considerar, no presente trabalho, 
a literatura como uma prática sócio discursiva interligada às relações de tempo-espaço, como já 
considerava Bakhtin ao propor o conceito de cronotopo para refletir sobre a construção polifônica 
e enunciativa do romance. A metáfora do espelho já foi utilizada pelos escritores brasileiros 
Machado de Assis e Guimarães Rosa, podemos perceber em seus contos, ambos intitulados “O 
Espelho”, a relação do sujeito com o mundo social, onde somos entrecruzados por ideologias 
que influenciam na visão de mundo do sujeito e no modo como este se ver. Nos dois poemas em 
questão utilizam da mesma metáfora, porém em uma perspectiva pluralista , “ espelhos”, podendo 
assim compreender que há diversidade de identidades e também é diverso os modos como nos 
percebemos através das ideologias e crenças que adquirimos nas interações sociais. 
Palavra-chave 1: Cristiane Sobral 
Palavra-chave 2: Imaginário sócio-cultural 
Palavra-chave 3: Análise do Discurso Crítica

Éverton Barbosa Correia (UERJ) Gilberto Freyre, autor de poesia

Quando Manuel Bandeira organizou a Antologia de poetas brasileiros bissextos contemporâneos 
(1946), fez constar naquela coletânea poetas notáveis e inéditos em livro – a exemplo de Joaquim 
Cardozo e Dante Milano –, mas também autores diversos, cuja produção é associada a outros 
ramos do saber, tais como: Afonso Arinos de Melo Franco, Aurélio Buarque de Holanda, Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, Francisco de Assis Barbosa e Gilberto Freyre. É na companhia desses 
autores que o antropólogo pernambucano confiou a publicação do poema “Bahia”, subintitulado 
“Bahia de todos os santos (e quase todos os pecados)”, que veio a ser seu título posteriormente, já 
que o poema é datado de 1926. Sendo este o batismo poético do autor de Casa-grande e senzala 
(1933), a poesia que salta de sua prosa adquire outra feição a partir daí e se constitui como 
objeto autônomo em 1962, quando da publicação do volume Talvez poesia, do qual destacaremos 
alguns poemas para ilustrar o perfil de poeta que se limita com o do reconhecido prosador do 
Recife. Como o livro de poemas só foi reeditado em 2012, será esta a edição a ser compulsada, 
tanto por incorporar poemas que não constavam na primeira edição e que foram coligidos 
posteriormente – ampliando sua compreensão de poeta –, quanto pelo fato de que tal ampliação 
confere outro sentido ao objeto que é aquele livro, uma vez que passa a dispor de uma outra 
configuração física, que se constitui das seguintes partes: 1. Prefácio de Ledo Ivo; 2. Prefácio 
do autor; 3. Brasiliana: litoral e sertão; 4. Encanta moça e outros encantamentos; 5. Agosto 
azul e outros poemas europeus; 6. África & Ásia; 7. Soneto de colegial; 8. De pai para filha; 9. 
Versos para Ana Cecília e outros poemas; 10. Bibliografia de Gilberto Freyre. A numeração assim 
disposta não está grafada no livro e se está aqui sugerida é só para dar a dimensão de que o 
volume permite sua compreensão autonomamente como uma chave de leitura possível, através 
da inter-relação de suas partes, que devem ser acrescidas da “Nota explicativa” no início do livro, 
bem como a dedicatória a Carlos Drummond de Andrade, que, àquelas alturas, já era um poeta 
nacional. Se num primeiro horizonte de leitura, abre-se a possibilidade de abordar o volume 
no entrelaçamento de suas partes, estas mesmas partes se enredam em outros livros do autor, 
possibilitando um diálogo entre os seus livros com vistas a uma configuração mais ampla de 
sua obra, noutro horizonte de leitura. Senão, ao menos, oferece-nos algo que se aproxime de um 
estilo – com vocabulário, ritmos e temas próprios que apontam para o delineamento de um sujeito 
poético – e que se estende para sua produção num sentido mais amplo, uma vez que está grafado 
no espaço da página, seja quando lemos sua poesia ou quando a confrontamos com outra parte 

de sua produção literária, ensaística ou ficcional. Outro não será o objetivo aqui, senão o de traçar 
linhas para o esmiuçamento do sujeito Gilberto Freyre como uma persona literária. 
Palavra-chave 1: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 2: Literatura Comparada 
Palavra-chave 3: Gilberto Freyre

Tatiana Batista Alves (Instituto Federal CPII) A ficção do português: rupturas e permanências

O terceiro capítulo de Casa-grande e Senzala procura definir os contornos do colonizador português. 
Ao construir a imagem do lusitano, muito mais que diferenciá-lo dos índios e negros, o ensaio procura 
estabelecer as características que o fazem superior aos demais colonizadores europeus, basicamente 
o espanhol e o inglês, na visão do autor. Num movimento pendular, Gilberto Freyre procura equilibrar 
a balança caminhando sempre de um lado para o outro — ora mostrando o português como um 
genial colonizador, ora apresentando o seu lado truculento nas relações de poder com os escravos. 
Entretanto, a subjetividade do autor fala mais alto, e acabam sendo fortalecidos os aspectos positivos 
do português. A comunicação analisará como a obra Casa-grande e Senzala, de Gilberto Freyre, 
representa o português colonizador do Brasil. Ao relatar minuciosamente a formação do povo lusitano 
e afirmar sua aptidão para a miscigenação, o ensaio se diferencia dos discursos oficiais da época no 
sentido metodológico e inventa um personagem empreendedor e contemporizador, que se destaca 
positivamente dos demais colonizadores europeus. Por sua vez, o português colonizador também 
inventa a imagem da sociedade brasileira- a ficção da ficção. Ao afirmar que a nossa colonização 
formou uma sociedade e uma cultura híbridas, o autor não se esquece de apontar para o caráter 
híbrido do português, no que diz respeito as suas origens. É possível notar que o discurso freyreano 
está sempre em sintonia com seu objeto, sobretudo no terceiro capítulo, em que se analisa a figura do 
português. Ao demonstrar que a sociedade brasileira se formou a partir do cruzamento, das trocas, 
de uma miscigenação cheia de contradições, Gilberto Freyre constrói um texto híbrido, formado 
também pela pluralidade, pela miscigenação de várias formas de representação da cultura brasileira 
e, também, pelo equilíbrio de antagonismo, como se o texto, o próprio discurso, fosse um monumento 
que representasse o caráter e a cultura brasileiras, isto é, como se o verbo se transformasse no objeto. 
Os antagonismos, que buscam um acordo, são as principais marcas da cultura brasileira e do próprio 
ensaio freyreano. O vai-e-vem discursivo e o caráter inacabado também acentuam isso na obra. 
Assim, não se trata de um processo dialético, em que a reflexão é marcada por progressivas ideias 
que se opõem e se negam, mas sim de uma análise dicotômica, na qual os conceitos se dividem em 
partes contrárias que se complementam. Análise polêmica, que recebe críticas severas ao longo dos 
anos, a obra é também um das maiores contribuições para o entendimento da formação da sociedade 
brasileira patriarcal e escravocrata quando analisa elementos da história da intimidade, nunca antes 
observado metodicamente pelos estudiosos brasileiros. 
Palavra-chave1: discurso 
Palavra-chave2: narrativa 
Palavra-chave 3: português 
Palavra-chave 4: colonização
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MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 

Alexander Rezende Luz (UFRRJ) Os discursos político e literário em A Utopia de Thomas More

Durante cerca de 450 anos, o personagem Thomas More e sua oposição a Rafael Hitlodeu foram 
anulados em boa parte das leituras de A Utopia. Neste período, a obra foi geralmente interpretada a 
partir de uma supervalorização do discurso político do personagem Hitlodeu, como se este fosse um 
mero porta-voz do autor. Graças a esse tipo de leitura, no século XVII, More se torna, segundo muitos, 
um “reformista protestante avant la lettre”, e nos séculos XIX e XX, passa a ser visto como um dos 
precursores do socialismo. Essa imagem começa a ruir na segunda metade do século XX, quando os 
críticos da obra iniciam uma recuperação do caráter literário do texto. Isso é feito, principalmente a 
partir do estudo das dissonâncias no discurso de Rafael (SYLVESTER, 1977). Assim, em uma reviravolta 
surpreendente, nos últimos cinquenta anos a utopia de Rafael deixou de ser percebida como modelo 
de perfeição – ao menos entre os especialistas – e os defeitos no comportamento e pensamento de 
Hitlodeu, bem como o humor luciânico da obra, que satiriza ao invés de elogiar o filósofo e suas ideias, 
começaram a ser mapeados. Proponho, nesta comunicação, que a pioneira sobreposição dos discursos 
político e literário em A Utopia expõe, de maneira incomparável, o ponto fraco dos planos “perfeitos”: 
as contradições humanas. 
Palavra-chave 1: A Utopia 
Palavra-chave 2: Thomas More 
Palavra-chave 3: discurso político 
Palavra-chave 4: discurso literário

Vinícius Portella Castro (UERJ) Montagem e Mito em Aby Warburg e Lévi-Strauss

O trabalho pretende estabelecer conexões entre o historiador da arte e da mitologia, Aby Warburg, 
e o antropólogo estruturalista Lévi-Strauss. Para tanto, será usado o conceito de montagem. Embora 
os dois enciclopedistas míticos tivessem recortes e métodos diversos, ambos autores culminaram 
numa compreensão do mito como um discurso sem sujeito, e ambos lidavam com a problemática do 
movimento e da transformação. Na conclusão, relaciono ainda o tema à leitura de Viveiros de Castro 
do estruturalismo, em sua conexão com a antropofagia Oswaldiana, o perspectivismo ameríndio e o 
pensamento político brasileiro. 
Palavra-chave 1: Mito 
Palavra-chave 2: Aby Warburg 
Palavra-chave 3: Lévi-Strauss 
Palavra-chave 4: Montagem

Ivânia Campigotto Aquino (UPF) Interpretação da imigração alemã no RS: espaço e identidade 
em A ferro e fogo, de Josué Guimarães

Este estudo consiste numa análise dos elementos estruturais do romance histórico que representa 
o passado de imigração e colonização do Rio Grande do Sul. Na busca de uma interpretação mais 
abrangente, toma-se por base teórica as ideias de Franco Moretti sobre o espaço na literatura. 
Assim, os locais onde imigrantes fixaram-se e construíram seus lotes, formando colônias, no século 
XIX, são, nos romances, territórios de construção de identidades, caracterizados pelo embate entre 

o pensamento estrangeiro e o pensamento local. A análise feita é da obra A ferro e fogo, de Josué 
Guimarães, que trata dos imigrantes alemães na Colônia de São Leopoldo/RS. Ao se examinar 
a estruturação do seu discurso, observa-se que a narrativa articula-se em torno de dois eixos 
nucleares: a família e o trabalho. Dentre as questões que surgem nesta leitura, destaca-se o encontro 
do épico e do dramático como ponto central na construção do universo ficcional. 
Palavra-chave 1: Romance gaúcho 
Palavra-chave 2: Imigração alemã 
Palavra-chave 3: Identidade

Zoélia Tavares de Castro (UFT) O romance Mandinga, de Liberato Póvoa, um estudo filológico e 
sociológico do sudeste tocantinense

Liberato Póvoa é um dos principais romancistas e contistas da literatura regionalista tocantinense. 
Póvoa nasceu e viveu no município de Dianópolis, valeu-se da realidade regional que ele conheceu 
para descrever o ambiente com fidelidade, os personagens marcados pelo meio físico e social; 
na formação dos diálogos, todos muito fiéis à língua falada da região, criando assim um leque de 
termos regionais, que ampliam o vocabulário do leitor e servem de acesso para um conhecimento 
específico das particularidades locais. No romance Mandinga, Liberato reuniu a análise sociológica 
e psicológica. Retratou o universo do sertanejo, tanto na figura do fazendeiro autoritário, quanto 
do caboclo comum, o homem de inteligência limitada, vítima das condições do meio natural e 
social, sem iniciativa, sem consciência de classe, passivo diante dos poderosos. A temática nos 
oito capítulos da obra é o ambiente rural, com os saberes e fazeres do povo simples e humilde 
do sertão tocantinense; do imaginário do personagem de Nezinho; no misticismo da velha Pulu; 
do coronelismo na figura do capitão Zé Menino. Outro destaque no romance é a crítica social, 
manifestada nos desejos e anseios dos personagens, no direito à cidadania, como por exemplo, 
Nezinho, ao almejar que alguém lesse as cartas dos parentes que moravam na capital e também no 
sonho de um trabalho regular para não sucumbir à fome. As vidas secam no povoado Boa Tarde e 
seus arredores, não só fisicamente, o rudimentarismo seca a alma das personagens, que sentem 
dificuldade em estabelecer relacionamentos interpessoais. As mulheres de famílias pobres tocam 
os serviços domésticos mais estafantes, que no romance é representado pelas personagens “Siá” 
Fostina e “Siá” Guilé. Outras duas figuras femininas marcantes são Madalena e Petronília, ambas 
sofrem com o preconceito machista e o moralismo ao externarem sentimentos e sonhos, sendo 
caracterizadas como metáforas do mal. Mandinga é um romance áspero, mas a verdade que carrega 
em sua dura poesia é tão densa, que é impossível não se sensibilizar com os personagens, os quais 
em vez de traduzir experiências isoladas, revelam uma condição coletiva: a do homem explorado 
socialmente e brutalizado pelo meio. As ações no decorrer da história se entrelaçam, constituindo 
um conjunto de fatores entre a terra, a atmosfera místico-religiosa e as diferenças sócio-econômicas 
da época. Em suma, o autor-raiz contribui em suas narrativas para a preservação da identidade e 
cultura do sertão tocantinense, na memorização de momentos históricos marcantes de um povo, de 
uma região: o sudeste do Tocantins. 
Palavra-chave 1: identidade 
Palavra-chave 2: regionalismo 
Palavra-chave 3: literatra 
Palavra-chave 4: língua
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 

Alessia Di Eugenio (Universidade de Bolonha) Antropofagia e mitos interpretativos: entre 
literatura e ciências sociais

A Antropofagia elaborada por Oswald de Andrade foi um importante emaranhado simbólico, capaz 
de dar sentido à particular autoimagem da cultura brasileira. Foi exatamente a combinação entre 
literatura (e artes) e ciências sociais, que permitiu a consolidação de algumas imagens interpretativas 
do Brasil que a Antropofagia contribuiu para elaborar. Contudo, estas imagens foram manipuladas 
ideológica e politicamente desde os anos 30 conferindo à Antropofagia uma caracterização fortemente 
culturalista que em si tinha apenas parcialmente. Assim, as obras de Oswald de Andrade, nos anos 
50, mostram claramente a intenção universalista daquela que queria se apresentar como uma teoria 
do homem e não propriamente como uma teoria do Brasil, ainda que a partir de um posicionamento 
específico. Na década de 60 o mantra “Só me interessa o que não é meu” do famoso Manifesto 
Antropófago, junto com a fecunda aproximação entre arcaico e moderno, local e universal, se torna 
uma inspiração artística militante e uma procura da “especificidade” cultural brasileira. Começando 
desde o Teatro Oficina, as ideias antropófagas ressuscitam e começam a influenciar, em plena ditadura, 
música, artes plásticas, cinema e teatro, pela chamada geração tropicalista. No campo acadêmico 
também começam a proliferar estudos sobre a obra de Oswald. Esta ambiguidade funcionou sempre 
como uma potência: algumas imagens interpretativas foram semplificadas e reusadas tornando-
se, posteriormente, estereótipos da cultura brasileira (a controversa elaboração da questão da 
miscigenação, a imagem eufórica do “Brasil, país do futuro”, o mito da cordialidade brasileira, a utopia 
multiétnica dos trópicos, a coexistência de elementos arcaicos e modernos na ideia de um grande 
Brasil e na procura, mais ou menos explícita, da “brasilidade”, a ideia do paraíso/felicidade brasileira, 
a incorporação idealizada da cultura indígena e o ideal da cultura canibal). A desconstrução destas 
douradouras imagens interpretativas - entre símbolo e mito - em parte atribuídas ao Modernismo 
e à Antropofagia, começa desde os anos ’70 e ’80, coincidindo com o esgotamento das “narrativas/
interpretações totais” sobre o Brasil. Os novos problemas abertos pelo processo de democratização 
e os desafios de pensar em um processo de mudança levaram muitos pensadores e críticos a uma 
reinterpretação histórico-política dos passados processos de transformação cultural. Para estes 
autores o objetivo se torna “desinventar” o Brasil e suas imagens mitológicas através de narrativas 
dos “muitos Brasis” que colocavam em causa o cunho culturalista generalista das grandes narrativas 
do início do século XX. Como acontece com a contribuição recente do livro de Jessé Souza, A tolice da 
inteligência brasileira, que mostra precisamente a permanência de ideias culturalistas conservadoras 
construídas pela elite intelectual brasileira. 
Palavra-chave 1: Antropofagia 
Palavra-chave 2: Cultura Brasileira 
Palavra-chave 3: Ciência social 
Palavra-chave 4: Culturalismo

Silvana Oliveira (UEPG) O Manifesto Macunaíma (1926) e o Texto O Movimento Modernista 
(1942), de Mario de Andrade

Esta comunicação busca refletir sobre o projeto e a produção modernista, no período compreendido 
entre a publicação do livro Macunaíma, de Mario de Andrade, em 1926, e o aniversário da Semana 
de 22, registrado pelo próprio Mario de Andrade, na palestra que proferiu, a convite, no Auditório 

da Biblioteca do Itamarati, em 30 de abril de 1942, com a apresentação do texto O Movimento 
Modernista. Para o objetivo desta apresentação, o livro Macunaíma será lido e comentado como um 
manifesto dos principais preceitos modernistas, em especial a defesa e a prática de uma língua falada 
em contraposição a uma língua escrita. Neste sentido, apontamos inicialmente a efetiva contraposição 
da linguagem utilizada no Capítulo 9, intitulado Carta para as Icamiabas, ao uso da língua brasileira 
operacionalizado nos demais capítulos do livro. A oposição da linguagem lusitana, na modalidade 
escrita, traz para o primeiro plano da obra a ironia refinada do autor em relação aos propósitos de uma 
certa literatura brasileira que não escapou de “arremedar” e diminuir suas perspectivas pela lógica 
do modelo e da influência passivas. A visada antropofágica, realizada em Macunaíma, será tratada 
nesta apresentação por meio de uma leitura voltada às suas intenções de manifesto e proposição 
de ações para se construir uma literatura capaz de realizar o projeto marioandradiano da língua e 
da cultura brasileiras, de modo a desafiar e redimensionar a lógica da influência. Está claro que a 
abordagem do livro de Mario de Andrade não escapa, nesta perspectiva, da relação direta com os 
Manifestos  Antropófago e Pau-Brasil, com os quais compõem o ideários modernista que ativará uma 
profusão de textos empenhados e realizações que confirmam por um lado, e desafiam por outro, o 
projeto modernista para a literatura brasileira. Um outro Mario de Andrade será evocado do texto O 
Movimento Modernista, de 1942, no qual o escritor faz o inventário das décadas anteriores de modo 
a atualizar o projeto de 1922 e verificar as dívidas do movimento e também as possibilidades já 
amadurecidas no contexto de produção do período. O Movimento Modernista, de Mario de Andrade, 
por meio de um caráter de depoimento crítico se realiza pela ativação de três discursos, apontados 
por Alfredo Bosi em seu estudo publicado na Revista Literatura e Sociedade, número 7, de 2004: 
um discurso narrativo, que vai do autobiográfico ao grupal e volta deste para aquele; o que dá à 
palestra um discreto mas inequívoco tom de confidência; um discurso histórico-genético, que entende 
situar o movimento em uma dimensão temporal precisa (o primeiro pós-guerra) e proceder à sua 
interpretação no interior da vida brasileira; um discurso crítico e, nos momentos de mais alta tensão 
conceitual, um discurso estético. Da anotação destes dois momentos selecionados para a reflexão desta 
comunicação pretendemos destacar os principais problemas evocados pela voz marioandradiana: 
problemas de linguagem, de liberdade da pesquisa formal, das noções de inspiração e produção e, 
ainda, da vinculação do escritor com o mundo social e político. 
Palavra-chave 1: Macunaíma 
Palavra-chave 2: O Movimento Modernista 
Palavra-chave 3: Manifesto Antroófago 
Palavra-chave 4: Manifesto Pau-Brasil

Júlio Cezar Bastoni da Silva (UFSCar) Utopia Brasil: o povo brasileiro, entre João Antônio e Darcy 
Ribeiro

João Antônio, quando de seu trabalho como jornalista na década de 1970, fez uma entrevista com Darcy 
Ribeiro, publicada na imprensa alternativa do período e posteriormente em seu livro de 1976, Casa 
de loucos. Nela, aparece o retrato humano do cientista social mineiro, ex-ministro de Estado exilado 
pelo golpe de 1964, homem convalescente de um câncer e vigiado pela repressão do regime militar. 
A afinidade entre entrevistador e entrevistado é patente, denotando um interesse que vai muito além 
do dado factual, pois ancorado em concepções aproximáveis sobre a formação do povo brasileiro, seu 
papel histórico, sua cultura e, sobretudo, um engajamento semelhante na defesa de um projeto de base 
nacional-popular. Ambos, ainda, parecem representar, na literatura e no ensaio, os últimos respiros 
de uma produção cuja fonte está na tradição intelectual brasileira de pensar a formação da nação por 
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meio de seu povo e de sua particularidade identitária, tendo como horizonte a construção de uma 
civilização brasileira, uma “Nova Roma”, como a chamava Darcy. Assim, como lembra Ligia Chiappini 
na apresentação ao livro Brasil, país do passado? (2000), com eles, entre outros intelectuais mortos 
nos últimos anos do século passado, ocorre simbolicamente a morte de um certo Brasil, de uma certa 
leitura de país e de um tipo de empenho específico na sua interpretação, representação e, em especial, na 
modificação de sua realidade. Na ciência social de Darcy Ribeiro como na produção ficcional, jornalística 
e cronística de João Antônio, a interpretação e a representação do povo brasileiro realizadas por ambos 
podem sugerir possíveis aproximações geracionais, intelectuais, bem como diálogos fecundos para 
a compreensão e a situação do ocaso do projeto nacional brasileiro, a persistência ou o abandono da 
utopia, a filiação ao fenômeno popular como forma de superação de uma sociedade historicamente 
e radicalmente clivada entre classes subalternas e elites. Este trabalho, assim, pretende apresentar 
possíveis aproximações entre o programa literário de João Antônio e o ensaio social de Darcy Ribeiro – 
em especial, O povo brasileiro (1995) –, tendo como foco, principalmente, as suas relações intelectuais 
e suas afinidades na reflexão sobre a questão popular brasileira. Trata-se, também, de abordar a 
situação de certo modo abstrusa em que ambos se colocam, na reafirmação e na defesa de um projeto 
nacional-popular em pleno momento da debacle de tais ideias, como a última década do século passado. 
Esperamos, desse modo, que este trabalho possa contribuir para o estudo da cultura e da formação 
brasileiras vistas por uma perspectiva nacional-popular, visto que tais ideias, à parte serem injustamente 
relegadas hoje a uma espécie de arqueologia cultural, possuem ressonância – latente ou não – no debate 
público, bem como devem ter seus impasses e contribuições repensados à luz do século XXI. 
Palavra-chave 1: João Antônio 
Palavra-chave 2: Darcy Ribeiro 
Palavra-chave 3: Povo brasileiro 
Palavra-chave 4: Literatura e Ciências Sociais

Valdir Prigol (UFFS) “Um mundo paralisado à espera de movimento”. Uma leitura da ficção de 
Milton Hatoum e das ciências sociais das últimas décadas

O título deste trabalho, retirado do início de Relato de um certo oriente (1989), aponta para uma 
questão fundamental do trabalho de Milton Hatoum: a memória. Neste livro e nos demais que vieram 
depois – Dois irmãos (2000), Cinzas do Norte (2005), Órfãos do Eldorado (2008), A cidade ilhada 
(2009) e Um solitário à espreita (2013) – quase sempre temos narradores órfãos, que, no presente 
transformado em ruína, procuram, a partir das suas memórias e dos outros, colocar em movimento 
mundos paralisados. Neste aspecto, Relato de um certo oriente é um livro impressionante porque a voz 
da narradora ocupa o primeiro capítulo, no segundo ela passa a voz para o Tio Hakim, este passa a voz 
para Dorner (capítulo 3), que passa a voz ao pai de Hakim gravada em uma entrevista (capítulo 4), 
volta para a voz de Dorner e Hakim retoma (capítulo 5), retorna para a voz da narradora (capítulo 6), 
depois ela passa a voz para Hindié (capítulo 7), e o livro finaliza com a voz da narradora (capítulo 8). 
Esse procedimento retornará, com variantes, nos outros textos do autor. Pensando ainda em Relato, 
a narradora volta para casa 20 vinte anos depois de ter partido e traz na sua mala caneta, caderno 
e gravador. Assim, se os retornos, temporais e às vezes também geográficos, presentes nos livros, 
lembram a Odisseia, como apontou Davi Arriguci Jr. na orelha de Relato de um certo oriente e a tradição 
romanesca, na tentativa de “atar uma ponta da vida à outra” como em Dom Casmurro, podemos 
perceber que eles são fundamentais para entender as ciências sociais desse período nas reflexões de 
autores como Fredric Jameson, Paolo Virno e, especialmente, Andreas Huyssen. Os livros deste autor, 
como Memórias do modernismo e Seduzidos pela memória, mostram como a memória se tornou uma 

questão fundamental no momento em que as utopias se transformaram em ruínas. Essa sedução da 
memória coloca “mundos paralisados em movimento” através de comemorações, monumentos etc. 
Os narradores de Milton Hatoum, com “caderno, caneta e gravador” e às vezes oralmente, colocam 
“mundos paralisados em movimento” como se fossem cientistas sociais, ao olharem para as suas 
histórias e as histórias das famílias que os adotaram, para as histórias das famílias e as histórias de 
Manaus, para o presente e para o passado. Um pouco como a figura de Paul Klee que será lida por um 
dos autores mais acionados neste período – Walter Benjamin – pelas ciências sociais e pelo próprio 
Milton Hatoum, como o anjo da história. Para a aproximação que o simpósio propõe, é interessante 
observar como os livros de Milton Hatoum tiveram primeiro uma recepção literária, como o texto de 
Davi Arriguci Jr. sobre Relato de um certo oriente, mas em seguida começaram a ser lidos a partir da 
questão da memória com a citação de autores como Giorgio Agamben e Walter Benjamin. 
Palavra-chave 1: Narrativa 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Ciências Sociais 
Palavra-chave 4: Milton Hatoum

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7

Ana Lígia Leite e Aguiar (UFBA) Muito além da nação: O inimaginável brasileiro e seus retornos 
polêmicos

Pensar antropofagicamente tem sido o grande desafio não apenas para os estudiosos da área de humanas, 
mas para qualquer habitante do século XXI. No entanto, algumas posturas engessadas em certos 
fundamentalismos nos invocam permanentemente a revisitarmos os documentos de nossa memória 
cultural. Focando-se na Ditadura Civil e Militar Brasileira instaurada em 1964, com vistas a recontar 
o que fora perpetrado na vida simbólica de nosso país, o trabalho aqui proposto pretende recortar 
algumas imagens e gestos que, apesar de tudo – em referência à obra de Didi-Huberman – conseguiram 
complexificar em suas narrativas tanto o golpe como o ruído venturoso daqueles que produziram cultura, 
evidenciando, como não poderia deixar de ser, a força da cultura em promover as rupturas necessárias 
para se encarar o presente. Assim, propõe-se um diálogo entre algumas obras, como K, de Bernardo 
Kucinski, as perspectivas de Daniel Aarão Reis, e imagens representativas do período, como as de Elifas 
Andreato e as fotografias de Evandro Teixeira, buscando-se ampliar o debate no que tange aos modos 
de fabricação de nossa memória cultural e as táticas rarefeitas de conciliação no país, que, nos termos 
colocados por Renan, continua sendo, mais do que nunca, um necessário plebiscito diário. 
Palavra-chave 1: Nação 
Palavra-chave 2: Imagem 
Palavra-chave 3: Ditadura civil e militar 

Gabriel Estides Delgado (UnB) Literatura brasileira contemporânea: por uma reinterpretação do 
dilema nacional

Ainda que não se reconheça a identidade nacional sem a formatação que o grande ensaísmo de 
1930 conferiu ao país, é hora de atualizar as fontes eminentemente “culturalistas” de tal avaliação. A 
premência da matéria se dá pelo avançar da modernidade precária instalada, que sem dúvidas impõe 
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configurações sociais e culturais mais complexas, das quais as velhas imagens dos “intérpretes do 
Brasil” não podem seguir dando conta. Não que a análise “culturalista” tenha perecido. Fortemente 
inspiradas nas dicotomias freyreanas e na ideologia da cordialidade, continua rendendo frutos 
controversos, como comprovam Roberto DaMatta (Carnaval, malandros e heróis – 1979) e mais 
recentemente, envolto no manto “científico” da análise quantitativa, Alberto Carlos Almeida (A 
cabeça do brasileiro – 2007). Entendemos, no entanto, que além da modernização brasileira 
extrapolar a fixação meramente imagética e, portanto, reducionista de sua identidade, tais ensaios 
ignoram a profissionalização da pesquisa universitária no Brasil, bem como da moderna sociologia 
que deriva com rigor de Florestan Fernandes (Cf. A organização social dos tupinambá – 1947; A 
integração do negro na sociedade de classes – 1964; A revolução burguesa no Brasil – 1975 entre 
outros). Queremos contribuir com esse simpósio com intuito de agregar tal experiência sociológica 
“dura” como contraparte necessária aos voos livres da tradição ensaística que norteará a discussão. 
Antes do que complementar, Jessé Souza (Cf. A modernização seletiva – 2000; A construção social da 
subcidadania – 2003) tem alertado de que a análise sociológica profissional, da qual o patrono no 
Brasil é Florestan Fernandes, fundamenta-se, na verdade, em oposição à vertente “culturalista”, cujo 
nome de maior influência atual é Roberto DaMatta. Contra o paradigma pré-moderno do personalismo, 
familismo e patrimonialismo, o atual presidente do IPEA chama-nos atenção para a institucionalidade 
fundamentalmente calcada em valores liberais que rege a modernidade periférica brasileira. 
“Meritocracia”, “competência”, “neutralidade”, “impessoalidade” etc. etc. são mantras da ordem liberal 
que há muito submetem as carreiras e relações no Brasil e servem para indicar que não mais é 
possível o entendimento essencialista e falsamente totalizante. Ora, a desigualdade brasileira segue 
reproduzindo-se e é atualizada: não por meio de uma cultura “auto-referida” e homogênea (Souza, 
2003, p. 13), mas sob injunções francamente globalizadas e que devem sua eficácia ideológica por não 
serem dependentes das especificidades brasileiras, transcendendo-as na ampla vitória que o ideário 
liberal logrou no mundo. Atentando para a saída igualmente errônea da microssociologia, incapaz de 
lidar com a necessária abstração da reflexão teórica bem como com a compreensão mais totalizadora 
que não deve deixar de ser perseguida, Jessé Souza (2003) resgatou a necessária centralidade dos 
estudos sobre o negro brasileiro levados a cabo por Florestan Fernandes na metade do século passado 
com uma equipe de nomes como Octavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso. Dessas pesquisas 
surgiu “A integração do negro na sociedade de classes”, obra que sem fugir ao rigor científico pelo qual 
Florestan era conhecido, aventa talvez aquela que seja a principal questão brasileira até os dias atuais. 
Há no clássico, sem dúvidas, inclusive pelo fôlego insuspeito que também caracterizava Florestan, 
visível ímpeto totalizante; no entanto, premido pela análise minuciosa e pela linguagem contida da 
pesquisa mais atualizada em relação à nova sociologia da época, Florestan não recai no vício imagístico 
das velhas alegorias de explicação. O negro surge numa nova era de exploração, cujo código não para 
de ser atualizado até os dias de hoje, impedindo a completa integração dos ex-cativos e perpetuando 
a nefasta violência da desigualdade social que nos é íntima. É o paralelo com tal sociologia da 
modernidade brasileira que queremos traçar ao ler a literatura produzida no Brasil e, de modo mais 
detido, a literatura brasileira contemporânea, num recorte que recua aos anos 1990. Não seria com 
imagens dúplices ou tríplices que poderíamos ler uma literatura que deve seus melhores momentos 
justamente à elaboração da complexidade social da qual não escapa. “Chaves-interpretativas” não dão 
conta, ao nosso ver, nem da forma de romances tão distintos como, por exemplo, Joias de família, de 
Zulmira Ribeiro Tavares (1990) e Cidade de Deus, de Paulo Lins (1997), nem muito menos do problema 
de autoria, tão marcado no caso de Cidade de Deus, mas que, a sua maneira, deve propriamente 
definir também o modelo de literatura encampado por Zulmira Ribeiro Tavares. Elegemos esses dois 

autores para o estudo focal entendendo que os romances citados guardam em si – concentrados – as 
preocupações que norteiam tanto a obra da escritora paulistana quanto a obra do escritor carioca. É 
até nas limitações poéticas e narrativas dos dois romances, para além do feito estético reconhecido em 
ambos os casos, que a matéria brasileira da qual derivam vai sugestioná-los amplamente, deixando a 
marca provisória de uma evolução social cujo dinamismo e eficácia atualizada no campo da dominação 
a igualmente moderna sociologia brasileira soube captar. 
Palavra-chave 1: Florestan Fernandes 
Palavra-chave 2: Zulmira Ribeiro Tavares 
Palavra-chave 3: Jessé Souza 
Palavra-chave 4: Paulo Lins

Pedro Ramos Dolabela Chagas (UFPR) Ao redor de 1970: o romance e interpretação nacional no 
Brasil

Propõe-se identificar, num conjunto selecionado de romances publicados durante o regime militar 
de 64, interpretações do Brasil afins àquelas que, naquele mesmo período, eram desenvolvidas pelas 
ciências sociais. Trata-se de mapear, na literatura, não necessariamente a menção ou a incorporação 
de teses elaboradas na academia, mas a problematização de questões comuns mediante a remissão 
a noções, ideias e conceitos que manifestavam afinidade com proposições vindas da sociologia, da 
historiografia, da teologia e da teoria econômica. Em cada obra ficcional selecionada, propõe-se 
delimitar a importância daqueles quadros comuns de pensamento (sob a forma de temas, “percepções”, 
“diagnósticos”...) para a composição do enredo e/ou para a construção do mundo ficcional em que o 
enredo transcorre. As obras a serem discutidas são Quarup (1967), de Antônio Callado, Incidente em 
Antares (1971), de Érico Veríssimo, O Romance d”A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta 
(1971), de Ariano Suassuna, Zero (concluído em 1971, publicado no Brasil em 1975), de Ignácio de 
Loyola Brandão, e Cabeça de negro (1979), de Paulo Francis. Das humanidades e das ciências sociais, 
serão focalizadas 1) a Teologia da Libertação (vista sobre o pano de fundo do Concílio Vaticano II, 
em seu impacto sobre o conceito-de-si da Igreja Católica); 2) as interpretações dualistas de Jacques 
Lambert e Roger Bastide sobre a estrutura de classes do Brasil (mobilizadas sobre o pano de fundo 
das polarizações políticas do período); 3) a teoria do patrimonialismo de Raymundo Faoro (assimilada 
como crítica radical da nossa constituição política de origem); 4) a teoria da dependência de Enzo 
Faletto e Fernando Henrique Cardoso (tomada como crítica do “progresso” econômico produzido pelo 
regime militar, pelo desvelamento do arcaísmo do seu modus operandi); 5) de maneira prospectiva, a 
hipótese da “revolução burguesa” de Florestan Fernandes (que, aqui e ali, encontra ecos na ficção em 
visões “lampedusianas” da transição histórica recente do Brasil como estratégia da elite econômica 
para a preservação do mando político). No escopo da apresentação, essas proposições devem receber 
destaques variados, pois nem todas tiveram igual importância no romance do período: a Teologia da 
Libertação, por exemplo, é pouco presente, apesar de fazer-se notar como termo comparativo para 
a representação de uma Igreja Católica cada vez mais anacrônica e distanciada das tensões sociais 
do presente; em franco contraste, o dualismo de classe pode ser tomado como um código comum 
para a representação ficcional do Brasil, fazendo eco ao forte interesse que a produção acadêmica 
manifestava pelo tema. Para as finalidades desta apresentação, o corpus literário selecionado foi 
reduzido, e por isso está excluída a pretensão à exaustividade; ainda assim, a abordagem proposta 
preserva seu potencial indutivo, conforme iremos argumentar: propõe-se que desse corpus é possível 
induzir tendências identificáveis por boa parte do romance brasileiro publicado entre a segunda 
metade da década de 1960 e o final da década seguinte. Em meio à diversidade daquela produção, 
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como elementos recorrentes apareciam: 1) indícios da globalização da interpretação do país, 
mediante, por exemplo, a sua caracterização como integrante genérico do “Terceiro Mundo” (termo 
que era então de uso recente); 2) a (não surpreendente) emergência de um tom predominantemente 
cético em relação à construção política do país e às suas perspectivas de futuro, decretando-se o 
fim do otimismo desenvolvimentista que tivera, talvez, no pensamento do ISEB o seu mais claro 
representante. O fechamento do ISEB seria paralelo à diluição progressiva da dedicação à dicotomia 
nacional-estrangeiro que, pouco tempo antes, ainda orientara certas porções do pensamento político e 
literário, que, cada qual à sua maneira, se preocupavam com a ideação de processos de modernização 
que não apenas preservassem as nossas características culturais supostamente constitutivas, como 
também permitissem que elas (e não o pensamento importado) guiassem a nossa modernização. Se 
a detecção dessa passagem da ideação de futuros em aberto para o franco ceticismo em relação ao 
futuro não é, em si, surpreendente (diante do ambiente político pós-64), a análise ora proposta deixa 
ver que as manifestações daquele ceticismo não foram uniformes: assim como entre Faoro, Boff, 
Fernandes e Cardoso havia grandes diferenças, o mesmo se via entre Callado, Suassuna, Veríssimo, 
Francis... A unificação numa perspectiva comum não mitiga, portanto, a diversidade interna do quadro 
selecionado, justificando a remissão ao pensamento social contemporâneo não como instrumento para 
a interpretação “definitiva” do texto literário, mas como instrumento comparativo para o refinamento 
da sua descrição. 
Palavra-chave 1: Romance brasileiro 
Palavra-chave 2: Interpretação nacional 
Palavra-chave 3: Pensamento social brasileiro 
Palavra-chave 4: Regime militar de 1964

Josias Vicente de Paula Júnior (UFRPE) Viva o povo brasileiro: identidade populista?

Viva o povo brasileiro, do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, é normalmente considerado o último 
esforço de fôlego, no âmbito literário, de reflexão acerca da identidade nacional. Romance histórico 
peculiar, cujo fulcro percorre a saga de duas linhagens: sendo a primeira representativa da elite 
brasileira, dominante e predatória, possuidora ainda da língua e da história oficial; e a segunda 
simbolizando o “povo”, marcado pela destituição, miséria, subordinação. O inusitado, contudo, 
explicitando-se quando somos informados que essa segunda linhagem é também o veículo – o medium 
– de incorporação das sucessivas encarnações da “alminha brasileira”, metáfora da afirmação resoluta 
da nação, numa referência ambígua ao volksgeist herderiano. A obra, assim, comporta e insere uma 
dimensão espectral, fantasmagórica, ao drama epopeico da pátria em seu autoesclarecimento. Por 
uma tônica supostamente maniqueísta, confrontando uma elite sem escrúpulos e corrompida a um 
povo assinalado pela marca da justiça, e portador daquilo que o país autenticamente virá a ser, o 
romance é classificado por muitos como exemplo de populismo (Classificação firmada, sobretudo, 
a partir dos exames de Wilson Martins e Flora Sussekind). Nosso propósito, no presente ensaio, é 
analisar até que ponto o julgamento é verdadeiro. Em seu perceptível diálogo com a rica tradição dos 
“intérpretes brasileiros”, o qual transcorre na exposição crítica de temas clássicos do debate sobre o 
que faz do Brasil, o Brasil (parodiando Roberto da Matta), tais como a herança ibérica, a miscigenação 
como índice identitário, o caráter colonizado da cultura, a redobrada exploração de classes num país 
subdesenvolvido, quais os aspectos privilegiados pelo autor? Em que medida Ubaldo Ribeiro repropõe 
os compromissos idealistas da tradição romântica, por exemplo? Consegue o autor, inversamente, 
na difícil missão de articular denúncia social, numa sociedade cindida de modo radical pelas mais 
prementes desigualdades e hierarquias, com o trabalho simbólico unificador e coesivo da identidade, 

propiciar um romance polifônico, dando voz às diferentes possibilidades de país de modo equânime? 
Lançado em 1984, em pleno processo de redemocratização, Viva o povo brasileiro teve enorme 
repercussão. Julgamos que, como toda reflexão de monta sobre a “essência” do país, a obra precisa 
ser avaliada não apenas na medida em que diagnostica e reflete os arranjos da realidade social, como 
também na medida em que propõe, autoriza e consolida algumas maneiras de organização nacional. 
A despeito do traço equívoco da noção de populismo, é forçoso concordar que o mesmo pode ser 
delimitado em certas características gerais (visão simplificada e dual da sociedade – povo X poderosos; 
vínculo direto do popular com o nacional, etc.). Cumpre concordar, também, que em suas recorrentes 
aparições e em sua presença deambulatória, o populismo vive a rondar o Brasil, tal qual outros 
famosos fantasmas. Como se situa esse grande romance em relação a este perigoso fantasma? 
Palavra-chave 1: Populismo literário 
Palavra-chave 2: João Ubaldo Ribeiro 
Palavra-chave 3: Romance 
Palavra-chave 4: Polifonia

36
Literatura E Crítica Contemporânea Nos Países Da Amé-
rica Latina

Coordenadores: 
Ieda Magri (UERJ) 
Paulo Da Luz Moreira (OU)

RESUMO: Novos escritores, tradutores e críticos latino-americanos vivem tempos interessantes: 

de um lado eles convivem com a possibilidade de criar com a ajuda crucial da Internet uma rede de 

contatos diretos que já não depende de canais tradicionais como o serviço diplomático; de outro 

lado eles vivem uma grande angústia produzida pelo brutal estreitamento de canais tradicionais de 

comunicação de massa que já não mostram interesse pela literatura em geral e muito menos quando 

se trata de autores não consagrados. Os sintomas dessa combinação de abertura e fechamento são 

vários: de um lado o aparecimento de numerosos encontros, além de traduções e antologias que 

têm seu alcance multiplicado pela Internet; de outro lado, o quase desaparecimento da literatura no 

espaço público com o enfraquecimento de instituições culturais privadas como os cadernos culturais 

nos jornais, eles próprios também em profunda crise. Novos escritores, tradutores e críticos se 

multiplicam e têm uma produção marcante, vital, rica e variada. Acreditamos ser função importante 

de um encontro como a ABRALIC oferecer espaço para o amadurecimento de uma crítica que produza 

uma recepção à altura dessa produção e que contribua para romper com o silêncio ensurdecedor 

que a cerca. Neste simpósio serão aceitos trabalhos que proponham diálogos com a produção crítica 
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e literária contemporânea com vistas a esboçar um mapeamento do panorama latino-americano, 

das trocas literárias, bem como refletir sobre a relativa incomunicabilidade entre os diversos países 

do continente. Observamos no presente uma clara reivindicação de uma literatura que não se deixa 

delimitar por um projeto de estado nacional que, quando ainda se manifesta, o faz como farsa. 

Essa reivindicação nos levaria a princípio a pensar em uma comunidade literária performada em 

termos de língua, com trânsito livre, portanto, entre América Latina e Europa de língua espanhola. 

O trânsito, porém, nada tem de livre nesse caso. A circulação segue sendo regida por fortes leis 

internacionais de mercado que continuam pautando, em certa medida, os limites da circulação da 

produção literária - como é o caso brasileiro, por exemplo, que se isola, em termos de língua, no 

mapa da literatura na América Latina. Mas é importante que não transformemos a questão linguística 

no único obstáculo concreto. O que diríamos do fato de uma literatura como a argentina não estar 

disponível, por exemplo, na Costa Rica, países que falam a mesma língua? Existe uma espécie de 

sistema internacional de aduana que seleciona desde as metrópoles aquilo que, vindo das periferias, 

deve ou não circular livremente em função do capital cultural acumulado nessas metrópoles. O amplo 

conhecimento em todo o continente sobre figuras como Neruda, Borges ou Vargas Llosa [ou Salman 

Rushdie] e o relativo desconhecimento fora dos seus países de figuras importantes como Drummond, 

Arlt ou Daniel Sada não tem nada a ver com qualquer qualidade intrínseca das obras desses autores. 

Essa distribuição de visibilidade é resultado do recebimento ou não do selo de aprovação das 

editoras, da imprensa e da academia dos países hegemônicos. Assim, a extensão e o formato do 

nosso conhecimento e desconhecimento se desenha e o sistema cultural metropolitano imprime sua 

marca na distribuição do sensível em todo o globo. 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 

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 

consolidados em seus países e que não alcançam os leitores e os holofotes da crítica internacional. 

As línguas diferentes, assim, parecem um problema menor que o interesse mercadológico que 

faz aparecer e desaparecer os autores latino-americanos. Nesse sentido, trabalhos que pensam o 

funcionamento da questão indústria da língua-mercado-reconhecimento tem especial importância 

neste simpósio. Nos interessa, ainda, discutir aquilo que Josefina Ludmer chama de indústria da 

língua, quando a língua passa a ser um “território do presente” orquestrado economicamente numa 

política da língua, uma política econômica de globalização que também é uma política dos afetos. Uma 

política que contém a literatura, mas a transborda, refaz as fronteiras nacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Crítica; América Latina; Literatura; Tradução.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1

Ieda Magri (UERJ) Sob suspeita: a literatura brasileira na América Latina

Na medida em que o Brasil é o único país da América Latina de língua portuguesa, nos interessa refletir 
sobre como se dá a viagem que nossa literatura empreende na língua vizinha. Apresentamos as leituras 
de livros (e seus respectivos prefácios, posfácios e apresentações de toda natureza) de alguns autores 
recentemente traduzidos que obtiveram bolsas do Programa de Apoio à Tradução, da Fundação Biblioteca 
Nacional, que nos permitem perceber que características estão presentes em seus textos que poderiam (ou 
não) justificar a recepção. A comunicação se orientará pela leitura dos tipos/personagens, cidades, temas 
e formas que apresentam os livros de autores como Rodrigo Lacerda, Rubens Figueiredo e Ricardo Corona, 
todos recentemente publicados no exterior com apoio da Biblioteca Nacional, e pela leitura das apostas de 
editoras com distribuição na América Latina como Rayo Verde (Barcelona), Yauguru (Uruguay) e Calygrama 
(México). Serão abordadas outras questões como: os livros fogem ou se entregam à tarefa de responder à 
pergunta “O que é ou como é o Brasil”? Os prêmios literários têm força suficiente para tornar traduzível um 
autor brasileiro? Desse modo, a partir de uma ideia de visibilidade literária construída em torno da língua e 
do espaço geocultural o texto avança para questões de legitimação e luta pelo reconhecimento. 
Palavra-chave 1: Visibilidade 
Palavra-chave 2: América Latina 
Palavrao-chave 3: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 4: Tradução

Agnes Rissardo (UFRJ) Eu sou a favela: o espaço da literatura marginal brasileira na França

Em um momento de expansão da circulação da literatura brasileira no exterior, a partir dos programas 
de incentivo às traduções da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), até mesmo autores da chamada 
literatura marginal, que há dez anos não imaginavam ver suas obras traduzidas e publicadas em outros 
países, vêm encontrando espaço no mercado editorial internacional. Na França – o terceiro país que 
mais tem se beneficiado dos programas da FBN –, as editoras que publicam obras de autores brasileiros 
contemporâneos com maior frequência são precisamente as pequenas Métailié, Chandeigne, Folies 
d’Encre e a mais jovem delas, Anacaona. Fundada em 2012 e dirigida pela francesa Paula Salnot, a editora 
especializada em literatura marginal e periférica do Brasil enfrenta o difícil paradoxo observado na recepção 
da ficção brasileira no exterior: ao criar a coleção “Literatura de favelas”, a editora, de um lado, ratifica o 
estereótipo da favela – território ora idealizado, ora excessivamente depreciado – e, de outro, funciona como 
porta de entrada e de afirmação para autores das periferias de grandes metrópoles brasileiras, como Ferréz, 
Marcelino Freire e Conceição Evaristo, nos grandes fluxos globais, já que vem obtendo uma boa repercussão 
tanto na mídia quanto nas grandes feiras literárias daquele país. Nesse sentido, esta comunicação 
problematiza a tensão entre a construção simbólica de um discurso pejorativo sobre a realidade do Brasil 
na França e os usos da imaginação para além do conceito de nação, como pensados por Arjun Appadurai. 
Palavra-chave 1: Literatura brasileira contemporânea 
Palavra-chave 2: Literatura marginal 
Palavra-chave 3: Tradução 
Palavra-chave 4: Recepção no exterior
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Julia Tomasini (UERJ) Manuel Puig, autor brasileiro

Figura singular na literatura argentina dos anos sessenta e setenta, e hoje indiscutivelmente canônico 
na Argentina, Manuel Puig se permitiu um tipo diferente de experimentação formal e uma liberdade 
temática e de estilo dentro de uma tradição literária latino-americana bastante direcionada aos gostos 
da alta cultura, e às diretivas do que devia ser um escritor latino-americano dos anos do boom. Uma 
experimentação que está também muito relacionada com uma complexa (tão difícil quanto produtiva) 
relação de Puig com a Argentina, com o espanhol e com as línguas estrangeiras e os países nos quais 
morou. Escreveu roteiros em inglês e italiano, um romance em inglês, ajudava nas traduções dos seus 
romances para o francês, mas também ousou escrever um romance inteiro em uma língua que mal 
conhecia: Sangre de amor correspondido (1981) foi escrito em português. Depois, ele mesmo traduziu 
o romance e ambos foram publicados simultaneamente. Puig morou no Rio entre os anos 1980 e 
1989, e ali escreveu, além do romance citado, várias peças de teatro, roteiros e seu último romance, 
Cae la noche tropical. Puig faz, desta maneira, parte de uma linhagem de escritores argentinos que 
moraram no Brasil, que deixaram textos sobre o seu passo pelo país e que ajudaram a estabelecer 
pontos de contato cultural entre ambos os países. Textos que hoje nos permitem refletir sobre a 
complexa e poucas vezes bem abordada relação cultural e linguística entre o Brasil e a Argentina. O 
que essa vivência brasileira representou nos últimos romances de Puig? E esses romances na literatura 
argentina? E na literatura brasileira? Em Sangue... Puig mergulha no arquivo cultural e linguístico do 
Brasil e depois faz uma estranha operação de autotradução para o espanhol (no segundo romance, 
já em espanhol, trata-se o olhar argentino sobre a Baía de Guanabara). Há aqui algo mais do que 
simplesmente um autor argentino que mora temporariamente no Brasil e que de lá escreve. Através 
das operações que faz nos seus textos escritos durante a longa temporada no Brasil, Puig deixa de 
ser um escritor “estrangeiro” para ser, de alguma forma, um escritor brasileiro. Sua brasilidade não 
se mede por uma essência, mas por graus, gestos, articulações de aproximação e distanciamento do 
Brasil, da Argentina, pelos tons de voz da sua escrita, sua flutuação entre culturas, entre línguas, e 
a criatividade de trabalhar com as duas. É nessa capacidade de articular a diferença de uma forma 
original, de uma forma nem exótica nem estrangeira, onde a literatura de Puig mostra mais uma vez 
sua potência para refletir sobre as limitações do olhar para um outro. E é nessa singular literatura onde 
podemos pensar a também singular relação de estrangeria entre as culturas (sobretudo as línguas e 
literaturas) da Argentina e do Brasil e novas formas de pensar a alteridade. 
Palavra-chave 1: Manuel Puig 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Relação Argentina-Brasil

Graciane Cristina Mangueira Celestino (UnB) Jorge Luis Borges, entre o ser docente e o ser 
escritor: qual a tarefa daquele que cria ao ensinar? algumas possibilidades de análise do curso de 
literatura inglesa.

O presente trabalho pretende analisar as contribuições e a relação do discurso do escritor/
docente Jorge Luís Borges, em seu Curso de Literatura Inglesa, constituído por aulas ministradas na 
Universidade de Buenos Aires a partir do ano de 1956, em que referenciava a biografia e bibliografia de 
cada um dos autores ingleses que seriam estudados durante as vinte e cinco aulas, além de especificar 
como ocorreu a escolha dos textos ingleses que comporiam o curso, comparando-os com textos 
argentinos. É analisado o ato da leitura como instância fundadora da criação literária dos autores 
ensinados durante o curso, a proposta foi delimitada, tendo por aporte teórico Roland Barthes e Ángel 

Rama. Essa pesquisa, portanto, busca abordar a relevância dos estudos literários nas universidades 
latino-americanas e sua importância na formação literária dos estudantes, já que o livro citado é 
referência em cursos de Literatura Inglesa de alguns países, como Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. A 
hipótese que se levanta é a possibilidade de discutir esse lugar descentrado da produção intelectual na 
América Latina, a apreensão no ensino de literatura das obras e o reconhecimento dos escritores, como 
bem citava o autor, que mais do que qualificar discentes, prezava por suas habilidades e competências 
leitoras e literárias. Serão utilizados, portanto os conceitos de Transculturação, Literatura e Classe 
Social para Rama (2001), que trata da possibilidade de o objeto da escrita passar a outro plano, pois, 
para ele, em um determinado momento o desejo se integra ao objeto, em um processo de ruptura, 
separação. A escrita como um ato de transculturação e a importância do fator classe social como algo 
independente do sujeito e de suas necessidades naturais de leitura. Em Barthes (2005) será utilizado o 
conceito de Parábase, em uma análise do papel de Borges enquanto docente no curso que ministrava, 
e não apenas como autor famoso que já era, pois para Barthes, a Memória-esperança funcionava como 
um desejo, que indicava três modos de prazer literários diferenciados, o prazer plenamente satisfeito 
da leitura, o prazer da leitura atormentado pela falta e o prazer de escrever. Nessa perspectiva serão 
indicadas algumas das análises e trajetos literários feitos pelos discentes e por Borges durante o curso. 
Palavra-chave 1: Parábase 
Palavra-chave 2: Transculturação 
Palavra-chave 3: América Latina 
Palavra-chave 4: Literatura

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2

Paulo Da Luz Moreira (Oklahoma University) Vozes da poesia do século XXI na América Latina: 
Fiat Lux, de Paula Abramo e O útero é do tamanho de um punho, de Angêlica Freitas

Desde o século XIX reconhecemos como latino americanismo um discurso propositivo de um 
projeto para um futuro solidário em que as diversas nacionalidades colonizadas por espanhóis e 
portugueses sejam aliadas na afirmação da sua sempre problemática soberania, constantemente 
ameaçada pelo imperialismo e pelas relações desiguais do capitalismo mundial. Esse discurso 
propositivo aparece quase sempre em formas prosaicas como o ensaio, o discurso político ou a carta 
aberta. O papel da poesia dentro desse discurso latino americanismo é o de construir uma épica 
exortativa desse futuro utópico. Esse exaltado discurso latino americanista (e seus complementos 
nacionalistas) transformaram-se em discurso oficial do estado por todo o continente diferindo muito 
pouco em forma e conteúdo tanto nas suas manifestações de direita mais conservadora com nas 
da esquerda revolucionária. A crise do nacional-desenvolvimentismo a partir dos anos 70 e a dura 
realidade do engessamento das relações desiguais entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas 
expuseram impiedosamente o vazio desse discurso, cada vez mais reduzido a um cacoete retórico 
de discursos diplomáticos de estado. Existe entretanto uma contra-tradição latino americanista. 
Desligada de qualquer projeto futuro de irmandade entre povos e nações, ela se concretiza na 
experiência mesma de escritores, artistas e intelectuais que produzem suas obras a partir de um 
diálogo cultural estabelecido através de cartas, viagens e exílios. Expressa nos mais variados gêneros 
e estilos, essas obras não têm necessariamente intenções propositivas e costumam ignorar discursos 
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nacionalistas. Essa contra-tradição latino americanista, ao contrário da outra, está mais forte e 
produtiva do que nunca no século XXI, beneficiando-se do aumento de contatos diretos favorecidos 
por facilidades nas comunicações pela internet, nas viagens patrocinadas ou não por programas 
institucionais e na presença cada vez visível de comunidades estrangeiras nos países latino-
americanos e comunidades de latino-americanos fora do continente. Na minha apresentação quero 
falar sobre os livros de poesia Fiat Lux de Paula Abramo e O útero é do tamanho do punho de Angélica 
Freitas como exemplos primorosos dessa contra-tradição latino americanista. O latino americanismo 
dos dois livros não está declarado expressamente como tal, mas se constitui a partir do trabalho 
de transformação da experiência vivida ou imaginada em texto poético, na presença ostensiva de 
referências culturais e afetivas de vários países latino-americanos como Brasil, México, Argentina e 
Bolívia e no multi-lingualismo do próprio tecido poético. 
Palavra-chave 1: América Latina 
Palavra-chave 2: Poesia 
Palavra-chave 3: Literatura Contemporânea 
Palavra-chave 4: Identidade

Sandra Aparecida Fernandes Lopes Ferrari (IFRO) Poesia contemporânea: lugar de tensão

Falar sobre poesia é, segundo Borges, falar sobre perplexidades. Todas as vezes que nos deparamos 
com um texto poético estamos diante de uma “ocasião para a beleza”. A poesia é uma forma de 
promover, por meio dos sentidos, esta ocasião de beleza e traz em sua estrutura o falar e o calar. 
Falar não só da cultura e da história de um povo, mas também calar, por palavras ou por desenhos 
hieroglíficos, representando-se por imagens ou por sons; enfim, por uma infinidade de formas, a 
poesia sempre proporciona uma nova maneira de nomear as coisas e de demarcar seu lugar. Com 
esta comunicação pretendemos refletir sobre esse lugar que ocupa a poesia brasileira da segunda 
metade do século XX e algumas de suas consequências para a compreensão do seu status na 
contemporaneidade. O universo contemporâneo, marcado pelo desenvolvimento tecnológico flagrante 
e pelas profundas diferenças sociais, conota uma poesia preocupada em encontrar sua própria voz. 
A estética da poesia pós-vanguarda concretista constitui-se por formas híbridas e propõe diluição 
de fronteiras entre alguns elementos como, erudição e cotidiano, passado e presente, tradição e 
modernidade. Na base dessa diluição fronteiriça a poética se configura por meio de uma dicotomia 
tensiva, que não coloca os termos opostos em seus lugares, mas dialoga com eles. Por meio desse 
diálogo, a produção poética de hoje configura uma nova evocação da realidade que busca, de um 
lado, apropriar-se de procedimentos e técnicas dos meios visuais e, de outro, produzir uma reflexão 
existencial e histórica sobre o indivíduo distante da referencialidade coletiva. Nesse cenário, podemos 
inferir um tipo de “provisoriedade do estético” que incorpora “o relativo e o transitório como dimensão 
mesma do seu ser”. (CAMPOS, 1969, p. 15). Alguns poetas brasileiros, como Paulo Leminski, sobretudo 
em Distraídos venceremos (1987) e Antônio Cícero, em Guardar (1997) merecem referência pela 
percepção criadora de suas obras. Estas trazem para a estética contemporânea a materialidade do 
signo que relativiza a experiência poética por meio de uma estrutura porosa, capaz de abrir fulcros 
onde se possa inserir diversas perspectivas. Ao mesmo tempo em que se aproxima da preocupação 
com o conteúdo existencial, a poesia também relativiza passado e presente estéticos. 
Palavra-chave 1: Poesia pós-vanguarda 
Palavra-chave 2: Contemporaneidade 
Palavra-chave 3: Lugar

Saulo de Araujo Lemos (UECE) Chileno admite desorientar a poesia

A poesia de Nicanor Parra é célebre por seu lado humorístico, ressaltado em primeiro lugar 
no título de uma antologia feita para ela, Chistes parra desorientar a poesia. Tal coletânea, cujo 
nome é o mesmo de uma obra do autor, é um posicionamento crítico sobre sua poesia, embora 
certamente não exprima um juízo definitivo. Por meio do banal e do humor debochado, uma 
aguda observação, um posicionamento político e artístico rigoroso, por meio de um tom que 
surpreende, com frequência, por insights que beliscam, brotados de uma grande plataforma 
de despretensão. Nessa poesia, o humor é um ato de cena ou máscara (que se confunde com o 
corpo que é o poema e se junta a ele), a qual não mostra um caráter puro, o palhaço absoluto (o 
palhaço, essa potência política tão frequentemente mal-entendida, como em Oswald de Andrade); 
a máscara-poema mistura deboche e falas sérias, desiludidas, melancólicas, como se pudesse rir 
e lamentar ao mesmo tempo (o que faz lembrar obras tão pouco lidas, apesar de muito vistas, 
como os sonetos de Shakespeare ou até a Gioconda de Da Vinci). Trata-se de um ato-máscara como 
área de indiferenciação, o que diz também de uma afirmação da indiferença (descaso, deboche, 
crueldade) como nota aguda da diferença. A fala-poema de Nicanor pontua, junto com o que foi 
dito, uma desconfiança contra a herança metafísica da metáfora, o intelectualismo e mesmo a 
frivolidade, como uma aparente declaração de niilismo que se desfizesse em poeira a partir de 
um intenso apelo ao outro. Na atuação transmorfa e adstringente do poema de Nicanor, ecoa uma 
palavra, que é quase um signo não-linguístico de tão inquieta: desorientar. Ela alude ao gesto 
de desviar, pensar uma diferença, a poesia como uma inquietude que se afasta inclusive do que 
parece deixá-la mais séria e profunda, dando-lhe o direito a uma banalidade corrosiva, sem servir 
de instrumento a apaziguamentos e acomodações. O objetivo desta proposta de fala é passear 
minimamente por/com essa desorientação, pensar com afeto a poesia de Nicanor, pesar algo do 
que a crítica continental diz e não diz dessa obra e, assim, buscar desorientar os rótulos à espreita, 
por uma literatura sul-americana como algo que faz questão de não ter rosto, que quer correr 
mundo (fazer do mundo uma América Latina, ou borrar esse nome nas placas nos aeroportos) e 
ser mutante enquanto dure. A partir dessa obra se pronuncia a possibilidade de a crítica hoje ser 
o ato insistente de perder sua forma, sua orientação, perda de mapas, de rotulações fáceis ou de 
muletas do cânone, mesmo quando este é justificado como bandeira de luta para um continente 
cultural supostamente subalterno. 
Palavra-chave 1: Nicanor Parra 
Palavra-chave 2: Poesia contemporânea 
Palavra-chave 3: Literatura latino-americana 
Palavra-chave 4: Crítica literária

Claudia Dias Sampaio (UFF) Interrupções e deslocamentos: poesia contemporânea no México e 
no Brasil

Pensar o deslocamento subjetivo como recurso estilístico e a produção de espaços intervalares na 
produção de poesia e no exercício da tradução a partir da leitura de poemas de Rodrigo Flores Sánchez 
e Ana Martins Marques. 
Palavra-chave 1: Poesia 
Palavra-chave 2: Crítica 
Palavra-chave 3: América Latina 
Palavra-chave 4: Teoria
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3

Nanny Zuluaga Henao (UFJF) La poesía colombiana: los retos en la creación y divulgación literaria

Este trabajo pretende hacer el análisis de contexto donde surge la publicación “las musas cantan, grito 
de primavera”, como ejercicio de reivindicación de un colectivo de mujeres participes de un Taller 
de Escritores Urabá Escribe y este adscrito a la Red de Escritura Creativa RELATA una organización 
donde se diseñan e implementan estrategias para estimular la lectura crítica y la cualificación de 
la producción literaria en las diversas regiones de Colombia, impulsando además la integración, 
circulación y divulgación de nuevos autores. El objetivo final es compartir las experiencias del 
desarrollo del programa RELATA y su impacto en la periferia de Urabá, en un proceso de que adelanta 
la descentralización de los concursos y reconocimientos a los escritores que se encuentran por 
fuera de las ciudades capitales, sus retos y tendencias como experiencia en construcción desde las 
bases formantes en este caso un taller de escritura creativa que tiene 30 años de existencia y ahora 
también conforma una nueva movilización de mujeres dentro de la propuesta de escribir a través 
de su propia estética literaria. Se socializará la forma artesanal en la que se produjo el libro, las 
estrategias de comercialización, el proceso de escritura, la edición como trabajo colectivo y respetuoso 
con la individualidad y la expectativa de futuros libros. Se expondrá las limitaciones de la estructura 
colombiana para la comercialización de literatura, la situación actual de los escritores y la innovación 
en las propuestas de circulación de la literatura en colombiana haciendo un recorrido por los nuevos 
movimientos sociales que desarrollan tanto organizaciones de literatura como los festivales de poesía 
en la formación de nuevos públicos receptores. 
Palavra-chave 1: América Latina 
Palavra-chave 2: Tendencias de mercado literario 
Palavra-chave 3: Colombia 
Palavra-chave 4: Poesia

Keyla Freires da Silva (UFC) Uma “sublime hesitação entre o som e o sentido”: passeios poéticos 
por Leminski, Agamben, Barthes e Blanchot.

O escritor brasileiro Paulo Leminski está entre as principais expressões da poesia brasileira da 
segunda metade do século XX, além de ter produzido romance, ensaios e crítica literária não menos 
significativos, porém não suficientemente estudados no âmbito acadêmico. Há na obra desse 
curitibano uma inquietação constante a respeito da concepção de poesia e de arte em geral, temática 
presente principalmente em sua poesia. Como ensaísta, seus textos trazem essas ideias de maneira 
mais explícita através de comentários sobre obras de vários escritores da literatura universal, 
desenvolvendo suas teses, cujos reflexos permeiam sua obra literária, poesia e prosa. Este presente 
trabalho tem o objetivo de demonstrar como a poesia de Paulo Leminski, mais precisamente as 
metapoesias, e seus ensaios críticos, da obra Ensaios e anseios crípticos (1986), encontram diálogos e 
desdobramentos possíveis com as ideias ou inquietações provocadas por Giorgio Agamben em Ideia 
da Prosa (1985), as concepções de texto e de prazer de Roland Barthes em Le plaisir du texte (1973) 
e com a noção de desoeuvrement de Maurice Blanchot em seu L’espace littéraire (1955). Giorgio 
Agamben, contemporâneo filósofo italiano, dispõe de várias reflexões acerca de concepções de poesia 
que se caracterizam pela observância da relação, ou da hesitação, entre som e sentido como potência 
de múltiplos significados, sobretudo na obra Ideia da Prosa (1985), bem como provocações filosóficas 
sobre a palavra poética. A poesia de Leminski possibilita diálogos com Roland Barthes em Le Plaisir 

du Texte, em que são esboçadas inquietações acerca do texto literário e as noções de prazer e texto 
(dualidade que está ligada principalmente ao texto literário em detrimento daquele não-literário), 
trazendo a figura do leitor para essas reflexões sobre texto e poesia como parte fundamental da 
composição dos múltiplos e potenciais sentidos que portam os textos literários. Maurice Blanchot, 
filósofo francês e pensador da palavra literária, aborda concepções de literatura não tão ortodoxas, e 
não defende uma teoria sistematizada. Suas ideias aparecem em suas obras ensaísticas mais sugeridas 
do que explicitadas através de ressignificações de mitos e simbologias, numa escrita que pode até se 
confundir com o próprio texto literário. Buscaremos relacionar os anseios críticos de Leminski, bem 
como as suas metapoesias à noção de desoeuvrement (não-utilidade) da obra de arte blanchotiana, uma 
vez que um poema “não está ali para que valha a pena”. É possível perceber que a escrita leminskiana 
se mostra múltipla e surpreendente a cada passo de leitura e encontra reverberações nos pensamentos 
tanto de Agamben, quanto de Blanchot e Barthes num desdobramento de concepções poéticas que 
dialogam entre si. 
Palavra-chave 1: Leminski 
Palavra-chave 2: Agamben 
Palavra-chave 3: Barthes 
Palavra-chave 4: Blanchot

Marcelo Reis de Mello (UFF) Poesia e escritas assêmicas: uma ergografia

Quais as relações possíveis entre ilegibilidade e poesia? Ou ainda: quais as implicações da intensa 
dissolução dos limites entre o gráfico, o pictórico e o escritural (principalmente a partir das 
vanguardas do século XX) sobre poesia e a crítica de poesia contemporâneas? Um momento crucial 
da reflexão sobre o assunto desenvolve-se na década de 1970, quando Roland Barthes escreve 
Variações sobre a escrita, onde aprofunda sua perspectiva de escrita enquanto gesto, rastro pulsional, 
antes de (ou além de) qualquer função comunicativa. Esta posição, que se apresenta como uma 
alternativa ao logocentrismo da linguística tradicional e que orienta a Teoria do Texto de Barthes e 
Julia Kristeva, torna-se produtiva para pensar este movimento duplo: de um lado a progressiva elisão 
ou embaralhamento dos referentes na poesia, que passa a incorporar a gagueira, a afasia, as ecolalias e 
glossolalias; de outro lado a busca – por parte de um grande número de artistas visuais – pelos limites 
entre a pintura e o desenho com formas de escrita. Para usar as palavras de Barthes em O grau zero 
da escrita, o passo seguinte ao “homicídio da escrita” realizado por Mallarmé foi a destruição levada 
a cabo pelas escritas assêmicas, de artistas como Cy Twombly, Mirtha Dermisache, André Masson e 
tantos outros. Mas tal passagem supõe também um encontro, uma contaminação. Há um ponto em 
que poesia e as artes visuais tornam-se indiferenciáveis, na medida em que passam a manifestar esta 
mesma indecidibilidade que caracteriza o desejo do Neutro – nem um nem outro – entre a nominação 
(catáfase) e sua remoção ou suspensão (apófase). As escritas assêmicas, nesse sentido, podem realizar 
a utopia do texto através de uma prática in-significante, a pintura, e o fundamento da escrita acaba se 
revelando em sua não-instrumentalidade, sua não-subsunção à hegemonia da palavra, enfim: por sua 
textura. Deste modo, recoloca-se a questão: seria desejável ou ao menos possível continuar imaginando 
o surgimento, como fez “o último Barthes”, de algo que viria a abolir o literário e o pictórico, bem como 
a crítica e a estética, dando lugar a uma ergografia – o texto como trabalho, o trabalho como texto? 
Palavra-chave 1: poesia 
Palavra-chave 2: ilegibilidade 
Palavra-chave 3: escritas assêmicas
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Nathaly Felipe Ferreira Alves (PUC-SP) Não Poemas: o paradoxo de Augusto de Campos

Com proposições que se tornariam básicas para o estudo de poesia, T. S. Eliot, em 1917, aborda questões 
como o fazer poético, bem como a relação que se estabelece entre poesia e crítica (o que impulsionaria 
o redimensionamento do “poeta crítico”, figura já presente no romantismo alemão). A fim de explorar 
o vínculo entre os poetas e a tradição que lhes antecipa, o autor comenta que a presença do leitor (ou 
de um poeta-leitor) é imperativa para entender a relação entre os escritores do presente e do passado. 
Assim, o senso histórico será um dos pilares do que Eliot entende por tradição, uma vez que, por meio 
dele, é possível traçar meios comparativos entre autores inseridos na “eternidade do tempo literário”, 
sobre cujos monumentos debruçam-se os jovens poetas (seja para reavaliar o passado, numa atitude 
de compreensão, seja para vislumbrar o momento presente). Para Eliot, a busca pela singularidade 
(ou do “talento individual”) é um dos aspectos que particulariza um poeta que merece ser lido. Mas 
a diferenciação de um escritor contemporâneo depende da conexão que ele mantém com os poetas 
que o antecederam, porque é justamente essa associação que o torna singular. Aliado ao que Eliot 
entende por diferenciação, outro conceito emerge de suas ponderações crítico-poéticas: a totalidade. 
Ou, em outros termos, entender a literatura como uma tessitura dedicada, composta “por uma ordem 
geral”, abalizada pela simultaneidade. Tal “destino” literário, que encaminha a poesia contemporânea 
ao exercício de alteridade (deslocando-se de si, em um estado “crítico”), pode ser exercido a partir do 
diálogo intertextual deflagrado na materialidade dos poemas. Sobre essa questão, Leyla Perrone-Moisés 
pondera que é justamente através do corpo textual e, portanto, de sua forma, que imbricações entre a 
realidade “do mundo” e a realidade “possível”, criada poeticamente, “torna visível o real”. Dessa maneira, 
a palavra poética não presentifica a realidade, mas, paradoxalmente, ao expor a ausência das coisas, 
é capaz de promover uma mudança de perspectiva sobre como sentir o mundo: por entre as fendas 
do poema contemporâneo, instaura-se uma nova realidade (in)potência poética. Seja para deflagrar 
um espaço de realidade “insatisfatória”, seja para, implicitamente, cooperar com a sua transformação, 
a poesia contemporânea é reduto de resistência e nasce das fraturas de um tempo do que “já não é” 
e do que “ainda não foi”. Nasce, dessa maneira, em um espaço intervalar, alimentando-se das fissuras 
temporais insinuadas entre o seu tempo presente e o passado, inclusive, literário. Tendo como ponto 
de partida essas reflexões, nossa comunicação pretende problematizar as relações entre a tradição e a 
poesia contemporânea, a partir da leitura de “rapidalentamente”, flor indócil da expressão poética de 
Augusto de Campos, colhida do livro que nasce, à luz do signo da negatividade, Não Poemas (2003). Para 
tanto, é de nosso interesse observar de que maneira o “Paradoxo de Aquiles e a Tartaruga” se engendra às 
inquietações do poeta contemporâneo, a partir de sua leitura crítica da tradição. 
Palavra-chave 1: Augusto de Campos 
Palavra-chave 2: Não Poemas 
Palavra-chave 3: Poesia Crítica 
Palavra-chave 4: Contemporaneidade

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4

Lucas Bandeira de Melo Carvalho (UFRJ) Literatura imperfeita: a ficção contemporânea pós-autônoma

Ainda é possível falar em boa e má literatura? Ou deveríamos substituir os critérios estéticos, que 
recebemos de uma época em que as artes eram relativamente autônomas – isto é, eram capazes de 

estabelecer seus próprios critérios de legitimação e suas fronteiras –, por conceitos como importância, 
atualidade, lugar de fala e representação social, que retiramos de outros campos, como o jornalismo, 
as mídias sociais e a política? Sinais vindos de setores variados da literatura contemporânea apontam 
que é sim necessário repensar nossos instrumentos de análise para dar conta da literatura do presente. 
Desde os anos 1990, como consequência ou sintoma do enfraquecimento da autonomia do campo 
literário, surgiram novas tendências de diálogo entre ficção e realidade – como, no Brasil, a autoficção, 
o neonaturalismo, o neobrutalismo, a literatura periférica e uma repolitização da literatura –, diante 
das quais os critérios puramente estéticos não são mais suficientes. Pesquisadores latino-americanos, 
como os argentinos Nestor García Canclini (em La sociedade sin relato) e Josefina Ludmer (em Aquí 
América latina), têm tentado redefinir nossas ferramentas de análise. Canclini propõe a ideia de arte 
híbrida, em que coexistem elementos de discursos diversos, mas sem que ocorra entre eles uma síntese 
que eliminaria a especificidade de cada discurso. Josefina Ludmer, por sua vez, desenvolve a ideia 
de literatura pós-autônoma, formada por obras que não podem mais ser lidas com base em critérios 
como autor, obra, estilo, escrita, texto e sentido, que são ao mesmo tempo ficção e testemunho, 
autobiografia, reportagem jornalística, crônica, diário íntimo e até etnografia. Proponho-me a pensar 
como os conceitos de literatura híbrida e pós-autonomia podem ajudar a compreender algumas 
obras contemporâneas que se inserem de maneira particularmente ambígua no campo literário. 
Esses livros – de estilos tão diferentes como Luxúria, de Fernando Bonassi, Reprodução, de Bernardo 
Carvalho, e Capão Pecado, de Ferréz – seriam formas variadas de literatura impura (termo que uso 
em contraposição à literatura pura que surge na segunda metade do século XIX com autores como 
Flaubert), em que muitas vezes o comentário circunstancial da realidade parece encobrir ou conviver 
com a busca do efeito literário. São obras para as quais os critérios de atualidade e importância são 
mais úteis do que os critérios estéticos. O resultado é uma mistura de realismo e política, ficção e ato 
de fala, denúncia e gozo, crítica e resignação, e é nessa ambiguidade que reside a relevância dessa 
literatura impura para nos ajudar a pensar o presente. 
Palavra-chave 1: Literatura conteporânea 
Palavra-chave 2: Literatura brasileira 
Palavra-chave 3: Pós-autonomia 
Palavra-chave 4: Campo literário

Haron Jacob Gamal (Faetec) As marcas de resistência à modernidade (e quem sabe à pos-
modernidade) em Lavoura arcaica, de Raduan Nassar e El jorobadito e outros cuentos, de Robert Artl

Num mundo em que o capitalismo avança trazendo a reboque as leis de mercado, Lavoura arcaica e El 
Jorobadito mostram como, em universos distintos, a linguagem pode exibir uma espécie de resistência 
disfarçada. Ainda que os textos (e seus narradores) não tematizem diretamente a questão, através de 
estilos próprios, tanto Raduan Nassar como Arlt nos permitem leitura reveladora das consequências 
do avanço da modernidade em duas sociedades marcadas pelo patriarcalismo recente. Ambos os textos 
de ficção dão mostras das relações familiares dilaceradas e do abandono a que o ser humano moderno 
está submetido, levando-se em conta ainda a emergência de personagens não apenas sem teto ou 
despossuídos, mas verdadeiramente deslocados, sem lugar, logrando a arte como local possível onde 
são capazes de protagonizar seus destinos. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Crítica 
Palavra-chave 3: Raduan Nassar 
Palavra-chave 4: Robert Arlt
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Elaine Aparecida Lima (UNILA) Mercado editorial e crítica literária: os casos de Galileia e Retablo

Retablo, de Julián Pérez Huarancca. Nascido no Ceará, em 1951, o médico Ronaldo Correia de Brito 
consolidou-se no mundo literário em 2008, quando publicou Galileia, romance ambientado no 
sertão nordestino. Nascido em Ayacucho, Peru, no ano de 1954, Julián Pérez Huarancca é professor 
universitário e teve como seu primeiro grande sucesso a narrativa Retablo, publicada em 2004. 
Ambientadas em locais distantes dos grandes centros do Peru e do Brasil, as obras são narradas em 
primeira pessoa por sujeitos que retornam aos seus territórios de origem e passam a recordar o 
pretérito. Ambas narrativas revelam segredos, tensões, vinganças, mortes e outros conflitos em meio 
ao descortinar de tradições locais e de passados familiares. Romances nos quais as dualidades passado 
e presente, rural e urbano, rusticidade e requinte, modernidade e tradição são constantes, Retablo 
e Galileia fogem de quaisquer relatos pitorescos. Pelo uso da memória, os narradores são colocados 
frente a si e a seus medos. No desenrolar dos enredos, revelam-se a errância, o trânsito, a fragmentação 
e o individualismo, características que, próprias da literatura contemporânea consagrada pela crítica, 
parecem atualizar vertentes artísticas dadas como retrógradas ou mortas, a saber o regionalismo e o 
indigenismo. Lendo Galileia e Retablo como herdeiras das tradições regionalista brasileira e andina/
indigenista peruana, entende-se que ambas são resultantes de um processo de transculturação, que, 
ainda vivo na América Latina, impõe o diálogo com o discurso colonial e com a tradição literária, 
um diálogo no qual transparece a “totalidade contraditória”, para usar um termo de Cornejo Polar, 
da cultura latino-americana. Ao romper com o conceito de homogeneidade cultural e com a visão 
monolítica do sujeito, as narrativas reescrevem a imagem do homem andino ou sertanejo e dos 
espaços nos quais eles se inserem. Notabiliza-se, na constituição das partes, as contradições locais e 
deixa-se transparecer os deslocamentos linguísticos e culturais típicos da heterogeneidade, oscilante 
e descentralizada do Peru, do Brasil e de toda a América Latina, de espaços marcadamente híbridos, 
os quais não podem ser lidos como fechados em suas fronteiras locais ou nacionais. A compreensão de 
Galileia e Retablo como herdeiras das literaturas regionalista brasileira e indigenista peruana, coloca-
nos frente ao ponto crucial da presente proposta, qual seja a rejeição contemporânea de críticos, de 
editoras e de autores em relação a quaisquer laços com as correntes mencionadas. No Brasil, a partir 
da segunda metade do século XX e, sobretudo atualmente, a crítica literária tendeu majoritariamente 
a rechaçar obras ambientadas em espaços distantes dos grandes centros urbanos. No Peru, por 
sua vez, embora aparentemente a crítica esteja convencida sobre a existência de uma evolução, a 
partir dos anos sessenta do século passado, do indigenismo literário ortodoxo, o que, sugeriria em 
lugar da negativa da existência de uma literatura atual dos Andes, as divergências sobre a definição 
do neoindigenismo acabam por aproximar as conclusões críticas do posicionamento de analistas 
brasileiros sobre o regionalismo literário. Ambos estariam extintos. As conclusões críticas, patenteadas 
nos discursos acima, sejam elas brasileiras ou peruanas, possuem reflexos nas posições dos autores 
contemporâneos. Entrevistas concedidas, por Ronaldo Correia de Brito e por Julián Pérez Huaranca 
mostram a tentativa dos autores de afastar seus textos das correntes regionalista e indigenista, 
respectivamente. Situação similar pode-se ler nos discursos que apresentaram Retablo e Galileia 
para o mercado. Retablo, publicado primeiramente pela Editora San Marcos, foi apresentado como 
um romance da violência política em que “los sujeitos andinos ya non son más aquellos que fueron 
representados em la narrativa indigenista [...]”, pois “asumen su incorporación a la sociedad peruana 
em tiempos actuales”, “en efecto, em ella están recreados los profundos cambios sociales que se operan 
em un ámbito del Ande [...]” e Galileia como um “texto contemporâneo”, no qual “convergem pessoas de 
todo o mundo” e a tradição é superada. A convergência de teses instiga o debate. As palavras autorais 
parecem reproduzir conclusões dos críticos, alinhar-se ao discurso editorial sobre suas produções 

e obliterar características de suas próprias obras. Surgem algumas perguntas: Por que os autores 
contemporâneos, especialmente Perez Huaranca e Correia de Brito, repetem as conclusões da crítica? 
A reprodução de discursos surge devido ao simples compartilhamento de opiniões entre a crítica e 
os autores? Em que medida as negações do regionalismo e do indigenismo surgem por imposição dos 
mercados editoriais brasileiro e peruano? Se há pressões advindas dos mercados editoriais, como, 
quando e por que o posicionamento das editoras foi alinhado ao discurso da crítica, seja ela jornalística 
ou acadêmica? Em que medida os posicionamentos de recusa do regionalismo e do indigenismo são 
destruídos por características presentes nos textos dos autores, especialmente Galileia e Retablo? 
Eis as principais perguntas que nortearão a comunicação a ser desenvolvida, questões calcadas no 
entrelaçamento contemporâneo, também na América Latina, entre arte e mercado. 
Palavra-chave 1: Mercado editorial 
Palavra-chave 2: Crítica literária 
Palavra-chave 3: Retablo 
Palavra-chave 4: Galileia

Cicero Cunha Bezerra (UFS) Clarice Lispector à luz da teologia negativa.
Se há uma característica profundamente marcante das produções literárias, filosóficas, artísticas e teológica 
na contemporaneidade é, sem sobra de dúvida, o recorrente auxílio ao “nada” como fundamento, “sem 
fundo”, para a experiência existencial de mundo. Consciente ou não de uma vasta tradição que tem sua ori-
gem no pensamento neoplatônico, em particular, na herança interpretativa da mística cristã, autores como 
Guimarães Rosa, Adélia Prado e Clarice Lispector testificam em suas obras o esforço de criação e afirmação, 
pela literatura, de uma experiência diante da escrita que, ao mesmo tempo em que limita toda fala, abre, 
graças ao que na fala se desarticula enquanto irredutibilidade, para uma vivencia negativa de Deus que é, 
acima de tudo, abertura e silêncio. Nosso trabalho tem como objetivo, portanto, pensar, a partir da obra 
clariceana, em que medida a escrita, enquanto perdição e morte é encontro e vivificação da vida tomada 
em seu aspecto divino. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: Negação 
Palavra-chave 3: Filosofia 
Palavra-chave 4: Neoplatonismo

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 5

Gleid Ângela dos Anjos Costa (UEFS-PROGEL-FAPESB) Álbum de retrato em poesia: imagens 
memorialísticas da cidade de Água Preta, de Jorge Emilio Medauar

Há tantas maneiras de captar o que se quer guardar na memória. As lentes da máquina de fotografia 
recortam apenas um fragmento da imensidão que são os seres e as coisas; as cartas guardam os 
sentimentos de quem as escreveu; as pinturas revelam as cores da inspiração do pintor. E a poesia? 
Esta guarda, como um bauzinho de lembranças, os mais singelos pensamentos e inquietudes do 
sujeito. O cenário da literatura brasileira é vasto e requer atenção especial nesse sentido, ainda 
mais com o advento da tecnologia que tornou a propagação da literatura mais eficaz na leitura dos 
clássicos e das narrativas modernas. Nesse panorama, a Literatura Regional é uma das vertentes que 
tentam sobreviver em meio às mudanças. A cidade torna-se o centro das produções literárias que 
transmitem o individualismo, os sentimentos oriundos das metrópoles, a crise do sujeito, a tecnologia, 
entre outros temas. Neste momento, a Literatura baiana ganha respeito por encontrar espaços neste 
novo cenário. Por esse motivo, escolhemos estudar a Literatura da região do cacau (ou Grapiúna), 
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mais especificamente a obra do escritor sulbaiano Jorge Emílio Medauar, no intuito de apresentar 
um recorte da obra poética desse autor através da análise de dois poemas que “fotografam” a sua 
pequena cidade natal Água Preta – atual Uruçuca. Apesar de o autor mudar-se para Rio de Janeiro e 
depois para São Paulo, as lembranças da pequena cidade Água Preta sempre estavam efervescentes 
em sua memória e foram transformados em contos, poemas e sonetos, por isso, o presente trabalho 
busca apresentar algumas poesias que representam um pouco da escrita grapiúna através de poemas 
que são frutos das memórias de Medauar, como num álbum de retrato em forma de lirismo. Para isso, 
usaremos como corpus de análise desta pesquisa os poemas “Autobiografia” do livro Jorge Medauar 
em prosa e verso (2006) e “Sonêto” do livro Morada de paz (1949). Situaremos neste trabalho, a poesia 
enquanto locus de memória e representação de ideias e nos basearemos na liberdade de recepção e 
compreensão de uma obra. O poeta pode deixar uma margem vazia para que o leitor se inspire e a 
complete, por isso, levamos em consideração o leitor como um coautor, o que nos dá margem para 
criarmos assertivas sobre a poesia medauariana. Além disso, o propósito aqui visa, também, propagar 
a beleza da escrita desse escritor, pouco conhecida nacionalmente. Nesse sentido, entende-se que uma 
obra não se torna clássica por sua fama, mas, pelo seu valor literário e sua contribuição para a história 
de um povo. Autores como Bakhtin (2003); Gomes (1994); Fonseca (2012); Le Goff (2003); Hall 
(1999); Paz (1982); Simões (1987), entre outros, subsidiarão a base teórica deste trabalho. 
Palavra-chave 1: Literatura do cacau 
Palavra-chave 2: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 3: PoesiaPalavra-chave 4: Jorge Medauar

Malane Apolonio da Silva (UEFS) Questionamentos ao poeta: um estudo de “Poemas aos homens 
do nosso tempo”, de Hilda Hilst

As considerações propostas neste artigo fazem uma análise de quatro poemas da obra poética Júbilo, 
Memória e Noviciado da Paixão (1974), a partir do eu-lírico de Hilda Hilst no capítulo intitulado 
“Poemas aos Homens do Nosso Tempo”. A obra a ser analisada marca a volta de Hilda Hilst a produção 
poética, depois de um longo período dedicado a sua estreia nas obras de ficção e é através dessa 
nova experiência de escrita que surge um certo amadurecimento com toda a sua produção poética. 
O capítulo do livro ao qual nos debruçaremos é composto por dezessete poemas, entretanto, em 
especial será posto a análise os quatro primeiros poemas, em que a escritora oferece homenagens a 
várias personalidades da literatura no decorrer das páginas, haja vista o período de publicação do 
livro estar imerso no regime militar brasileiro em seu momento de maior censura aos intelectuais. O 
primeiro tópico desse artigo objetiva construir possíveis considerações sobre o exercício da poética 
de Hilda Hilst a partir de seus poemas, para que o leitor perceba a construção artesanal dessa palavra, 
que se transforma em uma multiplicidade de metáforas, sempre audaciosas, amorosas, humorísticas, 
de denúncia ou indignação. No segundo tópico trataremos de uma apresentação do poeta imersa 
na solidão da poesia contemporânea de Hilda Hilst, respondendo a uma escolha pessoal da autora e 
enquanto diferencial de sua escrita poética. Dialogarmos ainda com a polêmica da divulgação de suas 
obras e a grande insatisfação de Hilst com seus leitores e críticos, pois com uma extensa produção 
poética, Hilda Hilst esteve por muito tempo à mercê da política editorial. Os livros de poesia, ficção e 
ainda dramaturgia da escritora eram publicados com tiragens em pequenas quantidades, quase nunca 
com convites a reedição. O porquê, não compete a um fato isolado, pois são muitos os escritores que 
passam pela mesma experiência solitária de não serem lidos, nem mesmo a crítica manifesta-se, não há 
objeções ou aplausos, e sim um enorme silêncio. Talvez um possível reflexo do poeta posto a margem 
da pretensa social, improdutivo a política consumista do mercado de trabalho. A postura dos leitores 

e críticos unida à burocracia editorial de certa maneira frustraram a expectativa da escritora Hilst por 
não conseguir chamar a atenção para suas produções. Só em 2011 surge um convite da rede Globo 
para reeditar toda sua obra, um diferencial nas paradas de vendas de seus livros. Hilda Hilst decide dar 
ao leitor uma resposta, quase um grito, ao anunciar sua vertente pornográfica: [...] eu queria fazer uma 
coisa que, de repente, eles gostassem de ler. Não adiantou. Diziam que eu era dificílima na literatura 
pornográfica. (HILST, 1999. p.30). Ao publicar uma trilogia que mostra uma poética ainda mais liberta, 
a autora admite ter tentado chamar atenção e ainda cogita não ter conseguido, para muitos não 
passava de uma mulher desequilibrada. 
Palavra-chave 1: Poema 
Palavra-chave 2: Tessitura 
Palavra-chave 3: Hilda Hilst

37
Literatura E Dissonâncias

Coordenadores: 
André Dias (UFF) 
Marcos Pasche (UFRRJ) 
Rauer Ribeiro (UFMS)

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 libertam dessa prisão, e os estudos literários têm a 

incumbência de ajudá-lo nessa libertação.” (BAKHTIN, 2003, p. 364). Sendo assim, ao abordarmos 
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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; Prosa; Dissonância; Poesia.

PROGRAMAÇÃO:
[15 minutos para cada apresentação e 30 minutos de debate final]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 

Ana Cláudia Veras Santos (UFC) e Martine Suzanne Kunz (UFC) Poéticas da resistência: diálogos 
entre folhetos de cordel e xilogravuras sobre o caldeirão

A literatura de folhetos de cordel ora se apresenta como parte de uma poesia sinônimo de resistência 
(AGAMBEN), que assim se configuraria desde o seu suporte editorial, primeiramente, perpassando pela 
organização e defesa de seus pontos de vista, na condução dos argumentos e buscas por legitimidade, 
quando verseja, por exemplo, fenômenos de revoltas associados às “minorias” populares, como é o caso 
do Caldeirão do beato José Lourenço, tema deste trabalho. O intuito é apresentar narrativas do referido 
acontecimento, tais como a xilogravura, “poesia talhada em madeira” (CARVALHO), por exemplo, em diálogo 
com a literatura de folhetos de cordel, que de acordo com estudo comparativo realizado anteriormente, 
está em constante movimento de adaptação e mudança quanto aos seus meios metodológicos. A partir 
do cotejo entre essas representações, foi possível observar quebras de paradigmas na condução das 
narrativas, num esquema de mudança processado pelo poeta, que rompe com a tradição da poesia popular 
em versos e passa a se valer de “assinaturas de prestígio” como fontes para sua poética (BOURDIEU), 
talvez como medidas de legitimação argumentativa e de rebate a aqueles que colocam a literatura de 
folhetos numa subcategoria em relação à dita literatura hegemônica. Por outro lado, é preservada a sua 
forma, o que assinalaria para uma composição paradoxal, se pensarmos que a forma já contém o conteúdo 
(BAKHTIN). Desse modo, a literatura de folhetos se insere num “terreno movediço” (KUNZ), dissonante 
e formado por contrassensos. Sobretudo, quando narra conflitos históricos, cuja presença de vencidos e 
vencedores, através de escritas voltadas para o “povo”, continuam a se desenvolver através dos tempos. 
Esse é o caso das narrativas aqui em apreciação, que cerca de oitenta anos após o fato ocorrido, no qual 
se deu a invasão do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, nos idos de 1930, no Cariri cearense, são (re)
criadas. Seus rumores tiram do esquecimento o conluio personificado no Estado e na Igreja Católica, que 
ao “temer” uma nova Canudos, teria destruído aquela comunidade “modelo de reforma agrária”, pautada 
nos ideais de “igualdade”, “união”, “trabalho” e “fé”, segundo a poética popular e as demais vozes em diálogo 
presentes nesse estudo. Nesse sentido, a conduta dessas narrativas a colocaria num patamar de documento 
literário e histórico em conjunto com outras “performatividades” (ZUMTHOR), que representam o 
Caldeirão em oposição às elites, detentoras do poder, das linguagens, que como de hábito, ficaram de 
costas para o episódio, assim como também agiram em relação a Pau de Colher, Pedra Bonita, Eldorado 
dos Carajás, movimentos que representam momentos em que as chamadas “minorias”, ao se organizarem, 
demonstraram ao Estado que se não podem contar com sua assistência de direito, não precisam se 
submeter a regimes de semiescravidão, exploração, expiação de suas forças e dignidade. Propomos analisar 
essas narrativas, suas múltiplas memórias e os diálogos que constituem essa teia de sentidos acerca do 
fenômeno referido, a partir da sentença que elevaria à poesia a uma forma líquida em torno da qual as 
potencialidades de “efeito de realidade” (BARTHES) e “crença” (BOURDIEU) estariam a seu serviço. 
Palavra-chave 1: Literatura de folhetos de cordel 
Palavra-chave 2:  Xilogravuras 
Palavra-chave 3: Caldeirão 
Palavra-chave 4: Poéticas
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Victor Hugo Adler Pereira (UERJ) O romance de 30 e as ideias fora do lugar no patriarcado 
brasileiro 

Em alguns dos romances mais destacados de escritores representativos da chamada segunda 
geração modernista, como Jorge Amado, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, os conflitos gerados 
pelas divergências diante das tradições patriarcais colocam em cena as discussões que se travavam 
sobre as influências desestabilizadoras na estrutura familiar do surto modernizador acelerado nas 
primeiras décadas do século XX. O trabalho a ser apresentado examinará a variedade e o modo com 
que se revelam, nessas obras, as ameaças ao lugar central de autoridade e controle do pai de família 
caracterizado como garantia de estabilidade e segurança e, além disso, de preservação de valores 
autênticos da comunidade e da nação. Procurarei acompanhar a recorrente discussão que se trava 
nessa produção ficcional sobre os papéis desempenhados pela mulher na família e na sociedade, e 
questões enraizadas na cultura, como sua suposta fragilidade e vulnerabilidade a influências que 
colocam em perigo a suposta solidez da ordem familiar. O exame do enfoque concedido a essas 
questões por Graciliano Ramos, por exemplo, em São Bernardo, e por José Lins do Rego, em Usina, 
em comparação com outras obras desses autores, demonstra a oscilação entre a provocação e a 
ironia diante dos valores em crise e certa nostalgia pela decadência do patriarcado rural. A extensa 
e variada produção romanesca de Jorge Amado também revela oscilações importantes diante dos 
valores patriarcais. Nas obras estudadas desses autores, caracterizaram-se duas modalidades 
principais de ameaças à ordem familiar: as ideias que são encaradas como fora do lugar e acusadas 
de inadequação ao ambiente e tradições locais; e a presença física de estrangeiros temidos ou 
hostilizados por apresentar novas formas de comportamento e alternativas ao lugar ocupado 
tradicionalmente pelas mulheres. A defesa da autenticidade de um modelo de família patriarcal 
brasileira, que, conforme Ronaldo Vainfas, não ocorreu concretamente no Brasil com a abrangência 
que lhe foi atribuída, escamoteia ou justifica os compromissos com a ordem disciplinar que 
garante privilégios sociais e econômicos, alguns derivados da condição masculina. Na discussão 
dessas questões, baseada nas contribuições de Michel Foucault, levo em conta que, além da 
compulsão ao controle, a manutenção da ordem disciplinar se acompanha de ganhos e vantagens 
para os detentores de poderes, conforme observou Teresa de Lauretis. Nos romances estudados, 
a complexidade das relações e os mergulhos na psicologia dos personagens não permitem perder 
de vista os liames que envolvem interesses econômicos, de prestígio, de reconhecimento e as 
paixões, afetos e ressentimentos envolvidos no exercício de poderes, assim como as possibilidades 
de resistência e rebelião diante de seu caráter opressivo. A atenção a essa gama de fatores nessa 
produção literária corresponde às exigências ditadas por uma época em que as disputas entre 
diferentes concepções ideológicas no país se acirram, e conforme observou Luís Bueno, a polarização 
política motiva as cobranças de tomada de posição dos escritores. 
Palavra-chave 1: Romance de 1930 
Palavra-chave 2: Patriarcado 
Palavra-chave 3: Sociedade e dissonância

Aline Bezerra da Silva (UFRJ) Graciliano Ramos e os personagens-autores: da angústia do 
silêncio à angústia da palavra 

Ao admitir que moral e liberdade caminham solidárias nas estradas da autonomia individual, o 
extremo oposto dessa via revela-se na fratura do humano em seres cindidos pelo drama subjetivo 
que os assola. Se, para Kant, que confia na capacidade racional humana, a possibilidade de 

autodeterminação pela lei moral traz consigo o conhecimento da verdadeira liberdade, nos romances 
cuja análise se pretende nesta comunicação é justamente o estabelecimento de sucessivas coerções 
não apenas de ordem interna, que vão norteá-la nos estreitos limites entre a sintaxe e a Delegacia de 
Ordem Política e Social, nos quais ainda poderiam mexer-se os personagens de Graciliano Ramos. Não 
é a consciência da autonomia da vontade que influirá nos desígnios da liberdade, mas, ao contrário, a 
existência irremediável de estreitamentos que condicionará o exercício de uma liberdade ordinária, 
quase uma inviabilidade da liberdade. Não se trata, no entanto, de uma visão determinista ou 
fatalista da experiência humana, mas do senso do trágico presente em todas as obras de Graciliano, 
metonimizadas ou metaforizadas na figura do cárcere, por vezes mais situacional que real. Coerções 
norteiam essa liberdade diminuta, que, para firmar-se e afirmar-se, instiga nos narradores o desejo da 
criação literária, como a sugerir que à escrita coubesse o papel de potência e resistência. Dessa forma, 
ser o demiurgo de um mundo em construção imaginativa polariza com a possibilidade de resistir ao 
mundo real, como escravo e senhor das margens que os oprimem, seja no campo imaginário, no caso 
das personagens, ou no campo factual, no caso do autor alagoano. Uma opressão que se revela, antes 
de tudo, com as marcas contrastantes das diferenças sociais, sem o panfletarismo a cujo risco estaria 
exposta a produção em plena década de 30. Assim, a partir da leitura das obras Caetés, São Bernardo 
e Angústia, com destaque para os narradores-personagens, figuras fraturadas por questões de cunho 
existencial, busca-se discutir a dissonância que ecoa literariamente. Em meio ao ato de rememoração 
e retextualização das ações, sentimentos e reflexões, tais narradores deparam-se com a escrita como 
resultado dos fios de memória que se entrelaçam. Nesse processo, tanto o espaço da escrita quanto 
o da vida revelam-se num encarceramento ora desejado ora refratado, muitas vezes metafórico/
metonímico, mas sempre presente numa alternativa à consciência infeliz. Isolar-se voluntariamente 
ou não se mostra determinante para a decantação das angústias sentidas e para sua transmutação em 
escrita: pena-escrita, pena-condenação. Hora de ouvir os ecos das vozes que emudeceram. 
Palavra-chave 1: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 2: Angústia 
Palavra-chave 3: Narrador-personagem

Helder Santos Rocha (UFPR) Agonia e tortura no conto “O jardim das oliveiras”, de Nélida Piñon 

O presente trabalho esboça uma análise do conto ‘O jardim das oliveiras’, de Nélida Piñon, 
originalmente publicado na coletânea O calor das coisas (1980), e recentemente republicado na 
coletânea organizada pelo escritor Luiz Ruffato, intitulada Nos idos de março: a ditadura militar na 
voz de 18 autores brasileiros (2014). A proposta de análise centra-se numa leitura crítica das técnicas 
e elementos da narrativa ficcional mobilizados pela autora para trabalhar questões e informações 
do período histórico do regime militar de 1964 a 1985, no Brasil. A perspectiva que ampara esta 
leitura provém da reflexão e do diálogo com leituras de textos sobre a teoria da narrativa moderna e 
contemporânea, além dos conhecimentos relevantes sobre a ficção histórica. Como destaque, nota-se 
que este conto serve de exemplo para demonstrar o que tantos outros escritores fizeram para não só 
denunciar o que seu país e compatriotas viviam, mas, também, para refletir acerca da profundidade 
de tais acontecimentos, além de seus impactos nos tempos vindouros. Um modo como o intelectual, 
a partir da arte literária, enfrentou seu inimigo, o poder autoritário que enfim se manifestava 
(SANTIAGO, 1989), que estava finalmente com a face toda exposta. Assim, esse ‘dado social’ retirado 
das referências históricas oriundas das mais diversas fontes, a exemplo dos jornais que burlaram a 
censura, alimentou um imaginário acerca do verdadeiro espetáculo que eram, não somente as sessões 
de tortura física perpetradas pelos policiais e agentes encarregados da justiça da ditadura militar 
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mencionada, mas as torturas psicológicas na vida de quem sobrevivia a partir disso. Uma bagunça 
mental, uma ruptura ainda maior do ser frente aos traumas da memória recente. É nesse momento que 
se percebe o cruzamento do plano individual com o público, ou histórico, que torna-se fundamental 
para a categorização da ficção histórica, segundo Jameson (2007, p. 192), contrariando a noção de 
um suposto plano de fundo histórico por onde se desenrolam ações de personagens sem qualquer 
interferência. A narração, ambígua e fraturada, é produzida a partir da tortura psicológica sofrida pelo 
narrador-personagem, caracterizando sua agonia. Mais do que calma e certezas após a violência física, 
aparecem as fissuras e as feridas que reclamam questões infindáveis acerca da censura, da ditadura, 
da política, do amor e da vida. Afinal de contas, essa dor vale a pena? Quiçá, seja tal questionamento 
a verdade desta ficção da escritora Nélida Piñon. Como bem aludiu Antonio Candido (2011, p. 256), 
“talvez esteja aí mais um traço dessa literatura recente: a negação implícita sem afirmação explícita 
da ideologia”. Ou seja, se antes a posição da resistência surgia como a única ‘correta’, agora, frente às 
experiências e seus desdobramentos, cabe mais a reflexão sobre os radicalismos de ambas as partes. 
Com outras palavras, um balanço sobre os totalitarismos de toda ordem. 
Palavra-chave 1: Agonia 
Palavra-chave 2: Ditadura Militar (1964-1985) 
Palavra-chave 3: Ficção 
Palavra-chave 4: Tortura

Arnaldo Rosa Vianna Neto (UFF) A utopia narrativa de Nélida Piñon: cartografias de uma 
memória de lacunas e silêncios

Da leitura da narrativa de Nélida Piñon emerge um referencial onde se pode ler a inscrição de 
construções culturais que a diferenciam como núcleo de produção de um ethos discursivo latino-
americano complexo e profundamente enraízado em uma memória que, embora polissêmica, deixa 
entrever a hispanidade herdada de uma genealogia originária da Galícia que o fluxo migratório do 
início do século radicou no Brasil. Nélida Piñon é apontada por Vargas Llosa como referência, na 
América Latina e no Brasil, de uma narrativa onde se tornam visíveis memórias do palimpsesto 
ibérico que, na interminável viagem narrativa de onde emerge a condição latino-americana, 
integram o discurso da americanidade. Desenhando a paisagem de suas raízes culturais a escritora 
preenche lacunas e silêncios da historicidade brasileira, revitalizando mitos do mundo ocidental 
presentes em imaginários não privilegiados nas matrizes discursivas identitárias e recupera, 
assim, alteridades latino-americanas pouco presentes na composição narrativa do mosaico 
cultural nacional. A condição de “brasileira recente” realça a situação de exílio da escritora dividida 
entre duas narrativas, a do Brasil e a da Espanha, entre o dever de narrar a pátria “nova” e real 
e a nostalgia da pátria imaginária perdida na memória atávica. Esse entre-lugar movente, de 
cartografias sobrepostas, marcado pela (des)territorialização de imaginários e fronteiras culturais, 
constitui o universo narrativo da escritora que, no trânsito entre as duas geografias, interroga a 
noção de pátria. A busca de uma extraterritorialidade em que se inscrevem as identidades migrantes 
das Américas revela espaços de alteridades que parecem provocar um sentimento de orfandade em 
povos que, por estarem em processo de permanente construção identitária, passam também pela 
necessidade de identificação com um passado longínquo. Esse vazio identitário, característico de 
povos que sofreram choques culturais, rupturas, perdas, interações e recomeços, identifica-se no 
processo de resgate e reelaboração de memórias desenvolvido no exercício da narrativa literária. 
Tal exercício se revela na construção do discurso ficcional em um sistema de interlocução entre 
alteridades hegemônicas e marginais, como se esses silêncios e/ou essas lacunas pudessem ser 

preenchidos pela reconstituição de uma memória longa resgatada dos imaginários coletivos. Ao se 
considerar, pois, o discurso literário como lugar de cruzamento dos discursos histórico e social que 
identificam as nações, é fundamental conceder-lhe o estatuto de suplemento de todas as identidades 
que o constituem em uma coabitação identitária mútua sem exclusão das diferenças. Situando-
se o Brasil em um contexto histórico e social que tem a marca do pós-colonialismo cultural, ao se 
articularem os lugares produtores de memórias culturais, interroga-se a exclusão identitária nas 
fronteiras das representações imaginárias do “outro”. Nessa relação, tomando-se o discurso literário 
como “lugar” de memória e passagem, de enraizamento e errância, inscrições e transgressões 
ethoetnoculturais, pode-se dizer que interrogar o ato de produzir literatura implica a questão da 
construção identitária. Nesse sentido, a literatura ganha um estatuto particular, como discurso 
privilegiado de encontro de imaginários. É esse desejo de identidade que se revela nas narrativas 
de Nélida Piñon, através da representação ficcional de uma complexidade de signos em diálogo, de 
fragmentos de memórias diversas. 
Palavra-chave 1: Memória 
Palavra-chave 2: Utopia 
Palavra-chave 3: Exclusão 
Palavra-chave 4: Narrativa

Márcia Elizabeti Machado de Lima (UNEMAT) Brasil e Cabo Verde: elementos externos e 
internos, diálogos entre a história e a ficção

Em consonância com a linha de pesquisa “Literatura e vida social em países de língua portuguesa” 
do Programa de Pós Graduação em Estudos Literários/PPGEL, da Universidade do Estado de Mato 
Grosso/UNEMAT, realizamos o estudo comparado da obra Capitães da Areia (1937) do brasileiro 
Jorge Amado e Cinco Balas Contra a América (2009) do jornalista e escritor cabo-verdiano Jorge 
Araújo. A primeira com cenário romanesco ambientado no espaço urbano da cidade de Salvador, 
na Bahia, mesmo tendo sido produzida na primeira metade do século passado, muito se assemelha 
ao contexto presente do século XXI, de qualquer espaço urbano brasileiro. A segunda recria 
a realidade sócio-histórica do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo 
Verde) no espaço da cidade de Mindelo, em Cabo Verde. Buscamos entender como se processam 
os interdiscursos na construção das obras literárias em diálogo com elementos do mundo externo, 
enquanto matéria prima de que se abastece o artista da palavra. É este, portanto, um exercício 
de leitura na perspectiva intertextual, já que o conceito de intertextualidade construído por 
Kristeva (1974), fundamentado em Bakhtin, é de que a intertextualidade designa o processo de 
produtividade do texto literário que se constrói como absorção e transformação de outros textos. 
Identificamos e compreendemos, nas obras, vozes e conexões entre a realidade e a ficção, entre 
seres de papel e sujeitos históricos, o que nas obras em estudo tomamos como discurso literário 
engajado. Focamos a atenção nas estratégias de construção da verossimilhança empregadas pelos 
dois autores. Em relação a Jorge Amado, como supostamente referencia a realidade na abertura da 
narrativa, nas reportagens e cartas ao Jornal da Tarde. Em Jorge Araújo, na conclusão da trama, na 
pequena biografia de cada um dos personagens, em que informa ao leitor os rumos do destino de 
cada um. Assim como nos rodapés em que explica a origem dos nomes e apelidos das personagens. 
O que aponta para o papel do intelectual, que pela arte da palavra reconstrói a realidade, buscando 
através de suas obras a desalienação e o diálogo com o leitor. Que mostra ação e integração 
com o mundo, faz da criação ferramenta de luta. Desvendamos elementos de literariedade em 
confluência com aspectos sócio-histórico-políticos. Temos, então, a verossimilhança construída 
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não como imagem do mundo, mas como reflexão sobre o mesmo, que pede um leitor que assuma o 
compromisso de ir além do texto, valendo-se dos referenciais históricos para construir o sentido, 
como coparticipe de um mesmo universo, o humano. 
Palavra-chave 1: Literariedade 
Palavra-chave 2: Personagem 
Palavra-chave 3: Engajamento 
Palavra-chave 4: Interdiscurso

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 

Regina Lúcia de Faria (UFRRJ) Tradição auditiva e prosa experimental: uma possível 
aproximação da linguagem inventiva de Guimarães Rosa

Conforme já assinalado pela crítica, desde a publicação de Sagarana , em 1946, a prosa de João 
Guimarães Rosa ocupa um lugar privilegiado no cenário literário brasileiro. Isso decorreria, 
sobretudo, do tratamento que o autor confere à linguagem, expressão de sua profunda consciência 
do caráter de ficcionalidade, da própria literariedade da literatura, como já chamaram a atenção 
Haroldo de Campos, Benedito Nunes, Eduardo Coutinho e outros estudiosos de sua obra. De 
acordo com os críticos citados, o experimentalismo da prosa rosiana está associado aos desvios 
linguísticos, aos neologismos presentes tanto no plano da narração quanto na fala arrevesada de 
seus personagens, ambos desviantes dos padrões do português usado no sertão ou em qualquer 
área do país. Tal construção de linguagem é responsável pela ruptura que sua obra estabelece em 
relação ao entendimento de literatura que norteara o romance regionalista da década de 1930. 
Retomando o tratamento documental dominante no século XIX, o romance de 1930 caracteriza-
se por projetar em sua narração aspectos da realidade que integram o quadro espacial típico de 
determinada região. Também manifestação dessa determinada região, a linguagem do romance de 
1930 resulta “da depuração corretiva e do aproveitamento econômico tanto do léxico quanto dos 
padrões da língua, [...] que o escritor afina e aperfeiçoa, para graduar-lhe os efeitos expressivos 
e a eficácia comunicativa”, conforme se lê no ensaio de Benedito Nunes, “A Rosa o que é de Rosa”, 
incluído em A Rosa o que é de Rosa: literatura e filosofia em Guimarães Rosa, livro organizado 
por Victor Sales Pinheiro, vindo a público em 2013, através da editora DIFEL. Sem discordar 
propriamente dessas abordagens, em nossa comunicação, pretendemos mostrar que a invenção da 
linguagem em Guimarães Rosa se assenta na auditividade. Segundo Luiz Costa Lima, o discurso de 
base auditiva é aquele que, embora fundado em moldes escriturais, não demonstraria claramente o 
desenvolvimento das premissas em que se sustenta, arrebatando o receptor por “conter uma palavra 
empolgada”. Se, num primeiro momento, Costa Lima via-o apenas como uma marca negativa do 
sistema intelectual brasileiro, em ensaios mais recentes, começou a verificar que o traço auditivo, 
quando usado de maneira proposital, pode assumir um aspecto positivo, pois, ao abandonar 
deliberadamente a linearidade descritiva, contribui para a não transparência da linguagem. Para 
desenvolver a nossa hipótese, isto é, a base auditiva da linguagem rosiana, concentraremos nossa 
leitura no conto “Cara-de-Bronze”, incluído em Corpo de baile, volume II. 
Palavra-chave 1: João Guimarães Rosa 
Palavra-chave 2: Prosa experimental 
Palavra-chave 3: Linguagem 
Palavra-chave 4: Tradição auditiva

Raimundo Lopes Cavalcante JR (UFF) O púcaro de nariz sutil: Campos de Carvalho: atual e 
dissonante 

Em um tempo onde os discursos extremistas se tornam perigosamente constantes e ganham espaço 
em diferentes sociedades ao redor do mundo, expandindo ideais políticos, sociais ou religiosos 
de forma parcial e intolerante, cabe-nos resgatar um autor como Campos de Carvalho cujas obras 
destacam discursos que são veementes críticas à ordem social estabelecida. Entrar no mundo criado 
por Campos de Carvalho implica estar disposto a acompanhar narradores provocadores, inquietos 
e questionadores da ideologia vigente na sociedade brasileira do meado do século XX, que criticam, 
por exemplo, o Estado burocratizado, as religiões de uma forma geral, a moral e a hipocrisia da 
classe média brasileira. Lendo suas obras percebemos a atualidade de seus discursos, identificando 
neles vários conflitos e problemas sociais ainda vigentes não apenas na sociedade brasileira, pois 
refletem questões que atingem a diferentes nações. Na obra Vaca de nariz sutil de 1961, por exemplo, 
conheceremos um ex-combatente sem nome que carrega o peso de uma solidão constante. Este 
personagem narrador irá disparar sua metralhadora discursiva contra a insensatez das guerras, 
contra a indústria bélica que financia políticas e movimenta milhões ao redor do mundo; contra a 
intolerância sexual e religiosa e ainda contra a hipocrisia moral de uma classe média acomodada. 
Em O Púcaro búlgaro (1964), embora o riso aconteça com mais facilidade e o conflito existencial 
do personagem narrador nos pareça menor, há também fortes críticas ao Estado burocratizado, às 
religiões e às convenções sociais estabelecidas na sociedade brasileira. Tendo como embasamento 
teórico o pensamento de Mikhail Bakhtin este trabalho buscará analisar como esses provocadores e 
dissonantes discursos nos são apresentados nessas duas obras, O púcaro búlgaro e Vaca de Nariz Sutil, 
destacando o humor corrosivo e a critica contundente que são marcas deste autor tão singular, quanto 
pouco conhecido pela maioria do grande publico leitor. O curioso é que Walter Campos de Carvalho 
(1916-1998) na época da publicação de seus livros alcançou certo sucesso editorial, chegando a ter 
duas de suas obras (A lua vem da Ásia e Chuva imóvel) traduzidas e publicadas em francês. O sucesso 
daqueles tempos não foi o suficiente para mantê-lo amplamente conhecido até os dias atuais, contudo 
este trabalho pretende demonstrar que suas obras merecem ser revisitadas, pois seus discursos 
questionadores permanecem consonantes com problemas que nos atingem neste início de século XXI 
onde a intolerância e o ódio segregam povos e ideias, onde o diálogo com o que é diferente se torna 
cada vez mais difícil. 
Palavra-chave 1: Campos de Carvalho 
Palavra-chave 2: Dissonância 
Palavra-chave 3: Intolerância 
Palavra-chave 4: Humor

Christian Dutilleux (UFRRJ) O ponto de vista do assassino no Manual prático do Ódio, de Ferréz 

Desde 1980, o Brasil registrou mais de um milhão de homicídios. Neste contexto, entender o ponto de 
vista dos autores desses crimes, os assassinos, constitui sem dúvida uma tarefa urgente, já que pouco 
se sabe sobre estes homens e mulheres que matam. Como, em tal contexto, tentar apreender o que 
eles pensam, sentem, desejam? Este é o desafio que o escritor paulistano Ferréz se propõe a enfrentar 
no Manual Prático do Ódio (2003) cuja contracapa anuncia: “ (...) o autor nunca matou alguém por 
dinheiro, mas sabe entender o que isso significa - do ponto de vista do assassino”. A discussão deste 
texto vai nos ajudar a problematizar a representação dos homens violentos nas suas dimensões formais 
e temáticas, e questionar a figura do bandido que dele emerge, uma figura que foge tanto da dialética 
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da malandragem descrita por Antônio Cândido, quanto da linguagem brutalista que Alfredo Bosi 
identificou nos contos de Rubem Fonseca. De fato, o texto de Ferréz apresenta uma alternância entre uma 
linguagem brutalista (direta, explícita, que potencializa toda a violência da cena em imagens chocantes) 
e uma linguagem eufemística (velada, indireta, subentendida). Esta alternância corresponde, segundo 
Bourdieu, a variações da forma decorrente de mudanças na estrutura das relações sociais entre os 
interlocutores. Ao longo do livro, Ferréz desconstrói sistematicamente todas as figuras representantes 
da ordem, repudiando indiretamente todas as formas de conciliação e colocando as personagens numa 
situação de radical instabilidade. Tal situação evoca sem dúvida as “sociedades sem Estado” descritas por 
Hobsbawn: “onde a “lei” assume a forma de rixas de gangues (...) os que matam não são proscritos, e sim, 
por assim dizer, beligerantes”. Esta observação ajuda a entender a relação dos personagens assassinos 
como seus vizinhos. “No século XV, segue o historiador, a palavra bandido designava o membro de um 
grupo armado que não pertencia a nenhuma força regular”. É justamente a posição na qual encontram-
se os protagonistas do Manual..... Enquanto os agentes do Estado comportam-se como uma casta de 
criminosos, protegida por uma ordem jurídica deturpada em seu favor, os assassinos vivem um cotidiano 
de conflitos, num vácuo de leis que eles tentam compensar definindo, como na metáfora do protagonista 
Régis, “as regras do jogo”, regras estas que sempre falham a ponto de não garantir a própria sobrevivência 
daqueles que as enunciam. As questões em torno do texto de Ferréz levantam discussões infelizmente 
ainda pertinentes sobre as representações, na literatura e na cultura em geral, da violência, dos autores 
da violência e do apartheid social que ainda vigora no país. 
Palavra-chave 1: Ferréz 
Palavra-chave 2: Manual prático 
Palavra-chave 3: Violência

Juliana Tomkowski Mesko da Fonseca (UFRGS) As singulares vozes das mulheres na ficção de 
Maria Valéria Rezende 

A relação intersubjetiva, na perspectiva bakhtiniana, é apresentada essencialmente como uma vivência 
estética, isto é, assentada na percepção exterior (fenomênica, corporal) do outro e na incompletude do 
conhecimento de si mesmo. As relações entre autor e personagens – e destas entre si – são concebidas 
como uma forma específica de interação humana entre consciências distintas (do autor/leitor e do 
herói/personagem) em iguais condições e complementando-se mutuamente. Essa complementaridade 
é possível graças ao excedente estético, ou seja, aquilo que pode ser percebido pelo sujeito graças a 
sua posição externa aos outros. Isso implica a impossibilidade de unificação total do mundo sob uma 
única perspectiva. Pelo contrário, haverá diferentes visões de mundo, tantas quantas forem os sujeitos 
desse universo, que podem, entretanto, interagir e se completar reciprocamente. A humanidade, 
dessa maneira, é forjada na relação intersubjetiva entre o eu e o outro (BAKHTIN). Em que sentido e 
de que forma pode-se pensar a diversidade que aparece de forma singular na Literatura? A questão é 
colocada aqui em termos de pluralidade, condição humana que resulta do fato de homens e mulheres 
serem iguais e distintos, simultaneamente, e graças à qual a ação e o discurso são possíveis. Os seres 
humanos, capazes de expressar diferenças e de se comunicarem, alcançam a maior distinção possível, 
a singularidade (ARENDT). Nesse passo, a obra de Maria Valéria Rezende, escritora paulista que se 
dedicou à alfabetização da população rural brasileira dos anos 60 aos 90, traz consigo a possibilidade 
de fazer ouvir vozes silenciadas e entrar em contato com diferentes formas de existência humana, 
canalizando e concentrando vivências, tornando-se espaço de interrogação e de subversão. Ativa a 
imaginação e, com ela, a capacidade de empatia com a experiência alheia, especialmente no que se 
refere à representação da mulher e de seu espaço na sociedade, questionando imagens comumente 

encontradas na Literatura. Compreendendo a Literatura como forma artística de abertura à alteridade, 
de aproximação com o outro, suas experiências e saberes, pretende-se investigar, a partir dos livros 
Outros Cantos, O Voo da Guará Vermelha e Vasto Mundo, a representação da mulher no discurso literário 
dessa autora, ressaltando a importância da posição enunciativa feminina na ficção. Busca-se, assim, 
articular a Literatura, como forma artística que acolhe o jogo de vozes das mais diversas expressões 
construídas na sociedade contemporânea, a partir de discurso em que as mulheres apareçam como 
protagonistas de suas próprias histórias, pensando a ação (ARENDT) como imprescindível para o 
reconhecimento das subjetividades femininas na esfera compartilhada. 
Palavra-chave 1: Singularidade 
Palavra-chave 2: Intersubjetividade 
Palavra-chave 3: Literatura de autoria feminina 
Palavra-chave 4: Maria Valéria Rezende

Marina Brito de Mello (UFF) Contradições da Modernidade em Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá

O presente estudo tem como objetivo analisar a obra Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá, de Lima 
Barreto, assim como pretende ilustrar a forma com que o autor permite aos seus leitores observarem 
em seu romance a existência de uma cidade multifacetada opondo-se ao imaginário dominante da 
época. Lima Barreto coloca em evidência parte das angústias presentes em seu tempo, através da vida 
dos seus personagens que se encontravam diante de uma séria dicotomia social: de um lado, a pretensa 
modernidade que se anuncia, de outro, as velhas práticas oligárquicas que continuavam a reger as 
relações mais profundas da sociedade. Outro aspecto importante a se observar é o papel da introdução 
de novas técnicas de mercado que disseminaram o encanto e o desejo cada vez mais acentuado pelo 
consumo. Assim, as mercadorias transformaram-se em fascínio e fantasmagoria nessa nova ordem 
capitalista que se desenvolvia de modo avassalador. É através do olhar de Gonzaga de Sá e Augusto 
Machado que nós, leitores, deslocaremos nosso ponto de vista em relação ao espaço. Ao percorrer os 
diferentes espaços da cidade como, por exemplo, o subúrbio, percebe-se aí uma tentativa de deslocar 
a importância de localidades consideradas elitizadas na época, como é o caso da Tijuca ou de Botafogo 
– muito criticadas em diversas obras de Lima Barreto. Ambos os lugares citados eram de grande 
importância política e cultural na época. Lá habitava grande parte da elite carioca, em construções que, 
de certa maneira, marcavam o processo de transformação da sociedade. A cidade multifacetada presente 
na obra de Lima Barreto contrapõe-se à identidade já cristalizada de acordo com os moldes e parâmetros 
europeus, excluindo a participação de outros segmentos da cidade, impedindo-os de participarem de sua 
constituição. Enquanto os grandes círculos literários eram rodeados por escritores que exaltavam uma 
linguagem clássica e estilística, Lima Barreto predominava com uma linguagem simples que dava voz 
aos que realmente faziam história em nossa sociedade na época: os trabalhadores, negros e aqueles que 
estavam à margem da sociedade. Aliou-se a isso uma importância dada pelo autor à análise do espaço 
urbano e da construção da identidade em meio à cidade em plena transformação onde espaço e tempo 
se misturam. Através da voz de personagens como Augusto Machado e Gonzaga de Sá, Lima Barreto 
expressará sua crítica em relação às transformações pelas quais passava a cidade do Rio de Janeiro. É 
a partir desse contexto social e cultural que procuraremos analisar e investigar como o nosso autor se 
lançará, em desvio, e começará a “tecer” uma outra forma de narrativa, dando ênfase à sua percepção 
contraditória em relação aos grandes acontecimentos de seu tempo. 
Palavra-chave 1: Lima Barreto 
Palavra-chave 2: Dissonância 
Palavra-chave 3: Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá
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Rosana Baú Rabello (USP) Espaços da dialética em Nós, os do Makulusu 

Uma coisa que noto, que não é sempre fácil aceitar, a dialética. A questão de as coisas não serem 
sempre um sim nem um não, as coisa não serem sempre o que são, mas serem também o que não 
são. (Luandino Vieira) Erich Auerbach, no seu livro Mímesis, comenta que “Dentro de nós realiza-se 
incessantemente um processo de formulação e de interpretação cujo objeto somos nós mesmos: a 
nossa vida, com passado, presente e futuro; o meio que nos rodeia; o mundo em que vivemos”. Ele 
diz que há uma incessante tentativa de interpretar e ordenar esse conjunto de elementos que se 
apresentam e se modificam. Os autores modernos, segundo ele, tentam apanhar esses elementos 
em algum ou alguns instantes da vida de um personagem ou de diferentes personagens e a partir 
do entrecruzamento, da complementação e da contradição, surge algo como uma visão sintética do 
mundo, “ou, pelo menos, um desafio à vontade de interpretar sinteticamente do leitor.” Luandino 
Vieira, em seu livro Nós, os do Makulusu, coloca-se esse desafio de síntese, que lida com afetos 
mobilizados no contexto da guerra de libertação (lembrando que o romance foi escrito num campo 
de concentração, em Cabo Verde, onde Luandino passou parte de seus doze anos de prisão), com 
configurações sociais e conflitos do período de ocupação colonial portuguesa em Angola , com as 
possibilidades de futuro que levam em conta as tensões que configuram o presente da guerra. O 
instante, a partir do qual é possível realizar essa síntese, é o caminhar do narrador rumo ao velório 
do irmão, morto pelas forças de libertação em Angola. Assim, a morte do irmão é esse instante no 
qual é possível vislumbrar a vida (com passado, presente e tendências para o futuro), o meio e o 
contexto dos quais emergem as contradições, a tecitura do próprio texto literário com um fluxo 
de consciência ininterrupto e de difícil compreensão, dentro do qual se misturam o português 
e o quimbundo. Também é por meio das configurações processadas e compiladas a partir desse 
instante que é possível perceber uma imagem de autor como instância do texto, aquilo que Bakhtin 
reconhece como autor-criador. 
Palavra-chave 1: Crise 
Palavra-chave 2: Guerra de libertação 
Palavra-chave 3: Angola 
Palavra-chave 4: Contradições

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Marcos Pasche (UFRRJ) Alfredo Bosi: o ser e o tempo da crítica 

Renomado crítico e historiador da literatura, Alfredo Bosi completa neste ano de 2016 oitenta anos 
de vida e cinquenta de efetivo trabalho crítico, a se considerar como lance inaugural a publicação de 
seu primeiro livro, O pré-modernismo, de 1966. O momento, de dupla efeméride, é, portanto, oportuno 
para avaliar seu percurso crítico, proposta central deste trabalho. E uma vez que a avaliação se liga a 
um simpósio voltado para refletir sobre formas de dissonância em âmbito literário, ela, a avaliação, 
consistirá em ler a obra do crítico de modo panorâmico, destacando seus momentos e fatores de maior 
relevância, a fim de contrastá-los com tendências que se caracterizaram como dominantes ou que 
se aproximaram disso. De modo sistemático, ao longo do trabalho, será estabelecido como norte o 
seguinte questionamento: é possível que um trabalho consagrado seja efetivamente dissonante do que 
se pode entender (aqui falamos genericamente) como status quo em termos de sociedade e de estudos 

literários? Afinal, Alfredo Bosi foi professor da maior universidade brasileira (USP), publica livros de 
ampla circulação no Brasil e no exterior, é militante católico, integra a Academia Brasileira de Letras 
e tem como obra mais reeditada um estudo historiográfico – a História concisa da literatura brasileira 
–, que se liga a uma vertente dos estudos literários hoje criticamente em baixa, segundo aponta Paulo 
Franchetti em “História literária: um gênero em crise”. Todos esses fatores podem dar margem para 
que o autor de Ideologia e contraiedologia seja visto, dentro e fora da universidade, como um portador 
de arcaísmos ou mesmo um conservador , e, para a cartilha dicotômica, onde há conservadorismo 
não há – ou não convém observar – algum tipo de dissonância. Acerca disto, é curioso observar que 
a despeito da inegável baixa, a história literária permanece como grande norteadora dos estudos de 
literatura no Ensino Médio e também na universidade, o que não é ignorado por Franchetti. Assim, sua 
obra paira como uma das mais lidas dentre as dos críticos brasileiros, e isso sem que ela seja guiada 
por uma perspectiva simplista, como ocorre, por exemplo, em Domício Proença Filho, para quem 
época e obra são infalíveis e objetivos correlatos. Como, em linhas gerais, o presente trabalho buscará 
mapear o trabalho crítico em questão para realçar-lhe as peculiaridades, convém dizer que, embora 
especialista, Alfredo Bosi não é um estudioso da estrita especialização, algo de que dão prova suas 
frequentes e densas investidas noutros campos do saber, conforme se nota em Dialética da colonização. 
Em síntese, este trabalho colocará em questão as possíveis atualidades de um crítico aparentemente de 
outra época. 
Palavra-chave 1: Alfredo Bosi 
Palavra-chave 2: Crítica literária 
Palavra-chave 3: Historiografia

Cesar Garcia Lima (FAPERJ/UFF) Cristovão Tezza, de leitor a autor-crítico

A proposta narrativa do autor catarinense Cristovão Tezza, ao discutir seu próprio ethos no universo 
das letras em O espírito da prosa (2012), é o foco principal desta comunicação. Com olhar questionador 
para o texto, desenvolvido em ritmo ensaístico, Tezza faz da crise um mote de produção para expor 
sua trajetória como leitor e autor, mediado pelo tom de professor universitário, exercido durante 
muitos anos. Ao mapear as leituras da juventude, o escritor percorre a gênese de sua formação 
teórica e literária desde o primeiro contato com os textos do russo Mikhail Bakhtin, citado por ele 
como “referência essencial”, cujas pesquisas são discutidas em vários momentos da obra, como um 
fio condutor de conceitos. À medida que escreve, Tezza avalia o estatuto do texto apresentado, cujo 
subtítulo é “uma autobiografia literária”, percorrendo os impasses de quem tenta superar – ou pelo 
menos igualar – suas influências. Tezza define-se como prosador e problematiza sua relação com o 
real, empreendendo sua própria investigação sobre o conceito de literatura. Quando ironiza o mundo 
acadêmico, que chama de “claustro”, paradoxalmente adota alguns de seus procedimentos didáticos. 
No embate consigo mesmo e com o leitor, o escritor especula um hibridismo com a prosa romanesca, 
dialogando outra vez com Bakthin. É possível verificar nisso uma alimentada rivalidade entre o 
narrador e o texto, que buscaria assim sua própria autonomia, em uma realização de ideal formalista? 
Ao narrar a trajetória de sua formação, que inclui o interesse pelo teatro e pela cultura de massa, 
Tezza lança um olhar iconoclasta sobre o assimilado e questiona seu próprio processo de escrita, suas 
aspirações a Dostoiévsky tupiniquim ou contista à la Machado de Assis – o espelhamento também 
prevalece quando estão em pauta as referências criativas. É justamente na explicitação do insucesso 
de algumas tentativas que baseia-se o processo de construção de texto de Tezza, ao percorrer o eixo 
de leitor ávido a autor-crítico. Como o escritor constrói seu texto a partir de uma obsessão formalista 
pela definição dos traços diferenciadores entre o literário e o não literário? Até que ponto esse relato 
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engendra uma “escrita de si” nos termos estudados por Michel Foucault? Em que medida o autor, ao se 
alinhar como um discípulo de Bakhtin e afetado pelos meios de comunicação e autores clássicos, é um 
retrato de leitor-autor brasileiro formado a partir dos anos 1950? Na comunicação a ser apresentada, 
pretende-se discutir como a inadequação identificada por Tezza estabelece em si mesma uma nova 
dinâmica no estatuto do escritor brasileiro contemporâneo. 
Palavra-chave 1: Autobiografia 
Palavra-chave 2: Prosa 
Palavra-chave 3: Crítica 
Palavra-chave 4: Formalismo

Helenice Maria Reis Rocha (UFMG) Um vazio teórico

Pretendo, neste estudo, mostrar a dimensão tautológica dos estudos teóricos do século vinte, a saber, 
o Formalismo e o Estruturalismo russos com sua autoreferencialidade, as noções de metalinguagem, 
com a mesma autoreferencialidade, os diálogos intertextuais, que desembocavam algumas vezes no 
exercício do mesmo em termos de linguagem e o conceito de escritura, vindo aí para estabelecer uma 
ruptura com esta dimensão tautológica por tirar o texto de uma estrutura sintagmática. Gostaria de 
mostrar como a partir dos estudos culturalistas de Canclini, Stuart Hall e Bhabha a questão teórica se 
deslocou para a questão cultural. O que procou um esvaziamento do repertório teórico do século vinte 
e uma migração do texto teórico para o texto culturalista. A isto estou chamando de vazio teórico o 
que pretendo demonstrar no bojo do texto. A partir de uma estrutura de linguagem tautológica fomos 
desembocar num vazio teórico que nos deslocou para o universo culturalista. Pretendo também me 
valer de Wittgenstein para demonstrar a dimensão tautológica da linguagem ocidental. 
Palavra-chave 1: Dissonância 
Palavra-chave 2: Tautologia 
Palavra-chave 3: Teoria 
Palavra-chave 4: Literatura

Verônica Lucy Coutinho Lage (UFJF) Cultura, Literatura e Dissonância: algumas reflexões

A Literatura Comparada como campo de produção eclética de conhecimento, constatado em suas 
articulações com temas diversos: gênero, etnicidade, dimensões éticas e estéticas do conhecimento 
literário local e mundial, literatura e saberes interdisciplinares, leva-nos a discutir especificidades do 
olhar do escritor/crítico ao tomar a literatura como parte inalienável da cultura local/ou mundial, 
influenciada por fatores sócio, econômicos e políticos específicos dos loci de enunciação, `aluz de 
teóricos como Bakhtin, Barthes, Bhabha, Calvino entre outros. 
Palavra-chave 1: Cultura/Local de enunciação 
Palavra-chave 2: História 
Palavra-chave 3: Etnicidade 
Palavra-chave 4: Identidade

Maria Lúcia Martins da Cunha (PUC/RJ) O desamparo de existir entre espaços de passagem

Em Angola, em 1975, a independência foi recebida com um sentimento utópico sobre a possibilidade 
de criação de um mundo mais sensível para o povo. A geração literária de 70 deste país traduziu 
este sentimento com entusiasmo, bem como o seu posterior desencanto na década de 80, quando o 
governo mostrou que não havia herdado do invasor colonial somente o poder oficial, mas também 

a visão de mundo. Desde então, os escritores evocam a história para recriá-la pelo espaço literário 
como expressão deste desamparo. As impressões desta realidade vêm sendo expressas por diferentes 
textualidades, teorizando sobre os legados da colonização e os seus efeitos contemporâneos. A 
desnaturalização da ordem mundial que abalou as certezas de discursos construídos a partir de uma 
história única contribuiu para que novas versões sobre a realidade fossem criadas. As diferentes 
formas de desamparo vêm sendo traduzidas como potências emancipadoras, insurgentes e criativas. 
Assim, pode-se entender a interiorização deste desencanto por diferentes perspectivas. Nesse 
contexto, a trajetória de Ruy Duarte de Carvalho desperta atenção: antropólogo, nascido em Portugal, 
emigrou com a família na década de 50 para Angola, naturalizando-se angolano em 1975. Por toda a 
sua vida, buscou o movimento como experiência de vida, que pode ser percebida por sua temática, 
fundada a partir de sua aproximação com a sociedade pastoril Kuvale, no Namibe, ao sul de Angola. 
A singularidade desta sociedade é o fio que intertextualiza a sua obra, que transita por diferentes 
espaços geográficos e narrativos, observados a partir de uma textualidade híbrida, que desliza por 
diferentes linguagens, quais sejam, poesia, cinema, romance, ensaio, fotografia e aquarela. Este 
trabalho tem como objeto o romance Os papéis do inglês (2000) de Ruy Duarte de Carvalho para a 
análise do conceito de metaficção historiográfica a partir da triangulação dos discursos históricos e 
literários sobre a presença da Europa na África. Pela proposta intertextual do escritor, discute-se: os 
efeitos dos recursos estéticos discursivos como o pastiche e a ironia no processo de revisão da história 
e da memória, apresentada como um contradiscurso às lacunas deixadas pelas construções discursivas 
oficiais. Sua obra vem sendo definida pelos estudiosos do campo das literaturas africanas pela sua 
complexidade ao apostar na transitividade do discurso literário. São narrativas fundamentadas em 
uma mundividência pós-colonial que assumem na contemporaneidade a tarefa de descolonizar mentes 
e saberes, configurando um projeto político e estético que traz à tona a realidade e a desigualdade 
social, evocando por meio de histórias silenciadas a existência humana. 
Palavra-chave 1: Desamparo 
Palavra-chave 2: Desencanto 
Palavra-chave 3: Ficção 
Palavra-chave 4: História

Celiomar Porfírio Ramos (UFMT) Agostinho Neto: entre as armas e as letras

O trabalho tem como objetivo realizar algumas considerações acerca da importância do poeta 
angolano Agostinho Neto enquanto um outsider, um político e um intelectual para a libertação 
de Angola, bem como, para a construção da identidade nacional. O intelectual torna-se de suma 
importância, haja vista que, neste contexto, ele passa a ser um outsider, ou seja, aquele que não 
se encaixa na sociedade em que está inserido, vivendo à margem das convenções impostas pela 
sociedade. É por não se adequar às imposições que o intelectual busca formas de perturbar status 
quo. O trabalho é estruturado sob a hipótese de que Agostinho Neto não participou da luta em prol da 
libertação, apenas, como líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), mas enquanto 
poeta que utiliza sua escrita engajada para o mesmo fim. Parece-nos pouco coerente dizer que existe 
uma dicotomia entre literatura engajada e literatura não engajada; entre escritores compromissados 
com a sociedade e escritores descompromissados. Acreditamos que, em certa escala, todo escritor 
encontra-se comprometido socialmente, alguns mais e outros menos; alguns de maneira consciente 
e outros inconscientemente. O autor engajado possui papel extremamente importante na sociedade 
em que está inserido, pois busca trazer à luz situações de alienação em que o povo está e incitar, por 
meio de suas ações enquanto poeta, político e intelectual, a luta contra o processo colonial. Ferreira 
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e Morais (2013, p. 1) realizam alguns apontamentos sobre o papel da literatura engajada e o que ela 
busca, segundo as autoras a literatura engajada tem como finalidade buscar “meios para denunciar, 
através da arte, o poder dominante [...] nesse sentido iremos abordar as características dessa literatura 
que incorporava na linguagem certos recursos para fazer a denúncia social” (FERREIRA e MORAIS, 
2013, p. 1). Agostinho Neto foi poeta, intelectual e político engajado com as causas sociais de seu país, 
Angola, em prol da libertação nacional. Guimarães afirmou acima que o compromisso do escritor não é 
com ideologias políticas, mas com a liberdade. Dialogando com o exposto, entendemos que as ações de 
Agostinho Neto como político, escritor e intelectual estão interligadas e convergem rumo a um mesmo 
objetivo: a libertação nacional e a luta contra o colonizador. Com o intuito de verificar tais proposições 
realizaremos uma análise interpretativa do poema “Saudação”, contido na obra Sagrada Esperança 
(1985), com a finalidade de demonstrar o comprometimento da poesia agostiniana com a libertação de 
Angola, produção esta que Agostinho Neto utiliza as letras como arma de combate e luta. 
Palavra-chave 1: Literatura africana 
Palavra-chave 2: Engajamento 
Palavra-chave 3: Agostinho Neto 
Palavra-chave 4: Intelectual

TARDE [14:30|16:30] SESSÃO 4 

Luiz Carlos Santos Simon (UEL) Homens na contramão: as masculinidades segundo cronistas 
brasileiros contemporâneos

A aproximação entre os estudos literários e as investigações sobre as masculinidades pode conduzir 
a uma maior pluralidade de perspectivas tanto na abordagem da literatura quanto nas pesquisas 
que elegem o gênero como foco central. O debate teórico sobre masculinidades, nas mais diversas 
áreas do conhecimento – como Sociologia, Antropologia, Psicologia e Psicanálise, entre outras –, é 
relativamente recente: passa a ter maior expressividade a partir dos anos 1980 em países europeus, 
na América do Norte e na Austrália; e obtém relevância crescente na década subsequente no 
Brasil após iniciativas como as de Sócrates Nolasco. No âmbito dos estudos literários, as práticas 
de pesquisa correlatas ao assunto ainda permanecem incipientes (no contexto brasileiro, mais 
ainda), especialmente em comparação com a crítica feminista, inspirada por Judith Butler e outras 
pensadoras, que conta com grande número de adeptas. As contribuições teóricas já realizadas 
no terreno da discussão das masculinidades fazem emergir muitos temas que podem ser vistos 
como divisões, partes ou questões postas em diálogo com o assunto: o corpo, o feminismo, a 
violência, a paternidade, a educação e o discurso sobre uma crise experimentada pelos homens 
contemporâneos são algumas dessas questões. O aspecto a ser focalizado aqui atravessa o debate 
sobre as masculinidades em diversos campos, momentos e esferas. Os estereótipos representam 
uma referência importante para as leituras dos desempenhos masculinos executadas também por 
autores de textos literários. Examinar como se materializam estas leituras é um passo significativo 
para a verificação do descompasso e da dissonância entre discursos, os teóricos e os literários, e 
as práticas dos homens. É necessário, assim, recorrer ao conjunto dos estudos das masculinidades 
e colocá-lo em articulação com as produções literárias a fim de analisar como se manifestam as 
expressões que deixam os homens em evidência. Neste sentido, a seleção de crônicas brasileiras 
contemporâneas justifica-se pela frequência com que elas abordam e representam velhos e novos 
estereótipos na trajetória dos homens desde as últimas décadas do século XX até o presente. Escritos 
dos pesquisadores – dentre os quais sobressaem Connell, Kimmel, Badinter Welzer-Lang, Figueroa-

Perea, Seidler e Báuberot, entre outros – e textos literários de cronistas contemporâneos como Luis 
Fernando Veríssimo, Xico Sá e Carpinejar são, portanto, postos em confronto para análise. O objetivo 
é verificar como os estereótipos masculinos promovem a emergência de discursos diferentes, plurais 
e dissonantes quanto aos desempenhos dos homens contemporâneos e se há perspectivas para 
novas avaliações no âmbito de suas posições nas relações de gênero. 
Palavra-chave 1: Masculinidades 
Palavra-chave 2: Estereótipos 
Palavra-chave 3: Crônica brasileira contemporânea 
Palavra-chave 4: Luis Fernando Veríssimo

Maria das Graças de Santana Salgado (UFRRJ) Discursos dissonantes: o diário de viagem de 
P.K.Page sobre Brasil do início do século XX 

De um modo geral, os diários de viagem oferecem importante via de acesso à singularidade da 
experiência do viajante e de suas reações mais pessoais à nova sociedade em que busca ser inserido. 
Todavia, percebidos em sua dimensão discursiva, os diários representam também uma poderosa via 
de compreensão ao período e à cultura dessa nova sociedade. O objetivo deste trabalho é explorar o 
diário de viagem como um discurso que, historicamente situado, apresenta algum tipo de dissonância 
se comparado ao texto estritamente literário. Mais especificamente discuto alguns aspectos do olhar 
da poeta, escritora e pintora canadense P.K Page sobre o Brasil da primeira metade do século vinte. 
Pergunto, por exemplo: como Page via os hábitos e costumes locais da época? Qual foi sua relação com 
a língua portuguesa durante seu processo de adaptação? Quais foram suas impressões sobre a vida 
cotidiana no Rio de Janeiro? Que impacto teve a administração da vida doméstica em sua experiência 
de viajante? Tomo como material de análise o livro-diário Brazilian Journal (1987). Resultados indicam 
que, embora pareça gostar sinceramente do Brasil, P.K Page faz importante crítica social, muitas 
vezes apegada ao recurso da ironia, para descrever sobretudo o cotidiano e a administração da vida 
doméstica brasileira. 
Palavra-chave 1: Diário de viagem 
Palavra-chave 2: Discurso 
Palavra-chave 3: P.K. Page

Eduardo de Souza Saraiva (FURG) A escrita de E. Pauline Johnson: instrumento de luta e de 
reconhecimento

O objetivo da comunicação é o de apresentar a escrita da autora indígena canadense Emily Pauline 
Johnson e como ela foi relevante para o início da formação de uma Literatura Indígena dos Povos 
Ameríndios. Johnson é considerada a primeira mulher indígena canadense a escrever em Língua 
Inglesa sobre a história dos povos indígenas e sobre a luta desses povos. A Literatura Indígena, na 
qual os textos de Pauline Johnson estão inseridos, deriva da tradição oral dos povos originários. Essa 
Literatura em sua forma escrita tem seu início com o processo de colonização dos espaços indígenas 
pelo europeu. Kateri Akiweenzie-Damm no artigo ‘First Peoples Literature in Canada’, publicado 
no livro Hidden in Plain Sight: Contributions of Aboriginal Peoples to Canadian Identity and Culture 
(2005), menciona que a escrita das histórias dos povos aborígenes não era uma prática desses povos, 
mas é a partir do contato com o europeu e a imposição dos seus costumes que surgem, então, as 
primeiras manifestações de uma ‘literatura escrita’ pelas First Nations. Jeannette Armstrong, no texto 
‘Aboriginal Literature: A distinctive genre within Canadian Literature’ (2005), publicado no livro 
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mencionado acima, comenta a passagem dos registros orais para as formas escritas, ela diz: “essas 
Literaturas Aborígenes em sua forma escrita devem ser primeiramente situadas como uma evolução 
da tradição oral”. Essa Literatura precisa ser lida e percebida como uma forma complexa e autêntica 
que tem raízes profundas em uma prática cultural de oralidade muita antiga. Sobre a oralidade 
recuperamos o que Susan Ramirez no livro Contemporary American Indian Literatures and the oral 
tradition (1999), aborda: para ela a performance oral é sofisticada e complexa no que diz respeito à 
criação de metáforas, de símbolos, na voz, no tempo. Ramirez menciona que na tradição oral de contar 
uma história há um poder para transformar o ouvinte através de sua ligação com o que é contado. A 
tradição oral, conforme apontam Joy Porter e Kenneth Roemer na obra The Cambridge Companion 
to Native American Literature (2005), envolve além da linguagem oral, um processo vivo e dinâmico, 
uma relação espiritual que é expressa e perpetuada em formas de rituais e cerimonias, e um poder 
curador evidenciado pela linguagem. A oralidade é desempenhada pelos contadores, pessoas reais que 
tem posição relevante em sua comunidade. Esses aspectos da oralidade como forma de transmissão 
de conhecimento podem ser observados nos textos de Pauline Johnson, por exemplo, o conto ‘The 
Lost Island’, da coletânea Legends of Vancouver (1911), recupera a lenda e o mito transmitidos através 
desse processo da contação de histórias com o intuito de manter a tradição e de perpetuar lições e 
ensinamentos aos mais novos. É através da oratória, da escrita e da literatura que os povos indígenas 
se (re)afirmam e protestam contra a colonização, o ódio e a opressão. No âmbito de seu trabalho 
literário, Johnson contribuiu para mostrar a identidade de um povo e utilizou de sua voz e de sua 
escrita para garantir seu espaço e mostrar as marcas de violência e opressão de um período colonial. 
Palavra-chave 1: Literatura canadense 
Palavra-chave 2: Literatura indígena 
Palavra-chave 3: Dissonância 
Palavra-chave 4: Pauline Johnson

Débora Magalhães Cunha Rodrigues (UERJ) Elisa Lispector e Samuel Rawet: considerações sobre 
exílio e isolamento intelectual

A teoria e a crítica literárias contemporânea têm dado especial atenção às narrativas cuja temática 
gira em torno do exílio e da migração. Podemos considerar este maior interesse como desdobramento 
das reivindicações que eclodiram a partir dos anos 1960 com o escopo de reclamar a voz ausente 
das margens nos discursos políticos, sociais e também literários. À medida que vozes negras, 
femininas e migrantes são colocadas em relevo, muito pelas contribuições dos pós-estruturalistas, 
podemos nos acercar de questões e discussões que antes eram ocultadas ou silenciadas pelo discurso 
promovido pelo centro (europeu, masculino, branco). Tendo em vista esta possibilidade de análise, 
dois autores chamam atenção por terem sido “redescobertos” neste período de maior valorização 
dos discursos marginalizados por parte dos estudos acadêmicos. São eles: Elisa Lispector e Samuel 
Rawet. Estes autores, ambos judeus, abrem espaço em seus textos para personagens angustiadas 
com a potencial incomunicabilidade entre os indivíduos. Ora nos é dado a ver um escritor imigrante 
solitário e frustrado por não conseguir quem queira publicar seus livros, como acontece em Além 
da Fronteira (LISPECTOR, 1945), ora nos é exposto a melancolia e decepção de imigrantes judeus 
no pós-guerra ao tentar narrar a experiência vivida e não encontrar quem os ouça, como em 
Contos do Imigrante (RAWET, 2004). Esta temática parece não ter tido a valorização compatível à 
importância do que pretendiam enunciar. A voz narrativa que propunham assemelhava-se àquela 
que testemunha um trauma. Esta perspectiva foi recebida mais como um discurso memorialístistico 
do que como texto literário, desqualificando-o. Lispector e Rawet assinalaram, em entrevistas e 

ensaios, a incomunicabilidade entre os seres como elemento que os distanciava do grande público e do 
mainstream literário. Neste sentido, esta constatação os descompromissava e, portanto, os libertava 
da obrigação de agradar e manter um público assíduo e fiel. Ao desligarem-se da premissa da fama e 
do reconhecimento, poderiam estar mais atentos ao processo criativo e ao que deveriam comunicar 
autenticamente para além do óbvio, aproximando-se do perfil de intelectual enunciado por Edward 
Said em seu livro Representações do intelectual (2005). Neste trabalho, o autor ensaia os contornos do 
moderno intelectual exilado. Para Said, este intelectual pode configurar novas formas de percepção 
da realidade, dotado de uma liberdade pouco conhecida pelos intelectuais acomodados a uma forma 
de pensamento: “O exílio significa que vamos estar sempre à margem, e o que fazemos enquanto 
intelectuais tem de ser inventado porque não podemos seguir caminhos prescritos” (SAID, p. 69, 
2005). Portanto, pretende-se investigar, a partir de narrativas dos autores supracitados, os conflitos 
que estabeleceram entre o exílio geográfico e o do intelectual, este último ao qual chamaremos de 
pós-exílio. Este conceito se desvencilha do exílio no sentido mais tradicional do termo associado ao 
deslocamento. Não significa, no entanto, que o exílio territorial esteja suplantado, mas que foi preciso 
ultrapassá-lo para edificar o pós-exílio. Este sim, necessário ao escritor, cujo distanciamento crítico 
torna-se instrumento de trabalho. Trata-se de configurar uma estratégia de isolamento do mainstream 
literário para consolidar a liberdade necessária para enunciar um discurso também à margem. 
Palavra-chave 1: Elisa Lispector 
Palavra-chave 2: Samuel Rawet 
Palavra-chave 3: Pós-exílio

Elisa Lima Abrantes (UFRRJ) The Last September e a Irlanda da década de 1920

O Big House novel retrata as tensões entre a classe dominante e a classe dominada. Trata-se de um 
espaço ficcional em que há uma divisão, um conflito de interesses. Uma das características principais 
do gênero é o de girar em torno de uma classe social privilegiada protestante, de origem anglo-
irlandesa, Ascendancy, em suas mansões construídas em propriedades rurais, e da população rural 
nativa, que trabalhava naquelas propriedades. O nível de binarismo entre civilidade e barbárie variava, 
mas sempre reforçava os estereótipos contrastantes dos membros da Ascendancy como civilizados e 
da população católica nativa, de trabalhadores rurais, como bárbaros. As casas, construídas em estilo 
Georgiano, marcavam a estrutura de divisão social entre os proprietários de terra e os trabalhadores 
rurais, a diferença religiosa (protestantes e católicos), étnica (irlandeses e anglo-irlandeses), política 
(nacionalistas e unionistas) e linguística (falantes do gaélico e do inglês). Cabe destacar aqui que, 
historicamente, as terras pertencentes à Ascendancy haviam sido confiscadas no século XVII de famílias 
católicas nativas, o que aumentava a tensão entre as classes, já que evidenciava a injustiça social 
sofrida pelos irlandeses. As casas, que foram construídas naquelas terras recebidas por ingleses e 
escoceses como doação por parte dos governantes ingleses na época em que a dinastia Tudor buscava 
reforçar seu poderio sobre a primeira colônia inglesa, tentavam imitar, ainda que em proporções mais 
modestas, as casas-de-campo inglesas, símbolos de refinamento social e modernidade da Ascendancy. 
Esta classe social buscava marcar a diferença em relação aos irlandeses católicos, que eram meeiros 
em suas terras, ou faziam parte da numerosa criadagem que se estabeleceu em suas fazendas. Essas 
propriedades foram centros de poder até o final do século XVIII. The Last September (1929), segundo 
romance de Elizabeth Bowen, é ambientado na Irlanda rural no mês de setembro do ano de 1920, 
durante a guerra de independência irlandesa. O título, assim como explicitado pela autora no prefácio 
do romance, refere-se ao fim de um determinado modo de vida, próprio dos anglo-irlandeses, classe 
social que detinha o poder político antes do Ato de União de 1800, e, que gradativamente perdia sua 
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autoridade e privilégios face ao fortalecimento dos nacionalistas católicos. A escritora se refere ao 
último setembro como aquele que marcou o fim de uma era, e o início de uma situação, que persiste 
até hoje, de um país dividido. Seguindo as convenções do romance realista, a estrutura ficcional 
da obra primava pela linearidade temporal, coerência interna e um sistema de relações de causa e 
consequência. Podemos compreender melhor por meio das obras da época, os conflitos históricos de 
classes, além do sucesso e fracasso da assimilação de valores ingleses pela Irlanda. Embora nem todos 
fossem propriamente históricos, os romances classificados como Big House novels tornaram evidente, 
ao representar a esfera doméstica das propriedades rurais, foco central da narrativa, o principal 
conflito político existente na Irlanda desde a chegada dos anglo-irlandeses ao país no século XVII. 
Bowen retoma essa tradição para, alegoricamente, refletir acerca do novo momento histórico irlandês 
após a criação do Free State em 1921. 
Palavra-chave 1: Big House Novel 
Palavra-chave 2: The Last September 
Palavra-chave 3: Literatura Irlandesa 
Palavra-chave 4: Elizabeth Bowen

Carla Pereira Lima (UFRJ) Silenciamento da (pela) voz, o grito pela letra: diferentes 
configurações da violência colonial representadas nas narrativas ficcionais de Ninguém matou 
Suhura, da escritora moçambicana Lília Momplé 

As narrativas literárias têm sido utilizadas como importantes fontes para pesquisa das práticas 
socioculturais. Além de oferecerem imagens sobre a realidade econômica, social e cultural de uma 
época, tais narrativas fazem uma espécie de inventário imagístico de uma sociedade, trazendo 
à tona alguns tipos humanos característicos, enfatizando seus costumes, suas angústias, suas 
identificações e seus “preconceitos”. Assim sendo, o presente trabalho de reflexão pretende investigar 
as representações ou imagens de uma época da literatura moçambicana de forma a lançar um olhar 
sob uma das obras da escritora Lília Momplé: o livro de contos Ninguém matou Suhura, de 1997. A 
partir dessa obra inicial, este trabalho propõe-se refletir sobre o imaginário de uma sociedade e de 
uma época através dos traços presentes e recuperados na leitura analítica dessa obra. A escritora 
moçambicana, como mulher de seu tempo, imprime nessa obra elementos de diferentes discursos, no 
entanto, o que pontuaremos em nosso trabalho será o das relações de poder. Tomando discurso como 
uma constelação de “textos” e “sujeitos”, ou melhor, a presença de várias vozes num mesmo objeto 
empírico. Indo um pouco além, entendemos o discurso como um conjunto de práticas ou unidades 
dinâmicas constituídas e constituintes nos processos socioculturais e linguísticos, portanto, históricos 
de produção e recepção de sentidos.(MOLINO,1989, 9-52). No caso da noção de relações de poder, é 
preciso ressaltar que elas não devem ser pensadas somente sob o prisma da opressão unívoca. Assim, 
é necessário destacar que o poder e as relações de poder não somente são um mecanismo coercitivo 
e negativo, mas também algo produtivo e positivo. Como diria Michel Foucault, o poder não apenas 
nega, impede, coíbe, restringe, esconde, recalca, limita, mas igualmente “faz”, produz, provoca, incita, 
encoraja e legitima. Assim, temos que ter em mente que tais relações são construídas não apenas 
por meio de mecanismos de repressão e censura, mas também através de práticas e discursos que 
instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, maneiras de falar e de agir, comportamentos, 
atitudes e posturas consideradas adequadas em determinado período, lugar e sociedade (FOUCAULT, 
1987). Nosso trabalho investigará, portanto, como são produzidos os discursos de poder e como 
eles se articulam naquela sociedade através do olhar atento de Momplé, que se faz presente na “voz” 
do narrador e nas falas das personagens. Sendo assim, vale aqui a colocação feita pela escritora e 

pesquisadora Rita Chaves ao falar do papel das narrativas literárias na produção de um discurso que 
imprime nas letras as inquietações, os questionamentos, a ideologia de uma sociedade: “...o trabalho 
de representação da realidade, compromisso constante da literatura, implica a mobilização de um 
sofisticado repertório de procedimentos que transforma o espaço em matriz de significados múltiplos, 
instituindo-se ainda como local de articulações importantes, como aquelas que se podem estabelecer 
entre o passado e o presente, entre a natureza e a cultura, entre as referências da tradição e os signos 
da modernidade”. (CHAVES, 2010, P.15)  
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Prosa 
Palavra-chave 3: Discurso 
Palavra-chave 4: Dissonância

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 

André Dias (UFF) Desencanto americano e desamparo brasileiro em A Morte de um caixeiro-
vijante e Eles não usam black-tie 

Arthur Miller, nos Estados Unidos, e Gianfrancesco Guarnieri, no Brasil, fazem parte de um grupo 
seleto de dramaturgos que conseguiram dar vida, consistência e voz aos mais profundos dilemas 
humanos. Autores com amplo conhecimento e domínio do que se pode denominar  dramaturgia 
urbana. Cada um deles inserido em seu tempo e espaço histórico soube dar lume a mundos em 
pleno processo de transformação. O primeiro, a partir do conjunto de sua obra, construiu um painel 
vigoroso que põe em questão os valores mais radicalmente sedimentos na cultura norte americana. 
Com Miller compreendemos que a pátria da liberdade nunca foi tão livre assim. Entendemos 
também que alguns têm mais direitos individuais do que outros. Tomamos consciência, ainda, 
de que a terra da oportunidade é muito mais um mito do que um fato. Já o segundo, munido da 
coragem juvenil, ousou erigir uma obra que conferiu cara e coração às camadas pobres da população 
brasileira. Sem se render à tentação da representação caricatural ou exótica, Guarnieri soube trazer 
para o centro da cena “a vida da gente simples”. O autor captou em sua dramaturgia contradições, 
desejos, esperanças, frustrações e toda sorte de sentimentos que caracterizam o que podemos 
chamar de uma espécie de carga dramática da classe trabalhadora, quase sempre emparedada 
entre a premência de sobreviver e os desafios de existir. Com discursos dramatúrgicos centrados no 
exame da trajetória humana sobre a face da terra, mas sem perder de vista o caráter artístico de seus 
trabalhos, Arthur Miller e Gianfrancesco Guarnieri nos entregaram obras valiosas. O dramaturgo 
americano ajudou a pensar com profundidade as contradições humanas e culturais de seu país, 
especialmente no período que se estende entre os anos 40 e 60 do século XX. Já o autor brasileiro 
– desde os anos 50 e ao longo dos 60 e 70, do século passado – concentrou seus esforços em rever 
aspectos fundamentais da realidade de um país que se pretendia moderno, mas que ainda vivia 
atrelado às práticas arcaicas. Diante do exposto, o presente trabalho se constitui como uma análise 
de duas obras fundamentais dos autores: A morte de um caixeiro viajante (1949), de Arthur Miller 
e Eles não usam black-tie (1955), de Gianfrancesco Guarnieri. Sem perder de vista as condições 
de produção e os momentos históricos que condicionaram a elaboração das obras selecionadas, a 
investigação esmiúça o papel desempenhado por cada uma delas no momento em que chegaram 
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pela primeira vez ao público. Da mesma maneira, são avaliados o caráter dissonante e a atualidade 
das questões postuladas nos textos das peças. Nesse sentido, procura-se refletir sobre os problemas 
do desencanto, em relação à promessa de felicidade vendida pelo sonho americano, e do desamparo, 
expresso a partir da situação de vulnerabilidade das classes menos favorecidas no Brasil. 
Palavra-chave 1: Dramaturgia 
Palavra-chave 2: Dissonância 
Palavra-chave 3: Desencanto 
Palavra-chave 4: Desamparo

Laila de Lima Lousada (UFF) A morte do caixeiro-viajante e suas dimensões dissonantes

Esse trabalho se dispõe a analisar aspectos dissonantes presentes na peça clássica A morte do 
caixeiro viajante, de Arthur Miller, que se configura como uma subversão do sonho americano. A 
obra apresenta a história de William Loman, caixeiro-viajante que baseara suas relações comerciais 
e sociais no prestígio, o qual julgava suficiente para assegurar-lhe ascensão social. Miller recria em 
sua peça o real cenário enfrentado pelo cidadão americano pós-guerra e também por Loman: uma 
sociedade que observava os males do capitalismo e suas implicações severas para a degradação do 
meio social e da experiência individual. Fadado ao fracasso, Loman assiste ao emparedamento das 
relações interpessoais concomitante ao seu emparedamento físico. A imagem de sua casa cercada 
de edifícios e a impossibilidade de vislumbrar o horizonte, de captar luz e até mesmo visualizar o 
céu funciona como uma alegoria para o sufocamento e consequente morte de um molde societário 
baseado em valores como honra, orgulho e gratidão. É possível perceber a reificação da sociedade, 
na qual o valor dado às pessoas, relações, objetos e/ou instituições é proveniente do valor, sobretudo 
econômico, valor de troca que eles possam atingir. Como dito a Loman por Charley quando aquele 
rememorava os consistentes vínculos que mantivera com o falecido dono de sua empresa: “A única 
coisa que você tem neste mundo é o que você pode vender.”. O desencantamento com o mundo 
e o seu não pertencimento ao sistema econômico em voga, o qual aponta para a dissolução dos 
vínculos sociais e ao isolamento do indivíduo, fazem com que William Loman oscile entre sanidade 
e insanidade, estados nos quais presente e passado se confundem e apontam para o público a 
torturante realidade do protagonista. A tragédia de caixeiro surge quando o público se vê diante de 
um homem que falhou em alcançar sua felicidade e a morte se apresenta como forma de expiação 
de suas falhas e como alternativa para assegurar sua dignidade pessoal. Nesse sentido, a dimensão 
trágica da obra se dá em decorrência da representação do meio social. Percebe-se as implicações da 
padronização e alienação resultante do sistema capitalista para a constituição do sujeito moderno. A 
dissonância se apresenta como a capacidade de Miller em enxergar a desumanidade e a fatal falência 
de um sistema econômico e político que se consolidara e se mostrava em franca ascendência. Os 
males advindos desse sistema já começavam a despontar na sociedade de Miller e hoje eles são 
claramente visíveis até mesmo aos menos dotados de capacidade de reflexão sobre seu tempo. O 
autor traz à tona a necessidade de por em cheque os discursos totalitaristas tidos como verdades 
imutáveis. Ele o faz ao lançar um olhar de desconfiança sobre o “American Dream” e “American way 
of life” em um momento histórico no qual não se ousava contrariá-los. 
Palavra-chave 1: Dissonância 
Palavra-chave 2:  O trágico e representação do meio social 
Palavra-chave 3: Emparedamento das relações interpessoais 
Palavra-chave 4: Padronização e alienação

Evanir Pavloski (UEPG) Admirável mundo novo e A ilha: as faces complementares do romantismo 
anticapitalista de Aldous Huxley

O século XX foi indelevelmente marcado por vertiginosas transformações nas estruturas socioculturais 
então vigentes, aspecto que configurou momentos históricos tão distintos no mesmo período que levou 
Eric Hobsbawm a caracterizá-lo como a “era dos extremos”. Em tal contexto, os processos de percepção, 
cognição e fabulação do tempo presente encontraram na aparente fluidez da modernidade seu objeto e 
seu desafio. Assim, o imaginário figurativo da arte literária, ao mesmo tempo tributário e questionador de 
determinada visão da realidade, multiplica-se em diferentes possibilidades de expressão e de conteúdo. 
Nesse caleidoscópio de composições lingüísticas e temáticas, uma perspectiva estético-literária se 
revela peculiar em sua recuperação do passado, sua problematização do presente e sua projeção do 
futuro: o romantismo anticapitalista, conforme a denominação de Lukács. Se, por um lado, os autores 
dessa corrente buscavam em suas obras, desde o século XIX, um retorno a estruturas pré-capitalistas 
idealizadas; por outro lado, suas retóricas denotavam a preocupação não apenas com a consolidação 
do racionalismo capitalista, mas também com o destino das sociedades orientadas por tal ideologia. 
Recorrentemente, alguns desses escritores flertaram com os limites do gênero utópico. Em outros casos, o 
signo da utopia (assim como sua antítese) foi o ponto de partida para o desenvolvimento de suas reflexões. 
Neste segundo grupo, encontramos Aldous Leonard Huxley, autor britânico cuja produção ficcional e 
ensaística sempre foi pautada por uma profunda preocupação social. Romântico tardio assumido, Huxley 
recorreu em diferentes momentos de sua carreira ao gênero utópico, arquétipo muito explorado no 
século XIX, como forma de veicular suas ideias e suas inquietações. No presente trabalho, propõe-se a 
análise de dois destes momentos criativos, os quais nos parecem particularmente emblemáticos da visão 
romântica e anticapitalista do autor: as escrituras das obras Admirável mundo novo (1931) e A ilha (1961). 
Ainda que separados por trinta anos, os romances revelam por meio das figurações, respectivamente, 
de uma distopia e de uma utopia a crítica de Huxley ao capitalismo, diretamente responsável pela 
concretização daquela e a destruição desta. Além disso, o autor exalta nesses espaços sem lugar e sem 
tempo determinados diversos aspectos antitéticos ao racionalismo capitalista que podem ser percebidos 
em diversas expressões da sensibilidade romântica como, por exemplo, o retorno à Natureza, a valorização 
da subjetividade e a própria mitificação do selvagem como crítica ao processo civilizatório. Diante disso, 
defendemos a complementaridade das duas obras no projeto crítico-literário de Huxley, sendo possível, 
inclusive, entendê-las como cíclicas. Se considerarmos o espaço ficcional de Admirável mundo novo como 
uma distopia que se baseia na realização da utopia capitalista, a obliteração do núcleo social idílico em 
A ilha pode ser visto como um dos momentos representativos dessa ulterior realização. Ao considerar, 
portanto, a dicção literária de Aldous Huxley como uma das mais contestadoras de seu tempo e do século 
XX como um todo, acreditamos que a noção de dissonância não é apenas uma marca em sua obra, mas um 
direcionamento concreto para a sua escrita. 
Palavra-chave 1: Utopia 
Palavra-chave 2: Destopia 
Palavra-chave 3: romantismo anticapitalista 
Palavra-chave 4: Huxley

Elisandra de Souza Pedro (USP) Descascando a cebola: Günter Grass, “a voz da consciência alemã”? 

Desde o lançamento de seu primeiro romance Die Blechtrommel (O tambor), 1959, tomado ainda 
hoje como um marco da literatura alemã, Günter Grass promoveu debate a respeito da sociedade 
alemã ao longo e pós Segunda Guerra Mundial, de forma bastante crítica e polêmica, principalmente 
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quanto ao papel do indivíduo pequeno-burguês nos crimes perpetrados ao longo do período e ao 
processo de culpa desencadeado ao final da guerra, especialmente ao que se denominou como “culpa 
coletiva”. A perspectiva do romance é de Oskar Matzerath, narrador-personagem que nos oferece o 
olhar por vezes grotesco e, de certa forma, deformado acerca do horror do regime nacional-socialista. 
Esta deformação do ponto de vista do narrador possibilita a reflexão sobre os fatos narrados, sobre a 
importância do não esquecimento da catástrofe ocorrida e a necessidade de uma visão crítica sobre 
a sociedade alemã da época, sua culpa e responsabilidade sobre os acontecimentos. Considerado 
pela crítica a “voz da consciência alemã”, imagem baseada em sua militância política nas décadas de 
sessenta e setenta, tanto em campanhas políticas contra o governo vigente na Alemanha do pós-guerra, 
quanto em discursos públicos e em suas obras literárias que têm como pano de fundo principal a 
Segunda Guerra Mundial e suas consequências, o autor se consolidou como um dos maiores críticos 
do conflito e também como um dos maiores escritores da prosa alemã do século XX. Em 2006, próximo 
de completar 80 anos, o autor publicou seu primeiro volume autobiográfico intitulado Beim Häuten 
der Zwiebel (Nas peles da cebola). Neste volume, o autor apresenta suas memórias a partir do início 
da Segunda Guerra Mundial, e faz revelação que surpreendeu o universo literário a ponto de ter sua 
credibilidade enquanto crítico da sociedade questionada: sua real participação na Segunda Guerra 
Mundial como membro integrante da Waffen-SS. Os questionamentos promovidos pela revelação, a 
relação entre o autor e os acontecimentos vividos por ele no conflito entram em choque com a imagem 
inicial construída e divulgada gerando novas interpretações a respeito do papel do autor e sua obra. 
Para muitos, a obra de Grass hoje tem um outro significado e esse tipo de interpretação, partindo da 
revelação do autor em sua autobiografia, precisa ser investigada com cautela. Die Blechtrommel e sua 
obra continuam sendo significativos para literatura alemã por tratar e discutir as experiências da 
Segunda Guerra, o holocausto e a culpa. A obra de Grass, após as revelações, poderá ser entendida de 
forma mais complexa e permitir uma reflexão mais aprofundada sobre questões importantes como 
responsabilidade e culpa, que são centrais à discussão desse período histórico. Algumas reflexões a 
respeito do questionamento do lugar de Günter Grass e sua obra após a revelação serão apresentadas 
nesta comunicação. 
Palavra-chave 1: Literatura alemã 
Palavra-chave 2: Autobiografia 
Palavra-chave 3: Segunda Guerra Mundial

Carolina Alves Magaldi (UFJF) e Carla Silva Machado (PUC/RJ) Adichie: vida e narrativa, 
inconformismo e dissonância 

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie compreende como poucos os papéis da escrita 
na construção de realidades, seja com o objetivo de cristalizá-las ou de reinventá-las. Dessa forma, 
a escritora alterna países, gêneros literários e universos semióticos para construir um tecido de 
perspectivas voltado para o questionamento do conformismo e para a criação de novas avenidas 
de pensamento. Sua carreira acadêmica abrange a Nigéria e os Estados Unidos, países em que hoje 
estabelece residência, e sua obra constitui-se de romances, contos e ensaios, tendo como pontos em 
comum o questionamento da posição do feminino e da cultura africana e negra na contemporaneidade. 
Seu apelo se estende, ainda, para além dos círculos literários e acadêmicos. Sua palestra no circuito 
de palestras TEDx foi, por exemplo, sampleada pela cantora Beyoncé em uma de suas composições. 
A mesma palestra foi mais tarde editada enquanto livro, traduzido para a língua portuguesa como 
“Sejamos todos feministas”. Sua palestra “O perigo de uma única história” seguiu trajetória semelhante, 
tendo sido disponibilizada no circuito TEDx e viralizou na rede. Nesta palestra, a autora reconhece que 

há estereótipos muito fortes tanto na literatura quanto no cotidiano. Ela relembra, por exemplo, que 
acreditava que todos os príncipes eram loiros, pois em todos os livros lidos na infância, era este o perfil 
encontrado para o icônico personagem. Além disso, Adichie narra que, ao chegar aos Estados Unidos 
para frequentar a universidade, muitos acreditavam que ela morava em aldeias, visto que esta é a única 
imagem que muitos estadunidenses têm dos povos africanos. Com tal perfil, não é de se estranhar que 
a escritora tenha aceitado o desafio apresentado em 2012 pelo jornal britânico The Guardian, para que 
três escritoras de diferentes continentes produzissem contos de fada para o século XXI. Juntaram-se 
a Adichie na empreitada a britânica Hilary Mary Mantel e a estadunidense Audrey Niffenegger. Essa 
iniciativa pode ser compreendida como um exemplo de reencantamento da narrativa, apontando, no 
entanto, para as contradições e dissonâncias características das sociedades contemporâneas (Magaldi; 
Magaldi, 2012). Para a pequenina coletânea, Adichie escreveu “Hair”, conto fantástico passado na 
Nigéria contemporânea, em que um homem perde as posses de sua família em um jogo de cartas, de 
forma que sua esposa e filha não podem mais custear os tratamentos capilares que deixavam seus 
cabelos lisos e ocidentalizados. Para surpresa da filha, é de seus próprios cachos, agora indomados, que 
viriam os conselhos para derrotar o vilão da narrativa. Dessa forma, analisaremos o universo de escrita 
de Adichie, localizado em uma encruzilhada entre o conto e a palestra, buscando compreender as 
estratégias empregadas na criação de novos caminhos para que outras meninas venham a narrar suas 
próprias histórias. 
Palavra-chave 1: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: Discurso literário 
Palavra-chave 3: Discurso militante 
Palavra-chave 4: Inconformismo

Adriane Figueira Batista (USP) Convite ao silêncio: a poética do intangível em Alberto Caeiro e 
José Luís Peixoto

As produções poéticas de Alberto Caeiro (heterônimo mestre de Fernando Pessoa) e o contemporâneo 
José Luís Peixoto, apesar de relativamente poucas (raras publicações) e temporalmente distantes, 
estabelecem fortes conexões estéticas. Recorto do vasto terreno da literatura portuguesa estes dois 
poetas para elucidar as questões que serão propostas nesta pesquisa. O silêncio ultrapassa o som, 
a voz, se instaura no nada, no outro intangível que rasga as cortinas e expande o território onírico 
e metafísico, fazendo emergir ligações pouco convencionais e a união entre forças humanas e da 
Natureza, ou ainda como uma força única que conjuga existencialidades várias. ‘Não dizer’ na poesia é 
transgredir, é buscar novos sentidos para o sem sentido, para o vazio da existência humana: a solidão. 
A poesia completa de Alberto Caeiro recentemente publicada pela editora Tinta da China (2016) e 
os três livros de poesia de José Luís Peixoto: A casa, a escuridão (2002), Gaveta de papéis (2008) e A 
criança em ruínas (2012), obras de ambos os autores editadas e publicadas somente em Portugal, são 
as vias de acesso às sombras e aos mergulhos líricos pelas turvas águas do silêncio que não se limita 
a fala ou ao estar imóvel das coisas, mas como um devir(es) que transpõe o lugar comum no terreno 
dos afetos e perceptos. No rastro dos debates contemporâneos propostos por Giorgio Agamben em 
que o ser é reinventado no tocante a sua subjetividade e a do outro em sua relação de singularidade e 
pertencimento, reavivando e propondo novas perspectivas de experimentação: o mundo que existe em 
si e por si mesmo; atravessado pela filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre que estreita os vínculos 
dos sujeitos com a sua realidade natural ou natureza humana, demonstrando que a essência extrapola 
a existência e as questões debatidas por Gilles Deleuze e Félix Guattari em seus platôs e outros textos, 
onde o ‘devir mundo’ se instaura num quase manifesto ‘anti-humanidade’ em que os conceitos tantas 
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vezes repetidos se dissolvem fazendo emergir novas percepções e questões, promovendo um encontro 
entre o racional e o emocional no terreno artístico, rompendo definitivamente com a ideia de mimeses. 
Busco entrelaçar a literatura destes dois poetas portugueses que se encontram soltas na temporalidade 
histórica, porém se unem por invisíveis fios que preenchem lacunas das insólitas subjetividades onde 
paradoxalmente o silêncio poético grita e ecoa, ao mesmo tempo em que transcende a ‘essência’ dos 
signos escolhidos como ponte entre o aqui e o além que faz girar a máquina-mundo nos conduzindo a 
rotas de fugas e sombras. 
Palavra-chave 1: Alberto Cairo 
Palavra-chave 2: José Luís Peixoto 
Palavra-chave 3: Silêncio 
Palavra-chave 4: Subjetividades

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 

Pauliane Amaral (UFMS) A ausência do narrador e o protagonismo das personagens em O que 
cada um disse, de Luiz Vilela: entre cortes e enquadramentos

Considerando que cada autor edifica ao longo de sua obra uma determinada voz, associamos a do 
escritor mineiro Luiz Vilela ao protagonismo do discurso direto como estratagema narrativo. Essa 
peculiaridade, que transpassa grande parte dos contos, romances e novelas do autor, é o ponto 
de partida para uma proposta de leitura do conto “O que cada um disse”, que integra a coletânea 
Você verá (2013) e que apresenta o discurso direto em uma configuração diferente das já vistas 
em outras narrativas do autor. Nesse conto, o diálogo entre as personagens se dá apenas quando 
seus depoimentos surgem lado a lado e quando se percebe que essas personagens se reportam a 
um mesmo interlocutor. Porém, além do interlocutor, enunciado apenas por inferências coletadas 
nas pistas dadas pelo discurso de cada personagem, há nesse conto o que Rauer Ribeiro Rodrigues 
– Faces do conto de Luiz Vilela (2006) – chama de “narrador ausente”, quando há o apagando de 
qualquer marca de enunciação do narrador. A ausência do narrador subsumido pelo testemunho 
gera um efeito de sentido sui generis: permite às personagens representarem através de suas 
falas diferentes esferas sociais, gêneros, faixa etária etc., gerando na malha textual o que Mikhail 
Bakhtin chama de heterodiscurso. A dissonância encontrada nas vozes dessas personagens surge 
do contraste entre cada “língua comum”, ou seja, do contraste entre a linguagem falada e escrita 
em determinado círculo, segundo a acepção de Bakhtin. Essa forma de narrativa dialoga, por 
sua vez, com a linguagem cinematográfica, quando transforma o leitor em espectador, omitindo 
(com exceção dos créditos iniciais, que no livro equivaleria ao nome do autor impresso na capa 
do livro) a presença do narrador como um mediador, um intermediário entre as escolhas do 
autor-criador e a fruição do leitor, estreitando ao máximo a distância entre essas duas instâncias 
narrativas. Prosseguindo com a analogia, podemos comparar os blocos narrativos do conto com 
as cenas de um filme que, montadas em determinada sequência, dão ao leitor instrumentos para 
apreender as camadas profundas da história. Mas o narrador desse conto funciona menos como 
um diretor que orienta a ação dos atores/personagens e mais como um editor, que seleciona o 
que será exibido ao espectador/leitor. Assim, encontramos nesse conto recursos de linguagem 
também compartilhados pelo cinema, como enquadramentos, planos, ângulos e movimentos de 
câmera, só para citar alguns dos elencados por Marcel Martin em seu clássico livro A linguagem 
cinematográfica (1955). O movimento de edição, por exemplo, em que se selecionam trechos da 

fala de cada personagem, remete ao momento do próprio exercício de criação, àquele momento 
em que o autor-criador decide o que é essencial ou não ao seu texto. Assim conjugadas, a força 
da oralidade da “língua comum” de cada personagem, acrescidas da ausência de um narrador 
nos moldes convencionais (e aqui pensamos nas categorias propostas por Gerárd Genette em 
1972 no livro Figures III) e o empréstimo de recursos da linguagem cinematográfica marca não 
só uma escolha estética, como um posicionamento ético do autor-criador, que faz pulsar no texto 
diferentes vozes sociais. 
Palavra-chave 1: Bakhtin 
Palavra-chave 2: Linguagem cinematográfica 
Palavra-chave 3: Narrador ausente 
Palavra-chave 4: Oralidade

Maria Clara Gonçalves (UNICAMP) As singularidades da Ensiqlopédia, de José Joaquim de 
Campos Leão Qorpo-Santo 

A comunicação discutirá os seis livros restantes da Ensiqlopédia ou Seis Mezes de Uma Enfermidade 
(1877), do escritor gaúcho José Joaquim de Campos Leão Qorpo-Santo (1829-1883) – o total 
seriam nove volumes, porém três ainda não foram encontrados. Impressos na tipografia do 
próprio escritor, os livros são compostos por textos que datam de 1853 a 1877. A ordenação 
desses escritos subverte o conceito de enciclopédia e gera uma obra em que diversos textos 
e gêneros literários se mesclam sem uma linearidade aparente. Após ser diagnosticado com 
alienação mental, no ano 1862, Qorpo-Santo acredita ser portador de uma inteligência singular 
e é através de seus textos que expressa seu anseio em divulgar ao mundo suas ideias, que 
revestem diversas áreas de conhecimento. É importante salientar que após ser acometido por 
essa mazela, sua esposa, Inácia Maria de Campos Leão, começa um processo de interdição contra 
ele, o impossibilitando de gerir seus próprios bens. Esse fato também será relatado por Qorpo-
Santo nas páginas da Ensiqlopédia, em que tentará se defender contra tais acusações para que 
possa conseguir administrar suas finanças e provar que não sofre de perturbações psíquicas. 
Essa miscelânea de assuntos e gêneros parece ter como objetivo maior a auto-projeção do nome 
de Qorpo-Santo, que almejava uma notoriedade de alcance mundial, na medida em que buscava 
configurar um pensamento igualmente universal – apesar de seus esforços, o escritor obteria 
reconhecimento somente na segunda metade do século XX. Nesses escritos, também, encontra-se 
suas ideias sobre o ato de escrever e o papel do escritor na sociedade brasileira oitocentista; neles 
há, ainda, suas referências de leituras (nome de autores ou obras) e temas que seriam explorados 
em seus textos teatrais, informações importantes para que se possa entender como se configuram 
os princípios literários do escritor. Assim, pode-se dizer que sua Ensiqlopédia tem a pretensão, 
além de ser uma ferramenta para que possa se livrar das acusações que sofria, de oferecer-se 
como tratado filosófico, político, jurídico e estético, abarcando de forma pouco ordenada diversos 
campos de interesse de Qorpo-Santo.Intercalando poesia, sonhos, receitas culinárias, teatro, uma 
proposta de reforma ortográfica da língua portuguesa, artigos para jornal, relatos do cotidiano, 
textos escritos no Hospício Pedro II, pensamentos sobre o fazer literário, etc., Qorpo-Santo adapta 
a sequência enciclopédica a uma ordenação própria que obedece critérios difusos, produzindo 
uma obra peculiar, complexa e de difícil classificação. 
Palavra-chave 1: Qorpo-Santo 
Palavra-chave 2: Literatura brasileira oitocentista 
Palavra-chave 3: Ensiqlopédia
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Leonardo Nahoum Pache de Faria (UFF) O Caso do Rei da Casa Preta, de Ganymédes José 
Santos de Oliveira: breve análise de um livro infantil autocensurado por sua editora durante a 
ditadura militar

A série de mistério “A Inspetora”, de Ganymédes José (1974-1988, Ediouro), teve 38 títulos publicados 
e um mantido inédito. As histórias infantojuvenis da Patota da Coruja de Papelão giravam em torno 
de casos envolvendo ladrões, contrabandistas e todo tipo de injustiça. Ao se examinar as primeiras 
prensagens da série, encontra-se menção ao título O Caso do Rei da Casa Preta (e “casa” aqui, embora 
se refira ao tabuleiro de xadrez, reveste-se de certa ambiguidade que implica “Casas Reais” e facções 
de poder). Ainda que planejado como quinto da série, o livro nunca foi editado… A coleção foi corrigida 
e menções ao Rei da Casa Preta desapareceram completamente; por 40 anos, seu texto permaneceu 
silenciado. A recuperação do livro nos arquivos da editora revelou uma história onírica com elementos 
de Alice no País das Maravilhas e A Fantástica Fábrica de Chocolate: uma das crianças investigadoras, 
Bortolina, após abusar dos ingredientes que usava ao preparar bombons de licor, cai no sono e passa 
por fantástica aventura envolvendo peças gigantes de xadrez feitas de chocolate que lutam pelo 
controle da fazenda onde mora a Patota. A história possui inúmeras alusões a lutas pelo poder, prisões 
arbitrárias, pessoas desaparecidas e até mesmo tortura, o que reforça a hipótese de que essa foi a 
razão para o livro ter sido cancelado pela Ediouro. Embora a censura no Brasil tenha se ocupado mais 
com revistas, jornais e outros veículos de massa, mesmo quando proibiu livros ela não chegou a tocar 
nos infantojuvenis – nesse universo, a repressão era muito mais autoinfligida, com autores e editores 
evitavam temas potencialmente perigosos que pudessem afrontar o regime militar. Acreditamos ser 
essa a primeira evidência documentada acerca dos efeitos da atmosfera política brasileira nos anos 70 
sobre a circulação não só de livros, mas de ideias, no âmbito da literatura infantojuvenil. 
Palavra-chave 1: Ganymédes José Santos de Oliveira 
Palavra-chave 2: Literatura infantojuvenil brasileira 
Palavra-chave 3: Censura 
Palavra-chave 4: Ditadura Militar

Felipe Gonçalves Figueira (UFF) A voz do cangaceiro Antônio Silvino no cordel dissonante de 
Leandro Gomes de Barros 

Leandro Gomes de Barros (1865-1918) é artista fundamental para a compreensão de muitos aspectos 
dos processos culturais do Nordeste brasileiro, especialmente do sertão. Foi esse artista que, relendo 
e imprimindo novos sentidos às matrizes europeias a partir de elementos locais, deu corpo literário e 
empresarial à atividade do cordel nacional. O presente trabalho investiga, a partir de obras nas quais 
o cangaceiro é elemento central, as estratégias estéticas utilizadas pelo cordelista para a composição 
de um discurso politicamente dissonante em relação aos interesses das classes hegemônicas da 
sociedade agrária do Nordeste brasileiro, na virada dos séculos XIX e XX. Para tanto, a pesquisa se 
valerá das concepções teóricas da análise do discurso desenvolvidas por Mikhail Bakhtin (1895- 
1975). Aproximar a arte verbal escrita das práticas culturais do povo, não só no sentido de consumo 
dos produtos artísticos, mas também na qualidade de objetos e sujeitos das representações é uma 
das inovações sociais advindas do surgimento da literatura de cordel nacional, inaugurada a partir do 
trabalho pioneiro de Leandro Gomes de Barros. Antônio Silvino, um dos mais significativos nomes da 
história do cangaço, foi muitas vezes representado na obra desse poeta popular. Em alguns dos cordéis, 
é dada voz ao cangaceiro: Os cálculos de Antônio Silvino (s/d), As proezas de Antônio Silvino (s/d), 
Todas as lutas de Antônio Silvino (s/d), O nascimento de Antônio Silvino (s/d), Antônio Silvino - O rei dos 

cangaceiros (s/d) As lágrimas de Antônio Silvino por Tempestade (s/d), Como Antônio Silvino fez o diabo 
chocar (s/d), Morte de Tempestade (Antônio Felix) (s/d). Ao colocar o elemento socialmente marginal 
no centro de sua literatura, o cordelista contraria interesses dos poderosos das elites agrárias do 
Nordeste. Nesse contexto, um mecanismo estético usado regularmente por Leandro Gomes de Barros 
foi a criação de uma imagem de autor (natura naturata: Antônio Silvino) servindo como afastamento 
do autor primário (natura naturans, BAKHTIN, 2003, p. 400) desvencilhando-o do discurso crítico 
veiculado através de sua obra. O recurso é utilizado em oito dos seus cordéis, e, para o presente estudo, 
serve de recorte para o corpus literário selecionado. 
Palavra-chave 1: Antônio Silvino 
Palavra-chave 2: Leandro Gomes de Barros 
Palavra-chave 3: Dissonância 
Palavra-chave 4: Autor secundário

André Carneiro Ramos (UFRRJ) Aquilino Ribeiro: a gesta bárbara e forte de um Portugal que morreu 

Trataremos do escritor Aquilino Ribeiro (1885-1963), com foco especial em O Malhadinhas (1922), 
exemplo literário no qual se evidencia a gesta bárbara e forte de um Portugal que, no alvorecer do 
Modernismo lusitano, já não se manifestava mais tão fortemente. E como se verá também, deflagra-
se na referida obra uma valorização incomum da Língua Portuguesa, isso a partir de um processo de 
resgate/manutenção vocabular da Beira Alta, item apropriado aos temas que o autor desenvolveu 
fazendo uso de regionalismos, arcaísmos e gírias locais. O resgate do falar dessa região, aplicado 
em seus romances, convida-nos a caminhar na direção de um abismo de formas, sons, temperaturas 
e dialetos; em decorrência, inexplicavelmente o leitor se veria imerso em uma identificação 
com tal temática, algo que o auxiliaria na superação da dificuldade do primeiro contato com o 
rústico linguajar mencionado. Como dois dos resultados dessa experiência leitora, acreditamos, 
inclusive, que os elementos aqui levantados evidenciarão, no estrato literário/social das recriações 
aquilinianas, uma possível apreciação crítica do gênero épico, bem como a relativa desconstrução 
da figura do pícaro nesta sua novela. Para tanto, destacaremos como fontes teóricas David Mourão-
Ferreira, António José Saraiva, Óscar Lopes, Eduardo Lourenço, João Palma-Ferreira, José Enrique 
Ruiz-Domènec e Mário Gonzáles.

SEXTA 23
[20 minutos para cada apresentação e 20 minutos de debate final]

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7 

Rauer Ribeiro Rodrigues (UFMS) Cartas ao pai: vozes dissonantes em Luiz Vilela e Franz Kafka 

A proposta deste artigo é estabelecer diálogo comparativo entre o texto epistolar Carta ao Pai (1919), 
de Franz Kafka, e o conto, em formato epistolar, “Carta”, da coletânea O fim de tudo (1973), de Luiz 
Vilela. Observamos, no conto de Luiz Vilela, a retomada da tradição do pater families absolutista, 
paradigmática em Kafka, na clave da dissonância, pois encena a releitura do acerto de contas fazendo 
do pai figura que paradoxalmente oprime na ausência de autoridade, na fraqueza da inação. Para 
comprovar tal perspectiva, utilizamos, como base teórica, o ensaio “Tradição e Talento Individual” 
(1919), de T. S. Elliot, o livro Lima Barreto e Dostoiévski: vozes dissonantes, de André Dias (2012), 
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e proposições de Ângela Maria Dias (1981) em O resgate da dissonância: sátira e projeto literário 
brasileiro. REFERÊNCIAS: DIAS, Ângela Maria. O resgate da dissonância: sátira e projeto literário 
brasileiro. Rio de Janeiro: Antares; Inelivro, 1981. DIAS, André. Lima Barreto e Dostoiévski: vozes 
dissonantes. Niterói, RJ: Editora da UFF, 2012. ELIOT, T. S. Tradição e talento individual. In: ______. 
Ensaios. Trad., introdução e notas de Ivan Junqueira. São Paulo: Art, 1989. p. 37-48. KAFKA, Franz. 
Carta ao Pai. Trad. Modesto Carone. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. VILELA, Luiz. O fim de tudo. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2016. 
Palavra-chave 1: Luiz Vilela 
Palavra-chave 2: Franz Kafka 
Palavra-chave 3: Tradição do pater families absolutista

Ubiratan Machado Pinto (UFRJ) Aqueduto poético de palavras correntes 

A seguinte proposta de comunicação examina a fluidez de linguagem que estabelece o processo de 
criação poética de autores tais como Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Manoel de Barros, 
entre outros. Os fazeres poéticos destacados nesse trabalho apresentam afinidades temáticas entre si 
e dispõem de uma vertiginosa dimensão sensorial que instaura um expediente de experimentações 
abstratas fomentadas por nossa imaginação através de palavras. Longe de encontrarem alguma 
resposta satisfatória para os anseios de criação poética, tais questionamentos demonstram que a 
subjetividade indomesticável do poeta e a objetividade de nossa linguagem engendram um choque 
de ordem semântica, imiscuindo-se o sujeito inscrito em um espaço-tempo dinâmico e instável com 
as mais variadas significações decorrentes de sua condição social, o que chama o artista da palavra, 
como ilustra Georg Lukács (2008, p. 108), a estruturar “o equilíbrio na multiplicidade das coisas, a rica 
articulação na massa feita de uma só matéria”, tarefa que convoca o seu desafio de capturar o intocável, 
o fugidio, o incorpóreo, de apreender o instante já rompido antes, durante e depois da tentativa de 
absorvê-lo. Assim, poetar é usufruir da oportunidade de plasmar esse tempo volátil, presentificando 
reminiscências, de modo que seja viável “eternizar o temporário” (ADORNO, 2003, p. 27). Segundo 
as reflexões do filósofo grego Cornelius Castoriadis (1999), é dentro do eu que se elabora não a 
edificação de verdades irrefutáveis e, sim, a invenção inesgotável de múltiplas interpretações acerca 
daquilo que sentimos e vivenciamos. Portanto, mantemos o fluxo ininterrupto de digressões através 
do qual o que mais importa é “a própria atividade do pensamento” (CASTORIADIS, 1999, p. 150). 
Embora as considerações preliminares orientem a compreensão acerca do processo de elaboração 
dos pensamentos, nada do que se desenvolve no âmago da subjetividade ocorre de maneira explícita, 
pois, concordando com Luiz Costa Lima (1993, p. 99), a projeção do eu “não se põe sobre o nada; sua 
expressão se conecta com o mundo pelo vazio – aquilo que não se mostra porque não penetra no foco 
de consciência autoral”. É justamente dessa forma que a atividade poética e a ensaística tornam-se 
semelhantes, visto que são oriundas do mesmo desaguadouro de abstrações, ambas as operações 
empreendidas intelectualmente lidam com forças de expressão impalpáveis demais: por um lado, 
“o ensaio expande-se, dissemina-se, constrói-se, à imagem da ostra, do rizoma e da fuga, metáforas 
de formas diversas de construção do ensaio”. (BARRENTO, 2010, p. 82); por outro, e conforme diz 
Giorgio Agamben (2007), a palavra “inconsciente” é a base da poesia, cujo objeto de conhecimento é 
inapreensível. Assim, a teoria apenas confirma aquilo que já se sabe: liberta dos rigores racionais de 
exatidão científica ou de precisão objetiva a respeito da realidade do mundo, a poesia desnuda através 
da linguagem alegorias e imagens incomuns, emoções encobertas pelo suspiro resultante de reflexões 
pessoais, impressões singulares e puramente humanas, oriundas de composições criativas do poeta. 
Palavra-chave 1:  Palavra 

Palavra-chave 2:  Pensamento 
Palavra-chave 3: Fluxo

Suzel Domini dos Santos (UNESP) Manoel de Barros, o apanhador de desperdícios 

A linguagem poética de Manoel de Barros destaca-se, entre outros aspectos, pela originalidade na 
escolha dos paradigmas lexicais que servem à composição imagética. O sema da inferioridade, por 
exemplo, mostra-se uma fonte primordial ao projeto estético de Barros, de modo que os versos que 
integram sua obra empilham um amontoado de elementos inúteis, ínfimos e sem valor. Apropriando-
se do sema em questão, Manoel de Barros realiza um trabalho minucioso de transfiguração poética 
dos itens lexicais que o constituem, ou seja, dos itens cuja carga semântica convencional vincula-se 
ao descarte ou rejeição no âmbito da sociedade de consumo. A civilização – no sentido do processo 
de modernização material, que culmina com a globalização – uniformizou os modos de percepção 
e entendimento do mundo. O homem contemporâneo, inserido numa estrutura social regida pelos 
velozes ditames do consumo, da produtividade e da eficiência técnica, perde sua individualidade ao 
diluir-se na massa. Considerando essa situação, pensamos que Manoel de Barros se coloca, de forma 
muito arguta, na contracorrente da ordem estabelecida pelas convenções que orientam a sociedade 
de consumo, uma vez que o poeta propõe uma exaltação do inútil, uma proposição do gratuito, isto 
é, a reposição de valor ao que, pelo menos aparentemente, não tem mais valor. A lógica da sociedade 
de consumo apregoa o desapego, e, ao estimular a aquisição desenfreada de bens e objetos, confere 
um caráter de brevidade e limite à utilidade das coisas. Em claro e pleno exercício de insubmissão 
e resistência ao sistema, Manoel de Barros difunde o afeto pelo ínfimo, defendendo e promovendo 
um resgate daquilo que foi posto à margem. Nesse processo, o poeta demora-se na contemplação, 
na reflexão e no entendimento crítico e sensível das coisas inúteis. Com isso, incita o leitor a fazer o 
mesmo. Manifestando um ideal de subversão da lógica, a poesia de Barros pretende tocar fundo o 
leitor, para que este apreenda o mundo de forma mais contemplativa ou reflexiva, e possa, portanto, 
dispor de uma experiência mais íntima e criativa da vida. Ao abraçar o ínfimo, Manoel de Barros 
experimenta e expõe a face oculta das coisas, lançando um olhar espontâneo para o mundo, ou seja, 
um olhar não atrofiado pelos limites impostos pela convenção. Muito conscientemente, o poeta conduz 
o seu fazer de maneira a questionar as tentativas de homogeneização da percepção e compreensão 
humanas, e, nesse sentido, podemos notar sua visão acerca da função da poesia, que seria a de 
intervir, significativamente, na maneira como o homem percebe e compreende o mundo. Enlaçando o 
questionamento crítico à própria subversão dos paradigmas, que acontece no plano da forma, Manoel 
de Barros tem a pretensão de direcionar o leitor de poesia a um estado de insubmissão diante das 
tentativas de padronização. Não é à toa que o poeta equipara o entendimento sensível do mundo a 
um saber às avessas: “desaprender oito horas por dia ensina os princípios”, sentencia a voz lírica que 
emana de seus versos. 
Palavra-chave 1: Manoel de Barros 
Palavra-chave 2: Metalinguagem 
Palavra-chave 3: Sociedade de consumo

João Tavares Bastos (UFRJ) A lira do inferno: Dante e Rimbaud no reino dos mortos 

A análise sublinha, à luz da ideia kantiana de gênio, o caráter dissonante da Comédia, de Dante 
Alighieri, e da Temporada no Inferno, de Arthur Rimbaud. Entendendo-se a dissonância como o 
posicionamento e o soar diverso ao estabelecido pelo senso comum e pela tradição e, desse modo, 



XV encontro abralic Guia de Programação
71171

0
como via ou matriz de uma perspectiva inédita e inaudita, busca-se demonstrar que as obras 
contempladas configuram verdadeiros saltos, tanto no que diz respeito ao pensamento de suas épocas, 
quanto no que concerne à produção literária e à sua revitalização. A abordagem procura, em vista 
disso, observar as diversas etapas que perfazem esse pulo ou avanço, englobando desde o impulso 
e o voo, até a aterrissagem e a retomada. Isto significa, em metodologia e conteúdo teórico, que se 
pretende observar de que modo essas cintilações do brilhantismo humano dialogam com os frutos 
que as antecederam, ultrapassam muitos de seus contemporâneos e, não obstante, impulsionam 
inúmeros sucessores. O exame se desdobra através do destaque e da comparação de características e 
estratégias comuns a Dante e a Rimbaud que, segundo se compreende, exprimem a conexão entre o 
desenvolvimento da ideia de inferno, a complexificação da realidade e a abertura de novas vias para o 
belo. Atente-se, nesse sentido, que, apesar de o pano de fundo da argumentação tratar da cosmogonia 
católica e sua adaptação às constantes transformações na ordem da existência, o que de fato se busca 
sublinhar é o atrito entre as novas ideias e sentimentos desencadeados pela passagem do homem 
ao centro do pensamento e o cerceamento expressivo imposto pelo senso comum e pelos poderes 
constituídos. A investigação compara produções de diferentes regimes de apreensão da sensibilidade 
e recorre à obra A partilha do sensível, de Jacques Rancière, de modo a obter a fundamentação teórica 
necessária e melhor discernir as circunstâncias em que tais frutos floresceram. Vistos como pomos 
do crepúsculo, isto é, como oriundos do interstício entre sistemas sensíveis, os textos são conectados 
através da exaltação de sua unicidade e de sua dissonância frente ao comumente produzido e, assim, 
solicitam o apoio fornecido pela Crítica do Juízo, de Immanuel Kant. Adiciona-se ainda, ao escrutínio 
do caráter único e sem precedentes dessas produções, as contribuições de O controle do imaginário 
& a afirmação do romance, de Luiz Costa Lima, Le Poème en prose. De Baudelaire jusqu’a nos jours, de 
Suzanne Bernard, e A ficção, de Karlheinz Stierle. 
Palavra-chave 1: Literatura Comparada 
Palavra-chave 2: Teoria Literária 
Palavra-chave 3: Romance 
Palavra-chave 4: Poema em prosa

Roberto Bozzetti (UFRRJ) São São Paulo na trilha dissonante da poesia de Vera Lúcia de Oliveira 

Na poesia de Vera Lúcia de Oliveira, tanto em O músculo amargo do mundo (Ed. Escrituras, 2014) 
como nos livros anteriores, transitam vozes disseminadas, formando não o núcleo esfacelado de 
uma pretensa família tradicional (em qualquer sentido, afinal, apenas uma miragem), que talvez se 
quisesse reter de uma perspectiva conservadora, mas vozes que se dispersam, refratam e multiplicam 
outras vozes, acabando por corporificar personagens reconhecíveis e renováveis na paisagem urbana 
– mais especificamente na paisagem urbana paulistana. Uma poesia feita sobretudo do olhar, do ato 
de ver, uma poesia cuja superfície se dá a partir dos olhos: é possível e é nítido nela enxergarmos os 
personagens, “enxergar” as vozes de seu “lirismo coral” – já houve quem assim definisse sua poética – 
como tendo uma existência detectável na prática, a que nos habituamos, da dissonância moderna ou 
contemporânea, seja no âmbito ocidental, seja brasileiro ou paulista. Seu resoluto “NÃO” a “integrar-se, 
feliz, nos discursos correntes da sociedade” (Bosi) não a leva, no entanto, à saída difícil, irrespirável 
das aporias. Ou porque o devir da dissonância é alguma forma de integração nos discursos correntes 
mesmo fora do âmbito da série literária, ou porque, em boa medida – e uma hipótese não exclui a outra 
– esta poesia é altamente impregnada do “senso do real” (Zola) ao qual o “efeito de real” (Barthes) 
torna familiar a urgência do olho que perscruta a paisagem urbana, num olhar que vai de uma visão 
micro dos seres que se alojam em moradias humildes ou mesmo não-moradias (o abrigo de papelão 

e lata, os quartos miseráveis, os quintais entulhados) à visão macro de um conjunto que se apresenta 
desalentador, pelos dramas que esse conjunto encerra. Há nesta poesia algo da minúcia do olhar de 
um Cesário Verde, algo que mantendo o vigor da “câmera eye” oswaldiana inverte ou pelo menos 
trava o sentido utópico que esta portava. À minúcia do olho assim aparelhado pelos procedimentos 
da modernidade poética (síntese, elipse e corte aqui desempenham papel fundamental) que levam, 
digamos, de Cesário e Oswald, é possível ainda juntar Dalton Trevisan e Francisco Alvim, no caso de 
se reunir vozes aparentadas em uma família de dissonantes. Sem descartar essas premissas, aqui 
tentaremos propor um caminho outro: investigar esta poética em diálogos das vozes que cantam e 
cantofalam São Paulo: uma irmandade dissonante que vem desde Adoniran Barbosa, passa por Itamar 
Assumpção e pode ser deslindada nas vozes concretas dos nomes da cultura hip-hop, no vozerio 
que emerge cantofalando das periferias. Que relação seria cabível estabelecer entre esta poesia e a 
tradição dissonante da poesia cantada desde São Paulo no cenário cultural brasileiro? É a hipótese que 
propomos investigar nesta comunicação. 
Palavra-chave 1: Poesia brasileira contemporânea 
Palavra-chave 2: Comparativismo 
Palavra-chave 3: Canção mediatizada 
Palavra-chave 4: Poética

38
Literatura E Ensino: Diálogos E Pesquisas 

Coordenadores: 
Ana Crelia Dias (UFRJ) 
Maria Amelia Dalvi (UFES)

RESUMO: Este simpósio é fruto da rearticulação e reativação no momento presente do Grupo de 

Trabalho (GT) “Literatura e Ensino”, criado no I Encontro Nacional da Associação Nacional de 

PósGraduação e Pesquisa em Letras e Linguística, em 1985, e desativado na década de 1990. Face 

à ampliação da comunidade de pesquisadores e grupos de pesquisa preocupados com as questões 

atinentes ao ensino de literatura (seja em instituições e processos formais ou não formais, 

institucionalizados ou não); face à grande quantidade de periódicos e eventos que elegem o tema 

para seus dossiês e simpósios; e, enfim, face ao 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 ontoepistemológicas de trabalho, resolveu propor a reativação do GT Literatura 

e Ensino. O grupo entende que, no momento, mais do que oportuno, o GT se torna mesmo 

necessário para atender à demanda por reflexões qualificadas e contínuas no âmbito acadêmico e 

para pautar a discussão de políticas, programas e projetos nessa seara. O objetivo deste simpósio 
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é, pois, acolher os trabalhos desse GT e pô-los em diálogo com as pesquisas de outros estudiosos 

que se dedicam ao mesmo escopo. São esperados(as): a) problematizações sobre o que se entende 

pela (im)possibilidade do ensino e da aprendizagem quando o objeto em pauta é concernente 

ao domínio literário – e, portanto, artístico; b) indagações sobre as inter-relações entre as 

dimensões éticas, estéticas e pedagógicas atinentes a literatura e ensino; b) revisões bibliográficas 

sistemáticas sobre literatura e ensino; c) mapeamentos sobre projetos, grupos, linhas de pesquisa 

e programas de pós-graduação que se dedicam a literatura e ensino; d) discussões teórico-

metodológicas atinentes às relações entre literatura ensino; e) estudos (bio)bliográficos a partir 

das contribuições de sujeitos que legaram relevantes contribuições à literatura e ensino, na 

história de microrregiões ou regiões, do Brasil e/ou da América Latina; f ) análises comparativas 

e críticas de documentos oficias (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; g) produção e 

sistematização de história e memória da escolarização e do trabalho pedagógico com a literatura; 

h) pesquisas que correlacionem literatura, ensino e questões ligadas a sexualidade, gênero, classe/

comunidade, raça/etnia etc.; i) 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); j) apresentação de iniciativas de ensino, pesquisa e 

extensão bem-sucedidas que estejam relacionadas à formação inicial e continuada de professores 

de literatura; k) análise das condições de implementação e desdobramentos de políticas e 

programas como Proler, Pro-Letramento, Profa, PNBE, por exemplo); l) 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; m) 

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; n) estudos das vicissitudes 

na cadeia produtiva do livro com expansão das grandes corporações mercantis em um contexto 

de mundialização das obras (incluindo as ficcionais); o) 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; p) análises sobre o 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; q) reflexões sobre as transformações nas teorias 

literárias e educacionais, seus desdobramentos (ou não) nos documentos oficiais, na formação de 

professores e nas práticas pedagógicas; r) reflexão sobre implicações terminológicas de diferentes 

nomenclaturas (ensino de literatura, educação literária, formação literária), no contexto brasileiro 

e no cenário mundial; s) 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.

PROGRAMAÇÃO:
[15 minutos para cada comunicação | 30 minutos de debate]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 

Ana Crélia Dias e Maria Fernanda A. P. de S. Oliveira (UFRJ) Leituras subjetivas da literatura e 
processos de subjetivação na formação docente no contexto do PIBID

A discussão sobre a formação de leitores literários tem ocupado relevante espaço no debate acadêmico nos 
últimos anos e coloca em discussão a formação inicial do professor, constantemente pautada na dicotomia 
entre as disciplinas específicas e as de formação pedagógica, instaladas na grade curricular do aluno de 
licenciatura. O estudante de Letras, oriundo de uma escola que nem sempre conseguiu formá-lo como 
leitor de literatura, adentra a universidade impelido a tornar-se especialista em um objeto com o qual não 
tem grande intimidade, e o faz, muitas vezes sem a necessária apropriação para colocar-se como sujeito no 
processo. O paradigma da “leitura subjetiva” (Rouxel & Langlade, Rezende, 2012) trouxe para os estudos da 
leitura literária uma significativa contribuição, iluminando aspectos do processo de leitura que os estudos 
cognitivos, os socioculturais e mesmo os da estética da recepção não haviam explorado com profundidade. 
Ao investigar e legitimar como inerentes à apropriação da literatura os movimentos de devaneio e 
uso livre dos textos pelos leitores, esse paradigma pode também fornecer um importante apoio para a 
compreensão dos desdobramentos das situações didáticas em que a leitura literária tem lugar, tornando-
se uma referência interessante na formação de professores para o trato específico da literatura na escola 
básica. Dentre os procedimentos didáticos de que têm lançado mão alguns professores e investigadores 
ligados a essa abordagem está a escrita de autobiografias de leitor por parte dos alunos, considerada capaz 
de restabelecer um elo entre as leituras infantis e as atuais e de revelar para os próprios leitores as linhas 
de força de seu envolvimento com os textos. Considerando a amplamente reconhecida necessidade de que 
professores que pretendem iniciar seus alunos à leitura literária possam reconhecer-se, eles mesmos, como 
leitores de literatura, as autoras deste trabalho, coordenadoras de área de um projeto de Pibid, sugeriram 
a escrita de autobiografias de leitor por parte dos licenciandos participantes. Para essa proposição de 
trabalho, também contribuíram os estudos sobre a narrativa autobiográfica em contextos de ensino e de 
formação profissional em geral e, especificamente, de professores. Para Momberger (2011), uma vez que a 
identidade de cada um de nós é constituída com base na ideia de sujeito moderno, para o qual a noção de 
uma biografia é fundamental, todo processo significativo de aprendizagem deve ser inserido, pelo próprio 
sujeito, como um momento de sua história. A escrita autobiográfica, portanto, materializando e mesmo 
provocando o enlaçamento narrativo dos diversos eventos da vida e da formação, escolar ou profissional, é 
capaz de potencializar os efeitos das aprendizagens, produzindo certa coerência no vivido. A comunicação 
pretende, com base no exame dos escritos autobiográficos dos licenciandos, em cotejo com materiais de 
registro de seu trabalho didático nas escolas, capturar movimentos de subjetivação da leitura por parte dos 
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estudantes da escola básica, em paralelo com os possíveis efeitos de um processo que, atento aos aspectos 
ressaltados pelos estudos aqui referidos, investiu na formação do leitor-professor-formador. Referências: 
Rouxel, A; Langlade, G. (orgs); Rezende, N. L. Leitura subjetiva e ensino de literatura. São Paulo: Alameda, 
2013. Momberger, C.D. Fundamentos epistemológicos da pesquisa biográfica em educação. In: Educação em 
Revista. Belo Horizonte, v. 27, nº 1, p. 333-346,abril 2011. 
Palavra-chave 1: Literatura e educação 
Palavra-chave 2: Leitura subjetiva 
Palavra-chave 3: PIBID 
Palavra-chave 4: Formação inicial

Dorinaldo Dos Santos Nascimento (UFSE) O diário de leitura como aliado na apreensão do texto 
literário: entre subjetividades e comunidade de leitores

Face ao estreitamento e “apagamento” do lugar do texto literário no ensino fundamental, bem 
como manifestações deficitárias em leitura literária; desenvolvemos uma pesquisa-ação por meio 
de sequência didática, privilegiando-se a utilização do diário de leitura enquanto instrumento com 
potencialidades para intervenção e coleta de dados. A aplicação piloto ocorreu com alunos do 9°ano 
em uma escola da rede pública municipal (Banzaê-BA). Objetivamos com esta pesquisa analisar o papel 
do diário de leitura no processo de apreensão do texto literário (registro e compartilhamento), assim 
como também apresentar uma possibilidade de trabalho em educação literária para outros professores 
da educação básica. Enfatiza-se que a prática diarista, aqui adotada, só se concretiza plenamente na 
sua socialização, cujo círculo de leitura constitui uma efetiva comunidade de leitores (a classe). Para 
o propósito do ensino da literatura, não se pode confundir o diário de leitura com o diário íntimo - 
gênero privado em que o produtor, no espaço individual, registra revelações íntimas e sentimentos 
pessoais. O diário de leitura faz parte da esfera educacional. É um gênero público com elementos 
do diário íntimo. Podemos defini-lo, então, como um texto escrito em primeira pessoa do singular, 
a partir de instruções pré-estabelecidas pelo docente. Nele, o leitor, à medida em que lê, dialoga de 
forma reflexiva com o texto lido, podendo evocar seu repertório de leituras e vivências. Precipuamente, 
este trabalho valeu-se de contribuições teóricas de Machado (1998), Buzzo (2010), Cosson (2014b), 
Fish (1992), Compagnon (1999), Rouxel (2013) e Langlade (2013). Analisamos duas entradas dos 
alunos, após leitura do conto “A cabeça”, de Luiz Vilela (2006) e “Ganhar o jogo”, de Rubem Fonseca 
(2002). Estes, relidos consoante instrumentalização para reinterpretação via cruzamento com outras 
linguagens (música e cinema), apresentação de dados/imagens dos autores e contato com textos de 
crítica literária. As produções dos alunos tiveram como critério analítico os itens de orientação docente 
pré-estabelecidos para a elaboração dos registros (primeira e terceira entrada), assim como critérios 
vinculados à reinterpretação (segunda e quarta entradas). Os resultados evidenciaram um aluno-leitor 
protagonista que se responsabiliza pela construção dos sentidos dos textos lidos. Apontaram, junto 
aos dados formais e de conteúdo do texto literário, a intervenção subjetiva dos leitores vinculada à 
construção e/ou reforço de identidade (s). Os registros discentes, também, apresentaram lacunas, 
problemas, cuja intervenção docente se faz imperativo por meio da proposição de soluções e/ou 
reflexões na compreensão dos fenômenos arrolados. Por fim, depreendemos que houve no processo de 
leitura dos alunos a conjugação das instâncias pessoal e social. 
Palavra-chave 1: Diário de leitura 
Palavra-chave 2: Texto literário 
Palavra-chave 3: Subjetividade 
Palavra-chave 4: Comunidade de leitores

Antônio Andrade (UFRJ) A literatura na formação de leitores e professores de língua estrangeira

Esta comunicação destina-se a apresentar resultados obtidos, desde o ano de 2011 até o presente momento, 
pelo projeto de pesquisa “Letramento literário e formação de professores de língua estrangeira”, no qual nos 
dedicamos a investigar, sobretudo no âmbito da Licenciatura em Letras Português/Línguas Estrangeiras, 
o desenvolvimento do processo de apropriação das práticas sociodiscursivas e culturais relacionadas à 
leitura literária, o que envolve não só o acesso aos textos literários e críticos, mas também a compreensão 
e discussão das obras, bem como sua incorporação à atividade docente. Nosso objetivo principal é refletir 
em torno do papel dos estudos literários na formação de professores de Língua Estrangeira, tendo em 
vista que a literatura aí constitui um saber cuja validade é frequentemente questionada, mesmo dentro 
da universidade, por discursos que se originam em diferentes esferas sociais. Com referencial teórico 
advindo da Análise do Discurso (BAKHTIN, 2003, 2010; FOUCAULT, 2002, 2006; AUTHIER-REVUZ, 
2004; MAINGUENEAU, 2013; DAHER et al., 2004; ARFUCH, 2010), examinamos o dialogismo e as marcas 
heterogêneas da enunciação presentes nos dizeres dos sujeitos envolvidos na pesquisa e nos arquivos que 
constituem essa prática discursiva. Analisamos, entre outras coisas, entrevistas, textos literários e textos 
teóricos indicados aos licenciandos da graduação. Esse corpus nos permite abordar objetos discursivos 
singulares que indiciam tensões e imbricações entre formações discursivas cientificistas e humanistas no 
meio acadêmico, o que nos faz perceber aí um movimento simultâneo de reprodução da cisão língua vs. 
literatura e de tentativas de diálogo entre esses campos epistemológicos. O quadro teórico da AD nos abre 
também caminhos instigantes de análise do modo como as discursividades postas em circulação nas esferas 
da escola e dos cursos livres, sobretudo, produzem uma inegável ancoragem nas cenas de enunciação cuja 
intenção é ensinar/aprender literatura no contexto das licenciaturas. Ao longo desses anos de pesquisa, 
levantamos dados relativos aos currículos atuais dos cursos de Letras Espanhol, Inglês e Francês de 
universidades públicas do Rio de Janeiro, incluindo aí desde as disciplinas teóricas até as atividades de 
estágio supervisionado, oferecidas pelas faculdades de Letras e de Educação. Nosso intuito foi o de refletir 
sobre as problemáticas advindas com as mudanças exigidas pela legislação que normatiza a reforma das 
licenciaturas (CNE/CP 2002/1 e CNE/CP 2002/2), tratando de observar as tensões produzidas pelo choque 
entre as novas diretrizes e as práticas de formação já legitimadas e institucionalizadas. Tentamos investigar, 
em paralelo a isso, os modos de relação com a leitura literária verificados nos licenciandos, professores 
formadores e professores regentes das escolas que recebem estagiários, para assim debatermos, de 
maneira mais matizada, a questão do (des)interesse desse público pela literatura, bem como o problema 
da inclusão/exclusão do texto literário no ensino de Língua Estrangeira. O percurso desta reflexão leva-nos 
a discutir o conceito de letramento literário (COSSON 2009; PAULINO 2010), no sentido de aprofundar e 
perspectivar de forma crítica a investigação em torno da instância universitária no contexto das pesquisas 
relacionadas à formação do leitor no Brasil. 
Palavra-chave 1: Letramento literário 
Palavra-chave 2: Formação docente 
Palavra-chave 3: Língua estrangeira 
Palavra-chave 4: Análise do discurso

Michele Silva Pereira (UFRJ) O lugar da literatura no caderno pedagógico distribuído pela 
prefeitura do Rio de Janeiro

Esta comunicação constitui parte de dissertação de mestrado, defendida junto ao Mestrado 
Profissional em Letras – PROFLETRAS/UFRJ, em março de 2016, que teve por objetivo a análise sobre 
o caderno pedagógico elaborado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) 
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para o ensino de Língua Portuguesa no nono ano do Ensino Fundamental, no terceiro bimestre de 
2014. O referido material didático apresenta como proposta de estudo a leitura de textos literários. 
A pesquisa visou fazer uma reflexão acerca do trato com os textos literários no caderno pedagógico, 
a partir de um cruzamento entre as diretrizes propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
pelas Orientações Curriculares da SME/RJ, e de estudos de autores que versam sobre estratégias 
para o desenvolvimento de leitura, prioritariamente a literária, conjugando abordagens quantitativas 
e qualitativas que conduziram a dois momentos de investigação: dos aspectos para a análise dos 
textos literários e dos aspectos para a análise das atividades propostas. Mais do que examinar as 
escolhas pelos textos literários, pretendeu-se avaliar os enunciados das atividades sobre esses textos 
e identificar possíveis barreiras à efetiva leitura literária, procurando, ao mesmo tempo, verificar se 
eles refletem as orientações presentes nos documentos oficias e nos teóricos que abordam a promoção 
de leitura. A análise do caderno pedagógico possibilitou a elaboração de um diagnóstico, isto é, um 
panorama sobre como se realiza a leitura dos textos literários selecionados para compô-lo. Como 
resultado, verificou-se que há maior incidência de textos literários no material didático; que a maioria 
deles foi apresentada de maneira integral, mas que, dentre os que foram fragmentados, quase a metade 
não possui sentido completo; que o processo de transferência do texto literário para as páginas do 
corpus foi praticamente nulo de problemas; que há uma diversidade de gêneros textuais – embora com 
problemas relativos ao trabalho com eles – e de autores escolhidos, inclusive daqueles que não são 
reconhecidos por produzirem para o público infantil, mas que faltou o desenvolvimento do conceito de 
autoria e a ampliação do conhecimento sobre os autores e as obras dos textos lidos. Foram constatados 
procedimentos inadequados para a escolarização da leitura literária, nas atividades propostas, no que 
tange à quantidade de comandos, à diagramação, à diversidade de questões, à presença de questões 
que estimulem a construção de sentidos e a percepção da literariedade textual, à presença de questões 
para antes, durante e depois da leitura. Conclui-se, pois, que é preciso repensar a abordagem literária a 
que se propõe o caderno pedagógico analisado. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Ensino 
Palavra-chave 3: Caderno pedagógico 
Palavra-chave 4: Ensino fundamental

Patrícia Horta e Maria Beatriz G. Cordeiro (IFSP) Ensino e pesquisa em Letras em contexto de 
verticalização

Na última década, cresceu entre instituições de educação básica a ideia de “pesquisa como princípio 
educativo”, resultando em diversos programas institucionais de iniciação à pesquisa e formação de “aluno 
pesquisador”. Essas propostas se intensificaram com a extensão dos programas de iniciação científica 
com fomento do CNPq para a educação básica, como a Iniciação Científica Júnior (ICJ) e o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ensino Médio (PIBIC-EM). Essa crescente preocupação em 
disseminar conhecimentos científicos básicos, desenvolver a educação científica e despertar vocação 
à pesquisa coincide, em parte, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFs) e a expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica. Essas instituições, com forte verticalização 
do ensino, trabalham com ensino médio (sobretudo integrado à educação profissional técnica de nível 
médio) e superior, entre outros níveis. Consideradas IES, rebatem para a educação básica o vínculo 
ensino-pesquisa-extensão, consagrado na educação superior. Não raro, são desenvolvidos projetos de 
pesquisa nos quais convivem alunos da educação básica e da graduação. Ainda que, inicialmente, os 
programas institucionais de iniciação científica dos IFs tenham sido criados pensando na ampliação da 

pesquisa em Ciência e Tecnologia, observa-se uma produção relativamente intensa nas áreas de Ciências 
Humanas e Linguagens. Em parte, isso se deve ao fato de estarem as Licenciaturas no leque obrigatório 
de ofertas dos IFs, cursos que, mesmo quando formadoras de docentes para as áreas de Ciências da 
Natureza e Matemática, trazem em seu bojo uma preocupação de educação humanista própria das 
recentes concepções de formação de professores. Esta comunicação tem por objetivo avaliar o alcance 
e as possibilidades de desdobramentos de um projeto de Iniciação Científica Ensino Médio - CNPq 
desenvolvido no Câmpus Sertãozinho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
(IFSP) na área de Letras (Linguística e Literatura). O projeto foi dividido em duas frentes, ambas em 
desenvolvimento. A primeira tem por objetivo analisar as concepções de linguagem presentes em livros 
didáticos para o ensino médio e compará-las com as concepções implícitas em exames para ingresso 
em universidades públicas. A segunda tem a finalidade de analisar o caráter canônico das listas de 
leitura de exames para ingresso em universidades públicas do estado de São Paulo e a influência desses 
exames no ensino de literatura para estudantes em fase pré-vestibular. Nesta frente, são examinados 
comparativamente os conceitos de “valor” artístico e literariedade presentes nas questões dos exames 
para ingresso nas universidades, nas aulas de professores de “cursinhos” pré-vestibulares e nos livros 
didáticos para o ensino médio. O projeto ganha nova dimensão com a perspectiva da abertura de curso 
de Licenciatura em Letras no mesmo Câmpus. Entram em questão as diferenças e semelhanças nos 
objetivos, resultados esperados e aprofundamento metodológico da iniciação científica nos dois níveis 
de ensino: médio e superior. Mais do que apresentar resultados, esta comunicação refletirá sobre as 
perspectivas da relação pesquisa-ensino em Letras nesse contexto verticalizado. 
Palavra-chave 1: Iniciação Científica 
Palavra-chave 2: Ensino de literatura 
Palavra-chave 3: Verticalização do ensino

Marta A. Gonçalves (UFRN) As faces do ensino de literatura nos cursos de letras: pesquisa-
ação em práticas e suportes teóricos e metodológicos: “o luar através dos altos ramos” de 
Fernando Pessoa

Este estudo se propõe a explorar teorias e procedimentos do ensino e leitura de poesia nas salas 
de aula a partir de uma abordagem didático-epistemológica das relações interartes, socializando 
os resultados da aplicação de uma experiência de leitura de poesia com o enfoque mencionado no 
curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A parte prática da pesquisa utilizou 
a interseção entre poesia e pintura como metodologia e trabalhou com a poesia “O luar através dos 
altos ramos” do heterônimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Objetivou-se perceber a relação entre 
poesia e pintura na leitura do poema e analisar como a tradução em imagem auxilia no entendimento 
e apreensão de sentidos da poesia, tanto em nível acadêmico quanto em nível escolar de ensino 
fundamental e médio. A experiência prática teve como resultado, a partir da aplicação da metodologia, 
produções de pinturas e produções escritas, geradas pelo registro pessoal da experiência pelos alunos. 
Após as análises dos registros, propôs-se a criação de uma sequência didática a ser aplicada de modo 
efetivo em sala de aula, como parte das ações do Projeto de Pesquisa “Laboratório do Pensamento para 
o Ensino de Literatura – LAPEENLI: novos processos para ensinar literatura: as (con)texturas do saber 
literário na contemporaneidade”. 
Palavra-chave 1: Ensino de Literatura 
Palavra-chave 2: Relações Interartes 
Palavra-chave 3: Fernando Pessoa 
Palavra-chave 4: Poesia
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QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2 

Isa Ferreira Martins (UFRJ) “Vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros?”1 
#ocupaamaro

Um Sarau com duração de 6 horas? Organizado pelos estudantes? Em um colégio? Público? Em um 
sábado? Durante a tarde e a noite? Com um grande número de participantes? Rotulados de “apáticos”, 
de “despolitizados”, de “não quererem nada com a escola”, “de não gostarem de ler ou de lerem muito 
pouco”, muitos jovens estudantes das escolas públicas surpreenderam a sociedade com o movimento 
de Ocupação de suas escolas, como forma de denúncia e de luta contra as péssimas condições da 
educação pública. E foram além, ocuparam a Secretaria de Educação, as ruas, as mídias e não podem 
ficar de fora dos debates sobre práticas docentes, currículo e políticas educacionais. O evento citado 
acima ocorreu em um dos colégios ocupados, o Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, situado na cidade 
do Rio de Janeiro, no Largo do Machado. Outras atividades que envolviam literatura e cultura estavam 
presentes nesse e em outras escolas na mesma condição. Reconhecendo o difícil e complexo cenário 
no qual o ensino da literatura está inserido, nas escolas brasileiras, e partindo, ao mesmo tempo, da 
concepção apresentada por Michèle Petit (2010), em Os jovens e a leitura, de que a literatura ensinada 
pode ser também uma violência simbólica, não podemos deixar de refletir sobre questões que estão 
diretamente ligadas ao lugar da literatura e suas práticas de leitura na escola. Como ponto de partida, 
podemos problematizar o aparente paradoxo entre as estatísticas sobre a leitura no Brasil e o fato 
de que esses estudantes, quando na condição de sujeitos atuantes nas decisões sobre a escola, não 
eliminaram a literatura desse espaço, mas trouxeram-na para com eles ocupar um lugar de destaque, 
quando não de protagonista. Dito isso, retomo as desafiantes palavras do poeta Paulo Leminski, usadas 
como parte do título: vamos ver os alunos “com outros olhos ou com os olhos dos outros?”, uma vez 
que estamos diante de um novo capítulo da história da educação brasileira, que está sendo escrito 
por estudantes secundaristas das tão silenciadas escolas públicas, que agora reivindicam seu direito à 
educação de qualidade e, indissociavelmente, à literatura. Entretanto, é necessário dialogarmos para, 
efetivamente, tentarmos entender se tais demandas estão pautadas no sentido defendido por Antonio 
Candido (2004), em “O direito à literatura” (In Vários escritos), e/ou, a partir desse contexto e vozes, se 
novas e que leituras ocuparão muitas das salas de aula. 1. LEMINSKI, Paulo. Catatau. – 2ª edição – Porto 
Alegre: Sulina, 1989, p. 13. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Ensino 
Palavra-chave 3: Escola Pública 
Palavra-chave 4: Ocupações

Mariana Quadros Pinheiro (PEDRO II) O que te violenta? – um círculo de leituras contra a 
violência de gênero

Este trabalho participa dos esforços que vêm se avolumando nas últimas décadas para correlacionar 
ensino, gênero e literatura. O tema é indissociável das discussões acerca da transmissão cultural 
pela escola, confrontada por novas práticas sociais de leitura e pelo questionamento da tradicional 
hierarquia de saberes. Fazem parte do declínio da legitimidade do cânone humanista as pressões 
sofridas por ele uma vez que a noção de poder venha a concorrer com a de valor. Nesse contexto, 

importa conhecer as teorias queer, feministas, pós-coloniais, que denunciaram a depuração das marcas 
sociais da diferença em um cânone literário falsamente homogêneo e cuja função seria “projetar 
uma representação idealizada da cultura, como se esta constituísse uma totalidade sem fraturas” 
(SCHMIDT, 2008, p. 50). Silenciando a luta de classes e as vozes de negros, índios, homossexuais, 
transgêneros, mulheres, esse fechamento compromete, segundo Rita Terezinha Schmidt, “o alcance 
do próprio ensino-aprendizagem em sua dimensão emancipatória e limita o docente à repetição de 
uma concepção monolítica da cultura, que aborta o alcance de seu papel como agente de formação, 
produção e transformação” (idem, p. 51). Neste trabalho, buscamos compreender de que forma a 
educação literária pode reafirmar as dissonâncias que atravessam a cultura e o campo literário, 
sobretudo por meio da abertura para as vozes femininas, muitas vezes silenciadas. Para tanto, 
analisaremos um círculo de leitura realizado no Colégio Pedro II, da rede federal de ensino. Composto 
por mulheres, o círculo privilegiou a leitura de autoras, problematizando o cânone nacional. Além 
disso, favoreceu os debates acerca das identificações e das projeções das jovens leitoras, cujas 
respostas pessoais aos textos foram sempre levadas em consideração. O resultado parece demonstrar 
que a leitura pessoal é indispensável não só para o desenvolvimento do prazer e do hábito de ler, como 
pode favorecer interpretações aprofundadas das obras literárias. Dessa forma, este trabalho ratifica 
os estudos que visam reabilitar a importância da subjetividade leitora (como Rezende, Rouxel, Jouve). 
Essa vertente dos debates acerca da leitura literária se insurge contra a exclusão das possibilidades 
de apropriação pessoal dos textos, subjugadas – segundo uma concepção de leitura bastante corrente 
– às capacidades de interpretação. A especificidade do texto literário demandaria, segundo essa 
perspectiva, especial atenção à competência de análise dos diversos níveis do texto devido à ênfase 
no eixo linguístico-formal em obras valorizadas pelo cânone moderno. Outra importante capacidade 
de leitura fica, porém, recalcada em tais visadas da leitura literária: a “utilização” dos textos, a qual 
se refere, segundo Rouxel (2013), à “esfera privada” e à “pesquisa de uma significação para si”. 
Redundando em uma roda pública acerca da violência de gênero, o projeto realizado no Colégio 
Pedro II apostou no estímulo à busca de significações pessoais que pudessem favorecer a dimensão 
emancipatória de que participa a leitura literária. ROUXEL, Annie; LANGLADE, Gérard; REZENDE, 
Neide Luzia de. Leitura subjetiva e ensino de literatura. São Paulo: Alameda, 2013. SCHMIDT, R.T. Quem 
reivindica a identidade? Revista Desenredo, Passo Fundo, v. 4, n. 1, p. 49-60, jan./jun. 2008. 
Palavra-chave 1: Leitura literária 
Palavra-chave 2: Cânone 
Palavra-chave 3: Gênero 
Palavra-chave 4: Subjetividade leitora

Benedito Teixeira De Souza (UFC) Literatura infanto-juvenil de temática homoafetiva: 
perspectivas do ensino inclusivo

A partir dos anos 2000, escritores e editoras nacionais passaram a apostar no filão de mercado já 
promissor da literatura de temática homoafetiva, dessa vez tendo como foco os livros destinados 
prioritariamente ao leitor infanto-juvenil. Com base nesta constatação, selecionamos algumas 
publicações infanto-juvenis publicadas a partir do fim do século XX, que trazem, de forma 
principal ou tangencial, a temática homoafetiva para analisar seus enredos e verificar como as 
narrativas abordam as questões da homossexualidade e de gênero, com foco na composição das 
personagens infantis em textos em prosa. Esta análise será realizada com vistas à perspectiva de 
utilização desses livros para o ensino de literatura por egressos da educação superior, priorizando 
uma abordagem inclusiva e de respeito às diferenças. Selecionamos as seguintes narrativas para a 
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análise: Menino ama menino (2000), de Marilene Godinho; Do jeito que a gente é (2009), de Márcia 
Leite; O menino que brincava de ser (2000) e Tal pai tal filho? (2010), de Georgina Martins; e O 
gato que gostava de cenoura (2001), de Rubem Alves. Pretendemos mostrar que, nas narrativas 
mais contemporâneas, em especial as da literatura infanto-juvenil, a perspectiva político-social 
de inclusão dos indivíduos homoafetivos aparece com mais força nos enredos das referidas obras. 
Tentaremos verificar ainda como a literatura brasileira destinada ao público infanto-juvenil 
trata as personagens envolvidas em contextos que remetem à questão da homoafetividade, em 
especial no que diz respeito à opressão pela culpa, pelo pecado e pelo patriarcalismo. Além disso, 
buscaremos provocar uma discussão sobre o papel e a importância do professor no sentido de 
estimular a utilização, de fato, de livros com esse tipo de temática polêmica na prática do ensino 
em sala de aula, no Brasil. Utilizamos, para embasar teoricamente nossa análise estudos como os 
de Regina Zilberman, Fanny Abramovich, Marisa Lajolo e Peter Hunt na área de literatura infanto-
juvenil (historiografia, estética, leitura e ensino) e sua abordagem mais específica da questão 
homossexual (Lucia Facco). Também tentaremos abordar, de maneira sucinta, como a questão da 
homoafetividade na infância vem sendo tratada na literatura brasileira, infanto-juvenil ou não, 
numa perspectiva diacrônica, desde pelo menos O Ateneu (1888), de Raul Pompéia. Pois quase 
120 anos se passaram desde a publicação desta primeira obra da literatura brasileira que traz 
uma personagem infantil/pré-adolescente envolvida em desejos homoafetivos, portanto, tempo 
significativo para verificar uma franca expansão da abordagem literária da homoafetividade com 
personagens ainda na infância/pré-adolescência, quantitativa e qualitativamente, saindo dos 
limites da literatura dirigida ao público adulto para a literatura infanto-juvenil. 
Palavra-chave 1: Literatura infanto-juveni 
Palavra-chave 2: Ensino 
Palavra-chave 3: Homoafetividade 
Palavra-chave 4: Inclusão

Rosana De Araújo Corrêa (UNB) Entre ver e ler o texto teatral, rumo a uma compreensão da 
recepção de La mère trop tôt de Gustave Akakpo

Um dos grandes desafios no ensino de literatura é o acesso ao texto literário em língua estrangeira, 
o grupo de teatro En classe et en scène desenvolve desde 2010 um trabalho de apropriação do texto 
teatral em língua estrangeira por meio da montagem de peças em língua francesa. Os integrantes 
desse grupo são, em sua maioria, estudantes de graduação do curso de letras da Universidade de 
Brasília, e o projeto tem estado voltado essencialmente para a formação inicial de professores 
de língua francesa. Em 2016, um trabalho conjunto desse grupo de teatro, do grupo de pesquisa 
GEDLLE (Grupo de estudos de didática de língua e literatura estrangeira, http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0524323240846821), ambos coordenados pela professora Drª Maria da Glória 
Magalhães dos Reis da Universidade de Brasília, em parceria com Centros Interescolares de língua 
(Cils) do Distrito Federal e a Associação dos professores de francês do Distrito Federal (APFDF) 
permitiu o desenvolvimento de um projeto mais amplo em torno do texto teatral, no decurso do 
qual pode-se investigar a recepção da montagem e do texto de La mère trop tôt de Gustave Akakpo 
por estudantes da educação básica. Para tanto, foi realizado um trabalho pedagógico conjunto 
entre professores da educação básica e a universidade, que compreendeu desde a montagem 
do espetáculo, sua apresentação, a preparação dos estudantes dos Cils para assistirem a ele, e a 
realização de oficinas nos Cils. Os Centros Interescolares de Línguas (Cils) são escolas de natureza 

especial de ensino de língua estrangeira que integram a rede de escolas da Secretaria de Estado 
e Educação do Distrito Federal (SEDF), nas quais os estudantes da rede pública de ensino do DF 
podem aprender línguas estrangeiras tais como: francês, inglês, espanhol, alemão, japonês, entre 
outras. Durante a realização das oficinas nessas escolas, os jogos teatrais serviram de mediadores 
tanto da investigação da recepção da montagem da peça, quanto do acesso ao próprio texto. Os 
dados obtidos apontam aspectos relevantes no que diz respeito aos sentidos construídos pelos 
educandos em torno da montagem e do texto teatral em língua estrangeira, e de como a articulação 
entre ambos pode criar espaços de letramento literário para esse público. Neste trabalho serão 
apresentadas reflexões sobre o ensino de literatura em língua estrangeira pelo texto teatral, e como 
projetos de formação de professores de língua estrangeira podem se articular com projetos de 
letramento literário de educandos na educação básica. 
Palavra-chave 1: Texto teatral 
Palavra-chave 2: Ensino 
Palavra-chave 3: Recepção 
Palavra-chave 4: Jogos teatrais

Maria Carolina De Godoy (UEL) Dos silêncios da história às vozes literárias: representações da 
negritude na literatura afro-brasileira em sala de aula

A proposta deste trabalho é discutir a respeito da importância da literatura afro-brasileira em sala 
de aula, partindo de obras da literatura infantil àquelas indicadas ao público jovem. Entende-se 
literatura afro-brasileira, neste trabalho, sob a perspectiva das considerações de Eduardo de Assis 
Duarte (2011) que destaca, para construção desse conceito, a importância de as obras serem escritas 
por autoras e autores negros, temática relacionada à cultura afro-brasileira e à história do povo 
negro, entre outros elementos. Embora seja crescente a preocupação com a educação étnico-racial 
e com as formas de colocar em prática a Lei 10.639/03, há um caminho longo a ser percorrido para 
que a abordagem de temas relacionados à condição de negras e negros (crianças, jovens e adultos) 
no Brasil deixe de acontecer em épocas específicas do calendário escolar para se tornar parte do 
seu cotidiano. Destacam-se, nesta análise, as obras Histórias da Preta de Heloisa Pires Lima (1998), 
Betina de Nilma Lino Gomes (2009), Zumbi de Joel Rufino dos Santos (2006) e Histórias africanas 
para contar e recontar de Rogério Andrade Barbosa (2001). Este trabalho procura discutir também 
as especificidades da linguagem dos contos afro-brasileiros apresentados em Cadernos negros: 
contos afro-brasileiros, volume 34, bem como refletir sobre os temas recorrentes nesses textos. 
Pretende-se, a partir das reflexões de Octávio Ianni (2011) e Eduardo de Assis Duarte (2011), pensar 
sobre a literatura afro-brasileira como sistema articulado com características próprias no que se 
refere ao conteúdo, à linguagem e à representação discursiva. De narrativas ligadas à rememoração 
da infância àquelas que colocam em evidência a discriminação e o preconceito no cotidiano das 
personagens negras, Cadernos negros volume 34 traz uma voz coletiva que marca no discurso 
literário a história de mulheres e homens negros no Brasil. Apresentar a análise de narrativas desses 
autores e autoras, discutir formas de abordagem e apontar caminhos para difusão das obras em sala 
de aula estão entre os objetivos deste trabalho. Trabalhos voltados à educação étnico-racial, como a 
obra Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola, organizada por Eliane Cavalleiro 
(2001) e publicações disponíveis no site do MEC - Orientações e Ações para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais (2006) – fazem parte das reflexões aqui desenvolvidas ao lado dos estudos sobre 
literatura afro-brasileira e personagens negras. Este trabalho insere-se no projeto de pesquisa 
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“Literatura afro-brasileira e sua divulgação em rede”, desenvolvido na Universidade Estadual de 
Londrina no curso de Letras Vernáculas e Clássicas e junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro 
no PACC (Programa Avançado de Cultura Contemporânea). 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Narrativas 
Palavra-chave 3: Cultura Afro 
Palavra-chave 4: Educação

Maria Da Glória Magalhães Dos Reis (UNB) O teatro e a formação do professor de literatura

Tendo em vista que um dos objetivos da educação básica no ensino é “[...] o aprimoramento do educando 
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento de autonomia intelectual e do 
pensamento crítico” segundo o artigo 35, II, da Seção IV, da lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, 
o presente trabalho propõe uma investigação sobre as contribuições que o teatro pode trazer 
para os processos de leitura do professor do ENSINO MÉDIO para, consequentemente, favorecer o 
“desenvolvimento de autonomia intelectual e do pensamento crítico” junto aos educandos em sala de aula. 
O objetivo da investigação é auxiliar o professor na tarefa de dar conta do currículo formal e dos conteúdos 
e atividades desta fase sem perder de vista a importância da formação de cidadãos críticos e criativos, 
com sensibilidade estética e ética. O educando crítico capaz de se expor criativa e eticamente no mundo 
de forma oral e escrita, tal como proposto nos objetivos da LDB, necessita de um professor que o encoraje 
e estimule a realizar uma experiência viva com a literatura e a dramaturgia. Por meio de uma proposta 
transdisciplinar com reflexões ligadas ao campo da educação, do teatro e da literatura, pretende-se oferecer 
ao professor em formação inicial e continuada momentos de discussões teóricas e atividades práticas 
sobre textos literários e teatrais. Ressalta-se ainda que a formação de um leitor crítico baseada nos estudos 
sobre os gêneros literários e teatrais faz parte das “Orientações curriculares para o Ensino Médio”, mas as 
suas potencialidades ainda são pouco aproveitadas. O estudo baseia-se no princípio de que a realização de 
atividades ancoradas na materialidade do texto, unidas a práticas que levem em consideração as dimensões 
afetivas e corporais do educando, pode auxiliar na construção de ações de linguagem, envolvendo tanto 
produções orais quanto escritas como uma forma de favorecer tanto o desenvolvimento de processos 
de leitura dos textos literários e dramáticos, quanto o pensamento crítico e a expressão. Dentro dessa 
perspectiva, a leitura oralizada (mise-en-voix) do texto dramático e a sua encenação (mise-en-espace) podem 
ser vislumbradas como ferramentas essenciais para introduzir educador e educando nesse processo, 
levando em conta a afetividade, o corpo e a voz. Esta pesquisa traz elementos tanto teóricos quanto práticos 
para as reflexões sobre o ensino de textos literários e dramáticos, dentro de uma proposta transdisciplinar 
original e inovadora envolvendo as áreas de ensino-aprendizagem de línguas, educação, literatura e teatro. 
Esta investigação se dá a partir dos seguintes eixos teóricos: pensamento do Círculo de Bakhtin, o texto 
teatral, os jogos dramáticos e teatrais e formação do professor e, de maneira transversal a contribuição do 
filósofo Edgar Morin no que concerne o conceito de transdisciplinaridade. O projeto tem sido realizado no 
âmbito dos grupos GEDLLE – Grupo de Estudo em Didática de Línguas e Literaturas Estrangeiras, http://
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0524323240846821 e do grupo “En classe et en scéne”, https://www.
facebook.com/enclasseetenscene/?ref=bookmarks, que tem analisado e encenado peças do dramaturgo 
togolês Gustave Akakpo. 
Palavra-chave 1: Ensino 
Palavra-chave 2: Teatro 
Palavra-chave 3: Literatura 
Palavra-chave 4: Formação de professores

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 

Danglei de Castro Pereira (UNB) Literatura e cânone: texto literário em sala de aula

A comunicação aborda aspectos teóricos/metodológicos relacionados ao enfrentamento do texto 
literário em Língua Portuguesa (LsELP) em sala de aula e a influência do cânone literário neste 
processo. A proposta de comunicação, vinculada ao projeto de pesquisa “Questões em torno do ensino 
de literaturas em Língua Portuguesa em Brasília/DF”, tem como principal objetivo verificar como 
a utilização do cânone em uma perspectiva historiográfica cristalizada influi na formação do gosto 
pela leitura literária em leitores em formação. Focalizamos, ainda, em que medida a constituição de 
um escopo literário específico, muitas vezes via Livro Didático (LD), entre outros materiais de apoio 
pedagógico (MAP), se refletem no ensino de LsELP no Distrito Federal, locus da investigação. Como 
desdobramento da pesquisa, investigamos como a formação do professor de literatura, atuante na 
Educação Básica, contribui em sua prática docente para além do que podemos compreender como 
nivelamento dos diferentes gêneros do discurso na Educação Básica. É importante ressaltar que 
pensamos gêneros do discurso, conforme Bakhtin (1996), o que nos impele a levantar a hipótese de 
um progressivo distanciamento de leitores em formação do objeto literário Sctricto Sensu em sala 
de aula; objetivo central da pesquisa. Nossa preocupação é, portanto, discutir o perfil da formação 
de leitores literários em dez escolas públicas do DF e, com isso, focalizar, metonimicamente, como 
alunos e professores da Educação Básica entram em contato com a diversidade literária em Língua 
Portuguesa, possibilitando a discussão da influência do cânone literário nesse processo. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica, quando pensamos questões teóricas ligadas ao Ensino e leitura literária na 
escola utilizamos a pesquisa ação, conforme Tripp (2000), e uma pesquisa de campo via aplicação de 
questionários e entrevistas assistidas, o que possibilita delimitar o perfil dos professores e a utilização 
dos materiais de apoio didático que ensejam o ensino de LsELP nas escolas investigadas. 
Palavra-chave 1: Leitura 
Palavra-chave 2: Ensino de literatura 
Palavra-chave 3: Leitura literária na escola 
Palavra-chave 4: Educação Básica

Angela S. Ignatti (UFSB) Ensino de literatura em perspectiva múltipla

Ensino de Literatura em perspectiva múltipla A questão da quebra com a tradição do Ensino de 
Literatura na Educação Básica, sobretudo no Ensino Fundamental II e Médio, por meio da visão 
historicista das “Escolas Literárias” é um dos grandes desafios na formação docente nacional, 
principalmente porque ainda trata-se de um paradigma dentro dos cursos de Licenciatura em Letras. 
Várias são as problemáticas que perpassam a criação de novas práticas no ensino da Literatura em e 
na formação dos docentes em nível Superior. Dentre elas, pretendemos enfocar neste texto a questão 
do processo de escolha das obras literárias e da inclusão de escritas locais, regionais, nacionais e 
internacionais que se desvinculam dos cânones literários até hoje impostos pela academia. De acordo 
com Rojo (2009) a escola é um universo onde convivem letramentos múltiplos e muito diferenciados, 
cotidianos e institucionais, valorizados e não valorizados, locais, globais e universais, vernaculares e 
autônomos, sempre em contato e em conflito, sendo muito deles rejeitados ou ignorados e apagados 
e outros constantemente enfatizados. Sobre esse processo de apagamento e ênfase, o sociólogo 
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português Boaventura Sousa Santos (2004) afirma que as tradições e os valores locais e regionais 
devem constituir-se como movimento de localização contra-hegemônico, para que se possa corrigir 
ou mitigar o impacto do que ele chamou de “Sociologia das Ausências” e de “Monocultura do Saber 
e do Rigor do Saber” (SOUSA SANTOS, 2004, p. 14-15), os quais fazem com que um enorme capital 
cultural de extrema importância para o funcionamento de grupos sociais seja rejeitado e apagado por 
seus próprios membros. Este trabalho toma como base o pensamento de Terry Eagleton, em sua obra 
Teoria da Literatura: uma Introdução (2006), a qual questiona o que seria cânone literário, que grupos 
determinariam o que é uma obra literária. Desse modo discutiremos como poderia funcionar a seleção 
de obras para o trabalho nas escolas de educação básica, sobretudo no Ensino Fundamental II e Médio 
bem como nos cursos superiores de Licenciatura em Letras. No Brasil, com sua ampla e diversa cultura 
regional popular, várias universidades vêm, há algum tempo, pesquisando a literatura advinda de 
culturas populares, como é o caso do Cordel. No entanto, o reflexo desses estudos acadêmicos ainda 
é bastante tímido ou apresentado de forma equivocada nos livros didáticos de grandes editoras e nos 
cadernos de apoio produzidos pelas secretarias de educação estaduais. Nesse sentido, pretendemos 
discutir os caminhos sobre um trabalho de formação docente que se aproprie de letramentos literários 
múltiplos e de um ensino de literatura em perspectivas ampla e não apenas canônicas. REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma Introdução. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. ROJO, Roxane. Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão Social. São Paulo: Parábola, 2009. SOUSA 
SANTOS, Boaventura. Fórum Social Mundial. Universidade de Coimbra, 2004. Disponível em http://
www.ces.uc.pt/bss/documentos/fsm.pdf. Acesso em 30 dez/2014. 
Palavra-chave 1: Ensino de literatura 
Palavra-chave 2: Cânone literário 
Palavra-chave 3: Multiletramento 
Palavra-chave 4: Formação docente

Elizabeth Cardoso (PUC-SP) Literatura infantil e juvenil, livro digital e formação de leitores: 
possibilidades e desafios

Há muito a ser conquistado e percorrido nas pesquisas e nas discussões sobre a precoce 
alfabetização digital das crianças e as vantagens e desvantagens do livro digital para a leitura 
e para a literatura, mas é fato que no caso da literatura infantil, a nova mídia ganha cada vez 
mais espaço e reconhecimento. O trabalho investiga as possibilidades e desafios que a literatura 
infantil e juvenil na publicada na plataforma digital coloca para a formação de leitores literários. 
Tal triangulação (literatura, tecnologia e escola) impõe questões de ordem múltipla, as quais 
tentaremos, se não responder, ao menos sistematizar. A primeira delas diz respeito aos aspectos 
envolvidos na transposição do material literário tradicionalmente vinculado no livro de papel para 
o livro digital. A principal reflexão proposta versa sobre quais seriam as perdas e ganhos, para a 
literatura e para o processo da formação de leitores, advindas desse fenômeno. Sendo que nessa 
indagação estão incluídas as questões envolvendo tanto o texto literário quanto o texto visual, 
característica marcante da literatura infantil, e que supostamente encontra amplas possibilidades 
no e-book e nos aplicativos. Tais fenômenos serão pensados tendo no horizonte o valor estético 
do literário e também a dinâmica da formação do leitor. A pergunta aqui formulada diz respeito 
ao potencial de contribuição do livro digital para aproximar literatura e leitor. A realização da 
proposta conta com o auxílio dos estudos de Teresa Colomer, Peter Hunt, Nelly Novaes Coelho, 
Regina Zilberman, Tania Rösing, Magda Soares e Rildo Cosson. Para encaminhar as reflexões, o 
trabalho debruça-se, especificamente, sobre a obra Meu Tio Lobisomem – uma história verídica 

(2011), de Manu Maltez, que além de escritor e ilustrador é escultor e compositor. Muitas dessas 
facetas podem ser encontradas em Meu tio Lobisomem, seja na versão papel ou na digital. O livro, 
narrado em primeira pessoa, traz a memória de um narrador adulto sobre sua relação com o 
tio, quando ele era criança. Essa figura masculina é por ele associada ao lobisomem compondo 
a principal imagem da história – um menino que se espelha no tio para constituir-se como 
sujeito. Toda a ambientação rural e o tom quase folclórico do livro encontram-se com a dimensão 
eletrônica do século XXI, quando Maltez publica a versão digital da obra simultaneamente com a 
versão de papel. O livro digital redimensiona a narrativa em imagens com movimentos, narração 
oral do texto e trilha sonora, feitas pelo escritor, que também assina a ilustração. 
Palavra-chave 1: Literatura infantil e juvenil 
Palavra-chave 2: Formação de leitores 
Palavra-chave 3: E-book

Daniela Aguiar Barbosa (UFF) Em busca do sentido: uma proposta de aproximação entre 
literatura e vida em aulas de literatura no ensino médio

Tzvetan Todorov em sua provocante obra A Literatura em perigo (2010), analisando o ensino 
francês, traz uma série de questionamentos a respeito dos riscos que rondam a Literatura, sendo 
o principal deles, não a falta de bons poetas ou ficcionistas, nem o esgotamento da criação ou 
produção poética, mas o modo problemático como vem sendo oferecida aos jovens, desde a escola 
primária até a faculdade. Segundo o teórico, o que pode ser notado, com raras exceções, é o fato de 
a literatura não ter poder algum, “o de não mais participar da formação cultural do indivíduo, do 
cidadão” (Todorov, 2010, p.8). Se refletirmos sobre o ensino de Literatura oferecido em diferentes 
escolas públicas brasileiras de Ensino Médio, as considerações feitas por Todorov ganham eco. 
Isso porque o encontro com a literatura que deveria afetar o estudante - visto que o indivíduo é 
um “grau de potência” e constitui-se pelo seu poder de afetar e ser afetado, como pondera Deleuze 
ao recuperar o pensamento da Ética de Espinosa em seu Espinosa: Filosofia prática (Deleuze, 
2002, p.33) - no sentido de provocar nele marcas e vestígios, contribuindo, inclusive, para o 
enriquecimento da vida e o pensamento - afasta-se de seu objetivo primeiro, provocando, em muitos 
casos, um divórcio indesejado entre literatura-leitor. A problemática intensifica-se quando se nota 
uma busca desenfreada pela análise de efeitos estéticos, pela perseguição de significantes, numa 
imanência estruturalista, que afasta a obra do leitor. Todorov já indicava que pode ser útil ao aluno 
aprender os fatos da história literária ou alguns princípios da análise estrutural. Entretanto, também 
afirmava que em nenhum caso esse estudo pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim. 
(Todorov, 2010, p.31) Por sentido, afinado com as teorias de Deleuze e Guattari, recuperados por 
Diana Klinger na obra Literatura e ética: da forma para a força (2014), entende-se “uma linha de fuga 
na dicotomia estrutural do significante e o significado, à qual está sujeita a lógica da interpretação 
(...)”, caminhando para fora da estrutura, de modo a encontrar-se com a vida. A pesquisadora 
Klinger conjugando com as ideias de Spinoza, mostra que neste lugar de encontro com a literatura, 
a obra não seria pensada como objeto, mas como ato: “ela só vai ter um sentido (para mim) quando 
produzir reverberações (em mim), e desse encontro entre mim e a obra resultar um aumento de 
(minha) ‘potência de existir’” (Klinger, 2014, p. 56). Diante disso, tendo como parâmetro textos 
teóricos da área da Teoria da Literatura, Filosofia e de áreas afins, o objetivo desta comunicação é de 
certa forma pensar sobre o tipo de recepção a ser procurada por jovens discentes de escolas públicas 
brasileiras, no intuito de provocá-los a encontros substanciais com a literatura, de modo que a ela 
se integrem, fazendo com que desse encontro surjam sentidos que possam ser incorporados as suas 
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próprias experiências vitais. O percurso traçado nesta comunicação marca, pois, a inter-relação 
entre ética, estética e a dimensão pedagógica no que tange literatura e ensino. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Ensino 
Palavra-chave 3: Sentido 
Palavra-chave 4: Afeto

Benedito Antunes (UNESP) Adaptações literárias em contexto escolar

A comunicação aborda algumas questões teóricas relativas à tradução e à adaptação de obras literárias 
e suas implicações no ensino de literatura. Com base no princípio de que a tradução é indispensável 
para a difusão da literatura produzida em outros idiomas, procura discutir diferentes modos desse 
procedimento, incluindo a adaptação. Considera, para isso, que, na tradução de uma língua para outra, 
a adaptação pode ocorrer em graus variados, conforme se observa na comparação de traduções de um 
texto clássico traduzido em diferentes épocas. No tocante ao ensino, a importância da adaptação pode 
ser comprovada não apenas para o conhecimento do patrimônio literário universal como também para 
a leitura de clássicos em língua materna. Ao estabelecer algum tipo de diálogo com autores clássicos, 
muitas vezes recriando o texto original em contexto contemporâneo, a adaptação tem contribuído para 
a formação de leitores de literatura. Apesar dessa constatação, observa-se com frequência algum tipo 
de restrição às adaptações, principalmente quando há redução ou simplificação da obra original. A 
rigor, adaptar ou mesmo simplificar um clássico não é nenhuma blasfêmia, desde que não se engane o 
leitor. Este deve saber que não está lendo o texto original. Por outro lado, é preciso considerar que ler 
literatura é também passar por uma experiência nova, de aprendizado de um uso diferente da língua 
cotidiana. O que talvez esteja faltando é um ensino eficiente de literatura, que proporcione aos jovens 
o contato com os grandes clássicos de nossa língua. Neste ponto, entra a competência do professor 
como mediador de leitura, que deveria ser capaz de aproximar o leitor em formação da obra literária, 
lançando mão de vários recursos, inclusive atualizando sua linguagem. São questões dessa natureza 
que constituem o objeto central da comunicação proposta. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Adaptação literária 
Palavra-chave 3: Ensino de literatura 
Palavra-chave 4: Formação do leitor

Maria Amélia Dalvi (UFES) Memórias literárias da escolarização (1890-1910): Drummond & Morley

Considerando-se diferentes levantamentos bibliográficos nos interstícios das relações entre Literatura 
e Educação, flagra-se um número mínimo de trabalhos de fôlego, no âmbito da pós-graduação, que 
levem em conta memórias (literárias ou não) do processo de escolarização. Em resposta a essa 
ausência, este trabalho segue indícios dispersos por duas obras literárias brasileiras publicadas em 
diferentes momentos, que recuperam memórias da escolarização entre as décadas de 1890 e 1910; 
tanto a prosa de Minha vida de menina: cadernos de uma menina provinciana nos fins do século XIX, de 
Helena Morley, quanto os poemas de Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade, põem em evidência 
o (des)lugar do sujeito – com sua singularidade e capacidade de resistência – em um sistema cultural 
que, idealmente, deveria atender ao processo de esclarecimento e formação cidadã, mas que, no 
entanto, funciona como dispositivo social de normalização, conservantismo e inculcação autoritária. 
Empreendendo um movimento dialético, depois de se desenvolverem tais questões, interrogam-

se, a partir das obras, quais as razões para que a escola seja reiteradamente pensada como espaço 
de controle e opressão, e não de aprendizado/aprendizagem da liberdade, nos âmbitos individuais 
e sociais. No desenvolvimento do texto, inicialmente, apresentam-se, no domínio temático da 
educação literária, evidências de uma baixa disposição em tomar as memórias de sujeitos singulares 
como objetos investigativos relevantes. Especula-se que a permanência de uma visão a certo modo 
positivista – tanto da educação quanto da história – expliquem essa constatação. Problematiza-se ainda 
a noção de memória, repelindo-se a compreensão de uma memória como devaneio, sonho ou processo 
espontâneo, e agenciando-se uma noção de memória como trabalho ao qual se aplica um sujeito social 
e historicamente situado; por isso, recuperam-se elementos da discussão sobre (in)especificidades 
da escrita memorialística e sua disposição in(ter)ventiva no espaço discursivo em que se produz e 
dá a ler. Em seguida, oferecem-se elementos agenciados a partir de novos estudos teóricos que põem 
em xeque o domínio do factual, empírico, documentável como os únicos em que a escrita da história 
poderia se mover. Articulam-se tais discussões a reflexões críticas sobre as obras memorialístico-
literárias de Carlos Drummond de Andrade e de Helena Morley, sistematizando-se posições destacadas 
entre os estudiosos, pontuando-se emparelhamentos e dissimetrias. No encaminhamento das reflexões 
finais discutem-se indícios – hauridos ao texto literário e às lentes teóricas escolhidas – da situação 
complexa do sujeito que se nega a abrir mão de sua singularidade e capacidade de resistência no 
processo de educação formal consignado pela sociedade em que se educa. 
Palavra-chave 1: Memórias literárias 
Palavra-chave 2: Escolarização 
Palavra-chave 3: Carlos Drummond de Andrade 
Palavra-chave 4: Helena Morley

39
Literatura E Outras Artes (Música, Pintura, Cinema, Tea-
tro): Relações Interartísticas 

Coordenadores: 
Francisco Antonio Ferreira Tito Damazo (UniToledo) 
Agnaldo Rodrigues Da Silva (UNEMAT)

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 
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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 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, 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 interartísticas.

PROGRAMAÇÃO:

SIMPÓSIO 1 [COORDENADOR: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA TITO DAMAZO]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 

Yuri Givago Amorin Caribé (UFPE) Literaturas de língua inglesa, adaptações: inter-relações entre 
literatura, cinema e o ensino da língua inglesa

Esta pesquisa relata observações deste autor sobre o uso de adaptações fílmicas em aulas de literatura 
inglesa. Há dez anos trabalho com adaptações fílmicas enquanto docente da disciplina de literatura 
inglesa (dos primórdios ao século XX) em cursos de graduação em letras/inglês (licenciatura) e 
tradução. São filmes norte-americanos e britânicos (portanto filmados em língua inglesa) realizados 
a partir de obras canônicas da literatura inglesa (britânica). A metodologia que emprego para cada 
obra literária a ser estudada é convidar os alunos a ler um livro em inglês com texto integral dessa 
obra e, posteriormente, a assistir a uma adaptação fílmica em sala de aula seguida de um debate. 
Faço questão de lembrar que uma adaptação audiovisual já carrega uma releitura tendenciosa do 
texto-fonte (do diretor e/ou roteirista do filme) e deve ser compreendida como tal. Concluo que 
as apropriações, conforme conceito da pesquisadora inglesa Julie Sanders (2006), propostas pelos 
diretores e roteiristas dessas adaptações provocam os alunos a fazer comparações com o texto-fonte 
que podem ser de grande contribuição para o processo de ensino e também para o aprendizado da 
língua inglesa em vários níveis. Com relação ao conceito de “adaptação” há duas definições recorrentes. 
A primeira diz que o termo pode se referir a narrativas que são assim classificadas por editoras, 
provocando o reconhecimento imediato de um texto-fonte e de seu autor por um determinado público 
(AMORIM, 2005). Este trabalho, no entanto, se concentra na segunda definição do termo adaptação: 
aquela usada para fazer referência a filmes que foram adaptados de obras literárias. É importante 
relatar que o emprego desse termo ocorreu concomitantemente a um considerável aumento na 
quantidade de pesquisas relacionadas a adaptações verificado nos últimos vinte anos (2006-2016). 
O ano de 2008 marca, assim, o nascimento dos Adaptation Studies (Estudos da Adaptação). Em suma, 
encontrei nos Estudos da Adaptação um campo para estudar adaptações com foco no ensino da língua 
inglesa. Minhas primeiras conclusões apontam para um diálogo entre literatura e cinema que me 
parece permanente. Ele começa ainda na primeira metade do século XX e toma fôlego com o advento 
das novas mídias no final desse mesmo século. Entendo que o debate literário contemporâneo (fazer, 
estudar e discutir literatura) está dentro de uma rede em que música, internet, cinema e outras 
artes audiovisuais se inter-relacionam. O ensino da literatura deve, por conseguinte, acompanhar 
essa tendência. Quero dizer com isso que não posso ignorar essas novas leituras dos cânones em 
minhas aulas. Ao contrário, recorro também a elas para fomentar debates sobre importantes obras da 
literatura inglesa. Para alunos de graduação em letras/inglês (licenciatura) reforço e exemplifico ainda 
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de que forma as adaptações fílmicas poderão ser utilizadas por eles em suas aulas de língua inglesa. A 
proposta é que esses alunos também trabalhem com adaptações em cursos livres, ensino fundamental 
e ensino médio, provocando outros debates de forma planejada e atrelada a algum enfoque linguístico. 
Palavra-chave 1: Adaptação 
Palavra-chave 2: Literatura inglesa 
Palavra-chave 3: Ensino 
Palavra-chave 4: Estudo da Adaptação

Patrícia Gomes Germano (UEPB) Da tenda ao barracão, do livro à passarela: diálogos interartes 
entre a literatura de Jorge Amado e os desfiles carnavalescos

“Ninguém se basta a si mesmo”, diz-nos Jorge Amado e essa espécie de “consciência prévia,” no que tange 
à necessidade de parceiros irrefutáveis na/para composição e disseminação de suas obras, mostrou-
se constante no projeto literário desse autor, possibilidade condensada enfim, no romance Tenda dos 
Milagres (1969), uma narrativa consideravelmente desterritorializada (GUATTARI, 1997) por intermédio 
de amplas mediações, nomadismos e fluxos entre plurais sistemas (EVEN-ZOHAR, 2007). Cabe-nos aqui 
dizer que a ampliação ou reacomodação do texto literário, com a proeminência da multimodalidade 
artística, em gênese, já anunciada por tantos textos amadianos; alcançará considerável robustez com as 
transposições intersemióticas (ECO, 2011) experimentadas por Tenda dos Milagres (1969), quer seja 
pela tradução deste romance à sintaxe cinematográfica, à gramática teatral ou à linguagem teleficcional, 
quer seja em sua imbricação interartística com os desfiles carnavalescos realizados por agremiações 
popularmente conhecidas como “Escolas de Samba.” Por intercurso desse transmigrar em específico, 
pensamos que a literatura de Jorge Amado pôde enfim, aproximar-se e interconectar-se com as 
manifestações culturais alocadas em sistemas rotulados de “popular” e/ou “massivos” – recuperando 
com isso, a motivação prévia deste autor: escrever para o povo e sobre o povo. Portanto, a par desses 
desdobramentos sígnico-midiáticos (DEBRAY, 1995) que de certa forma impulsionam o texto literário 
a habitar suportes e sistemas insuspeitos e/ou não canônicos, nossa proposta ocupa-se em orquestrar 
dois movimentos tomando como ponto de partida e como premissa o “texto fonte” Tenda dos Milagres. 
No primeiro deles buscamos catalogar as transposições intersemióticas (ECO, 2011) realizadas a partir 
dessa narrativa e que resultam em composições para desfiles de Escola de Samba ocorridos nos carnavais 
do Rio de Janeiro e de São Paulo, a partir da publicação da obra. Ou seja, pretendemos demonstrar 
que há um acentuado percurso que principia no texto escrito em 1969 e que se expande pelos mais 
expressivos desfiles carnavalescos do país ao longo de quatro décadas. Já no segundo, dedicamo-nos 
a analisar, na interface do texto literário amadiano, as possíveis “pistas” que justifiquem tal diálogo 
interartes, com o escopo de perceber a potência tradutória (BENJAMIN,2008) apresentada pela história 
da personagem Pedro Archanjo. Para subsidiar teoricamente a nossa intervenção, traçaremos rotas que 
vão do conceito de polissistema trabalhado por Itamar Even-Zohar, com passagens pelas reflexões sobre 
a intermidialidade e os fluxos interartes, desta feita ancorados em estudiosos como Irina Rajewsky, Claus 
Clüver, além de Umberto Eco com sua teorização sobre a transposição intersemiótica. No que tange 
às balizas teóricas, específicas sobre os desfiles carnavalescos de Escola de Samba, as proposições de 
Maria Isaura de Queiroz, Hiran Araújo e Roberto da Matta mostram-se fundamentais para pontuar as 
singularidades e os desdobramentos deste encontro. 
Palavra-chave 1: Estudos Interartísticos 
Palavra-chave 2: Desfiles de escola de samba 
Palavra-chave 3: Transposição Intersemiótica 
Palavra-chave 4: Tenda dos milagres

Carlos Eduardo Japiassú de Queiroz (UFS) Os São Bernardo(s) de Graciliano Ramos e Leon 
Hirszman: uma análise do tempo nas estruturas narrativas do romance e do filme São Bernardo

Esta comunicação tem como objetivo uma análise comparativa entre o romance São Bernardo, de 
Graciliano Ramos, escrito em 1934, e sua adaptação homônima para o cinema, realizada pelo diretor 
Leon Hirszman, em 1972, elegendo para tal, como recorte temático, um estudo da configuração do tempo 
na estrutura narrativa das duas obras. Neste âmbito teórico, o trabalho visa contemplar, primeiramente, 
uma análise da temporalidade tal como concebida na narrativa do romance, e, a partir deste estudo, 
abordar a adaptação para o cinema no sentido de uma investigação acerca do projeto de adaptação 
adotado pelo diretor-roteirista. Quando do lançamento do filme São Bernardo, em 1972, dois projetos 
modernos se entrecruzaram; ou, dada à forma final tomada pela peça cinematográfica, seria mais preciso 
dizer, imbricaram-se. Quanto ao primeiro, correspondia à obra literária de G. Ramos; quanto ao segundo, 
à obra fílmica do diretor Leon Hirszman; e ao encontro dos dois, quando da adaptação homônima 
para o cinema do romance São Bernardo. É como se Hirszman, um dos autores do denominado 
Cinema Novo Brasileiro, vislumbrasse no romance de G. Ramos uma solução de continuidade à opção 
estético/ideológica que fundou o movimento cinemanovista brasileiro. Neste âmbito, esse trabalho 
pretende realizar uma análise comparativa do romance e do filme referidos. No entanto, pensamos 
ser necessário para a depuração do nosso objeto, um recorte temático. A escolha recaiu num elemento 
de fundamental importância para a interpretação do romance, a saber, o uso e a concepção do Tempo 
enquanto construção de sentido para a história e a estrutura narrativa do romance, o qual, no tratamento 
adaptativo para a linguagem cinematográfica, assuma uma função estética que consolidou o filme com 
uma qualidade assaz original. Não se trata apenas de verificar como o Tempo é disposto na narrativa 
ficcional do romance, mas como o autor concebe as dimensões temporais como cortes anacrônicos de 
significação. Ou seja, os blocos de capítulos que situam a história no passado, no presente e no futuro, 
sem uma obrigatoriedade diacrônica, funcionam de modo a atribuírem-se significados não apenas 
perspectivos como retrospectivos. Numa espécie de “convivência” entre os modos temporais que 
propiciará o próprio sentido compreensivo da narrativa; como também da visão de mundo subjacente 
a ela. Visão de mundo que se perfaz pela marcada consciência do estilo literário de G. Ramos. Marca 
estilística que, a cada momento, transborda um anseio ético, compartilhado com o leitor e/ou intérprete 
pela força da concepção de seu projeto estético. Desta forma, se numa primeira aproximação ao filme 
de Hirszman, a questão do Tempo não parece assumir a centralidade a ela concernida no romance, 
atribuímos isto à própria natureza da linguagem cinematográfica que tenderia a ocultar o papel dos seus 
elementos formadores em prol da diegese narrativa. É, portanto, a partir de uma análise mais refinada 
do filme, que constatamos estar justamente na anti-funcionalidade dos elementos que estruturam sua 
narrativa - por exemplo, as lentas e silenciosas tomadas que a compõem - , a interpretação semiótica tal 
como pensada pelo realizador em seu projeto de transposição do romance para a linguagem do Cinema. 
Palavra-chave 1: Teoria da Literatra 
Palavra-chave 2: Teoria do Cinema 
Palavra-chave 3: Tempo  
Palavra-chave 4: Interdisciplinaridade

Mitizi de Miranda Gomes e Roberto Heiden (UFPel) Literatura e Artes Visuais: reflexões sobre a 
criação de livros para criança

Um livro destinado às crianças é concebido a partir da união entre linguagem verbal e linguagem 
visual. Contudo, nem sempre reconhecemos a importância da imagem para a construção do sentido 
do texto, tampouco damos a ela o estatuto de arte. Na atualidade, as relações entre as linguagens 



XV encontro abralic Guia de Programação
73373

2
das obras para não-adultos são tão profundas que, em alguns casos, se discute a autoria do livro 
elaborado por diferentes profissionais quando este apresenta uma relação complexa e indissociável 
entre a comunicação verbal e a icônica. Ao voltarmos o olhar para as produções literárias da 
escritora argentina Isol (Marisol Misenta), ressaltamos que suas obras têm obtido sucesso no 
cenário da literatura infantil. Ganhadora do prêmio Astrid Lindgren Memorial (2013), um dos 
mais famosos do gênero, a autora tem transitado entre a escrita e a ilustração de uma literatura 
que aborda o universo infantil de maneira peculiar. Isol nos ensina como uma produção literária 
para crianças está intimamente ligada à arte visual no momento em que declara ser uma “autora 
integral” de seus livros, afirmando, por vezes, que a imagem nasce antes da palavra, o que vai de 
encontro à ideia tradicional de produção de literatura para crianças em que o ilustrador cria a 
partir de um texto verbal já pronto. Em tal contexto, de fato a linguagem visual é tributária à verbal, 
e aquela pode ser criada somente após a concepção desta. Isol põe à prova essa lógica, mostrando 
que as duas linguagens são indissociáveis e que, na sua prática artística, a ideia de um ilustrador/
tradutor não se dá dessa forma tradicional. Nesta reflexão, analisaremos como literatura e artes 
visuais se relacionam e como mantêm-se indissociáveis no livro Cosas que pasan (2012). Para 
tanto, será necessário que examinemos também questões que são postas em discussão e que dizem 
respeito à identidade, aos conflitos existenciais, ao ser/estar da criança no mundo, à subversão de 
um suposto necessário caráter didático para adentrar em discussões mais profundas que povoam 
o imaginário infantil. A produção para não-adultos, ainda que se apresente como obra de arte 
literária composta por linguagem híbrida, não goza de status privilegiado no âmbito da crítica e da 
história literária. Entretanto, apesar de estas produções estarem à margem das histórias literárias 
tradicionais, curiosamente têm se mantido vivas e atuantes junto a seus públicos. Certamente este 
gênero alcançará outro status quando os críticos, teóricos e historiadores considerarem-no como 
obra de arte literária híbrida, capaz de fundir linguagem visual e linguagem verbal, e, ainda, quando 
distanciarem-no do caráter pedagógico que o acompanha desde seu surgimento. 
Palavra-chave 1: Literatura Infantil 
Palavra-chave 2: Artes Visuais 
Palavra-chave 3: Literatura Comparada 
Palavra-chave 4: Cânone

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Ana Cristina Simões de Araujo (UFRJ) Entre escritos e perreas: diálogo entre a literatura de 
Washington Cucurto e o baile de reggaeton

1810: la Revolución de Mayo vivida por los negros e Cosa de negros, de Washington Cucurto, e o reggae-
ton, estilo musical que tem gerado polémica por conta de suas letras e da perrea – uma dança que imita 
a posição sexual dos cães. Como expressões de universos distintos podem apresentar semelhanças? Esta 
comunicação tem como objetivo responder a esse questionamento a partir de dois elementos complemen-
tares que se destacam nas duas produções: o protagonismo do corpo e os diferentes tipos de performances 
ativados nos ambientes literário e musical. Ao apresentarem temáticas comumente veladas e restringidas à 
esfera privada e vocabulário obsceno e grosseiro, tanto o reggaeton quanto a obra de Washington Cucurto 
aproximam-se ao enfocarem elementos do baixo corporal de forma direta, sem a mediação de metáforas ou 
eufemismos. Apesar das semelhanças mencionadas, podemos perceber que há uma concretização diferen-
ciada do corpo nos dois âmbitos. Na dança e na música, a performance do reggaeton dá-se pela presença 

física do corpo, concretizada a partir de coreografias que reproduzem movimentos sexuais, enquanto que, 
na literatura, ela se realiza a partir da maneira como a narrativa se constrói e como o narrador descreve as 
situações vividas por ele cotidianamente. O protagonismo do corpo, presente em ambas as produções, está 
relacionado às ações performáticas realizadas nas artes visuais, posto que o corpo, ao ser transformado em 
obra artística, aproxima as manifestações artísticas dos rituais cotidianos do homem. Para o embasamento 
deste trabalho, são utilizadas as concepções de performance nas artes visuais (MELIN, 2008; GLUESBERG, 
2011), os estudos sobre a relação entre música, corpo e dança (SEMÁN, 2011) e sobre a arte da performan-
ce na narrativa recente (KLINGER, 2012), além do conceito de baixo corporal – especialmente sexo, relação 
amorosa e órgãos sexuais – de Mikhail Bakhtin (2010) e os apontamentos sobre o discurso pornográfico 
realizados por Dominique Maingueneau (2010). Referências: BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade 
Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Trad. Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 
2010. CUCURTO, Washington. Cosa de negros. Buenos Aires: Interzona, 2003. ______. 1810: La Revolución 
de Mayo vivida por los negros. Buenos Aires: Emecé, 2008.GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. 2ª edi-
ção. São Paulo: Perspectiva, 2011. KLINGER, Diana. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a 
virada etnográfica. 2ª edição. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2012. MAINGUENEAU, Dominique. O discurso porno-
gráfico. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. MELIN, Regina. Performance nas artes 
visuais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. SEMÁN, Pablo. Cumbia: Nación, Etnia y Género en Latinoamérica. 
Buenos Aires: El Gorla, 2011. 
Palavra-chave 1: literatura cucurtiana 
Palavra-chave 2: reggaeton 
Palavra-chave 3: corpo 
Palavra-chave 4: performance

Marcelo Vieira da Nóbrega (UEPB) e Beliza Aurea de Arruda Mello (UFPB) Um olhar estético para a 
expressão poética na cantoria de viola: movências e performance da poesia de tradição oral

A expressão artística do repentista de viola, em cena, – de tradição essencialmente oral - é linguagem 
performatizada, oralidade, tradução da palavra, letra sacralizada, que emana de um corpo, em um 
cenário enunciativo, segundo Benveniste (2003), e que depende da voz – extensão desse corpo, 
segundo Zumthor (2007), e ‘matéria sonora expressiva, expressão, tecido audível e visível’ no dizer de 
Hegel, atualizado por Bosi (2004) – para que possa fazer sentido, enquanto signo que é. Esta expressão 
desaliena e reconcilia o homem com o mundo, além de dar sentido à vida cotidiana e o identificar como 
porta da voz que se entroniza no corpo, segundo Zumthor (2007). Na perspectiva fenomenológica de 
Bachelard (1993) a expressão artística é o próprio ato criador, imagem poética repentina, fato singular, 
que emerge de uma consciência como um produto direto da alma, esta, segundo este pensador, imortal, 
indelével, ponto onde tudo se origina e adquire sentido, potência inicial da poesia. Jamais se resumiria 
a qualquer ato puramente racional, embora se ‘racionalize’ através de uma forma, o repente de viola 
em seus vários gêneros, que vão das sextilhas às décimas. Neste ponto, Platão, no Íon, ao tratar da 
origem da força criadora do poético, a dissocia completamente do ato da razão, a ponto de afirmar que 
enquanto possuidor da faculdade da razão nenhum ser humano é capaz de fazer obra poética. Para 
Bosi (2004), por sua vez, a expressão artística pressupõe uma fonte motivadora de energia interna, 
carreada de uma intenção, força criadora; e uma forma que a exprime, externa, e se materializada no 
repente de viola. A partir deste paradigma o signo, enquanto palavra traduzida no ato performatizado 
- que une significante, isto é, uma imagem, efeito de sentido final gerado a partir de uma forma 
sensível, acústico-visual; e o significado, isto é, a ideia que tal imagem pode suscitar na plateia – é 
força criadora de alegrias, angústias, impressões e significações as mais diversas reveladas à plateia 
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presente. Segundo Eco (1991), para que se realize o caráter de poeticidade da palavra não se exige, 
necessariamente, que o seu significado se faça imediatamente claro à plateia ouvinte e/ou leitora: 
a emoção pode quebrar o alegórico. Na cantoria de viola a relação inusitada entre som, palavras e 
conceitos, todos mediados pelos baiões de viola – intercaladores de estrofes – de repente, pode ser o 
suficiente para suscitar significados inimagináveis à plateia. É neste foco de análise que se concentra 
este trabalho: investigar como ocorre o fenômeno criador da poesia de tradição oral, suas motivações, 
bem como as impressões múltiplas geradas na plateia que dialoga com estes poetas, enquanto gênero 
marcantemente oral, e tido pelo cânone como de borda. Assim, Pode parecer uma desrazão em um 
simpósio de literatura que sacraliza a letra propor-se uma temática das poéticas das oralidades, que 
acentua uma poiesis das tradições antigas, provindas das culturas pré-industriais. Entretanto, isto 
significa relativizar, quem sabe romper com os (pré) conceitos oriundos de uma bipolaridade que 
engendra tensões entre cultura hegemônica e culturas subalternas. 
Palavra-chave 1: Cantoria de viola 
Palavra-chave 2: Tradição oral 
Palavra-chave 3: Performance 
Palavra-chave 4: Expressão poética

Larissa Fernanda Steinle (UNESP) “Sapo-Cururu”, de Manuel Bandeira: da cantiga e da poesia

O ano de 1922 é amplamente conhecido como um marco para a literatura brasileira por ter sido o 
momento de realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo, evento que apresenta à sociedade 
da época uma estética fortemente baseada no rompimento com a tradição literária e artística e a 
adesão às conquistas estéticas das vanguardas europeias. O movimento artístico nascido naquele 
momento propôs uma literatura essencialmente brasileira, com predileção pela linguagem do 
“[...] bom negro e o bom branco/ Da Nação Brasileira”, conforme Oswald de Andrade, bem como a 
exaltação da sonoridade da língua portuguesa que possui o “admirabilíssimo ‘ão’”, proclamado por 
Mário de Andrade em seu Prefácio Interessantíssimo. Na obra de Manuel Bandeira esses dois traços 
são bastante presentes no resgate constante das formas de manifestação popular, como cantigas, 
orações, adivinhações, cantos de Natal, incorporando à sua produção trechos de textos populares, 
como acontece nos poemas “Na rua do Sabão” e “Sapo-cururu”. Também é marca da poesia de Bandeira 
a preferência por situações prosaicas que retratem o eu poético observando o cotidiano pela janela, 
que poetizem notícias de jornais. Ao incorporar à sua obra trechos de textos populares, Bandeira não 
só faz conviver em sua poesia a voz de um eu-lírico criador e a voz coletiva das diversas gerações de 
brasileiros que enunciaram tais textos, como também revisita e reconstrói ritmos de textos criados 
com propósitos distintos, como é o caso da cantiga “Sapo-cururu”, cuja manifestação é fortemente 
baseada na oralidade. No poema, a cantiga é registrada pela escrita e, ao atuar no espaço poemático, 
adquire novos sentidos, advindos da relação que passa a estabelecer com os demais versos do poema, 
sendo a cantiga transformada inclusive ritmicamente pelos encadeamentos sonoros constitutivos 
do poema. Tendo em vista essa sincronia de textos de tempos e manifestações diversas na poesia de 
Bandeira, pretendemos investigar como se dá a construção rítmica do poema “Sapo-cururu”, atentando 
para os artifícios utilizados pelo poeta para fazer com que a cantiga conviva com sua criação poética. 
Para tanto, fundamentaremos o método de análise rítmica nos estudos de Antonio Candido, registrados 
na obra O estudo analítico do poema, considerando os diversos recursos relacionados ao nível 
sonoro do poema, tais quais rimas, assonâncias e aliterações, tonicidade, pausas, cesuras, elementos 
constitutivos do ritmo. Após descrição e análise desses elementos, a obra Seis lições sobre o som e o 
sentido, de Roman Jakobson, fundamentará o estudo das funções dos elementos sonoros, considerando 

os estudos fonológicos jakobsoniano e suas contribuições para a análise rítmica do poema. O objetivo é 
melhor entender o modo como os elementos populares são incorporados à poesia de Manuel Bandeira, 
sem perder de vista as funções que eles possam exercer na obra do poeta. 
Palavra-chave 1: Manuel Bandeira 
Palavra-chave 2: Ritmo 
Palavra-chave 3: Poesia Modernista 
Palavra-chave 4: Literatura Popular

Mariana Andrade da Cruz (UFF) Ecos da musicalidade barroca na ficção de António Lobo 
Antunes: o esplendor de Portugal

No presente trabalho, pretendemos analisar o romance O esplendor de Portugal (1997), do romancista 
contemporâneo português António Lobo Antunes, com o intuito de tecer relações entre o inusual 
método narrativo autoral, com especial ênfase na presença da tessitura polifônica na obra, e a 
estrutura musical das peças barrocas, notadamente as de Johann Sebastian Bach. Com efeito, a 
música barroca era marcada por volutas, fugas e volteios que poderiam ser associados tanto ao 
discurso elíptico e espiralado das personagens de António Lobo Antunes, que superpõem passado 
e presente em suas dicções, quanto à própria disposição das palavras e frases no texto, quebrando 
a tradicional sequência coesiva e utilizando recursos como a pontual grafia em itálico. É certo que 
música e literatura processam a polifonia de modos distintos, cada qual se servindo do seu material 
– seja a nota, seja o signo – para comporem obras ditadas pelo múltiplo e pela virtuose: lembremo-
nos da inclinação barroca à chamada “extremosidade”, para usarmos a terminologia de José Antonio 
Maravall. Os procedimentos musicais barrocos valiam-se de ferramentas – tais como o ornamento 
e o contraponto – que valorizavam, em suma, a flexibilidade de suas composições, propositalmente 
inclinadas para a liberdade no improviso, ainda que ditada por uma estrutura geométrica rígida. Em 
O esplendor de Portugal, em sintonia com aquilo que Affonso Romano de Sant”Anna categoriza como 
“matemágica barroca”, a geométrica organização capitular do romance serve de base para o delírio 
discursivo polifônico encontrado ao longo das páginas. Segundo António José Saraiva, a composição 
geométrica “não é apenas um método de raciocínio, mas uma maneira de repetir, de inverter, de 
encadear figuras, segundo o princípio puramente estético, como o é da composição musical”; em outro 
ponto de seu estudo, afirma que, nos sermões de Vieira, expoente máximo da literatura barroca em 
língua portuguesa, “Cada enunciado parece ter necessidade de um contraditor, cada palavra de uma 
contrapalavra, de tal maneira que o discurso se apresenta a nós como uma sucessão de unidades 
proporcionais”. Cremos que uma estrutura similar surge no romance antuniano, em que as vozes 
das personagens se alternam em uma estrutura que remete às fugas e contrapontos da musicalidade 
barroca, enquanto nos é mostrada a dissolução de uma família a partir da figura de três irmãos, Carlos, 
Rui e Clarisse, que vivem em Lisboa, e da figura da mãe Isilda, que reside na propriedade familiar em 
Angola e envia cartas a seu filho mais velho – jamais lidas. O texto se divide entre capítulos narrados 
por Isilda, cobrindo um percurso temporal que vai de 1978 à noite de Natal de 1995, e capítulos 
narrados por cada um dos seus filhos, estes sempre durante esta última data. Objetivamos analisar 
o romance em questão sob a ótica do diálogo interartes, entendendo como determinadas técnicas 
artísticas manifestam-se ora em música, ora em literatura. 
Palavra-chave 1: O esplendor de Portugal 
Palavra-chave 2: António Lobo Antunes 
Palavra-chave 3: Música barroca 
Palavra-chave 4: Diálogos Interartes
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QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Gleiton Candido de Souza (UFMS) Tradição e contemporaneidade nas adaptações do “Sítio do 
Picapau Amarelo”

O presente trabalho tem por finalidade apresentar alguns elementos presentes em adaptações de obras 
literárias para o audiovisual, que nos permita identificar pontos em que tradição e contemporaneidade 
caminham juntas. Dessa forma, abordaremos os motivos pelos quais as obras literárias migram para 
o audiovisual e ganham um novo significado, ou seja, tornam-se um outro produto. E, também, como 
esse novo produto dialoga com o livro e outras tradições não só do meio literário, mas do próprio meio 
televisivo. Visa-se também identificar os pontos em que o contemporâneo se apropria da tradição 
dando-lhe novo sentido por meio das adaptações das obras de Monteiro Lobato para a televisão. 
Assim, veremos em que medida a obra de Monteiro Lobato, que já pertence à tradição literária 
brasileira, continua a ser contemporânea para nós, por meio das adaptações televisivas. Também 
abordaremos em que medida as adaptações contemporâneas dialogam não só com a obra literária, 
mas com a tradição da cultura popular, interagindo com essa tradição e transformando-a. Tradição 
e contemporaneidade são dois termos que caminham lado a lado, e essa afirmação é justificada pelo 
fato de que o contemporâneo faz uso da tradição, ou melhor dizendo, incorpora elementos da tradição 
de forma latente ou ressignificando-os. Podemos entender o livro como um meio de comunicação, 
de entretenimento, de informação, dos mais antigos que existem. E, muito embora com todos os 
recursos tecnológicos existentes na atualidade, o livro não deixou de ser ao mesmo tempo tradicional 
e contemporâneo, o formato pode variar, seja em papel ou digital, mas a essência continua a mesma. 
Compramos livros e os lemos, estando os mesmos impressos ou em formato digital. Ocorre que, alguns 
desses livros alcançam um outro formato, o audiovisual. Aqui, ocorre a transmutação entre meios. 
A história original é transmutada para outro meio que não trabalha só com a imaginação, como na 
leitura de um livro, mas com o visual e o auditivo. Aqui, já não será o leitor que guiará o processo de 
compreensão do que está lendo, mas alguém que lhe dará a história pronta e que utilizará de recursos 
como figurino, cenário, sons, cores, músicas, entre outros, para fazer o trabalho que antes era feito 
por meio da imaginação. Assim, vemos que o contemporâneo bebe nas fontes da tradição, colocando 
o tempo presente em relação a outros tempos. Exemplo disso são as adaptações literárias que se 
apropriam de produtos do passado pelos meios de comunicação de massa, projetando-os para os mais 
variados públicos, atribuindo-lhes novos sentidos. 
Palavra-chave 1: Tradição 
Palavra-chave 2: Contemporaneidade 
Palavra-chave 3: Adaptação televisiva 
Palavra-chave 4: Sítio do Pica-Pau Amarelo

Marise Gândara Lourenço (Universidade Federal de Uberlândia) Inter-relação da literatura com a 
música: aproximações e distanciamentos

Propomos um estudo sobre a inter-relação entre a Literatura e a Música com objetivo de buscar 
respostas ou pelo menos esboçar algumas a respeito dos pontos de contatos e distanciamentos entre 
essas duas artes. Existe, realmente, uma música verbal na prosa? A escrita em versos é a única que 
tem musicalidade? Manuel Bandeira é o mais musical de nossos poetas do século XX, como afirma 

Solange Ribeiro Oliveira? A música é mais propensa à prosa ou ao verso? Perguntas de pesquisa que 
nascem e procuram respostas plausíveis, o que é justificado pelo fato do vínculo entre Literatura e a 
Música ser muito antigo. E, por esta razão, ficou registrado ao longo de toda a História da Literatura 
Ocidental e da Música, na tragédia grega, na poesia medieval cantada pelos trovadores, na adoção 
de termos técnicos comuns a estas duas artes (encadeamento, tônica, síncope etc), possibilitando 
entrelaçamentos estéticos, que muitas vezes, fazem-nos indagar onde começa uma e termina a 
outra. Assim, para realizarmos o presente trabalho a contento, tomamos como referência principal 
o artigo “Introdução à melopoética: a música na Literatura brasileira”, de Solange Ribeiro Oliveira. 
Isto porque esta pesquisadora faz uso de olhares de diversas áreas do conhecimento, como filosofia 
e a semiologia (entre outras) para explicar a estreita ligação que envolve a Literatura e a Música, 
objetivando nos introduzir a algo específico, à melopoética. Termo cunhado por Steven Paul Scher 
para nominar a sua teoria que trata, justamente, da “dimensão musical embutida na literatura”. Além 
disto, o seu texto nos permite, ainda, desvendar a importância do Estruturalismo para as ciências 
humanas e o “seu equívoco de origem” que impossibilitou a concretização do objetivo primeiro desta 
corrente teórica: “chegar a uma gramática geral do conhecimento humano”. Assim, em nosso trabalho, 
apontamos que este “equívoco de origem” está no fato dos adeptos do estruturalismo terem tomado a 
“concepção de acordes proposta por Rameau” como sendo uma precursora da análise estrutural nas 
ciências humanas. Ou seja, os estruturalistas adotaram um tipo de análise que diz respeito única e 
exclusivamente, a uma linguagem não verbal (a música) impondo-a a uma verbal, como a Literatura. 
Portanto OLIVEIRA (2003) faz uma abordagem geral da relação da Literatura com a Música, como 
esta que acabamos de comentar, para sustentar a existência da melopoética que, por sua vez, serve de 
suporte para a sua afirmativa de que o trabalho poético de Manuel Bandeira é o mais musical do século 
XX no Brasil. Assim, mais uma vez, vamos nos antecipar apresentando, sucintamente, uma reposta a 
determinada indagação proposta em nosso artigo. Vale ressaltar que todas as indagações e conclusões 
são pautadas em Wisnik, Eco, Maguel, Tinhorão (entre outros estudiosos) e em toda nossa trajetória 
profissional e acadêmica nas áreas da Música e Literatura. Desta forma, podemos afirmar que a 
presença de onomatopeia, aliteração, assonância, consonância não sustenta a argumentação de um 
poema ser mais musical que outro. Isto porque esses elementos são exclusivos da linguagem poética, 
não existe em música que é uma linguagem não verbal. Portanto terminamos, afirmando que a poética 
de Bandeira só é mais sonora se comparada a outros trabalhos e que mais detalhes e aprofundamentos 
poderão ser encontrados em nosso trabalho intitulado A inter-relação da Literatura com a Música: 
aproximações e distanciamentos. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Melopoética 
Palavra-chave 3: Música de palavras 
Palavra-chave 4: Música verbal

Maria Heloisa Pereira Machado (UFF) Tchecov e a experiência digital, entre o teatro e a televisão 
pública

Tchecovianas é o título escolhido para o filme com roteiro baseado em O URSO e O PEDIDO DE 
CASAMENTO, de Anton Tchecov. Numa referência às Bachianas, de Vila Lobos, buscamos trabalhar com 
o nacional e o internacional, encontrando as intertextualidades não só literárias, mas semiológicas. 
O teatro filmado em vídeo digital dentro dos estúdios de uma Televisão Pública permitiu um diálogo 
entre linguagens, bem marcado nas imagens. Incluímos também a música, composta originalmente 
para o filme, remetendo ao nacional e ao atonal, numa busca de referências múltiplas no espaço 
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diegético. Pretendemos exibir o filme, numa comunicação teórico-prática, criando um diálogo 
entre a práxis e a teoria construída a partir de experiências vivas, sem distâncias, mas no campo 
e imediatamente. Trata-se da experiência de reflexão sobre a criação enquanto está se expressa, 
no limite da vivência e do conhecimento teórico. Os textos acima citados de Anton Tchecov foram 
adaptados, mantendo-se, no entanto a integralidade de cada um. A adaptação maior se realiza no 
campo das linguagens, quando o teatro filmado em estúdio televisivo sai para a locação e se torna 
cinema. A realização parte da direção dos atores, elaborando a “mise-en-scène” como nas experiência 
teatrais onde a atuação é o fator primordial para a construção cênica. Chamamos a atenção para a 
relação do texto literário dramático do início do século XX com a cena e a câmera digital, destituída 
da complexidade da película e reaproximando teatro, cinema e televisão. Os dois textos de Anton 
Tchecov foram intercalados, numa tentativa de unidade temática, cara ao autor: as relações dentro do 
casamento, limite entre poder e afeto. Percebemos a figura da personagem feminina, sempre decisiva 
nas tramas, criando quase que uma continuidade entre os dois textos. Em O PEDIDO DE CASAMENTO, 
um vizinho tenta entrar na intimidade da casa ao lado, através de um inusitado pedido de casamento, 
gerando já os conflitos que podemos prever no decorrer da vida conjugal Em O URSO, o pedido de 
casamento surge como elemento surpresa no auge de um duelo entre os futuros cônjuges. Conflitos e 
paixões assumem o tom limite da comédia. A comédia tchecoviana, sempre cara ao autor que via nas 
relações burguesas um enorme vazio e uma infinita repetição das mesmas ações se desenrolam sem 
sentido ao longo da existência. Outro aspecto relevante da experiência se refera à convergência digital 
que parte da realização de novos conteúdos audiovisuais, exibidos em diferentes plataformas. Todas 
as diferenças das linguagens se diluem na criação de uma área comum, o espaço audiovisual em vídeo 
digital. A comunicação será intercalada com cenas do filme Tchecovianas. 
Palavra-chave 1: Literatura dramática 
Palavra-chave 2: Cena 
Palavra-chave 3: Audiovisual 
Palavra-chave 4: Tchekov

Jhony Adelio Skeika (UEL) Multifaces de uma língua esquinzo em Clarice Lispector e Antonin Artaud

Gilles Deleuze e Félix Guattari foram dois filósofos franceses que juntos iniciaram uma significativa 
discussão sobre a relação entre Capitalismo e Esquizofrenia, após a revolução de maio de 1968 
na França. Para eles, o capitalismo, no seu processo de produção, cria uma formidável carga 
esquizofrênica que recai sobre os sujeitos. Avessos à teoria de Freud, que particularmente depositava 
o esquizo às margens da atenção psicanalítica, esses estudiosos se propuseram a refletir sobre esses 
sujeitos “avariados” a partir de uma proposta de análise alternativa, contrária e bastante irônica: a 
esquizoanálise. Deleuze e Guattari exercitaram esse trabalho de forma significativa no caso de Antonin 
Artaud (1896-1948), um poeta, dramaturgo, ator, teórico e esquizofrênico diagnosticado, que provou 
na pele o despotismo dos métodos psicanalíticos do começo do século XX, mas que mesmo assim 
manteve-se extremamente consciente e ativo em suas funções sociais, principalmente as de intelectual 
e escritor. Na visão dos teóricos, o sujeito esquizofrênico (des)encaixado na máquina capitalista 
tende a fazer um uso individual e específico da língua social que tensiona todo o sistema linguístico: 
“uma pintura ou uma música, mas uma música de palavras, uma pintura de palavras, um silêncio 
nas palavras, como se as palavras regurgitassem seu conteúdo, visão grandiosa ou audição sublime” 
(DELEUZE, 1997, p. 128). Partindo dessas discussões, este trabalho objetiva abordar sucintamente 
a conduta da escrita literária de Clarice Lispector e de Antonin Artaud, refletindo como tais autores 
exercitam uma linguagem experimental que, seguindo as ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari, 

chamo de esquizofrênica. A proposta seria identificar o funcionamento de uma expressão literária 
que explora desenhos, pinturas, sons, rabiscos, furos, música, silêncios, etc. como escape das palavras. 
Nos textos de Artaud é notória a presença de inúmeras outras “linguagens” mescladas à sua escrita, 
sem falar nos projetos puramente picturais compostos de desenhos, pinturas, retratos, autorretratos, 
textos gráficos que parecem ser parte orgânica e visceral de toda sua obra. Em Clarice Lispector 
esse movimento é mais sutil, mas a recorrência à música, à pintura, linguagem do corpo, silêncios, 
etc. também é teorizada de forma muito significativa dentro de sua escrita. Destaca-se que a autora 
também pintava e que a maior parte de sua obra pictórica foi feita logo após o término do processo 
de escrita do romance Água Viva (1973), o qual retrata as experiências de uma pintora que decide 
escrever. Pensado nessas confluências entre o signo linguístico e outras linguagens na obra desses 
autores, pretende-se refletir sobre o funcionamento das expressões literárias de Lispector e Artaud 
que, cada um à sua maneira, exercitaram dicções artísticas que fogem do imperialismo da palavra, em 
favor da experimentação de signos mais sensíveis. 
Palavra-chave 1:  Antonin Artaud 
Palavra-chave 2: Clarice Lispector 
Palavra-chave 3: Linguagem Esquizofrênica

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Glaucia Maria de Carvalho Cota (CEFET/MG) e Luana Flávia Cotta Drumond (FALE/UFMG) Dom 
Quixote de la Mancha em prosa, verso e cor – uma aproximação artística em Miguel de Cervantes, 
Cândido Portinari e Carlos Drummond de Andrade

Publicada em 1973, a primeira edição de Dom Quixote – Cervantes Portinari Drummond abriu uma 
perspectiva interartística da prosa de Miguel de Cervantes, da ilustração de Cândido Portinari e 
da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Dom Quixote de la Mancha, um dos livros fundadores 
do romance moderno, editado pela primeira vez em 1605, enreda a atenção de Portinari, que, em 
1956, cria 21 desenhos em lápis de cor sobre a obra; Drummond, então, à luz das ilustrações e – 
inescapavelmente – do texto de Cervantes, compõe 21 glosas poéticas ao conjunto, atravessando 
com o seu olhar essa história tricentenária. Cervantes, romancista do século XVI, Portinari, artista 
plástico, e Drummond, poeta, estes últimos nascidos no início do século XX, dialogam a partir da 
narrativa de Dom Quixote e traçam sobre ela uma linha que presentifica o tempo, atualizando, em 
suporte e em linguagem, o romance secular. A Cervantes e seus romances é atribuída a sondagem 
do ser e dos diferentes aspectos da existência, postos, na época, à parte pela ciência e pela filosofia; 
a Portinari e a Drummond, que ressignificam a história quixotesca nas releituras que promovem, 
pode-se também imputar semelhante reflexão, balizada na própria ideia do existir na modernidade. 
Com um olhar para três manifestações artísticas singulares, este trabalho estuda os registros 
que fazem o poeta e o pintor brasileiros sobre o icônico romance espanhol e o modo como duas 
linguagens textuais e uma imagética podem integrar-se, fazendo nascer uma quarta composição 
coesa, apesar da produção múltipla e afastada no tempo e no espaço. À luz dos estudos semióticos 
de Charles Peirce, da Estética Comparada proposta por Étienne Souriau e dos estudos das interartes 
de Claus Clüver, analisam-se as interações e as interferências entre as artes de Cervantes, Portinari 
e Drummond, tentando compreender o movimento ondular que parte do texto em prosa e passa 
pela concreção da imagem, aportando, enfim, na poesia. As três manifestações artísticas em questão 
despertam-nos um olhar analítico sobre seus sistemas signicos, suas conexões semânticas, suas 
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materialidades, que restrições a elas se colocam e como se delineia a qualidade estética do texto-
imagem-poesia. Ademais, investigam-se as operações intertextuais e os deslocamentos formais, 
que colocam em evidência a relação do artista com a tradição e o jogo entre diferentes gêneros e 
suportes. Em última instância, e levando em consideração que toda interpretação confere sentido e 
valor, tentamos identificar quais perspectivas são inerentes aos artistas que entabulam as variantes 
da obra cervantina. 
Palavra-chave 1: Interartes 
Palavra-chave 2: Romance 
Palavra-chave 3: Desenho 
Palavra-chave 4: Poesia

Maria Rafaelle Beserra Soares Lima (UFF) Considerações sobre a visualidade nas poéticas de 
João Cabral de Melo Neto e Murilo Mendes

No século XIX, a partir do Romantismo, a busca baudelairiana de revitalização da lírica 
corresponderá a uma problematização da experiência do olhar. Charles Baudelaire observa que 
a questão da inspiração, defendida pelos clássicos e românticos, na verdade se dá pela dialética 
entre o externo e o interno: é o jogo da recepção das coisas concretas pelo olhar subjetivo que 
ao mesmo tempo as transfigura e também a si próprio, não fazendo uma simples reprodução 
(apud COELHO, 1988). Essa importância do olhar vai se desdobrar de diferentes modos na 
poesia moderna brasileira, conforme ressalta nas de João Cabral de Melo Neto e Murilo Mendes. 
Ao nos depararmos com a poesia de ambos, podemos achar que eles têm pouco em comum. De 
acordo com uma dicotomia enfatizada pela crítica, o primeiro se caracterizaria pela racionalidade 
objetiva, enquanto o segundo por uma prodigiosa subjetividade: Cabral seria o “poeta engenheiro”, 
o que zela pela concisão, pela contenção de sentimentos; Murilo, o “poeta messiânico”, de 
linguagem surrealista e fragmentária. Tendo em vista essa tradição crítica, cabe perguntar: o 
que poderia aproximar esses dois poetas? Pode-se afirmar que o que leva João Cabral a admirar 
Murilo Mendes é o recurso da plasticidade. Júlio Castañon Guimarães, ao falar sobre a poesia de 
Murilo, afirma que esta é “marcada pela atenção à visualidade, ao físico, ao concreto, ao espaço” 
(GUIMARÃES, 1993: 63). Sobre a palavra concreta, podemos dizer que é a que se refere a “figuras”, 
isto é, a apresentação figural da materialidade das coisas. Em Cabral, vocábulos sob o signo da 
pedra, palavra com a noção de concretude, são encontrados já em sua primeira obra, como atesta 
Antonio Candido ao defender que “as suas emoções se organizam em torno de objetos precisos 
que servem de sinais significativos do poema – cada imagem material tendo de fato, em si, um 
valor que a torna fonte de poesia, esqueleto que é do poema” (CANDIDO, 2002: 137). Como 
desdobramento do recurso da visualidade, observa-se a referência a obras e a artistas plásticos. 
Tanto em João Cabral quanto em Murilo Mendes são inúmeras essas referências a pintores. Para 
efeito de análise comparativa, escolhemos Joan Miró, cuja presença revela não somente o apreço 
pela obra do pintor, mas a paixão pela Espanha. É comum a afirmação de que Miró, Murilo e 
Cabral, em certo momento artístico, recorreram à estética surrealista. Dentro desse contexto, há o 
emprego do automatismo. Para Cabral, esse procedimento desautomatiza o olhar, visto que “obriga 
o espectador a uma série de atos instantâneos” (MELO NETO, 2003: 697). Assim, ao adotarem a 
escrita/pintura automáticas, Joan Miró e Murilo Mendes deixam transparecer a sua consciência, 
conceito tão valorizado por João Cabral. Esses e outros conceitos tradicionalmente concebidos 
como opostos, como objetividade/subjetividade, abstração/concretude e equilíbrio/dinamismo, 
são problematizados nesse trabalho. Nele, tenta-se compreender que ambos os artistas dão aos 

elementos visuais um importante sentido, valorizando-os não apenas pelo seu imediato aspecto 
perceptível, mas sim pelas suas significações e contribuições para o entendimento do vínculo 
inesgotável entre palavra, imagem e realidade. 
Palavra-chave 1: João Cabral 
Palavra-chave 2: Murilo Mendes 
Palavra-chave 3: visualidade 
Palavra-chave 4: pintura

Pedro Alaim Garcia Martins Júnior e Evelina de Carvalho Sá Hoisiel (UFBA) Literatura e música: 
múltiplos diálogos

Esta comunicação se propõe a refletir sobre as relações entre literatura e música a partir de dois 
eixos. Primeiramente, leremos o poema “lygia fingers”, de Augusto de Campos, utilizando-nos 
de um diálogo com procedimentos vinculados à teoria de música pós-tonal, particularmente ao 
dodecafonismo, de Arnold Schoenberg. Em seguida, colocaremos em pauta a possibilidade de 
se pensar a articulação entre os quatro principais campos discursivos em que atuou Haroldo de 
Campos (o criativo, o crítico-teórico, o transcriativo e o pedagógico) como um movimento polifônico, 
ou mais exatamente uma “fuga a quatro vozes”, que é uma forma de composição contrapontística, 
característica do Barroco tardio e reconfigurada pela música contemporânea, na qual múltiplas 
vozes se entrelaçam coordenada e independentemente por meio da dinamização de um perpetuum 
mobile analógico. No que tange ao poema “lygia fingers”, embora o recurso da fragmentação já 
tivesse sido utilizado em larga medida pelas vanguardas da primeira metade do século XX, com 
vistas, entre outras razões, a problematizar o conteúdo, que passara a ser considerado como uma 
mensagem esgarçada, quebrada, diluída na fúria da idade moderna, no poema de Augusto de Campos 
a fragmentação está harmonizada pela articulação de doze sons consonantais. Nesse sentido, 
Augusto de Campos engrena a fundição entre o tema da “amada” com o da “escrita” a partir de um 
processo organizacional baseado no sistema de doze sons schoenbergiano (via Webern). É evidente 
que esse diálogo harmônico se encorpa com as nuances específicas do projeto de Augusto de 
Campos, que redimensiona o dodecafonismo ao dialogar explicitamente com a Klangfarbenmelodie 
(a melodia de timbres de Webern) para compor a série poetamenos, da qual “lygia fingers” é parte 
integrante. Em relação à leitura do movimento de Haroldo de Campos por quatro grandes campos 
discursivos a partir da comparação com a música polifônica, buscaremos cotejar tal atuação com 
procedimentos de escrita composicional polifônica, em que um tema (apresentado por uma das 
vozes) tanto se impulsiona quanto é transformado pela leitura (diferenciada) das várias vozes 
sobre o mesmo tema. No espaço dessa abordagem, é posta em jogo uma dança de releituras que 
projeta a movimentação de forma coordenada (as múltiplas vozes se articulam) e independente (as 
diferenças entre as vozes são respeitadas), assim como se dá, por exemplo, nos prelúdios de “O cravo 
bem temperado”, de Sebastian Bach, e nas diversas composições contemporâneas que se valem de 
procedimentos polifônicos. Dessa maneira, essa comunicação visa a enfatizar diferentes perspectivas 
sobre as relações interartísticas, dando visibilidade a múltiplas possibilidades de diálogo entre a 
literatura e outros sistemas semióticos. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Música 
Palavra-chave 3: Dodecafonismo 
Palavra-chave 4: Polifonia
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Eliene Rodrigues Sousa e Valéria da Silva Medeiros (UFT) Macabéa em A hora da estrela, de 
Clarice Lispector: os efeitos dos sentidos visuais

Esta pesquisa é resultado da nossa dissertação de mestrado, cujo objeto de pesquisa é o livro A hora 
da estrela, de Clarice Lispector, publicado em 1977. O objetivo desse trabalho é analisar as relações dos 
elementos visuais com a personagem Macabéa. À luz dos estudos mais relevantes sobre a visualidade 
em Clarice Lispector, pretende-se analisar como as artes visuais se apresentam no projeto literário 
da autora. Assim, este trabalho empreende a tentativa de, como assinala Renato Cordeiro Gomes 
(1994), tornar a imagem da cidade mais visível através da obra A hora da estrela, considerando que 
a cidade é um espaço onde se desenvolvem relações econômicas, sociais e culturais entre os homens 
e entre estes e a própria cidade. A justificativa da pesquisa consiste em propor uma reflexão acerca 
das possibilidades de se perceber os aspectos visuais, por meio do letramento literário, ou melhor, da 
prática de interação do leitor com a obra a ser estudada. A metodologia utilizada foi pesquisa-ação 
qualitativa, que nos ajuda a compreender nossa fundamentação teórica. Desse modo, entendemos que 
o letramento literário é um viés para a compreensão da relação entre literatura e artes visuais. Essa 
metodologia que utilizamos está pautada na literatura comparada na perspectiva de Tania Franco 
Carvalhal (1998), que estuda as possibilidades de interação das literaturas entre si, corrigindo-se e 
ajustando-se umas às outras. Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, contextualizar as relações 
da literatura com as artes visuais. O campo que discute a relação entre literatura e artes visuais 
é bastante abrangente. Ao longo dos tempos, pensadores, poetas e estudiosos contribuíram para 
estreitar as relações e expandir os estudos sobre o texto e a imagem. Um livro importante para os 
estudos dessa relação é o de Mario Praz, Literatura e artes visuais, de 1982. O autor aponta que “desde 
os tempos remotos tem havido mútua compreensão e correspondência entre a pintura e a poesia” 
(PRAZ, 1982, p. 2). Gonçalves, em sua obra Laokoon Revisitado (1994), ponderou acerca da poesia não 
ser apenas texto e sobre a pintura não se reduzir à representação de imagens. Essa perspectiva teórica 
tem um longo percurso e traçar o seu roteiro é acompanhar a própria história da poesia, da pintura 
e das reflexões sobre as duas artes. Reconhecemos, em vista disso, que a busca da correspondência 
entre a linguagem literária e a pictórica tem uma larga tradição. De acordo com Mello (2004, p. 9), 
“essas influências recíprocas da literatura e da pintura, em uma tradição humanista, inscrevem-se no 
recurso retórico clássico de ekphrasis.” Em determinados textos literários as palavras são responsáveis 
pela criação de imagens pictóricas, ou seja, o texto promove um diálogo entre as artes, remete a 
signos não verbais e usa procedimentos semelhantes aos pictóricos para construir o texto literário. 
Trata-se da passagem da Ilíada de Homero, na qual ocorre à descrição do escudo de Aquiles, uma 
ilustração clara de ekphrasis. O poeta nos leva a perceber detalhes do objeto em concomitância com o 
desenvolvimento das ações a partir da combinação da poeticidade plástica com a linguagem poética, 
o que configura a continuidade da homologia estética entre o verbal e o visual. Grandes pensadores e 
poetas contribuíram para o estabelecimento das relações entre artes plásticas e literatura. Aristóteles, 
por exemplo, em sua Arte Poética, mostra a poesia como concernente à comédia, à tragédia, à pintura, 
à escultura, à música e à dança. Dessa forma, ele apresenta o poeta como um imitador, assim como 
o pintor ou qualquer outro artista que utiliza a imaginação para expressar sua arte. Como nas artes 
plásticas, em que há uma estreita ligação entre pintura, desenho, gravura, fotografia etc., a literatura 
também recupera leituras a partir de diferentes manifestações artísticas. Clüver (1997, p. 40) já 
dizia que “questões de intertextualidade podem fazer de textos literários objetos propícios a estudos 
interartes [...]”. Desse modo, podemos entender que a intertextualidade - assim como a estética 
comparada - é um dos campos que promovem o diálogo entre literatura e artes visuais. Tais afirmações 
têm o intuito de construir verdades sobre as duas artes, dando a elas o estatuto de irmãs. O certo é que 

influenciaram a prática de pintores e poetas ao longo dos tempos. Pintores irão buscar na literatura 
inspirações para suas composições e escritores irão colocar diante dos leitores textos que chamam 
atenção pelo seu caráter visual. Macabéa gosta de ir ao cinema, das estrelas do cinema, da Rádio 
Relógio, das propagandas, dos anúncios. É nesse contexto que percebemos que a obra em estudo, 
explorando os recursos visuais, faz uso de símbolos imagéticos na construção da narrativa. Percebe-se, 
claramente, a pintura, a fotografia, o retrato, as referências a espelhos, os anúncios como componentes 
importantes do processo de escrita na obra. Os usos desses elementos visuais destacam amplamente a 
personagem Macabéa no espaço da grande cidade. 
Palavra-chave 1: A Hora da Estrela 
Palavra-chave 2: Clarice Lispector 
Palavra-chave 3: visualidade 
Palavra-chave 4: espaço urbano

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Daniella Carneiro Libânio de Almada (Université Paris Ouest Nanterre La Defénse - Paris X) Da 
literatura e do bordado: a arte armorial de Ariano Suassuna e Raimundo Carrero

Nos pressupostos do Movimento Armorial – projeto cultural e artístico coletivo que contempla 
diversas manifestações artísticas (tais como a literatura armorial, pintura armorial, arquitetura 
armorial, música armorial dentre outras) e que tem como objetivo combater o processo de 
vulgarização e descaracterização da cultura brasileira, buscando uma arte erudita fundamentada na 
cultura popular – Ariano Suassuna evidencia as diversas expressões artísticas que iriam compor o 
movimento, bem como a integração entre elas, de forma a “unir o texto literário e a imagem num só 
emblema, para que a Literatura, a Tapeçaria, a Gravura, a Cerâmica e a Escultura falem, todas, através 
de imagens concretas, firmes e brilhantes, verdadeiras insígnias das coisas” (1989). O objetivo desta 
comunicação é refletir sobre a presença do bordado como centro de um diálogo interartes a partir 
da obra literária de Ariano Suassuna – Romance da Pedra do Reino (2012) e Romance do bordado e 
da pantera negra (2014) – e do escritor Raimundo Carrero – “O bordado, a pantera negra” (2014). A 
literatura a partir desse movimento, tem como característica a “escrita emblemática”, aquela que se 
aparenta “com a gravura, a tapeçaria, a escultura e os estandartes armoriais” e expressa-se por meio de 
“contornos nítidos e firmes” evocando imagens concretas em vez de conceitos abstratos (SUASSUNA, 
1975). No Romance da Pedra do Reino – no qual existe uma profunda articulação e integração entre as 
ilustrações e a narrativa –, Suassuna evoca, em diversos momentos, a presença do bordado através da 
“escrita emblemática”, em cenas às quais “a visualização do texto é absoluta” (SANTOS, 2009). O conto 
“O bordado, a pantera negra”, criado por Raimundo Carrero, em 1970, “com o propósito claro e objetivo 
de participar do Movimento Armorial” (CARRERO, 2014), também evoca a presença do bordado por 
meio de um texto que também fala por imagens. A partir desse conto de Carrero, Suassuna cria o 
folheto “Romance do bordado e da pantera negra”, no qual o bordado novamente vem à tona. Segundo 
os pressupostos da Arte Armorial apontados por Suassuna (1989), as lantejoulas, vidrilhos e metais 
baratos que “o povo brasileiro se utiliza para ornamentar suas vestimentas principescas, nos Autos 
dos Guerreiros, por exemplo” são mais valiosos que os “verdadeiros” – ouro, prata e pedras preciosas 
“usados pelos ricos” –, pois esses metais populares, apesar de baratos, “carregam uma quantidade 
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maior de sonho humano e, assim, abrem, nem que seja pela imaginação, portas de grandeza para nosso 
Povo”. Referências: CARRERO, Raimundo; SUASSUNA, Ariano. Romance do bordado e da pantera negra. 
São Paulo: Iluminuras, 2014. SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. Em demanda da poética popular: 
Ariano Suassuna e o Movimento Armorial. Campinas: Editora da Unicamp, 2009. SUASSUNA, Ariano. A 
Pintura Armorial. Edição de Arte. Recife, mar.1989. SUASSUNA, Ariano. Romance d’A Pedra do Reino e o 
Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta. 9. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. 
Palavra-chave 1:  Ariano Suassuna 
Palavra-chave 2: Raimundo Carrero 
Palavra-chave 3: Armorial 
Palavra-chave 4: Interartes

Vladimir Lacerda Santafé (UFRJ) Biopoder e cinema: discurso indireto livre, simulação e transe

Em nosso trabalho, pretendemos delinear o conceito de discurso indireto livre, concebido pelo cineasta 
e escritor Pier Paolo Pasolini, relacionando-o aos pobres e sua relação com o biopoder no cinema do 
próprio Pasolini e de Glauber Rocha, no que tange ao desenvolvimento de um discurso que “mostra-se 
como arma”, política e estética, no quadro de disputas pelo sentido em sua reapropriação pela base, 
seja ela material ou virtual, no cenário atual. Em seguida, adentramos no pensamento de Couchot, que 
determina a configuração digital como o elemento morfogenético das novas criações artísticas e da 
mídia em geral. Articulamos sua tese com o conceito negriano de capitalismo cognitivo ou imaterial, 
e com o insigth deleuziano da formação de um novo regime de poder que ultrapassa as disciplinas 
e se caracteriza pelo que Burroughs chamou de controle, onde a modulação substitui o molde e a 
linguagem informática a mecânica do analógico. A partir de Simondon e Guattari, e novamente do 
filósofo italiano Antonio Negri, entendemos a produção de subjetividade ou de individuação como um 
conjunto híbrido de componentes que tem na máquina e não no homem o seu ponto de convergência 
e transmutação, isto é, os indivíduos, hoje, se moldam segundo um agenciamento que envolve, 
necessariamente, uma relação espaço-temporal com as novas tecnologias digitais e que, segundo 
Negri e Hardt, do ponto de vista das relações de trabalho e da subjetividade contra-hegemônica, tem 
na pobreza a sua carne ou matéria (virtual) de efetivação produtiva e organização multitudinária, isto 
é, heterogênea, horizontal e em rede (um rizoma). Ao final de nosso artigo, retornamos ao cinema 
explorando as potencialidades das imagens glauberianas e pasolinianas na simulação (em transe) do 
que Deleuze chamou de fabulação, para, em seguida, delimitar a imagem da pobreza e sua potência 
a partir de sua fala enquanto criação e de sua falta enquanto povo a se construir nas imagens cruas e 
diretas, mas também alegóricas e poéticas, desses filmes que fazem do cinema “o avesso do alabastro, a 
escultura da rima” (Ezra Pound). 
Palavra-chave 1: cinema 
Palavra-chave 2: literatura 
Palavra-chave 3: biopoder 
Palavra-chave 4: transe

Francisco Antonio Ferreira Tito Damazo (UniToledo) “O ovo de galinha,” “A galinha e o ovo”

“O ovo de galinha” é um poema de João Cabral de Melo Neto publicado em Serial (1961) e “A 
galinha e o ovo” é texto em prosa de Clarice Lispector publicado em seu livro de contos A Legião 
Estrangeira (1964). O poema é constituído de dezesseis estrofes de quatro versos octossílabos, 
os quais se distribuem em quatro partes, cada uma, por sua vez, composta de quatro estrofes. 

Quanto à categorização de gênero literário, talvez seja mais adequado afirmar que o texto de 
Clarice, configura-se como uma pura prosa poética. Afonso Romano de Sant’Anna, em seu estudo 
interpretativo e introdutório para “A legião Estrangeira” (Ática, 1977) afirma que “Se parece mais 
a uma dissertação sobre o mistério do ovo. Mas sendo algo entre a crônica e o conto ou um simples 
texto sem classificação, pouco tem daquela organização que encontramos no poema O ovo de 
Galinha, de João Cabral de Melo Neto”. O texto de Clarice, não obstante o título, fundamentalmente, 
centra-se em considerações a respeito do ovo, pois a galinha é apenas um seu coadjuvante: “Para 
que o ovo use a galinha é que a galinha existe.” “(...) Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a 
galinha.” (...) “A galinha é diretamente escolhida.” (LISPECTOR, 1977). É justamente isto o que neste 
trabalho se quer demonstrar. Ou seja, ambos os textos discutem a existência do ovo de galinha, 
todavia o fazem de modo bem distinto. Tal distinção advém da concepção do texto literário que se 
depreende não apenas destes dois textos, mas do conjunto da obra de cada um destes autores, com 
o que a crítica está inteiramente de acordo. Para Cabral, o percurso poético se faz de forma reflexiva 
e consciente, livrando-se sempre das “tentações” que podem levá-lo a perder-se por desvios fáceis 
e alucinantes, a que o conduzem procedimentos subjetivistas carregados de sentimentalidade. Daí 
que o rigor de sua linguagem se consubstancia fundamentalmente pela metalinguagem. A incessante 
aferição do sentido dos signos é um exercício exaustivo à recorrência da decodificação dos mesmos. 
Em Poetas Modernos do Brasil 1: João Cabral de Melo Neto (Vozes, 1971), Benedito Nunes diz que “Se 
o engenheiro (O engenheiro, 1945) sonha coisas claras, sonha ao mesmo tempo dominar as regras 
de construção de seu poema, e construí-lo de tal modo que a obra não seja, pela sua ressonância 
puramente evocativa, uma réplica da fecunda desordem dos estados interiores fadada a restaurar na 
linguagem a transitoriedade da emoção originária, mas sim uma coisa sólida e ordenada.” Em Clarice 
o que se tem é justamente o oposto. Aqui a máquina de linguagem é movida por um liberalizado 
inconsciente. Sant’ana (1977) diz que “A repetição em Clarice está presa a um processo instintivo 
e irracional de firmar a “procura” (...)”. O propósito de desvencilhar e demonstrar como estas duas 
perspectivas e concepções distintas de elaboração do texto poético trabalham um mesmo tema, o 
ovo de galinha, é o objeto central deste trabalho. 
Palavra-chave 1: João Cabral 
Palavra-chave 2: Clarice Lispector 
Palavra-chave 3: Ovo 
Palavra-chave 4: Galinha

Felipe Simas Rabello (Universidade Católica de Petrópolis) Ideograma, dança e poesia: uma 
apreciação de Mouvements, de Henri Michaux

Os Mouvements de Henri Michaux, publicados pela primeira vez em 1951, trazem para a apreciação 
crítica contemporânea um desafio que, para ser enfrentado, deve considerar atentamente as nuances 
das interações artísticas propostas pelo autor. O movimento, ou os Mouvements – como o título deixa 
transparecer – evoca o a espacialidade corpórea da dança, enquanto a forma ideogrâmica evoca a 
espacialidade da página – ou quadro –, ambos sendo pontuados pela presença da poética textual 
que, vanguardista em estilo, alia-se à imagética criada pela caligrafia pura buscando, nas palavras do 
próprio autor, “retrouver le don des langues”, a partir de referências agora textuais. Nossa estratégia 
para abordar esse encontro entre oriente e ocidente parte, em primeiro lugar, da contextualização 
do ut pictura poesis dentro da tradição estética oriental e da compreensão da ekphrasis como 
figura retórica de descrição de obras pictóricas. Em segundo lugar, como contraponto à exatidão da 
imagem ocidental, nos vemos obrigados a evocar tais relações interartísticas em sua manifestação 
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extremo-oriental, mais especificamente a partir da tradição caligráfica dos ideogramas em 
transmutação numa espécie de pintura poética. Nos Mouvements, tais extremos são, por assim 
dizer, amalgamados, pela corporalidade da dança transformada em elemento visual; sua força 
representativa, nesse caso, é confirmada pela recente apresentação da Compagnie Marie Chouinard, 
grupo canadense que se propôs a transformar, na prática, o movimento pictórico da poesia-
ideograma no movimento corpóreo da dança-ideograma. Os múltiplos níveis de interação artística 
que a obra de Michaux proporciona, são, portanto, o ponto de partida para a proposta de nossa 
comunicação, cuja base teórica se forma a partir da tensão entre o figural e o discursivo apontada 
por Margaret Rigaud: “Michaux’s exploration in his illustrated books of the tensions between the 
figural and the discursive, and between the visionary and the visible, finds interesting echoes in 
those works where he plays with the ambiguities surrounding Western ideas of what does and does 
not constitute writing.” (RIGAUD-DRAYTON, p. 137). Outra estudiosa que nos fornece uma proposta 
teórica fundamental para construção de uma estratégia de abordagem da obra de Michaux é Nina 
Parish, quando traça um paralelo entre sua transformação dos ideogramas e os sistemas de notação 
de dança: “A parallel between Michaux’s signs on the one hand, and notational systems of dance 
and movement on the other, is advanced on account of certain material similarities and their shared 
objectives of rendering corporeal movement.” (PARISH, p. 23). Referências bibliográficas: PARISH, 
Nina. Henri Michaux: Experimentation With Signs. Amsterdam: Faux Titre, 2007. RIGAUD-DRAYTON, 
Margaret. Henri Michaux: Poetry, Painting and the Universal Sign. Oxford: Oxford University Press, 
2005. SOBRINHO, L.P. Imagens do corpo em Henri Michaux. Dissertação de mestrado. Brasília: 
UNB, 2009. VILLARD, Marie-Aline. Poétique du geste chez Henri Michaux: mouvement, regard, 
participation, danse. Tese de doutoramento. Grenoble : Université de Grenoble, 2013. 
Palavra-chave 1: Relações interartísticas 
Palavra-chave 2: Poesia 
Palavra-chave 3: Pintura 
Palavra-chave 4: Dança

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Joelma Rezende Xavier (UFMG) Ser bailadora: uma abordagem sobre literatura e dança a partir 
de “Estudos para uma bailadora andaluza”, de João Cabral de Melo Neto

No poema “Estudos para uma bailadora andaluza”, João Cabral de Melo Neto propõe imagens 
potentes para a constituição lírica da bailadora, que corporifica, em seus movimentos, a tragicidade 
e o erotismo da tradição na dança flamenca. O poema é dividido em seis partes que se associam 
aos movimentos da bailadora na execução de siguiriyas, dança popular espanhola (desde o século 
XVIII), pertencente ao Canto Jondo, característico da cultura flamenca. As siguiriyas ou seguidilhas 
são interpretadas em situações de grande dramaticidade, uma vez que essa dança envolve uma 
atmosfera de sofrimento e de tristeza. Para sua execução, é necessária grande habilidade técnica, 
especialmente nos movimentos do tronco e dos braços e na execução do taconeo. Além disso, o 
flamenco, de um modo geral, associa-se a gestos de danças ritualísticas, uma vez que suas formas 
de expressão sugerem uma comunhão entre a terra e o sagrado. Para José Gil, “o gesto dançado (...) 
não quer dizer um sentido que a linguagem articulada poderia traduzir de maneira fiel e exaustiva. 
O gesto é gratuito, transporta e guarda para si o mistério do seu sentido e da sua fruição.” (GIL, 
2013: p. 79). Essa percepção sobre o gesto da dança nos auxilia a conduzir uma interpretação para 

os gestos-imagens constituídos no poema de João Cabral. Em cada parte do poema, os gestos da 
bailadora corporificam-se, dando forma ao seu bailar e, simultaneamente, ao modo de ela expressar 
sua emoção. O formato do poema, em seis partes/cantos pode ser visto como os compassos ou palos 
flamencos que variam conforme a temática, a escala e a progressão dos acordes desse estilo musical. 
Como referência ao processo coreográfico, o poema segmenta-se a partir das etapas do espetáculo 
encenado pela bailadora: o incendiar-se; o transfigurar-se em um misto de animal e mulher; o 
representar-se na composição de uma linguagem codificada; o enraizar-se em suas tradições; o 
definir-se em uma estátua; o desfolhar-se em sedução. É sobre cada um desses processos que se 
constitui a análise aqui proposta. Este artigo visa a apresentar uma leitura sobre o poema Estudos 
para uma bailadora andaluza, de João Cabral Melo Neto. Para isso, propõe-se uma abordagem a 
partir das imagens da bailadora, no poema, associadas à representação de gestos dançados no 
processo coreográfico característico dos bailados flamencos. Ao longo da abordagem, reflexões 
críticas e filosóficas, especialmente de Georges Didi-Huberman, serão tomadas como referência para 
o raciocínio desenvolvido. É também propósito desta análise fazer conexões entre literatura e dança, 
visando a percorrer os territórios interartes como exercício teórico e analítico do Comparativismo. 
Palavra-chave 1: gesto dançado 
Palavra-chave 2: corpo 
Palavra-chave 3: poema 
Palavra-chave 4: memória

Gabriela Kvacek Betella (UNESP) Ficção e confissão: a primeira pessoa e a autobiografia de 
Nanni Moretti

A pluralidade dos gêneros discursivos em nossos tempos pode ser estendida a todos os campos 
artísticos, o que nos permite falar em gêneros híbridos para diversas formas de arte, entre as quais 
a literatura e o cinema. Assim, as reflexões sobre os limites da autobiografia e da autoficção são 
adequadas para a representação literária e audiovisual contemporânea, especialmente quando postas 
em diálogo, ou seja, quando observamos as estratégias do audiovisual para aproveitar a aparente 
autenticidade da autobiografia e a desenvoltura ficcional capaz de romper com a objetividade e 
conservar um ponto de vista narcísico. Desde que Foucault chamou de “escrita de si” o exercício do 
pensamento sobre si mesmo, a elaboração de discursos nesse sentido passou a interessar não somente 
como transformação da verdade em ethos, mas também como ponto de partida para a reflexão e 
enfrentamento do real, como ocorre com os filmes de Nanni Moretti, cineasta italiano da geração 
conhecida como “nova” ou “terceira onda”, cuja obra ganha destaque a partir dos anos de 1980 e vem 
sendo tratada em termos de autobiografia e metacinema. Nossa proposta é examinar as relações 
entre os filmes do diretor produzidos até 1993 (ano de lançamento de Caro diario, notório exemplo 
de transposição do discurso literário em primeira pessoa para o enfoque pessoal de um documentário 
estendido) e a escrita autobiográfica a partir da afirmação da instabilidade dos gêneros, do alcance 
da autoexposição como mecanismo estético, crítico e autocrítico. Pretendemos explorar os modos de 
lidar com as suspensões, fraturas, disfarces e crises, bem como a sistematização das perdas do mundo 
contemporâneo, da crise do sujeito e das inadequações pela linguagem do cinema, em contraponto 
aos meios de representação da literatura, sem estabelecer diretrizes de adaptação. Nossa análise 
desvenda a recusa de certos parâmetros pelos filmes de Moretti, como o da biografia de uma geração, 
o da autobiografia individual e coletiva, que se completam com a comicidade calculada, sem apego 
ao moralismo ou às ideologias nas intenções. Assim, verificamos que o percurso autorreferencial dos 
filmes Io sono un autarchico (1976), Ecce bombo (1978), Sogni d”oro (1981), Palombella rossa (1989) 
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e Caro diario (1993) assimila manifestações contemporâneas da utilização da primeira pessoa como 
foco narrativo e revela uma disposição de Moretti em contrastar como diretor o estado do cinema 
italiano (que passa por uma profunda crise nas últimas décadas do século XX, paralela ao refluxo 
ideológico na geração pós-68), as questões cívicas como cidadão e sua vida privada com preocupações 
e fantasias, sem uma posição ideológica preconcebida. Moretti aproveita uma forte tendência da 
produção literária contemporânea, dá acesso à intimidade de suas opiniões e fatos da vida cotidiana 
para ganhar o espectador seduzido pela necessidade de autenticidade, contudo produz uma autoficção 
muito envolvida ética e politicamente com seu tempo, a começar pelo desmascaramento do discurso 
realista e do narcisismo. 
Palavra-chave 1: Literatura e cinema 
Palavra-chave 2:  autobiografia 
Palavra-chave 3:  autoficção 
Palavra-chave 4: Nanni Moretti

Neurivaldo Campos Pedroso Junior (UEMS) Estudos interartes e estudos intermídias: 
aproximações e distanciamentos

A comparação entre as artes é um topois tão antigo em nossa cultura que remonta à aurora 
da civilização. Podemos citar o poeta grego Simônides de Céos e Horácio como precursores da 
tradição comparativa entre as artes. Ao longo dos séculos as comparações interartísticas visavam o 
estabelecimento de uma hierarquia entre as artes. Com o passar do tempo, a reflexão interartística 
foi, aos poucos, abandonando o estabelecimento de uma escala hierárquica e centrou-se nos pontos 
de confluência e divergência entre as artes. A instituicionalização dos Estudos Interartes nasceu 
em decorrência do fato de as artes, tais como, a Literatura, a Música, as Artes Plásticas, a Dança 
e o Teatro terem sido introduzidas no curriculum das escolas secundárias e superior (pensando, 
inicialmente, no caso dos países europeus). Neste primeiro momento, observa-se que o estudo de 
cada uma dessas artes ainda mantinha um contraprodutivo e paralisante isolamento com relação 
às demais, todavia, o surgimento dos conceitos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
promoveu mudanças no interior dos Estudos Interartes, na medida em que o conceito de texto com 
o qual os comparatistas passaram a operar não estava mais circunscrito apenas ao texto verbal, mas 
passou a considerar como textos manifestações não-verbais. Para além da tentativa de se estabelecer 
uma escala hierárquica interartística, hoje encontramo-nos frente a uma situação paradoxal, pois as 
diferentes artes voltaram-se para elas mesmas, procurando novas técnicas, metodologias, enfim, um 
maior conhecimento de si. Contudo, na busca do autoconhecimento as artes acabam por apropriar-
se de forma consciente ou não de materiais teóricos, metodológicos e práticas de outras artes, 
confirmando, dessa forma, que o conhecimento de si passa, necessariamente, pelo conhecimento do 
outro. É importante apontarmos também para a ampliação, ocorrida nos últimos anos, no campo de 
atuação dos Estudos Interartes sofrida, principalmente, em decorrência da introdução do conceito 
de intermidialidade, na medida em que este termo se refere, não apenas àquilo que tradicionalmente 
designamos como “artes” (Literatura, Pintura, Música, Dança, Artes Plásticas, Cinema, Teatro, 
Arquitetura), mas, acaba por agregar outras mídias e seus textos. Com isso, vemos figurar, lado a 
lado, as mídias impressas, o Cinema, a Televisão, o Rádio, o Vídeo, além das várias mídias eletrônicas 
e digitais. Entendemos, de certa forma, que a produtividade das pesquisas de/sobre intermidialidade 
é tributária de um longa tradição crítico-comparativa aberta pelos Estudos Interartes. Diante 
do exposto, pretendemos, ao longo desta comunicação, demonstrar, em um primeiro momento, 

os pontos de convergência e divergência existentes entre àquelas duas práticas e, em seguida, 
refletir sobre os desdobramentos e as migrações dos conceitos de intermidialidade. Pensamos em 
“conceitos”, no plural, pois dada a heterogeneidade das perspectivas de pesquisas que são realizadas 
sob a égide da intermidialidade, não se pode falar em uma teoria unificada ou em um único conceito 
que possa abarcar todas essas práticas. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Artes 
Palavra-chave 3: Mídias

SIMPÓSIO 2 [COORDENADOR: AGNALDO RODRIGUES DA SILVA]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Carolina Montebelo Barcelos (PUC-Rio) Do texto à cena: o teatro contemporâneo carioca

Vemos na cena contemporânea nacional e internacional um grande número de encenadores, grupos 
e companhias teatrais voltados à experimentação estética e para quem o texto literário e o texto 
dramático servem como estímulo para a livre interpretação e para jogos de improvisação que 
resultam em espetáculos mais expandidos. Tais textos, segundo a teórica do teatro Sílvia Fernandes, 
devem ser entendidos pelo critério elocutório, o texto que se fala e se mostra em cena. Mesmo que 
a tônica desse fazer teatral contemporâneo seja um afastamento do “textocentrismo”, não se trata 
de uma completa ruptura com o teatro moderno, mas de reconhecer e retrabalhar sua herança. O 
teórico do teatro Jean-Pierre Ryngaert afirma, em seu célebre livro “Ler o teatro contemporâneo”, 
que esse novo fazer teatral ainda é identificado à vanguarda dos anos 50. Dessa forma, as ideias 
e práticas artísticas de Meyerhold, Brecht, Kantor, Artaud, Heiner Müller e do Teatro do Absurdo, 
propunham uma nova forma de experiência estética, acenando com mudanças relativas ao chamado 
“teatro clássico burguês” e que levaram a um novo olhar sobre o estatuto do texto e do autor e 
sobre a figura do encenador e do teatro de grupo. Considerando-se que na cena contemporânea 
a escrita cênico-dramatúrgica se sobrepõe ao texto previamente escrito, pesquisadores do teatro 
vêm se dedicando ao estudo do que seria o contemporâneo nas artes cênicas. Desse modo, o 
conceito de “teatro pós-moderno”, assim como o de “pós-dramático”, cunhado pelo teórico Hans-
Thies Lehmann, são contrapostos ao conceito de performance, trabalhado por Richard Schechner, 
e ao de “performativo”, como proposto por Erika Fischer-Lichte e Josette Féral. Tal estética teatral 
contemporânea abarca as diversas artes da dança, das artes plásticas, do cinema, da música e da 
literatura. Nesse sentido, companhias teatrais cariocas tais como a Cia dos atores, Cia vértice de 
teatro e Os dezequilibrados vêm realizando uma pesquisa sobre as relações do teatro com outras 
artes. Esta proposta de comunicação procura, portanto, refletir sobre a hibridização das artes e 
literatura no teatro contemporâneo. A partir de uma consideração teórica do que é o contemporâneo 
e do exame do que seria esse novo fazer teatral, onde as heranças teatrais das vanguardas 
modernas são revisitadas sob o conceito de teatro “pós-moderno”, pós-dramático” e “performativo”, 
abordaremos o trabalho realizado pela companhia teatral carioca Os dezequilibrados, tendo como 
foco principal sua última montagem Beija-me como nos livros. Tal peça estreou no Rio de Janeiro, 
em junho de 2015, no Centro Cultural Banco do Brasil, e percorreu 22 cidades do país até retornar 
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ao Rio em março de 2016. Beija-me como nos livros, segundo consta no programa do espetáculo, 
aborda o processo histórico de construção do amor romântico através de quatro mitos literários: 
Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, Don Juan e Werther. Explorando a música, técnicas do cinema e da 
dança e toda encenada em “gromelô, a peça confere grande expressividade vocal e corporal em sua 
comunicação desses mitos literários com o público. 
Palavra-chave 1:  Teatro contemporâneo 
Palavra-chave 2: Escrita cênica 
Palavra-chave 3: Companhias teatrais cariocas 
Palavra-chave 4: Os dezequilibrados

Vanderluce Moreira Machado Oliveira (UNEMAT) O mesmo, o diferente: conversa infinita na 
lírica de Manoel de Barros

Neste trabalho apresentaremos uma leitura crítica da lírica do poeta mato-grossense Manoel de 
Barros (Cuiabá 1916 – Campo Grande 2014). Depreendemos que este autor emprega a repetição/ 
reescritura de suas primeiras criações líricas, mais especificamente do seu livro inaugural Poemas 
concebidos sem pecado (1937) no seu corpus maduro, levando em consideração suas produções 
a partir da década de oitenta, com a publicação do livro Arranjos para assobio, e que se estendeu 
até sua última publicação Escritos em verbal de ave (2013), livros de despedida do poeta, no qual 
o sujeito poético despede-se do personagem mais conhecido do escritor, o vaga mundo Bernardo 
da Mata. Entendemos que este recurso faz parte de seu procedimento estético de criação. Sendo 
assim, reencena versos, personagens, o menino, o mendigo, o pássaro, o motivo, palavras do campo 
semântico da natureza, água, pedra, rio, lesma, ritmo, dentre outros. Ainda que fale do mesmo, 
para este autor não é o ato de dizer que importa, mas redizer de si e do outro, e neste redizer, dizer 
ainda uma primeira vez, “Repetir, repetir até ficar diferente”– uma conversa infinita. Bosi (2000) no 
texto “Poesia - Resistência” afirma que o poeta moderno perdeu a capacidade de nomear por isso 
volta para seu próprio código, qual seja, faz poesia sobre poesia, elemento também recorrente na 
poética deste autor. Nesta perspetiva, inferimos que as composições poéticas de Barros configuram-
se como obra aberta, conforme acepção do semioticista italiano Umberto Eco, pois além de seu 
caráter de inacabamento, dialoga com outros sistemas semióticos, a exemplo da fotografia, e da 
pintura – há poemas que apresentam um nível tão elaborado de imagens poéticas, em um gesto de 
praticamente emudecer o verso e ressaltar seu caráter imagético. Ademais, este ato possibilita várias 
possibilidades de leituras. Este autor é acima de tudo um criador de sentidos, artesão das palavras 
matéria e corpo da poesia. Além disso, não se furtou à visão de seu tempo, sua poesia não trata 
somente do homem integrado à natureza no Pantanal, mas lança um olhar crítico sobre o sentido 
de ser na sociedade atropelada pelo capitalismo e consumismo, daí sua escolha em lançar o olhar 
para o diminuído, os desvalidos, idiotas de estrada, a prostituta, o menino e o velho. Nesta leitura, 
entendemos que Barros colocava a lírica em abertura, em movimento contínuo em busca de sentidos 
novos, o diferente. O que evidencia que sua lírica não era cópia, mas buscava o devir que segundo 
ele era o “dom do estilo”. Então, repetir/reescrever para ele era sedimentação de procedimentos 
estéticos alcançados pela distorção da norma. 
Palavra-chave 1: repetição/reescritura 
Palavra-chave 2: procedimento 
Palavra-chave 3: criação 
Palavra-chave 4: poética

Francisca Maria de Figueirêdo Lima e José Wanderson Lima Torres (UESPI)  Da literatura ao 
cinema de animação: O Velho e o Mar adaptado por Alkesandr Petrov

Este estudo visa desenvolver uma análise comparativa entre a obra literária O Velho e o Mar (1956), 
de Enerst Hemingway e sua animação cinematográfica homônima (1999), de Aleksandr Petrov, sob a 
perspectiva dos estudos da adaptação fílmica. Nesta pesquisa são investigados, a princípio, os aspectos 
estruturais de ambas as obras, como os níveis diegéticos, que são parte fundamental da composição 
da estória, comparando a objetividade e a subjetividade na narração e como estas se apresentam 
transpostas entre os signos diferentes (linguístico e visual); é feita uma comparação analítica das 
diferenças existentes entre a obra literária em estudo e sua adaptação, buscando apontar os motivos 
das escolhas feitas pelo realizador. Os trabalhos de Aleksandr Petrov, enquanto diretor e animador 
de cinema, são já consagrados, e seus traços característicos o precedem, no entanto, é imprescindível 
uma revisão sobre sua técnica, que recebe um destaque especial na produção das adaptações, pois, 
com ela, Petrov faz do trabalho do adaptar uma arte tão trabalhada ou trabalhosa quanto a original, 
ultrapassando a simples transposição do signo verbal para o visual. Sobre a adaptação, as observações 
são feitas com base nos estudos de McFarlane (1996), Stam (2006) e Hutcheon (2013) sobre a 
adaptação fílmica, seu surgimento, suas características e processos, e nos trabalhos de Graça (2006) 
e Barbosa Júnior (2001) sobre a arte da animação, desde suas características e contextualização 
nos estudos sobre cinema, até as suas implicações criativas. Adentra-se, assim, às questões sobre 
os processos da adaptação percebidos no filme animado, evidenciando o modo como eles ocorrem 
e sua relevância na relação com a obra literária. Não há neste estudo a determinação de fidelidade 
ou infidelidade na adaptação, pois de acordo com a discusão de Quine (1975) sobre a problemática 
ontológica, e levando em consideração a dicotomia fidelidade versus traição trazida por Ricoeur 
(2011), que esse tipo de comparação frequentemente suscita, juízos de valor são tomados como 
irrelevantes para esta pesquisa, em que o enfoque está nos processos, e não somente o produto final. 
Através das observações feitas nesta análise, busca-se mostrar a importância desse tipo de trasposição 
criativa entre signos dentro do contexto dos estudos da literatura, pois é com as possibilidades que 
ela apresenta que o cinema acrescenta cada vez mais perspectivas á literatura. Sabe-se que nem todas 
as pessoas tem acesso ao texto verbal, por diversos motivos, e esse tipo de criação paralela, porém 
recíproca, permite uma difusão dessas obras, sendo também fundamental a compreensão dos aspectos 
que moldam a experiência do espectador. 
Palavra-chave 1: Adaptação 
Palavra-chave 2: Cinema de Animação 
Palavra-chave 3: Aleksandr Petrov 
Palavra-chave 4: O Velho e o Mar

Luiza Bernadete Faria da Silva (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO) Heroínas e vilãs 
nos contos de fada: metamorfoses literárias e cinematográficas

O presente trabalho propõe analisar 03 obras literárias infantis de diferentes períodos, sendo duas 
delas já adaptadas pela Disney. Tais produções apresentam semelhanças tanto na estrutura narrativa 
quanto articulação dramática, oferecendo subsídios à uma análise comparatista consistente. Nessa 
direção, analisaremos a obra Branca de Neve e os Sete Anões, produzida em 1937; Frozen, produzida 
em 2013; e Antiprincesas I, conto esse que configura a nova tendência de narrativas infantis. O 
último conto, talvez menos conhecido no Brasil, relata a história de Frida Kahlo em uma abordagem 
sobre questões atuais, tais como gênero, luta de classes, arte e história, tudo isso em um contexto 
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onde meninas e meninos poderão conhecer um pouco sobre grandes mulheres da história. Frida 
é a primeira antiprincesa apresentada pela coleção, pois ela procura mostrar uma realidade por 
meio pinturas em telas, expressando seu sofrimento, desilusões, momentos felizes e triste. Sendo 
assim, o livro conta a história encantadora da personagem protagonista desde a infância, passando 
pela adolescência até chegar na vida adulta, indicando as diversas fases da maturação feminina. 
Nessa direção, as ilustrações mostram as peripécias pelas quais a heroína passou, transformando 
as coisas ruins em beleza, em um tempo em que a magia e a sedução não se deixou abafar pela 
evolução científica e tecnológica. O clássico Branca de Neve, conto originário da tradição oral alemã, 
uma das compilações dos Irmãos Grimm, foi adaptado diversas vezes para o cinema. Em 2013, o 
filme Frozen foi transformado em livro, saindo da representação cinematográfica para habitar o 
mundo da literatura. Em Branca de Neve, a história narra que a madrasta era uma pessoa arrogante, 
esnobe, vaidosa, pois a inveja que ela sente da enteada faz com que crie um sentimento ruim, onde 
ela programa a morte da heroína a todo custo. Na história de Frozen, não é diferente, pois, com 
inspiração no conto de fadas intitulado A Rainha da Neve, do dinamarquês Hans Christian Andersen, 
entramos em contato com a desventura das princesas de Arendelle. Nas duas histórias, as princesas 
são salvas por ato de amor verdadeiro, com o beijo. Na história de Frozen, Elza é a irmã que faz o 
mal para Ana, mesmo que seja sem intenção. Nas duas histórias existe uma maldição instalada, bem 
como a disputa pelo poder. A proposta de comparar as narrativas poderá articular elementos do 
cotidiano com o fictício, mostrando que podemos criar novas formas de contar histórias, diante de 
novos paradigmas de mulheres bem diferentes do que foi estereotipado pelos contos de fadas de 
Séculos anteriores. 
Palavra-chave 1: Contos de fada 
Palavra-chave 2: Literatura e Cinema 
Palavra-chave 3: Heroínas e Vilãs 
Palavra-chave 4: Metamorfoses literárias

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Erenil Oliveira Magalhães (UNEMAT) Aspectos do trágico em O Pagador de Promessa de Dias 
Gomes

A presente comunicação pretende discutir como a religiosidade se apresenta tragicamente na obra 
O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. O ponto de partida às considerações aqui produzidas é a 
ideia de que o sentimento de incompletude, inerente ao ser humano, pode se revelar trágico por 
conta também do seu desejo de unidade, antagonismo exterior e interior, pois o que o tornaria 
inteiro seria a sua relação primeira com Deus, o real, segundo expõe Mircea Eliade (1907-1986), 
em O sagrado e o profano, como no princípio em um mundo homogêneo. Devemos entender o 
trágico desvinculado da tragédia, apesar de ser inegável a relação primeira, e se concentrar na 
perspectiva de Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), no âmago da sua filosofia, no que se 
refere à afirmação da vida, na sua inteireza, mesmo com todos os seus problemas e sofrimentos. 
Podemos dizer que os valores burgueses fizeram da racionalidade racionalismo, sob a imagem que 
se criou do dinheiro, anulando a vida na medida em que, por vezes, impõe, enquanto imperativo 
categórico, o cárcere do ser em função do ter. As religiões foram aplacando suas prerrogativas 
iniciais e se desligaram da arte e do mito, na medida em que se perdeu seu caráter original, como 

argumenta Georg Lukács (1885-1971) em A teoria do romance. As festas foram dessacralizadas e 
morreu o lado festival da vida, exibindo apenas resquícios atávicos como o carnaval, mas o trágico 
sobrevive como realização estética e condição ontológica do ser, como bem defendeu Nietzsche. 
Zé do Burro, personagem protagonista da obra em pauta, representa uma religiosidade mais 
próxima ao mundo arcaico, primitiva, irracional, que sobrevive arquetipicamente em contraponto 
ao racionalismo, inerente ao avanço burguês. A reflexão aqui dirigiu-se a uma racionalidade, mas 
como argumenta Unamuno, Do sentimento trágico da vida, somos animais sentimentais. Assim, 
o aspecto trágico se estabelece na tensão que se efetiva entre a ordem dominante, o catolicismo, 
e os valores arcaicos e se estende dramaticamente à consciência do protagonista. Dizendo de 
outra forma, o catolicismo neste contexto é algo externo que interfere e produz uma problemática 
trágica. Como argumenta Michel Maffesoli (1944), em O eterno instante: o Retorno do Trágico nas 
sociedades Pós-Modernas, Deus e o Estado foram maneiras econômicas de pensar e de organizar 
as forças que ultrapassam o indivíduo. Soma-se ao contexto, o brutal choque de realidade que 
enfrenta Zé do Burro, na sua inocência, alheio aos paradigmas da urbanidade degradada. 
Palavra-chave 1: trágico 
Palavra-chave 2: religião 
Palavra-chave 3: racionalismo 
Palavra-chave 4: O Pagador de Promessas, Dias Gomes

Lucília Paula de Azevedo Ferreira (UFT) Escravidão versus liberalismo: a contraditória sociedade 
brasileira no teatro de Martins Pena

Este trabalho se propõe analisar, na peça teatral de Martins Pena Os dois ou o inglês maquinista, 
a situação dos negros escravizados. Martins Pena é considerado pela crítica como o fundador 
da comédia de costumes que tinha como finalidade a correção e aperfeiçoamento dos homens e 
da sociedade. Ademais, também o consideram como um dos principais representantes do teatro 
romântico por levar aos palcos brasileiros enredos com conteúdos nacionais, algo inovador para o 
teatro da época, que era constituído por traduções ou adaptações de composições estrangeiras. São 
representadas na peça em questão as relações sociais, atitudes e costumes da sociedade brasileira 
no século XIX. Vê-se uma sociedade que explora a mão de obra escrava, se utiliza das autoridades 
para enriquecer a cadeia econômica da escravidão e considera natural esses procedimentos. Com 
isso, o interesse em obter vantagens ultrapassa os limites do discernimento e da política liberal 
implementada no Brasil no século XIX. De forma crítica, na peça, Martins Pena registra a conivência 
com o tráfico de escravos, numa época em que havia ideais e leis contrárias a isso. No Brasil do 
século XIX a prática escravista perdurou devido aos lucros que se obtinham com a mão de obra. 
Graças à corrupção das leis, à falta de fiscalização e à prática de favores, o tráfico de escravos foi 
encoberto dos ingleses, que pressionavam para a extinção da escravidão. Verifica-se na peça esse 
cotidiano paradoxal, as mazelas da sociedade brasileira, as relações patriarcais, a ilegalidade do 
tráfico negreiro e a omissão do Estado. Em suas peças, sob a pena do humor, Martins Pena satiriza 
os projetos nacionais e a fragilidade do sistema político-social brasileiro do século XIX. Desta forma, 
tem-se uma grande disparidade entre os ideais liberais da Europa e a sociedade brasileira, escravista 
e imperial, que temia, com as intervenções inglesas, o fim da escravidão. O acordo estabelecido com 
a Inglaterra em 1826 e a lei regencial de 7 de novembro de 1831 que tornava formalmente ilegal 
o transporte de novos escravos em território brasileiro não conseguiu banir as contravenções. O 
tráfico de escravos africanos no Brasil formava uma cadeia econômica que envolvia a prestação 
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de serviços entre os envolvidos e muitas autoridades e a sociedade. A classe senhorial buscava 
benefícios para si, preferindo escravos a trabalhadores assalariados. A proposta da classe senhorial 
no Brasil do século XIX, portanto, alimentava um discurso excludente e de exploração dos demais 
grupos. Sobre a escravidão, por exemplo, se defendiam afirmando que o fim do sistema ocasionaria 
um colapso da economia do Brasil. 
Palavra-chave 1: Sociedade escravocrata 
Palavra-chave 2: Liberalismo e escravidão 
Palavra-chave 3: Martins Pena 
Palavra-chave 4: Teatro

André Winter Noble (UFRGS) Cicatrizes e Lusórias

Sobre o registro maquínico, fotográfico, sobras humanas: imagens de onze mulheres reveladas em 
preto e branco [a mesma moça; uma mulher diferente a cada retrato, um corpo feminino distinto 
a cada piscadela] e linhas traçadas por elas mesmas: camadas de azul (cor atribuída ao celestial 
e reivindicada em voz grave pelo gênero masculino). No entanto, cada uma das mulheres e cada 
uma das linhas de cor, convertidas gradualmente em camada, se expõem em quadros diferentes. 
Referimo-nos à série de fotografias/pinturas/desenhos (que trataremos aqui como fotopinturas) 
intitulada Pintura Habitada, obra realizada em 1975 pela artista portuguesa Helena Almeida 
(Lisboa, 1934). Série de obras que, consideraremos aqui como o políptico inaugural desta artista 
que, na época de sua mostra, já revelava a potência de suas futuras criações. Consideramos, 
portanto, o políptico Pintura Habitada (1975) [o primeiro conjunto desta obra-série composta 
por 11 fotografias p/b de dimensões variáveis, com intervenções em tinta acrílica] como a pedra 
fundamental da obra desta artista plástica e trazemos, para ajudar a arquitetar este lugar-de-
pensamento, três poemas (considerados aqui como um tríptico) de “dimensões variáveis” (Grafia 1: 
13 versos; Grafia 2: 6 versos; Grafia 3: 14 versos) da poetisa portuguesa Fiama Hasse Pais Brandão 
(Lisboa, 1938 – 2007) cuja mostra inicial ocorreu junto à Poesia 61, revista de vida breve, com raras 
e densas edições dedicadas à poesia lusitana. Lá, com o conjunto de poemas intitulado , Fiama Hasse 
Pais Brandão já revelava a potência de suas futuras criações. Lá, encontramos, somados a outros 
onze poemas, os três poemas intitulados Grafia 1, Grafia 2 e Grafia 3, poemas [aqui considerados 
como um tríptico] cujo desenho muscular só se alcança através do árduo exercício com a linguagem, 
do contínuo esfaimar e saturar o significante, do ininterrupto distender e desentesar do significado, 
e vice-versa. Fiama Hasse Pais Brandão, assim como Helena Almeida com sua Pintura Habitada, 
nos permite pensar os três poemas intitulados Grafia, tanto como um tríptico, quanto como a pedra 
fundamental de sua Obra poética, produção multidimensional na qual cada palavra e letra grafo-
erigida, cada verso arquitetado, nos expõem infinitas aberturas e passagens de dimensões variáveis 
para adentrar cada corpo vocabular. Através deste texto, portanto, propomos pensar esses dois 
conjuntos de obras inaugurais de duas mulheres pensadoras portuguesas, lisboetas, nascidas nos 
anos trinta do século XX e cuja espessa produção verbo-visual se debruça sobre o fazer poético, o 
fazer político da artista-escritora mulher em Portugal e, sobretudo por terem elas testemunhado a 
ditadura salazarista, a qual foi maquinada e concretizada em 1933 e desmoronada com a revolução 
de 25 de abril de 1974. 
Palavra-chave 1: Fiama Hasse Pais Brandão 
Palavra-chave 2: Helena Almeida 
Palavra-chave 3: Verbo-visualidades

Isamabéli Barbosa Candido (UFRN) Adaptação interartes em Querô, uma reportagem maldita

O presente estudo propõe discutir e refletir sobre as adaptações da obra Querô, uma reportagem 
maldita, de Plínio Marcos e, consequentemente, a relação entre literatura e outras artes. Segundo Danto 
(2012, p. 135) “[...] A arte já não era considerada uma história de progressivas metamorfoses, mas um 
conjunto de diligências fluidas, polimorfas, difusas e entrelaçadas, em constante transformação [...]. 
Para tanto, a pesquisa toma como corpus o romance Querô, uma reportagem maldita (1992), o texto 
dramatúrgico, de mesmo título, elaborado pelo próprio Plínio Marcos (2003) e o espetáculo, adaptado 
pelo Grupo Galpão folias D’Arte (2009), dirigido por Marco Antônio Rodrigues “que nos permitem uma 
fecunda reflexão sobre as artes e seu papel na composição de um ‘imaginário artístico’ que alimenta 
o diálogo ‘inter artes’ (DA SILVA, 2010, p. 11). Assim, questiona-se o fato de em diferentes momentos 
existir a necessidade de trazer à tona o Querô, e, por tanto, as diversas adaptações. A resposta pode 
vir como uma vontade de acompanhar os novos processos de significações que esta obra oferece ao 
público. Dessa maneira, há a necessidade de atualizar a forma e a ideia central do texto de Plínio, 
por isso, a adaptação para diversas mídias como uma necessidade de renovar a história mediante a 
exigência do contemporâneo. Falar sobre o elo entre literatura e outras artes é impreterivelmente 
alavancar discussões ainda não bem resolvidas, sobretudo no que se refere às aproximações e 
características de cada arte produzida quando em relação umas com as outras. Nesse ínterim, é 
importante ressaltar que o contato aqui estabelecido entre as artes traria para o debate o vínculo 
entre a literatura dramática, bem como o romance e o espetáculo, para assim, sugerir uma leitura 
ampla sobre esses encadeamentos e proporcionar uma análise que tenta compreender e interpretar as 
sugestões ofertadas pelo processo de adaptação entre as obras. Desse modo, empreende-se um estudo 
através do processo de adaptação que envolve as diversas tendências que caracterizam as artes de 
um modo geral, uma vez que Querô abre um diálogo entre textos e mídias distintas. “Intermidiático, 
portanto, designa aquelas configurações que têm a ver com um cruzamento de fronteiras entre as 
mídias e que, por isso, podem ser diferenciadas dos fenômenos intramidiáticos assim como dos 
fenômenos transmidiáticos” (RAJEWSKY, 2012, p. 18). Para tanto é importante conceituar também o 
termo adaptação e intermidialidade a partir dos estudos desenvolvidos por Linda Hutcheon (2011); 
Thais Flores (2012), Clüver (2006), Muller e Scamparini (2013), entre outros. 
Palavra-chave 1: adaptação 
Palavra-chave 2: interartes 
Palavra-chave 3: relações 
Palavra-chave 4: literatura

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Adriana Monteiro Mendonça (UNEMAT) Natureza e cultura no trágico de José de Mesquita

Esta comunicação busca esclarecer um aspecto do trágico no conto “Magia do Luar” de José de 
Mesquita, do livro A Cavalhada (1927): o choque natureza e cultura. José Barnabé de Mesquita (1892-
1961) nasceu e morreu em Cuiabá, foi jornalista, advogado, romancista, contista e historiador. Publicou 
mais de trinta livros, nas áreas de história, genealogia e ficção (romances, contos, novelas) e poemas. 
Das obras ficcionais, destacamos seu único romance Piedade (1937) e os três livros de contos: A 
cavalhada (1927), Espelho das Almas (1932) e No tempo da cadeirinha (1946). Ocupou a cadeira nº 
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7 da Academia Mato-grossense de Letras que ele fundou em 1921 e exerceu a função de Presidente 
até seu falecimento. Entendemos, conforme Nietzsche (1844-1900), que a dinâmica do trágico se 
sustenta na tensão Dionísio e Apolo e no viver com intensidade: um sim a vida, apesar de todos os 
problemas que não devem ser escamoteados, mas absorvidos com alegria, até dos sacrifícios, porque 
são reveladores da vida na sua inteireza. Para Aristóteles, a tragédia, inspirando pena e temor, opera 
a catarse própria dessas emoções. No entanto, para Nietzsche, para aclarar o mito trágico, deve-se 
procurar o prazer a ele peculiar na esfera esteticamente pura, sem qualquer intrusão no terreno da 
compaixão, do medo, do moralmente sublime. E é isto que Mesquita acaba fazendo, aproximando-se 
mais de Nietzsche do que de Aristóteles. A embriaguez dionisíaca é suscita pela natureza e o mito 
apolíneo absorve a cultura que racionaliza a natureza. Nesse processo é que se revela nossa condição 
trágica. Nietzsche está ligado à tentativa moderna de remitologização da cultura. Talvez o momento 
mais significativo nesse sentido esteja na visão do sátiro como ele identifica em O Nascimento da 
Tragédia ou Helenismo e Pessimismo. O coro de sátiros é a imagem mais verdadeira, mais real, mais 
completa da existência (coisa em si), em oposição ao homem culto (aparência), embora este se 
considere a única realidade. A imagem do sátiro, para os gregos, era acompanhada pela visão de uma 
natureza ainda não maculada por forma alguma de conhecimento, ainda não lavrada por qualquer 
forma de cultura. Representava, pois, o sátiro, o tipo primigênio do homem, a expressão das suas 
emoções mais altas e mais fortes, o sonhador entusiasta que cai em êxtase na presença do deus, a voz 
profunda da natureza que proclama a sabedoria. O homem culto, diante dele, torna-se uma caricatura 
mentirosa. No conto “A magia do luar”, o protagonista, por aspiração à natureza, refugia-se no campo, 
mas a memória dos atrativos urbanos se lhe insinua, não em si, mas porque o protegem dos clamores 
mais profundos da sua sensibilidade em contato com a natureza. Dizendo de outra forma, a natureza 
desperta perspectivas perigosas à cultura, mas ao apelo da própria cultura se revela a contradição 
trágica. Emilio resolve se casar: se o amor é fruto da natureza, o casamento é fruto da cultura; se 
o amor é dionisíaco, o casamento é apolíneo e apesar da ligação entre ambos, digamos assim, sem 
catástrofes permanece sua essência trágica. 
Palavra-chave 1: trágico 
Palavra-chave 2: catarse 
Palavra-chave 3: natureza 
Palavra-chave 4: cultura

Dante Gatto (UNEMAT) A dialética do trágico

Esta comunicação ambiciona, de forma concisa e abrangente, circunscrever dialeticamente a situação 
trágica da condição humana. Deu-se andamento as reflexões por meio das evidências míticas do 
princípio, na religião dionisíaca, em um mundo homogêneo, e como se conquistou a solidão da 
individualidade pela produtividade do espírito, como argumenta Lukács (A teoria do romance). A 
solidão é salientada enquanto essência do trágico. A religião, por sua vez, se configura como uma 
resposta, um sintoma, da nostalgia humana do paraíso perdido que, de uma forma ou de outra, todas 
as religiões se voltam. Tal questão é acompanhada da reflexão em torno do nascimento da tragédia 
e do drama no convívio mítico de Dioniso e Apolo nesse processo, como pensou Nietzsche. A tensão 
do sentimento de incompletude e o desejo de unidade criaram condições propícias à ideia do Deus 
único. De tal tensão surgem as máscaras sociais e a consciência da impotência que não encontra 
limite, suscitando, pois, uma aproximação com a onipotência. Pensou-se a transformação operada na 
religiosidade do mundo arcaico ao domínio cristão, notadamente com Eliade (O sagrado e o profano), 
bem como o surgimento das demais instituições nesse processo, a palavra, a cidadania e a democracia, 

como básicas a tal reformulação, fundamentalmente a ideia que se tem de Deus. Neste ponto, 
Nietsche (Nascimento da tragédia, Genealogia da moral e Ecce homo) serviu como argumentação. 
A questão crucial que permeou as reflexões foi o avanço da racionalidade até ao racionalismo das 
ambições burguesas, em detrimento, como se defendeu, a nossa natureza irracional como está no 
pensamento de Miguel de Unamuno (Do sentimento trágico da vida). Queremos dizer que se a razão 
absorve o sentimento, por vezes tensamente, o que configura a nossa condição trágica, o racionalismo 
afoga o sentimento em nome de valores pragmáticos da sociedade voltada para o consumo e o 
lucro. Ora, da individualidade como resultado para a sobrevivência e calcinada pela convivência, 
construímos a individualidade pressionada por forças arquetípicas, isto é, a nossa individualidade 
que anseia pelo espírito de comunidade tão confortável, que foi perdido se depara, agora, com a nova 
comunidade, reconstrução da primeira, mas tomada pelo racionalismo, muito diferente da razão 
clássica. E alimentamos a própria máquina que nos escraviza o que insere mais lenha na fogueira da 
situação trágica. Ainda, refletimos a força do destino, ou seja, uma ideia de fatalidade que retornou 
na pós-modernidade, que inscreve o homem num contexto que o determina, a predestinação a ser 
isto ou aquilo, como defende Michel Maffesoli. Encaminhou-se tal reflexão, considerando a tensão 
desde sempre entre moira (destino) e anaké (necessidade). Refletiu-se o retorno do trágico na pós-
modernidade, como argumenta Maffesoli: o fim das utopias instaurou um presente eterno, conforme 
vicejava no mundo arcaico e terminamos, por fim, destacando a sabedoria trágica, tal como se 
identificou na filosofia nietzschiana. 
Palavra-chave 1: trágico 
Palavra-chave 2:  sagrado e profano 
Palavra-chave 3: religião 
Palavra-chave 4: sabedoria trágica

Dimas Evangelista Barbosa Júnior (UNEMAT) Por entre homens e bestas: o pathos trágico no 
drama Barrela de Plínio Marcos

O conjunto de dramas que integram a primeira fase criativa (1959 - 1979) de Plínio Marcos de Barros 
apresentam uma forte identidade estética baseada num trabalho aprimorado do pathos das suas 
personagens marginalizadas. O pathos nos anti-heróis plinianos é um “querer cego”, que esconde, 
atrás de todo o movimento das ações, uma realidade estática. Por meio desse elemento suas peças 
mais consagradas alcançaram a tensão dramática tão cara a uma poética que, com cenas violentas, 
lanceia, a duros golpes, o ânimo do espectador/leitor. Essa estética desperta no público a compaixão 
pelo destino catastrófico dos marginais: personagens imersas em situações-limites, rompendo, por 
isso, o tecido eufêmico das situações quotidianas banais. Estas, configuradas pelo modo dramático, são 
construídas com altas doses de paroxismo. Segundo Emil Staiger (1977), o estilo dramático apresenta 
duas modalidades de tensão: a patética e a problemática. Enquanto nalguns dramas o foco recai na 
segunda modalidade, como A casa de bonecas, de Ibsen; noutros, como em Barrela (1959) de Plínio 
Marcos, enfoca-se o patético. Enquanto o problema lança questões à mente do público; o pathos faz a 
personagem agir mediante decisões que comovem o público. Em Barrela, a impetuosidade da poética 
pliniana conduz a personagem ao erro e à condenação. A cegueira das personagens frente às estruturas 
sociais escamoteia, na concepção de liberdade, a carga fatídica do contexto de violência e pobreza. Para 
Rainério dos Santos Lima (2008), essas personagens representam “sujeitos violentados”, uma vez que 
seus diálogos são caracterizados linguisticamente por uma interioridade fragmentada na naturalização 
diária da violência de suas vidas desoladas no abjeto e na miséria. Assim, observamos que essas 
personagens são movidas por pathos originados no ódio que visa à destruição do outro, como modo 
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de modificar o status quo. Contudo, ao atingir esse intento, o pathos alcança um vazio existencial 
que confirma a nulidade da selvajaria gratuita em que desagua o quotidiano absurdo numa cela de 
prisão. Raymond Williams (2002), em Tragédia moderna, argumenta que a temática da violência 
surge na dramaturgia quando o homem é exposto, “nu”, face à tempestade que ele mesmo criou. Esse 
ser concentraria suas energias primárias no isolamento e, quando se relacionasse com outro ser, 
explodiria o conflito violento e autodestrutivo. Porque o meio verbal dialogal encontra-se fraturado, 
as trocas intersubjetivas desaguam em embates, nos quais seus impulsos de desejos, impregnados 
de potencialidade destrutiva e autodestrutiva, conformam-se como um “desejo de morte”, em que 
a violência se naturaliza. A morte acompanha a satisfação do desejo, uma vez que o sujeito isolado 
realiza-se ao aniquilar o Outro. Esse fenômeno é chamado pelo teórico como “tragédias das relações 
destrutivas” e está muito presente em Barrela. Baseada em fatos reais, o drama faz referência ao abuso 
sexual que um jovem sofre por detentos, ao ser posto em cela por policiais negligentes. Na obra, a 
iminência da curra instala na cela uma atmosfera de desespero por causa da possibilidade reiterada de 
aniquilamento pelo ato traumatizante. Assim, nesta comunicação, analisaremos a versão de 1980 de 
Barrela, enfocando a configuração do pathos das personagens. 
Palavra-chave 1: Trágico 
Palavra-chave 2: Pathos 
Palavra-chave 3: Plínio Marcos

Claudiomar Pedro da Silva (UNEMAT / SEDUC-MT) As peças psicológicas de Nelson Rodrigues e 
a incompletude humana

A arte, seus aspectos e sua expressão é uma das maneiras de conhecermos o ser humano situado 
no mundo. Nessa perspectiva, muitos escritores abarcam o universo das construções psicológicas 
em suas produções. Nelson Rodrigues o faz com maestria em suas peças ao explorar o universo 
psicológico de modo bastante particular, mergulhando nas profundezas sombrias das personagens, 
na tentativa de trazer à tona suas ansiedades, desejos, inquietudes e a busca contínua, e às 
vezes vã, pela plenitude. Pelo viés da ficção Nelson Rodrigues faz uma investigação da psique 
humana ao abordar os problemas ligados à intimidade mental e à sensação de incompletude das 
personagens por ele construídas, expressando maneiras de entender os homens e o modo de 
vida na modernidade. Avaliando a amplitude do fenômeno artístico, assim como a grandeza da 
existência humana descritos pela ciência o nosso objetivo é investigar e identificar os elementos 
que constituem a construção das personagens psicológicas e o que elas revelam de si, o que fazem 
e o que dizem ao seu respeito, nas peças teatrais da literatura dramática brasileira do dramaturgo 
Nelson Rodrigues: A mulher sem pecado (1941); Vestido de noiva (1943) e Viúva, porém honesta 
(1957). Essas peças ganharam relevo nos estudos literários e culturais no Brasil, já que as produções 
abarcam o universo das construções psicológicas em diálogo com o ser humano, seus conflitos e 
sua postura social. A Mulher Sem Pecado apresentada a audácia psicológica, já que o protagonista 
Olegário atua sob pressão e fica próximo de romper a censura do consciente. A ambiguidade das 
personagens provocada pela constante dúvida e desconfiança de Olegário quanto a fidelidade de 
sua esposa, mergulhado na loucura que ele mesmo teceu. Em Vestido de Noiva, Alaíde não mede 
esforços para contar sua história após ter sido atropelada e levada a um hospital em alucinação, com 
perda da memória e muitas dores. A protagonista ativa a memória em plena alucinação e se lembra 
de sua vida desde o momento em que leu o diário de uma cafetina, Madame Clessi, que morava na 
casa para a qual havia se mudado recentemente. A comédia Viúva, porém honesta exibe as fraquezas 
do ser humano, uma vez que exibe uma viúva que aparentemente seria “honesta” mantendo a 

fidelidade à memória do finado marido. A trama é marcada de assédios, ameaças ciúmes e poder. As 
personagens experimentam o processo de mudanças de si em relação ao que as rodeiam, levando-as 
a aproximações e distanciamentos propiciados pelo tempo e espaço nas tramas. 
Palavra-chave 1: Teatro Moderno 
Palavra-chave 2: Nelson Rodrigues 
Palavra-chave 3: Incompletude

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Fernanda Nardy Bellicieri (Universidade Presbiteriana Mackenzie) A experiência do teatro de 
arquivo e o corpo-texto

O trabalho busca apresentar um método autoral de criação: o Teatro de Arquivo, derivado 
essencialmente de práxis em pesquisa e da pesquisa enquanto práxis, no Laboratório de Humanidades 
Digitais (Lhudi) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O laboratório é fruto de quinze anos 
de um processo de colaboração intelectual, mediada por dispositivos tecnológicos, na produção 
artística, cultural e científica, na universidade. Vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação, Arte e História da Cultura, o Lhudi tem como objetivo disponibilizar infraestrutura 
tecnológica e capacitação teórico-reflexiva para produção de espaços de intersecção entre a linguagem 
digital e as humanidades. O conceito Teatro de arquivo, método em questão, diz respeito à composição 
cênica mediada por software gerativo, via algoritmo, operado em tempo real através da utilização de 
uma base prévia de dados que, apesar de sua raiz ancorada no analógico e portanto na distinção entre 
códigos (verbal, visual e sonoro), em ambiente digital indistinguem-se e se desierarquizam; afinal, 
estejamos lidando com imagens, sons, ou textos, todos, transcodificados, tornam-se arquivos. Assim, 
os elementos de composição da obra performativa tornam-se variáveis algorítmicas que só se farão, 
de fato, resultado cênico, no tempo-espaço performático atual, aqui e agora. O método do Teatro de 
Arquivo é uma resultante direta da intervenção tecnológica na arte performativa e do uso algortmico 
da cena, agora, em sua máxima potencialidade de expansão, enquanto corpo cênico, ambiência que 
responde, em sua totalidade, ao dado do agora, ao tempo atual, via software. 
Palavra-chave 1: corpo 
Palavra-chave 2: arquivo 
Palavra-chave 3: texto  
Palavra-chave 4: cena

Thainá Aparecida Ramos de Oliveira (UNEMAT) Antropomorfização e zoomorfização em Fazenda 
Modelo (Chico Buarque), “Disparada” (Geraldo Vandré) e “Admirável Mundo Novo (Zé Ramalho)

O interesse pela relação homem e animal não é algo novo e muito menos restritivo ao viés ativista, 
pois trata-se de uma vasta área do saber que inclui campos de investigações diversos, como a filosofia, 
arte, estudos culturais, políticos, sociais, entre outros. Na literatura e na arte, encontramos inúmeras 
produções que colocam os animais assumindo posturas humanas ou humanos se metamorfoseando 
em animais, como forma de crítica social. Pensando nessas questões, o presente trabalho propõe 
apresentar, pelo viés do comparatismo literário, a inter-relação temática entre a obra Fazenda Modelo 
(1975), de Chico Buarque e duas canções brasileiras, Disparada (1966), de Geraldo Vandré e Admirável 
gado novo (1979), de Zé Ramalho, todas as produções deram-se durante o período militar e utilizam 
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a comparação do ser humano ao gado. Fazenda Modelo é uma alegoria do Brasil em que todos os 
personagens são bois e vacas, assumindo posições humanas através de uma ambientação que remete 
ao cenário brasileiro da época. A letra da canção Disparada narra a história de um homem que toma a 
consciência da sua vida, pois sai da condição de boi para se tornar boiadeiro. A metáfora “Na boiada já 
fui boi, mas um dia me montei”, associa uma ideia de que pertencer à boiada é sinônimo de submissão. 
Na música Admirável gado novo, vemos o homem sendo tratado como gado, vivendo de promessas de 
que as coisas irão mudar, mas que no fim continua à mercê da política ditatorial. O refrão da música 
“Êh, ô, ô, vida de gado/Povo marcado/ Êh, povo feliz!”, é o espaço que a imagem de boi se constitui de 
forma mais incisiva. Se formos buscar ao longo da história, veremos que há inúmeros textos que se 
valeram da imagem bovina para representar a sociedade daquele período político. As simbologias do 
gado e seus similares estão comumente associados à ideia de trabalho, bondade, sacrifício, pois, em 
algumas sociedades, ele é visto como um ser sagrado. No texto, Não é conversa mole para boi dormir, 
a autora Regina Zilberman (2002) traz a imagem histórica por traz da figura do boi, que desde o Brasil 
colônia representou uma peça muito importante na economia do país. Nas obras escolhidas para 
análise, temos a comparação entre homem e animal, resultado da opressão do regime político vigente. 
No afã dessa questão, ser gado significa estar na posição de oprimido e ter suas forças aniquiladas 
pela forma de organização social. Desse modo, o trabalho visa mostrar, através da inter-relação entre 
literatura e música, como esses espaços semióticos constroem a crítica sócio-política de uma época, 
discutindo acontecimentos que marcaram a sociedade brasileira por meio de metáforas. 
Palavra-chave 1: Antropomorfização 
Palavra-chave 2: Zoomorfização 
Palavra-chave 3:  Literatura e Música 
Palavra-chave 4: Arte e política

Reila Márcia Borges Rodrigues (UNEMAT) Do riso à crítica: Auto da Compadecida e Farsa da Boa 
Preguiça de Ariano Suassuna

Apesar de dizer, em entrevistas e comentários, que seu teatro não possui uma essência política, 
observa-se nos textos teatrais de Ariano Suassuna um comprometimento com o país, com seu 
povo; uma preocupação com a desigualdade e com a corrupção que assolam o Brasil. O texto 
do dramaturgo paraibano estabelece uma conexão implícita aos seus ideais de justiça e de 
humanidade; as injustiças sociais provocadas pela desordem pública e pela corrupção são, 
claramente, expostas e criticadas nos discursos de suas personagens, bem como nas situações 
em que estão inseridas. A aparente simplicidade do enredo, das situações dramáticas, esconde 
um compromisso com a sociedade nordestina, mas é preciso ter um olhar atento para perceber 
que em sua comédia habita uma crítica audaz. Auto da Compadecida possui um parentesco com 
gêneros antigos, pois Oscar (1971, p. 09) destaca que é possível enquadrá-la na “tradição das 
peças da Alta Idade Média, geralmente designadas como Os Milagres de nossa Senhora (do Séc. 
XIV), em uma história, às vezes muito profana, o herói em dificuldades apela para nossa senhora, 
que comparece e o salva, tanto no plano espiritual como temporal”. Quanto à forma, suas peças 
aproximam-se dos autos de Gil Vicente, bem como do teatro espanhol de Séc. XVII; também é 
possível encontrar algo em comum com a comédia dell’arte, tanto no desenvolvimento da ação 
como na concepção das personagens. Em Farsa da boa preguiça, o dramaturgo acrescenta que 
os poetas e os artistas têm a sorte de poder unir o trabalho escravo com o trabalho criador em 
uma só atividade, e é isso que tenta mostrar, através do personagem Joaquim Simão, o poeta 
“preguiçoso”. Porém, o que Suassuna explicita no texto é que as desigualdades existem e devem 

ser combatidas, que essa “preguiça” do protagonista é um ócio criador, que acaba sendo, de algum 
modo, um ato subversivo. As linhas temáticas da peça aparecem de forma antagônica, a saber, 
pobreza /riqueza; popular/erudito; trabalho/preguiça, céu/inferno, morte/vida, sem olvidar, a 
moral cristã, evidenciada pela constituição da família, fidelidade no matrimônio e a fé. Suassuna 
faz a apresentação da peça Farsa da boa preguiça dizendo que os poetas e os artistas têm a sorte 
de poder unir o trabalho escravo com o trabalho criador numa só atividade, e é isso que tenta 
mostrar, através do personagem Joaquim Simão, o poeta “preguiçoso”, um problema que não é só 
brasileiro, mas humano. Outro problema que o dramaturgo tenta tocar na peça é a existência de 
dois “Brasis”, definindo, no prólogo da peça, esses “Brasis”, relacionando as dicotomias de um país 
em constante contradição. 
Palavra-chave 1: Teatro brasileiro 
Palavra-chave 2: Ariano Suassuna 
Palavra-chave 3: Política

Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT) Mito, História e Política em Os Degraus (Augusto Sobral), 
Gota D’água (Chico Buarque e Paulo Pontes) e A berlinização ou partilha de África (Aíto de Jesus 
Bonfim): um estudo sobre os teatros português, brasileiro e são-tomense

Dramaturgos do moderno teatro de língua portuguesa revitalizaram mitos para representar 
momentos angustiantes em seus países, aspecto que também colaborou à conquista da unidade 
no enredo da ação, atingindo o impacto estético desejado. Nessa direção, algumas produções 
(re) significaram o mito em discussões socioculturais e políticas, revendo conceitos e atribuindo 
fôlego às novas formas de pensamento. Entre as exemplaridades, pode-se apontar Os degraus 
(1964), Gota d’água (1975) e A Berlinização ou Partilha de África (1985), textos nos quais se 
identifica a denúncia social frente a situações calamitosas que forjaram lugares indevidos 
na história oficial. No lastro do mito de Prometeu, Os degraus é uma peça que constrói uma 
interpretação da sociedade portuguesa de 1960, momento de intensa censura e opressão social, 
pois as personagens estão movidas pelo sentimento de repulsa ao Capitalismo e desejo pela 
propagação do Socialismo. Gota d’água expõe a representação de uma típica tragédia brasileira, 
em que a personagem protagonista comete o infanticídio e se suicida por envenenamento, 
em uma alusão ao mito de Medéia, inserida em uma comunidade explorada pelo sistema. A 
Berlinização ou Partilha de África ficcionaliza a Conferência de Berlim, congresso que reconfigurou 
geograficamente o Continente Africano em fins do Século XIX, culminando na conclusão de que 
o mito de Tarzan representava a superioridade do branco sobre o negro, da Europa sobre as 
demais nações. Os degraus, Gota d’água e A Berlinização partilham concepções que se aproximam, 
pois o Capitalismo é tomado como atentado social, cujo combate poderia custar a própria vida. 
Desse modo, as personagens denunciam uma das faces sociais que ganhou relevo no Século XX: a 
instalação desse Capitalismo que se manifestou como uma experiência radical, violenta, predatória 
e impiedosamente seletiva. Foi um período histórico em que se viu claramente a acumulação de 
capital, mediante a drenagem de renda da classe subalterna, em que o rico adquiria mais poder 
de renda e o pobre chegava ao estado de calamidade, em um fluxo que seguia a transferência de 
renda de baixo para cima. Essas tragédias modernas atribuíram novos significados aos mitos, 
diante da construção histórica de dias atuais que marcaram a história dos povos africanos, de 
Portugal e do Brasil. Em Portugal, a década de 1960 foi considerada os anos de chumbo, uma vez 
que a sociedade sentia os impactos do governo salazarista, que calou a voz do país e suas colônias. 
No Brasil, os anos de 1970 sofreram as consequências do Ato Institucional nº 5, que instaurou a 
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Censura como instituição e selou o caminho de uma sociedade que viveu às sombras do silêncio. 
Em África, na década de 1980, os países de língua oficial portuguesa (e não só) colhiam os frutos 
das independências, conquistadas em meados da década anterior, quando a busca pela identidade 
debatia-se nos processos de descolonização. As peças teatrais de Sobral, Buarque e Bonfim 
revitalizam mitos em espaços políticos distintos, permitindo o estudo de temáticas entre as 
literaturas portuguesa, brasileira e são-tomense, bem como a análise de fronteiras culturais entre 
o teatro grego e o de língua portuguesa. 
Palavra-chave 1: Teatro português 
Palavra-chave 2: Teatro brasileiro 
Palavra-chave 3: Teatro São-Tomense 
Palavra-chave 4: Mito, História e Política

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Sidnei Boz (UNEMAT – PPGEL) Uma representação teatral da Angola pós-colonial: a revolta da 
casa dos ídolos e Aná, Zé e os escravos

Uma representação artística de Angola criada pela comparação entre as obras A Revolta da casa 
dos ídolos de Pepetela e Ana, Zé e os Escravos de José Mena Abrantes, peças teatrais do recente 
pós-colonialismo angolano é o tema que procuramos desenvolver. Estes textos escritos em um 
momento quando a identidade nacional era uma das principais demandas, envolvem uma relação 
entre história, poesia, utopia e imagem que emergem na relação entre literatura e teatro de forma 
exuberante, procurando caminhos para Angola nos anos posteriores a sua independência quando 
ainda buscava os rumos da nação. A Revolta na Casa dos Ídolos de 1979 trata dos primórdios da 
formação de Angola, quando da chegada dos portugueses no antigo Reino do Congo, contando as 
aventuras do herói Nanga, líder de uma revolta popular contra o Rei e seus apoiadores portugueses, 
numa história marcada pela tradição cultural. Em Ana, Zé e os Escravos de 1980, o entrecruzamento 
das histórias de uma mercadora de escravos e de um ladrão português que ajudava os pobres 
é trazido ao palco. Os atos heroicos que se fazem presentes nas duas peças, as quais podemos 
considerar dramas históricos, que desta forma tomam o passado como ponto de partida para 
entender o presente, propiciam representações belíssimas que procuraremos apresentar em uma 
análise comparatista, especialmente norteada pelas mensagens de esperança no futuro, intimamente 
relacionado com aquele momento vivido por Angola e o devir da nação. O teatro, por apresentar 
a ação dos personagens, aproxima o grande mundo - o mundo da plateia, que se vê representado 
no pequeno mundo - o mundo do palco, e assim pode fazer-se expressar de maneira mais eficiente 
e interativa, principalmente no seu viés político como observamos nestas obras. Neste sentido, 
estas peças de teatro político apresentam relações palco-plateia de intervenção em prol de ideias 
socialistas, que através da arte se fundem ao espetáculo. Estes ideais tomam corpo e levam à cena 
os motivos dos dois dramaturgos que observam esse momento histórico e assumem para si a tarefa 
de fazer e apresentar a arte para o público, e desta maneira refletir sobre a tradição, os costumes 
e os problemas sociais. Procuramos assim, fazer um estudo da relação da cultura com a arte e a 
sociedade, através do diálogo entre teatro e literatura, e o engajamento político de seus autores que 
mesmo no cenário de dificuldades que contextualizamos, veem a mudança por meio do belo, como 

podemos perceber no excerto do poema de Agostinho Neto que finaliza Ana, Zé e os Escravos: “nós 
mesmos / nós vamos em busca de luz / os teus filhos Mãe / (todas as mães / cujos filhos partiram) / 
vamos em busca da Vida!)”. 
Palavra-chave 1: Teatro Angolano 
Palavra-chave 2: Pós-Colonialismo 
Palavra-chave 3: A Revolta da Casa dos Ídolos 
Palavra-chave 4: Aná, Zé e os Escravos

Bento Matias Gonzaga Filho (UNEMAT) Cenas de cinema em “Construção” de Chico Buarque de 
Holanda

A proposta desta comunicação é investigar e discutir a imagética cinemática, que acredito estar presente 
nas letras das canções do compositor brasileiro Chico Buarque de Hollanda. Para tal intento, entre tantas 
composições do artista possíveis de serem lidas sob esse prisma, tomarei como objeto de investigação 
aqui apenas a canção “Construção”. Utilizo a expressão imagética cinemática com o intuito de explicitar 
que as análises a serem feitas estarão voltadas para a percepção de cenas de cinema na escrita do artista. 
Para melhor iluminar o conjunto de representações das imagens e entendê-lo na articulação cinemática é 
importante a leitura da obra A Philosophy of Cinematic Art, de Berys Gaut (2010). O filósofo esclarece que 
a filosofia do filme mostra-se como parte consolidada da estética, abarcando um grupo bem definido de 
questões, as quais são de grande importância para a conceituação do cinema como narração cinemática. 
Cinema is the medium of the moving image. In the etymologically rooted sense of the word, ‘cinema’ is 
related to the notion of kinematics, the study of things that move. ‘Movies’ and ‘motion pictures’ are terms 
that capture the phenomenon: we are discussing pictures that move. Moving images come in many kinds, a 
fact of which it has been easy to lose sight until recently, given the dominance of traditional photochemical, 
celluloid-based film for most of the period in which moving images have been subject to theorising. 
(GAUT, 2010, p.1) Entendendo o cinema como o meio da imagem em movimento, “study of things that 
move”, como propõe Gaut, pode-se percebê-lo então como narrativa cinemática. Esclarece-se, então, o 
uso da expressão imagética cinemática: a imagética que vem carregada de cenas de cinema (imagens que 
se movem). Octavio Paz (2012) abre a possibilidade do exercício diferenciado de ordem psicológica na 
percepção da imagem. O poeta, crítico e teórico abre novos horizontes e exercita outros olhares sobre a 
concepção da imagem: A unidade da imagem deve ser algo mais que a unidade meramente formal que se 
dá nos contrassensos e, de modo geral, em todas as propostas que não significam nada ou que constituem 
simples incoerências. Qual pode ser o sentido da imagem, se em seu interior vários e díspares significados 
lutam entre si? [...] Trata-se, então, de uma verdade de ordem psicológica... (PAZ, 2012, p.113) A procura 
da unidade da imagem nas canções de Chico Buarque, para além do formal e dos contrassensos, passa 
pelo exercício do conhecimento de mundo e pelas memórias imagéticas e emotivas proporcionadas pelo 
cinema. Esse processo idiossincrático é fundamental para perscrutar a imagética cinemática e evidenciar a 
verdade psicológica das imagens em movimento, guardadas nas letras do compositor. Verdade psicológica 
essa, tão bem esclarecida e entendida por (EISENSTEIN, 2002, p.21): “Uma obra de arte, entendida 
dinamicamente, é apenas este processo de organizar imagens no sentimento e na mente do espectador”. 
No poema ou na letra de uma canção a palavra não é apenas signo, o fenômeno da imaginação, organizada 
na mente do leitor, atinge intensa pluralidade de cenas e proposições. 
Palavra-chave 1: Cenas 
Palavra-chave 2: Cinema 
Palavra-chave 3: “Construção” 
Palavra-chave 4: Chico Buarque
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Palmireno Couto Moreira Neto (UFRJ) “A magia do relato: literatura e cinema na obra de Borges”

Em uma conversa com Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges sentenciou: “En cinematógrafo 
somos lectores de Madame Delly.” Embora a alusão à obra dos irmãos Petitjean de La Rosière soe 
condenatória, o próprio Bioy Casares indica que o interesse de Borges pelo cinema permite interpretá-
la “como un juicio sobre el cine que se había hecho, no sobre el cine posible”. De fato, um frequentador 
constante de salas de cinema, Borges demonstrava o fascínio característico de uma geração que 
acompanhava os desdobramentos de uma linguagem logo comparada a outras formas de expressão 
artística. As referências ao cinema aparecem muito cedo na sua obra. Em 1920, durante uma viagem 
da família à Europa, as qualidades de um “film cinemático” são evocadas em uma metáfora no poema 
Insomnio, impresso na revista Grecia. Nos anos seguintes, o cinema é mencionado em diversos ensaios. 
No principal deles, “El cinematógrafo, el biógrafo”, publicado em 1929, Borges debate, a partir de 
uma questão semântica, as possibilidades de representação através da nova arte. Entre 1931 e 1945, 
em algumas resenhas publicadas em Sur, revista fundada por Victoria Ocampo, ele aborda temas 
relacionados à narrativa cinematográfica. De certa forma, recorre ao cinema nesses artigos para 
problematizar a própria narração. É o que nota Edgardo Cozarinsky: “El cine (más bien una idea de 
cine) aparece asociado en Borges a la práctica de la narración, aun a la posibilidad misma de abordar 
la narración.” Desse modo, Borges, no papel de crítico de cinema, entretece textos fílmicos e literários 
e analisa procedimentos envolvidos na construção de um relato. Durante esses anos, as menções de 
Borges à produção cinematográfica ultrapassam as resenhas escritas especificamente sobre o assunto. 
Em Nuestras imposibilidades, o desinteresse do público argentino por Aleluia (Hallelujah, 1929) e 
a reação da plateia local diante de uma cena de Paixão e sangue (Underworld, 1927) são apontados 
por ele como exemplos de alguns traços daquilo que considerava como o “argentino ejemplar” dos 
centros urbanos. Do mesmo modo, em Historia de la eternidad (ensaio publicado no livro homônimo 
em 1936), a atriz americana Miriam Hopkins é elencada em uma explicação sobre o mundo das ideias 
de Platão, a cuja filosofia seria possível remontar a primeira noção de eternidade discutida no ensaio. 
Já em Los traductores de las 1001 noches, publicado no mesmo livro, compara um dos tradutores 
de “las Noches” à censura norte-americana: “Lane es un virtuoso del subterfugio, un indudable 
precursor de los pudores más extraños de Hollywood.” Além dessas remissões, Borges inclui o cinema 
no debate de questões literárias. Em “La postulación de la realidad”, publicado em Discusión, trata 
de diferentes métodos de apresentação da realidade através da literatura e inclui o diretor austríaco 
Joseph von Sternberg entre os representantes daquele que seria o modo mais difícil e eficiente. Por 
sua vez, em “El arte narrativo y la magia”, do mesmo livro, identifica a causalidade como o problema 
central da novelística e descobre uma analogia entre o procedimento mágico (tal como descrito por 
James Frazer) e a forma de construção do relato nos romances de aventura (“la novela de continuas 
vicisitudes”). Essa ordem mágica, caracterizada pelo estabelecimento de um vínculo “inevitable entre 
cosas distantes”, diferiria da ordem do “mundo real” que a “novela de caracteres” buscaria imitar. A 
diferença, entretanto, não seria de natureza. A magia, explica Borges, não contradiria a causalidade, 
mas a exacerbaria: “El milagro no es menos forastero en ese universo que en el de los astrónomos. 
Todas las leyes naturales lo rigen, y otras imaginarias. Para el supersticioso, hay una necesaria 
conexión no sólo entre un balazo y un muerto, sino entre un muerto y una maltratada efigie de cera”. 
E aponta: “Esa peligrosa armonía, esa frenética y precisa causalidad, manda en la novela también.” A 
semelhança poderia ser notada na disposição dos episódios em um romance: “Todo episodio, en un 
cuidadoso relato, es de proyección ulterior.” Ainda de acordo com Borges, tal procedimento mágico 
também poderia ser identificado em filmes do cinema clássico americano, tais como Underworld 
(1927), Dishonored (1931) e The Showdown (1950). Alinhada aos estudos de estética comparada, 

a apresentação abordará esse corpus heterogêneo de referências ao cinematógrafo para tratar de 
alguns aspectos da aproximação entre a arte do retórico e a arte do fotógrafo realizada por Borges, 
ressaltando as especificidades da palavra e da imagem apontadas pelo escritor argentino. 
Palavra-chave 1: Borges 
Palavra-chave 2: Literatura e Cinema 
Palavra-chave 3: Estética Comparada

Ana Luisa dos Santos Camino (UFPB) Mimesis e tragicidade na Carmen de Saura

Em 1983, o realizador espanhol Carlos Saura transpõe para o cinema a novela romântica Carmen, 
escrita pelo francês Prosper Mérimée em 1845. A história da cigana Carmen e do seu trágico encontro 
com o soldado Don José é recontada por Saura em uma realização que, tendo o texto literário como 
ponto de partida, dialoga com a ópera homônima de Georges Bizet (1875) e articula dança e música 
flamencas de modo a fazê-las centrais na estrutura fílmica. Saura concebe José como o diretor de 
uma companhia de dança Flamenca que fará uma adaptação coreográfica da Carmen, e que está em 
processo de seleção da dançarina que fará o papel-título, sendo que ele próprio fará o de Don José. 
Sua escolha recai sobre uma bailarina de nome Carmen, cujo aspecto geral lhe parece corresponder à 
descrição oferecida, no texto de Mérimée, pelo próprio Don José. Com isso, tem-se no filme de Saura a 
duplicação do par trágico, e essa coincidência entre o nome dos protagonistas de Mérimée e os atores-
bailarinos da companhia de dança é um elemento potencializador da brecha diegética que a narrativa 
sauriana instaura: os bailarinos José e Carmen envolvem-se amorosamente de modo a espelhar e 
repetir o relacionamento entre Don José e a cigana Carmen e seu desfecho trágico. Dentro dos limites 
diegéticos da narrativa fílmica, vida e arte passam a se confundir, de tal modo que, para o próprio 
espectador, a distinção entre “realidade” e ficção começa a se dar através de contornos extremamente 
sutis e ambíguos. A presença de estratégias narrativas tais como planos e/ou sequências em que as 
ações dramáticas permitem leituras condizentes com ambas as instâncias de realidade ficcional (a do 
filme e a da coreografia), foco narrativo e a identidade entre os nomes dos protagonistas permitem 
apontar, no filme Carmen, um mecanismo de problematização tanto da Mimesis quanto da própria 
realidade. Ainda, considera-se extremamente profícua a investigação desse mecanismo como um 
fator de exacerbação do efeito trágico, sobressaindo-se aí, a natureza dramática da “encenação” 
cinematográfica, ou seja, o fato de que os eventos são presentificados pela performance/realização. 
Desse modo, o espectador, que assiste ao desenrolar dos eventos, passa a ser testemunha direta da 
ação e acompanha seu decurso rumo à situação trágica em toda sua inexorabilidade e insolubilidade. 
Este trabalho analisará, enfim, o diálogo de Carlos Saura com o texto de Mérimée à luz, principalmente, 
das reflexões aristotélicas em torno da mimesis e do efeito trágico. 
Palavra-chave 1: Mimesis 
Palavra-chave 2: Tragicidade 
Palavra-chave 3: Literatura e Cinema

Thais Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF)  A telenovela mexicana sob o olhar dos 
estudos literários

As telenovelas mexicanas têm grande popularidade, em seu país de origem e em muitos lugares 
do mundo para onde são exportadas. Seus vínculos com a cultura popular ainda parecem pouco 
trabalhados, ao menos do ponto de vista literário. Porém, a presença das telenovelas no cotidiano 
da população e especialmente em seu imaginário também pode ser explorada pelo nosso campo de 
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estudos, que já incorporou de maneira interessante artes audiovisuais, como o cinema, e outras formas 
de representação performativas. Podemos traçar correspondências entre literatura, teatro e telenovela, 
que teriam como chave o melodrama. O melodrama perpassa diversos gêneros, discursivos e artísticos, 
desde os primórdios da indústria cultural, como o teatro popular, o folhetim, o cinema latino-
americano, a radionovela e a telenovela. Segundo Botton (2012), “o termo melodrama seria a junção 
de mélos (em grego, música) e drâma (ação, através do francês drame).” (p. 2). Thomasseau (2005) 
aponta que a palavra nasceu na Itália no século XVII, relacionada à opereta e ópera popular. De acordo 
com Brooks (1978), foi usada pela primeira vez por Rousseau, quando descrevia uma peça com uma 
nova expressão emocional, misturando diálogos, pantomima e acompanhamento orquestral. Barbero 
(1991) menciona que o nome surgiu na França e na Inglaterra em 1790 para denominar um espetáculo 
popular semelhante ao teatro, influenciado pelos espetáculos de feira e temas dos relatos da literatura 
oral. O senso comum pode considerá-lo exagerado, sentimentalista ou inverossímil. O que não se pode 
negar é seu imenso consumo e sua permanência ao longo de vários séculos, apesar das críticas que 
costuma receber. A telenovela mantém muitos dos temas utilizados pelo melodrama desde sua origem: 
reconhecimento, amor, injustiças, traições, vingança, temas comuns nas relações e no imaginário do 
homem. Encontramos os personagens típicos do melodrama nas telenovelas, além de características 
como maniqueísmo e final feliz moralizante. A telenovela é, certamente, uma das representações 
atuais mais destacadas e populares do melodrama. A narrativa da telenovela, relacionada ao folhetim, 
concentra elementos temporais, diacrônicos, centrados nos episódios e no suspense, que garante a 
continuidade da obra. Já o drama, relacionado ao teatro popular, está presente no instantâneo, nas 
cenas, nos diálogo, aspectos dramáticos que a envolvem. Então, a telenovela está discursivamente 
ancorada em dois antecedentes culturais importantes na tradição mexicana: o folhetim e o teatro 
popular. Pensar essas relações e abordar a telenovela mexicana sob um ponto de vista que pode ser 
considerado incomum, mais afastado dos estudos de Comunicação e mais próximo à Literatura, aponta 
possíveis diálogos entre a indústria cultural e a literatura culta. Consideramos que os consumidores 
da cultura de massas são também sujeitos ativos e que a grande popularidade dos produtos da cultura 
de massas está relacionada à construção do imaginário popular e à experimentação de sensações 
catárticas. Além disso, quando um indivíduo assiste uma telenovela com sua família, resgata um ritual 
comunitário muito antigo: presenciar encenações e representações. Para apoiar nossa reflexão, nos 
baseamos em obras de autores como Barbero (1991), Bornay (1995), Campedelli (1987), Oroz (1992) 
e Sarlo (1995). 
Palavra-chave 1: telenovela mexicana 
Palavra-chave 2: melodrama 
Palavra-chave 3: folhetim 
Palavra-chave 4: teatro popular

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

João Vicente  (UnB) Os olhares criadores de “L’élégance du Hérisson” e sua transposição fílmica

O romance de Muriel Barbery foi publicado em 2006. Apenas três mais tarde, em 2009, houve 
a adaptação para o cinema Hérrison, realizada pela diretora Mona Achache. Temos a história de 
uma concierge Renée Michel e uma pré-adolescente Paloma Josse que se cruzam por habitarem 
o mesmo prédio, porém em condições muito distintas. Renée é uma senhora de 54 anos que 
cuida de um condomínio de ricos em Paris, nesse condomínio também habitam Paloma e sua 

família, e para ele se mudará o componente catalisador de mudanças: Kakoru Ozu. Perpassam 
essas personagens o gosto pela arte, pela cultura japonesa, pelo chocolate amargo, por gatos e 
especialmente a visão crítica sobre o mundo de “anorexia afetiva” em que vivem(os), tudo isso 
encharcado em uma atmosfera de morte que assombra toda a narrativa. Mas, mais que do que a 
morte do corpo físico em si e seu momento pontual, há uma vivência da existência que espera seu 
fim, por exemplo, no trecho que trata da avó internada em um “morredouro de luxo”, forma pela 
qual Paloma se refere ao asilo. Há ainda, a morte anunciada desde o início dessa narrativa, que é 
a da própria personagem Paloma planeja seu suicídio e incêndio do apartamento dos pais no seu 
próximo aniversário. O romance nos é apresentado com várias formas de divisão, primeiramente 
temos cinco momentos que têm seus próprios títulos e se subdividem em capítulos relativamente 
curtos e que se aceleram na parte mais central da narrativa, ponto de mudanças e transições 
acontecidas pela chegada do Sr. Ozu. Dentro dessas seções se alternam (marcadas por impressões 
gráficas distintas) um romance narrado em primeira pessoa por Sra. Michel e os “pensamentos 
profundos” e “diários do movimento do mundo” de Paloma. As obras aqui em cotejo buscam 
realizar constante diálogo entre artes. No romance, temos menções a diversos filmes, à música, 
pintura e também outras obras literárias. No filme, o diálogo aparece com o desenho e a animação 
de forma profícua. Há no romance predominância da visão de Renée, inclusive com diálogos com 
o leitor e outras reflexões sobre o ato de escrever. A mudança de foco narrativa, de Renée para 
Paloma, no filme dá-se de maneira natural e autêntica. As referências metalingüísticas de Renée 
como escritora, são transpostas para Paloma atrás de sua câmera filmadora. O que temos no filme 
é o que a personagem poderia nos dar pelo olhar de suas lentes, da câmera, dos óculos ou vidro do 
aquário em que vive. Como em uma sequência da narrativa, o que é buscado em ambas as obras 
de arte é a chance de ver além de se mesmo e encontrar alguém, nos espelhos a que renunciamos 
diariamente. No romance, a projeção especular, porém autêntica, é Paloma; já no filme, Sra Michel 
é o resultado do olhar da menina que procura ver além dos espinhos daquele tão elegante ouriço. 
Assim, o olhar de cada uma das personagens, dentro dos limites e possibilidades da linguagem 
escolhida, tem papel central nas duas obras. 
Palavra-chave 1: Literatura Francesa Contemporânea 
Palavra-chave 2: Cinema 
Palavra-chave 3: Transposição

Roseli Deienno Braff (UNESP) O vestido – o romance e o filme: um paralelo

O objetivo deste trabalho é traçar um paralelo entre as duas linguagens: verbal (romance O vestido, 
de Carlos Herculano Lopes) e imagética (filme O vestido, direção de Paulo Thiago), de acordo com 
suas especificidades e distintos procedimentos de construção, destacando principais semelhanças 
e diferenças presentes nas duas obras artísticas, sobretudo, quanto ao modo de narrar já que essa 
instância constitui-se da seleção e combinação do que se quer dizer ou mostrar ao leitor/espectador 
a fim de produzir o efeito desejado pelo artista. O cineasta mineiro Paulo Thiago queria transformar 
em linguagem fílmica um dos mais conhecidos poemas de Carlos Drummond de Andrade (1902-
1987), “Caso do vestido”. Aceitando o desafio, Lopes escreveu, para o roteiro do filme, um argumento 
que acabou se transformando em romance. O poema de Drummond deu origem, portanto, a um 
romance e a um filme, reiterando a multiplicidade de interpretações possível nas produções 
artísticas contemporâneas, conforme aponta Umberto Eco (1932-2016) em Obra aberta (1969). 
Como alicerce teórico fundamental, utilizaremos os conceitos de opacidade e transparência, 
desenvolvidos por Ismail Xavier (1947) em O discurso cinematográfico (2008); a voz do narrador 
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e a percepção do focalizador serão analisadas com base no Discurso da narrativa (1995), de 
Gérard Genette (1930). O trabalho não se atém, portanto, à comparação que produz apenas juízos 
valorativos acerca da tradicional pergunta: o livro é melhor do que o filme? Ou vice-versa. Cabe, aqui, 
analisar diferentes discursos que geram efeitos de sentido distintos, já que o diálogo entre literatura 
e cinema tem-se mostrado, muitas vezes, enriquecedor. 
Palavra-chave 1: romance 
Palavra-chave 2: filme 
Palavra-chave 3: narrador 
Palavra-chave 4: O vestido

40
Literatura E Psicanálise: Entre A Dor De Amar E O Corpo 
Em Desamparo

 Coordenadores: 
Hermano De França Rodrigues (UFPB) 
Aristóteles De Almeida Lacerda Neto (IFMA)

RESUMO: Enquanto expressão da subjetividade, a Arte agita, (de)forma e singulariza os eventos reais e/

ou fictícios, por vezes alucinatórios, presentes no cotidiano de todo e qualquer indivíduo, imiscuindo-

se nas calendas da história, nas artimanhas dos mitos e nas redes da cultura. Em todos os segmentos 

sociais, o homem depara-se com a arte. Nela, encontra o alento para as paixões que o perturbam, 

ao convertê-las em signos capazes de expurgar os males de Eros e Thânatos. Dela, alimenta-se para 

manter vivas as reminiscências, as ilusões e as dores, as quais, fatalmente, lançam-no num estado de 

contínua inquietação e sofrimento (sempre presentes e, em poucos momentos, deveras percebidos). 

Não estamos, aqui, referindo-nos apenas aos estados dolorosos resultantes de agressões físicas, mas 

a acontecimentos violentos, amiúde inconscientes, que promovem situações de angústia e aflição, 

impondo ao “eu” dilemas indissolúveis ou verdades que se desejam (ou se necessitam) ocultar. A 

condição humana reclama, portanto, a dor. É sob esse signo que experienciamos o mundo, os outros 

e, com efeito, a nossa própria construção e dinâmica identitária. A Literatura, ao longo dos séculos, 

incorpora, em seus \6 itinerários estéticos e ideológicos, os códigos da (sobre a) dor, seja em relação aos 

conflitos carreados pelas personagens, no interior do enredo, seja no tocante à estruturalinguageira/

discursiva que contorna tempos e espaços narrativos. Dos textos orais, circulantes na Antiguidade, 

aos diários literários hospedados na internet, as realidades transfiguradas projetam, com maior ou 

menor intensidade, o caráter dilacerador e, ao mesmo tempo, edificante do sofrimento humano. Na 

cartografia literária mundial, são inúmeras as obras que tratam, direta ou indiretamente, das dores que 

atingem o indivíduo, alterando-lhe, sem o seu consentimento, a biografia. Apenas a título de ilustração, 

podemos destacar a dor existencial, a decorrente do desamparo, aquela advinda das perdas, da violência 

e, sobretudo, dos laços amorosos. Justifica-se, assim, a proposta deste Simpósio Temático: congregar 

pesquisas (concluídas ou em andamento) que, numa interlocução entre literatura e psicanálise, busquem 

analisar as dimensões representativas da Dor, de modo a compreender as performances que a cercam 

e 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. Essa diversidade torna-se fulcral por 

corroborar a presença de uma ficcionalidade da dor, cujos elementos caracterizadores sofrem variações 

conforme atuação de forças endofóricas e exofóricas.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Psicanálise; Dor; Corpo.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Wellington Furtado Ramos (UFMS) A dimensão estética da perversão em perspectiva comparada: A 
causa secreta, de Machado de Assis, e Sardanapalo, de João Alphonsus.

Busca-se neste trabalho analisar os contos “A causa secreta”, de Machado de Assis, e “Sardanapalo”, 
de João Alphonsus, a partir da construção da perversidade na personagem Fortunato, naquele, e do 
narrador-personagem, neste. Parte-se do pressuposto de que o caráter perverso dos personagens se 
desvela pelo olhar, que seja aquele lançado por Fortunato, e evidenciado pelo narrador heterodiegético 
em “A causa secreta”, quer seja aquele construído pela mudança do narrador em primeira pessoa, em 
“Sardanapalo”, que oscila entre uma condição homodiegética e autodiegética. Desse modo, pretende-se 
verificar as diferenças causadas pelo ponto de vista pelo qual as histórias são contadas na construção 
da perversão em sua dimensão estética, uma vez que os contos se assemelham no modo como os 
sujeitos têm a necessidade “[...] de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe[s] pode dar”. 
Para sustentar a proposta, utilizar-se-á as proposições de Freud (1996[1905]) e Roudinesco (2008). 
Palavra-chave 1:  Literatura Brasileira 
Palavra-chave 2: Machado de Assis 
Palavra-chave 3: João Alphonsus 
Palavra-chave 4: Perversão

Carlos Eduardo Brefore Pinheiro (UNITOLEDO) Do aborto do feto à morte da barata: a dor 
revivida/repetida em A paixão segundo G. H.

Dentre os procedimentos empregados por Clarice Lispector na fatura de A paixão segundo G. 
H., salta aos olhos o uso que a autora faz dos mecanismos de repetição. Encontramos ali um 
texto dividido em 33 capítulos/fragmentos, sendo a primeira frase de cada um deles uma 
retomada ou, antes, uma repetição da última frase do anterior. Afirmando que a “repetição” é 
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uma marca de si mesma (“A menos que eu também me transforme no triângulo que reconhecerá 
no incompreensível triângulo a minha própria fonte e repetição.”), esse mecanismo se revela 
inclusive no discurso da narradora G. H., que tece sua trama por meio de um vocabulário que 
vai se apresentando ao leitor através de uma constante retomada de palavras ou expressões, 
aparecendo, geralmente, duas vezes seguidas dentro de uma mesma construção frasal. Além 
disso, temos a ação de G. H. matando uma barata, que remete (repete) a uma outra situação 
trágica vivida pela protagonista: um aborto induzido, realizado num período anterior ao da 
ação da trama (“Lembrei-me de mim mesma andando pelas ruas ao saber que faria o aborto”). 
Fechando a presença desse mecanismo na obra, há a própria escritura do texto, que, a partir de 
uma leitura freudiana, pode tanto ganhar ares de “repetição” de uma situação anterior ou de 
“recordação” na tentativa de superá-la, conforme a própria narradora anuncia: “Quero saber 
o que mais, ao perder, eu ganhei. Por enquanto não sei: só ao me reviver é que vou viver” – 
esse reviver só poderá acontecer por meio da palavra escrita. Diante disso, é possível buscar 
algumas possibilidades de interpretação do romance de Clarice, tendo como apoio uma seleção 
de textos de Sigmund Freud, no que tange a esse procedimento explorado pela escritora – a 
repetição. Em seu artigo “Recordar, repetir e elaborar” (1914), o médico austríaco afirma que 
a neurose obsessiva acarreta na mente do sujeito um “bloqueio”, isto é, um “esquecimento de 
impressões, cenas, vivências”. Essa ausência de lembranças funciona como uma recusa das 
mesmas, levando o paciente a reprimi-las e, em vez de recordar o esquecido, entregar-se a 
um processo de atuação, isto é, de repetição: “ele não o reproduz [o esquecido e reprimido] 
como lembrança, mas como ato, ele o repete, naturalmente sem saber que o faz”. Neste sentido, 
quanto maior a resistência da mente, tanto mais o ato de recordar será substituído pelo ato 
de repetir; e caberá ao psicanalista reconhecer as resistências psíquicas do analisando, na 
tentativa de dominá-las, levando-o do processo de repetição para o processo de recordação. No 
artigo “O estranho” (“Das Unheimliche”), de 1919, o tema é retomado por Freud. Encarando o 
“estranho” como “aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há 
muito familiar”, o psicanalista busca teorizar as manifestações psíquicas ligadas ao medo e ao 
horror, para conceituar à luz da psicanálise esse “estranho”. A essa noção, Freud associa outra, 
a da repetição, sendo a segunda uma parte integrante da primeira: “Todas estas considerações 
preparam-nos para a descoberta de que o que quer que nos lembre esta íntima ‘compulsão à 
repetição’ é percebido como estranho”. Por fim, no ano seguinte, 1920, Freud publica “Além do 
princípio do prazer”, em que o tema em questão reaparecerá para fundamentar o conceito de 
“pulsão de morte”, que se expressa pela compulsão à repetição. No texto em questão, merece 
destaque o capítulo II, em que se discute a questão das “neuroses traumáticas”, nas quais tal 
compulsão se estabelece por meio dos sonhos: “os sonhos que ocorrem numa neurose traumática 
têm a característica de que o doente sempre retorna à situação do acidente, da qual desperta 
com renovado terror”. Dessas análises, Freud chega à associação entre pulsão e repetição: “Um 
instinto [pulsão] seria um impulso, presente em todo organismo vivo, tendente à restauração de 
um estado anterior”. Assim, pelo princípio da repetição, o psicanalista deixa entrever o caráter 
conservador da pulsão, que resiste a mudanças e reitera sempre o mesmo. Diante do que foi 
exposto, analisar os procedimentos de “repetição” em A paixão segundo G. H., retomando as 
teorias freudianas presentes em “Recordar, repetir, elaborar”, “O estranho” e “Além do princípio 
de prazer”, bem como a leitura de tal conceito que fazem os comentadores de Freud; além de 
buscar, sempre que for plausível, um diálogo entre os sentidos do uso de tal procedimento no 
romance em questão e em outros textos da mesma autora, justifica-se como uma forma de retirar 

da obra de Clarice Lispector possíveis significados com base naquilo que a escritora declarou 
como sendo a “tragédia do tédio da repetição” do cotidiano – uma tônica em suas narrativas, dos 
contos aos romances. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: A paixão segundo G. H. 
Palavra-chave 3: repetição 
Palavra-chave 4:  pulsões

Elisabete Ferraz Sanches (USP) Joana: uma travessia de solidão, dor e desamparo.

O trabalho pretende uma leitura da travessia de solidão, dor e desamparo da personagem 
Joana, do romance Perto do coração selvagem de Clarice Lispector. Trata-se de continuar a 
análise apresentada na Abralic 2015, intitulada “Alteridade e desamparo em Perto do coração 
selvagem”, na qual se discutiu como a relação de alteridade, entre sujeitos que se modificam e se 
deixam modificar, é problemática no percursos da heroína clariceana, havendo incompreensão 
estabelecida em via de mão dupla. O foco, agora, está nos momentos de maior dor anunciada 
na narrativa, em especial as passagens referentes à protagonista em relação ao marido - o qual 
fecharia sua jornada de desamparo -, passando por cenas da infância com a morte do pai, o 
abandono dos tios, a fuga da casa do professor, a dor de ser uma víbora. A confirmação de sua 
total solidão, dor e abandono por parte dos outros é corroborada pelas palavras do narrador: 
“ela aprendeu desde cedo a pensar e como não vira de perto nenhum humano senão a si mesma, 
deslumbrou-se, sofreu, viveu um orgulho doloroso, às vezes leve mas quase sempre difícil de se 
carregar” (...). Apesar de ser das criaturas soltas e sozinhas no mundo, ninguém jamais pensou 
em dar alguma coisa a Joana.(pp. 183-184). Diante da dor e sofrimentos, a protagonista buscará 
meios de superação, como bofetear o próprio rosto ou utilizar a linguagem em suas invenções 
para parecer sublime aos olhos dos seus oponentes. Para Freud, um dos caminhos em busca 
da “ausência de dor” seria o isolamento voluntário do sujeito, a solitude. Em “O mal-estar da 
civilização”, o vienense expõe três ameaças à felicidade humana: a decadência e sofrimento do 
próprio corpo; as ameaças externas, como a da natureza; e o relacionamento interpessoal, o 
mais penoso dos três. Freud apresenta, então, alguns “métodos” para atenuar essas forças que 
compelem o homem à infelicidade. Contra a dor do relacionamento humano, o remédio, como já foi 
dito, seria manter distância das pessoas, isolando-se voluntariamente. Por meio de tal estratégia, 
o sujeito gozaria do que ele chamou de “felicidade da quietude”, embora ainda haja um outro 
caminho inverso ao anterior: tornar-se um membro da comunidade humana de maneira tal a lutar 
pelo bem de todos, o que supõe uma ideologia a seguir. A análise da personagem proposta, então, 
será em diálogo com a teoria freudiana sobre a dor, solidão e o desamparo, a fim de perceber como 
Clarice Lispector constrói o caminho de sua personagem Joana. Bibliografia: FREUD, Sigmund. “O 
futuro de uma ilusão” (1930[1929]). In: Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago, 2006, vol. XXI. 
_______________. “O mal-estar na Civilização” (1930[1929]). In: Obras Completas. Rio de Janeiro: 
Imago, 2006. V. XXI. LISPECTOR, CIarice. Perto do coração selvagem. 12ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986. 
Palavra-chave 1: Joana 
Palavra-chave 2: solidão 
Palavra-chave 3: dor 
Palavra-chave 4: desamparo
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Fábio de Carvalho Messa (UFPR) e Jerônimo Duarte Ayala (UFSC) Pulsão de morte e dicção 
suicida na ficção contemporânea

No universo da ficção, muitos foram os personagens que recorreram à morte de forma voluntária. 
Há suicídios canonizados de protagonistas e coadjuvantes na história da literatura, que vão desde 
as narrativas épicas, passando pelos textos trágicos clássicos até os dramas shakespearianos. Do 
romantismo para cá, constituiu-se uma galeria de personagens a partir de Madame Bovary e Werther 
que se tornaram elementos potencializadores de discussões sobre diferentes temas acerca do 
suicídio e seus desdobramentos como a questão da sobrevivência psíquica, do fatalismo, da dor e da 
consciência desagregada. Sabe-se, também, que estes mesmos personagens foram determinantes para 
movimentar as tendências de análise e crítica de natureza psicológica, assim como também fomentar 
teorias psicanalíticas por extensão para estudos literários. Estas tendências suicidas estenderam-se 
pela ficção brasileira, a começar pelos personagens de José de Alencar, Bernardo Guimarães, Machado 
de Assis e Aluísio Azevedo, culminando na obra de Lúcio Cardoso, Autran Dourado, Lygia Fagundes 
Telles e Caio Fernando Abreu. Este trabalho reúne alguns discursos e atitudes de personagens que têm 
em comum a presença obscura (ou muito nítida) da morte em suas vidas. Considerando que os estudos 
sobre o suicídio se constituem em diversas abordagens, privilegiamos seus aspectos psicanalíticos, 
tomando por base as concepções de pulsão de morte, dor, luto e melancolia. Identificamos essas 
ocorrências em alguns personagens/narradores que se deparam com o suicídio, exaltando-o, 
num frequente e espiral exercício de reflexão sobre a exequibilidade do ato. Assim, traçamos as 
possibilidades de existência de uma dicção suicida na ficção contemporânea brasileira. 
Palavra-chave 1: suicídio 
Palavra-chave 2: pulsão 
Palavra-chave 3: dor 
Palavra-chave 4: ficção

Carlos Roberto Ludwig (UFT) Representação da Subjetividade no Mercador de Veneza: a tristeza, 
o mal-star e o corpo.

Este trabalho tem o objetivo de analisar a representação da subjetividade a partir dos traços corporais, 
da tristeza e do mal-estar na peça O Mercador de Veneza de Shakespeare. Para tanto, analisarei a 
representação da subjetividade a partir de traços corporais, sensações, sentimentos e emoções nas 
personagens Antonio e Portia da peça O Mercador de Veneza. Esse trabalho está fundamentado nos 
pressupostos teóricos de Schoenfeldt, em sua obra Bodies and selves in early modern England (1999) 
e no trabalho de Katherine Maus, Inwardness and Theater in England Renaissance (1995). Esses 
traços corporais, a tristeza, o enfado, o mal-estar e o tédio são sintomáticos de traços psíquicos das 
personagens, os quais vêm à tona em momentos de tensão, especialmente nas personagens Antônio, 
Portia, Jessica e Shylock. Há elementos explícitos e, além deles, sugestões que devem ser lidas nas 
entrelinhas, nas constelações de gestos, repetições, detalhes estranhos, dissonâncias, atos falhos, 
silêncios, a dor e o pathos. Então, na peça, a tristeza e o enfado são os primeiros motivos simbólicos da 
peça, que constituem a constelações de traços interiores que expressam e representam a subjetividade 
de Antonio, Portia e Shylock, por exemplo. Esse modo de articulação permite a ênfase em sentimentos, 
sensações e emoções que revelam os pendores mais sinistros e perversos das personagens. No caso de 
Antonio, analisarei sua autoinvestigação no início da peça como uma tentativa (frustrada) de descobrir 
o porquê de sua tristeza e enfado (weariness) revelado corporalmente nos gestos e expressões da 
personagem. Nesse sentido também, Shylock apresenta expressões corporais que denotam tristeza, 

melancolia e desconfiança em relação aos cristões na peça. Expressa também seu sofrimento com 
a perda de sua filha Jessica e de seus ducados. Seus sentimentos e o lamento da perda representam 
a condição humana, seu sofrimento, suas ansiedades e seus medos que são representados de modo 
muito descontrolados na peça. O enigma humano do medo, da ansiedade e do sentimento de perda 
é encarnado na personagem Shylock, sinalizando tal enigma na perda de sua querida filha, de suas 
posses, bem como sua linhagem judaica e sua religião. Além disso, o páthos representa, na peça, a dor 
de sua perda, sua raiva, seu desejo de vingança. Seu páthos é vibrante em seus discursos e é enfatizado 
pela inversão e repetição sintáticas. A subjetividade na peça O Mercador de Veneza de Shakespeare é 
permeada por sentimentos, emoções, sensações, ansiedade e desespero frente sua perda. O enigma 
da condição humana é retratado de forma contraditória e conflituosa nos sentimentos e dimensões 
subjetivas das personagens Shylock, Portia e Antonio. 
Palavra-chave 1: Subjetividade 
Palavra-chave 2: Expressão corporal 
Palavra-chave 3: Tristeza 
Palavra-chave 4: Mal-Estar

Maria Cristina Vianna Kuntz (USP) Marguerite Duras e o desejo de escrever.

Marguerite Duras é considerada, hoje, uma das mais importantes escritoras francesas da segunda metade 
do século XX. Meio século de uma produção instigante e intensa (quarenta romances, dezenove filmes, 
treze peças teatrais), traduzida em mais de quarenta idiomas, caracteriza sua trajetória incessante 
que terminou há vinte anos. Nascida no Vietnã, na Indochina Francesa, em 1914, vai para a França aos 
dezessete anos e jamais voltará ao Oriente. Esse período de privações e aprendizagem de sua infância 
marcará indelevelmente sua obra que se destaca pela pluralidade, bem como pela busca incessante de 
expressão: « apprendre la douleur de Calcutta », de sua própria dor e do mundo. Na última fase de sua 
vida, após uma década dedicada ao teatro e ao cinema, após superar uma crise de saúde profunda, nos 
anos 1980, Duras retoma sua pena e mergulha nas lembranças da infância. Rememora, pois, os afetos 
perdidos, as dores que não se apagam nunca: a perda do pai aos quatro anos, o amor por seu “irmãozinho”, 
Paul, as obsessões da mãe apaixonada pelo filho mais velho, sempre protegido, a experiência do amor ao 
Chinês e a dor da separação. Assim, em 1984, a autora publicará sua obra-prima - O Amante - pelo qual 
receberá o Prix Goncourt. Contudo, embora aparentemente mais “palatável”, sua escrita mostra-se ainda, 
complexa e densa, e portanto, desafiadora do ponto de vista da narrativa. A partir de estudos freudianos, 
Jean Bellemin-Noël estabelece relações entre literatura e psicanálise considerando que a obra literária 
seria fruto da sublimação no inconsciente do escritor e portanto, apresentaria estruturas semelhantes às 
do jogo infantil ou do sonho (cf. BELLEMIN-NOËL, 1983, p.33 e p.24). Freud afirma que o desejo, sendo 
“indestrutível”, quando concebido como “força motriz”, rege não só nossos sonhos, mas a nossa vida em 
busca do prazer e das realizações (cf. FREUD, 1999, p.363). Para Lacan, o desejo adia continuamente 
aquilo que sustenta de uma imagem do passado (cf. LACAN, 1988, p.35). Por isso acreditamos que Duras, 
ao registrar suas lembranças, atende claramente ao desejo de escrever. Ora, a própria autora declara que 
sua escrita provém de uma “sombra interior” (“l”ombre interne”), uma escrita “esburacada” (trouée), 
dolorosa, lacunar, de tal forma a confundir e inquietar o leitor (cf. DURAS, GAUTHIER, 1974, p.50). Em 
uma leitura iluminada por aspectos de Freud, Lacan e Bellemin-Noël, pretendemos, nesta comunicação, 
focalizar em O amante, manifestações da dor e do desamparo (PEREIRA, 2008) que suscitam na escritora 
o desejo de escrever e reescrever incessantemente suas memórias. Notas Bibliográficas BELLEMIN-NOËL, 
JEAN. Psicanálise e literatura. São Paulo: Cultrix, 1983. DURAS, Marguerite. L’Amant. Paris : Minuit, 1984. .....
.............................O Amante. trad. Aulyde Soares Rodrigues, 4 ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985b DURAS, 
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M., GAUTHIER, X. Les Parleuses. Paris : Gallimard, 1974 FREUD, Sigmund. Interpretação dos sonhos. Trad. 
Walderedo Ismael de Oliveira Rio de Janeiro : Ed. Imago, 1999. LACAN, Jacques. O Seminário XI. Os quatro 
conceitos de psicanálise. Trad. M.D. Magno. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 1988. PEREIRA, Mário E. C.. 
Pânico e desamparo. São Paulo: Escuta, 2008. 
Palavra-chave 1: Duras 
Palavra-chave 2: desamparo 
Palavra-chave 3: desejo 
Palavra-chave 4: Literatura Francesa

Jacob dos Santos Biziak (IFPR-Palmas/USP-Ribeirão Preto) O gênero sexual como cárcere e como 
liberdade: A garota dinamarquesa, de David Ebershoff, na perspectiva do performativo e da 
alternância de sujeitos.

O filme A garota dinamarquesa é resultado da adaptação do romance de David Ebershoff (2000), que 
dialoga, especialmente, com o diário de fato produzido por Lili Elba. Dessa forma, estamos diante de 
três textualidades diferentes cujo contato com o enunciatário, o Outro discursivo, é diferente. Logo, a 
construção identitária das personagens centrais, em especial, a transexual Lili, textualiza-se à medida 
que sua relação com os Outros é pensada: a linguagem a ser usada, a relação com o público alvo, a 
instituição de uma consciência interna ao texto etc. Pensando com Bakhtin, em Estética da criação 
verbal, temos usos diferentes da linguagem, uma vez que ocorrem em campos distintos da atividade 
humana, sendo justamente isso que aproxima a língua (marcada pela abstração) da vida, processo cuja 
unidade são os enunciados de comunicação discursiva. A relação com o gênero discursivo estabelece 
possibilidades diferentes de leitura para a mesma temática. No caso do romance, a polifonia estruturada 
como arquitetônica do texto e do discurso possibilita uma performance específica à construção do 
gênero sexual, à medida que seu funcionamento discursivo mimetiza o da ficção romanesca. Assim, não 
somente as vozes concorrem na construção da diegese, como, também, na construção discursiva dos 
gêneros sexuais. O romance forneceria, nesse perspectiva, especial dialogismo como elemento para se 
compreender a construção discursiva dos gêneros sexuais, de maneira que tanto a compreensão do 
gênero discursivo quanto a do sexual podem nutrir-se hibridamente. O corpo narrativo e o corpo ficcional 
são elaborados em mútua remissão, textualizando a dor e o desamparo a se pagar pela construção de 
uma identidade sexual e discursiva. Não pretendemos, aqui, nos dedicar aos processos de (re)criação da 
narrativa existencial de Lili em diferentes textualidades, mas, sim, tomar o romance como foco de nossa 
análise. Então, este trabalho centra-se no estudo do romance e de como o feminino é representado como 
uma performance executada e construída por Lili, a protagonista, conforme defende Butler em Problemas 
de gênero. Além disso, na construção da subjetividade da protagonista – de Einer a Lili – ocorre uma 
alternância de sujeitos entre os enunciados que constituem o discurso diegético. Logo, a relação com 
o Outro, na representação da transexualidade, opera através de um diálogo entre dois sujeitos, um 
masculino e um feminino, em que um delimita e permite o enunciado do outro. Nesse processo, dor, 
corpo e desamparo dialogam com o gênero sexual enquanto cárcere e liberdade da existência. Então, 
pela leitura do romance, Bakhtin e Butler (cujo trabalho se alicerça a partir do trabalho da psicanálise, 
notadamente a lacaniana, de Foucault e de Derrida) podem ser associados no estudo da construção de 
sentido dos gêneros sexuais na literatura. 
Palavra-chave 1: ficção romanesca 
Palavra-chave 2: gênero sexual 
Palavra-chave 3: alternância de sujeito 
Palavra-chave 4: performance

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Mariângela Alonso (USP) Sob o signo de Eros e a força de Thânatos: espaços da dor em O lustre, 
de Clarice Lispector.

Escrito entre os meses de março de 1943, no Rio de Janeiro, e novembro de 1944, em Nápoles, Itália, 
O lustre representa uma das obras menos estudadas, comentadas e traduzidas de Clarice Lispector, 
jamais recebendo da crítica uma avaliação mais completa e satisfatória quanto às outras produções 
da autora. A narrativa aborda a história de Virgínia, desde sua infância vivida na propriedade rural de 
Granja Quieta, no vilarejo de Brejo Alto, até sua maturidade e ida para a cidade grande, onde morrerá 
tragicamente por atropelamento. Na obra, a trajetória da personagem é marcada pela dor decorrente 
do desamparo e pelos deslocamentos espaciais entre o campo e a cidade e sua inadaptação a qualquer 
um destes lugares. Além de Virgínia, a família é formada pelos irmãos Daniel e Esmeralda, os pais e a 
avó. Com Daniel, Virgínia mantém uma estranha relação, pautada pela submissão e admiração; o irmão 
é o criador da Sociedade das Sombras, brincadeira provinda de um pacto, sediada ao mesmo tempo na 
mata e no porão da casa, com os propósitos de percorrer o campo e atingir a solidão das trevas da noite, 
entre outras coisas. Na cidade surgem Vicente, Adriano e Miguel, homens com quem Virgínia tem amores 
conturbados e relações frustradas. A morte é indiciada desde o início do romance, em torno da sugestão 
de um afogamento, quando Virgínia e Daniel avistam do alto de uma ponte um chapéu arrastado pela 
correnteza do rio e decidem calar-se a respeito, pactuando um segredo tão bem guardado quanto à grafia 
da palavra no texto, a qual surge como “afog...”. Tem início, então, um processo vertiginoso vivido pela 
personagem, que, debruçada sobre a ponte, experimenta em devaneios a dor e o conhecimento da morte 
advinda das águas turvas. A cena é decisiva por consubstanciar na obra os semas da água e do chapéu, 
ambos ligados à ideia de morte, os quais retornarão em diversos momentos da trajetória de Virgínia, tais 
como no enterro da avó, no fim do relacionamento com Vicente e na morte por atropelamento na cidade, 
entre outros. Ainda que a vida da personagem seja descrita em etapas e progressões lineares, o discurso 
apresenta-se de modo fragmentário e elíptico, cujas mudanças bruscas, com fatos narrados de modo 
incompleto e lacunar, difundem no texto uma espécie de dinâmica que tensiona a liquidez deformante 
da água, cujo signo se acopla a imagens grotescas, gerando a convivência entre vida e morte, fluxo e 
corte, fluidez e embate, claridade e sombreamento, Eros e Thânatos. Tais imagens caracterizam-se por 
aspectos desagregadores, os quais negam a essência líquida e/ou fluida do sema da água. Trata-se de 
uma escrita que acena para uma falência situada no âmago da própria linguagem, a pontos impossíveis 
e impronunciáveis, ainda que desenhados e meramente circunscritos no discurso. Ademais, a escrita 
de O lustre aponta para o que não é dito, mas sugerido e implícito na trajetória de Virgínia, favorecendo 
o movimento conjunto de Eros (vida, ligação) e Thânatos (morte, rompimento), cujas existências 
são estabelecidas pelo conflito e conciliação constantes. Segundo Freud (1976), tais forças surgem 
amalgamadas, sustentando-se e afirmando-se contrariamente em estranha circularidade. Por sinal, a 
circularidade constitui um dos aspectos de O lustre, uma vez que o enredo se inicia com a sugestão de 
uma morte por afogamento e termina com o falecimento de Virgínia, constantemente entrecortado 
pelas imagens da água como mediadora do encontro das forças pulsionais de Eros e Thânatos. Assim, a 
narrativa de O lustre identifica-se com um trajeto de construção de um eu concomitantemente a outro 
de desconstrução de um eu, pois que focaliza o mergulho de Virgínia em si mesma e o seu esforço para 
se adaptar aos espaços, a fim de alcançar realização pessoal. Tal como a dinâmica entre Eros e Thânatos, 
construção e desconstrução são aqui complementares e parecem proporcionar um jogo de espelhos 
invertidos e estilhaçados, balizado pela atuação do sema da água no plano da expressão. Nesse labirinto 
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especular, a protagonista, sujeito errante entre o campo e a cidade, torna e retorna a si mesma como 
a água que corre para a nascente, encontrando simultaneamente vida e morte, escuridão e luz. Desse 
modo, o objetivo desta pesquisa é discutir a trajetória de Virgínia em suas situações de angústia e aflição, 
bem como a relação que esta mantém com o sema da água, elemento estruturador e mediador dos 
movimentos pulsionais de vida e morte no romance de Clarice Lispector. A análise será empreendida pela 
interface entre Literatura e Psicanálise, compreendendo especialmente as teorias de Sigmund Freud a 
respeito das pulsões, bem como de outros estudiosos, tais como Jacques Lacan e Garcia-Roza. Além disso, 
nos apoiaremos em leituras que abordam o aspecto imaginário do elemento água e sua materialidade na 
proposição de desejos e sonhos da humanidade, tais como Gaston Bachelard e Gilbert Durand. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: O lustre 
Palavra-chave 3: pulsão 
Palavra-chave 4: água

Ludimila Moreira Menezes (UnB) Literatura e Psicanálise: uma leitura de Crônica da casa 
assassinada, de Lúcio Cardoso, desde a noção de luto e de ressentimento.

Crônica da casa assassinada aposta na obliquidade dos olhares, na frontalidade de uma desintegração 
espacial que elege na manifestação de esgarçarmento das subjetividades aflitas, narradores-
personagens que se esbarram constantemente com as suas experiências de solidão, de luto, de 
ressentimento, de paixão que fraturam qualquer espécie de previsibilidade da leitura. A saga do 
luto em Crônica acontece na linguagem, às claras, em um jogo confessional onde a caça ao outro 
é motivada pela escritura que à medida que o alcança também o espectraliza, já que essa relação 
não pretende a retenção figurativa do outro pois se percebe desde o primeiro diário de André, a 
primeira missiva do romance, o trabalho infiel do luto no custeio de um mundo representável. Sob 
o prisma do relembramento que em Ana acelera a emergência da negação, que faz do presente 
póstumo e inaceitável, se dá a interpelação em diálogo injuriante entre as Meneses. Em uma 
manifestação majestosa no texto-pensamento, o interdito catalisa experiências de ressentimento, 
de autorrecriminação e de pecado. Há, portanto, nessa linguagem delituosa, uma ambivalência que 
forja a prática escritural, os personagens em suas investigações ao outro tensionam regimes de 
ressentimentos, forjam mundos em disputa. Buscar simetria e justeza pelos diálogos e embates de 
Crônica seria acatar uma síntese de razão, de autenticidade de uma ou outra confissão em prol dos 
gastos de uma luminosidade sombria que deixa transparecer rastros e marcas das inquietações 
dos personagens. Essa comunicação vislumbra discutir as marcas ruinosas em sombras de luto 
e ressentimento em Crônica da casa assassinada desde o estudo de Maria Rita Khel sobre o 
ressentimento e de Roland Barthes sobre o luto. 
Palavra-chave 1: Crônica da casa assassinada 
Palavra-chave 2: luto 
Palavra-chave 3: ressentimento 
Palavra-chave 4: linguagem

Cristiane Marques Machado (UFPA) Do espaço vivido em L”amant, de Marguerite Duras

Este trabalho investiga os espaços de intimidade da protagonista do romance L’Amant (1984), 
de Marguerite Duras. Tais espaços são compreendidos sob a ótica da Geografia Humanística e 
Fenomenológica. Trata-se, pois, de espaços vividos, percebidos pela protagonista e descritos no romance 

a partir de um processo mnemônico associado à imaginação. Nesse sentido, os territórios explorados na 
análise não são vistos como mero pretexto para o desenrolar da ação dos personagens, mas sim como 
espaços constitutivos que contribuem para o processo de individuação da protagonista. Vem daí a ideia 
de verificar seu percurso por meio de um mapa de sua geografia íntima, onde se estabelecem territórios-
chave: o território petrificado, a casa onde a jovem viveu com sua família e onde experimentou toda sorte 
de dor e desamparo; e o território-naufrágio, onde costumava se encontrar com seu amante chinês, com 
quem vivenciou experiências que contribuíram para a morte definitiva de sua infância. 
Palavra-chave 1: espaço vivido 
Palavra-chave 2: memória  
Palavra-chave 3: imaginação 
Palavra-chave 4: individuação

Leonardo Antonio da Costa Neto (PUC- Minas) e Farrel Kautely de Souza Santos (UFOP) Mário de 
Sá-Carneiro: a histeria masculina à ribalta da lírica.

Mário de Sá-Carneiro é uma das grandes vozes dissonantes do início do século 20 em Portugal, sendo 
graças a sua genialidade, o Modernismo instaurado em terras lusitanas, a partir da publicação dos 
únicos dois volumes da revista Orpheu, que contara com o patrocínio de seu pai e a valiosa ajuda do 
amigo e confidente Fernando Pessoa. Para o estudioso luso-brasileiro Fernando Paixão, Sá-Carneiro 
funda os princípios do Sensacionismo à época do Primeiro modernismo português, enfatizando o ato 
de sentir como forma de acesso ao conhecimento, sobretudo de si mesmo, pois, abrindo campo para 
as sensações o eu lírico atingiria as regiões superiores na condição de vate, ultrapassando seu tempo, 
conduzindo sua geração. Para além disso, tendo Sá-Carneiro iniciado sua trajetória literária, ainda 
no liceu, com a peça Amizade, escrita em parceira com Tomas Cabreira Júnior, percebemos que os 
elementos do teatro estão profundamente presentes em suas obras, sejam elas em prosa ou em verso, 
inclusive. Por isso, nos indagamos quais os sentidos da teatralização na lírica sá-carneiriana, suas 
fontes e implicações. Em princípio, acreditamos que o ato de teatralizar se reporta à histeria masculina 
que, conforme elucida Pessoa, nos homens, é convertida em poesia, como em Mário de Sá-Carneiro, 
que espetacularizou em toda a sua produção, que, ainda que curta, dado seu trágico fim em um hotel 
parisiense, em 1916, decorrente a uma dose excessiva de estricnina, não deixa de ser significativa, 
atravessando os tempos a comunicar-se conosco nos dias atuais. A retomada da imagem de Narciso em 
sua poética, tal qual a busca exacerbada pela altura, pela fulgurância, via liberação dos sentidos revela 
uma intensidade singular e própria da clínica histérica nos homens que, gozando com dor (produzindo 
arte com dor), obstam qual o eu lírico de Sá-Carneiro, nas zonas de intermédio, pairando no ar como 
um beija flor, na medida em que se veem incapazes, faltosos, incompletos, diante dos demais homens. 
Como destaca Vera Macedo, o poeta sempre há de ficar aquém e além daquilo que logra alcançar... 
Atentos, igualmente, ao que salienta Julia Kristeva, quanto aos limites da interpretação sem levar em 
conta os traços da biografia do sujeito, defendemos que, no caso do nosso poeta, dissociar o sujeito 
civil do eu poético seria incorrer em um grande perigo, afinal; Mário de Sá-Carneiro fez de si mesmo 
a sua obra maior. Por isso, não raro, sua fortuna literária sofreu um apagamento e empobrecimento, 
dado que seus críticos imediatizaram suas análises e interpretações, focando tão somente no sujeito 
civil e sua morte dolorosa, sem notar que sua lírica é decorrente do seu gênio – sua riqueza maior. 
Palavra-chave 1:  Sá-Carneiro 
Palavra-chave 2: Histeria 
Palavra-chave 3: Teatralização 
Palavra-chave 4: Lírica
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Leila Silva de Jesus (UNEB) Um táxi para Viena d’Austria nas teias do desamparo e da solidão

A literatura, escrita tecida pela fantasia, vai além dos limites que marcam a existência humana, e, ao 
encenar o que o leitor gostaria de ser e dizer, desperta nele identificação e deleite. As fantasias contidas 
na literatura emergem também do leitor, de uma combinação ainda que inconsciente de situações 
vivenciadas e ouvidas. O sujeito é também efeito da leitura. Freud considera a fuga da dor e a busca 
do prazer motivadores do comportamento humano, uma vez que a arte libera as tensões e permite o 
gozo com os próprios devaneios sem autoacusações e vergonha. No texto literário, os elementos do 
inconsciente de um sujeito permeiam a história contada e, mesmo que em suspenso, a realidade está 
presente subjacente à ficção. O vazio, o estranhamento e a indiferença percebidos seriam uma projeção 
de si mesmo. Assim acontece em Um táxi para Viena d’Áustria, romance em que o escritor, através de 
sua criação artística empreende a catarse de um sonho violento que o levou em busca da psicanálise. 
Sonho e inconsciente se comunicam em um jogo de ocultação e revelação do texto. A experiência do 
inconsciente, este que Freud caracteriza como intemporal e sem linearidade se manifesta, por meio 
de uma escritura com teor despedaçado e permeada por uma mistura de vozes que se entrecruzam. 
Além da emergência de manifestações e ações incompreensíveis, bem como a projeção em sujeitos, 
muitas vezes, trágicos que lutam com suas tensões e dramas diante do sentimento de desamparo 
e solidão. É por meio da dor que o homem experiencia o mundo e o outro, como também olha para 
dentro, para o sentimento de vazio e de isolamento ante uma solidão existencial. É por meio de 
experiências dolorosas e trágicas, que o homem consegue perceber com mais sentimento, aspectos da 
condição humana até então não percebidas – a felicidade, a morte, o prazer, a solidão, as emoções. Esta 
proposta de trabalho se fundamenta na possibilidade de reflexão do homem contemporâneo imerso 
em uma crise subjetiva, adensada com a fragilidade das relações humanas, que o lança em estágios de 
desamparo e solidão. O texto literário é usado para ilustrar como as fantasias e devaneios se adaptam, 
alteram as situações e recebe delas uma impressão, fixando novas maneiras de perceber e sentir o 
mundo. Para embasar tal análise, foram tomados como aporte teórico os textos Escritores criativos e 
devaneios (1976), e O inconsciente (1987), de Sigmund Freud, Psicanálise e literatura (1978), de Jean 
Bellemin-Noel, Circuitos da solidão (2003), de Bernardo Tanis, O sujeito na contemporaneidade (2012) 
e Mal-estar na atualidade (2014), de Joel Birman. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Psicanálise 
Palavra-chave 3: Desamparo 
Palavra-chave 4: Solidão

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Grazielle Furtado Alves da Costa Devaux (UFF) A dor poética do colo da mãe: uma análise 
de Amada e El Cuarto Mundo a partir do discurso psicanalítico revisitado

O artigo tem por objetivo discutir, comparativamente, a ambivalência da dor na relação entre mãe e 
filha nos romances Amada, de Toni Morrison, e El Cuarto Mundo, de Diamela Eltit. A partir do discurso 
freudiano sobre a diferença sexual, analisamos a pulsão de conservação do falo das personagens mães 
na experiência de cuidado de suas filhas. Interagimos com as premissas de Freud sobre a construção 
da subjetividade feminina pela diferença (ausência do falo) e pela separação (abandono da relação 

de interdependência com a mãe), problematizando a generalização destes caminhos no âmbito das 
narrativas de Morrison e Eltit. Ressaltamos a complexidade de subjetividades femininas incompletas 
e dilaceradas pela impossibilidade de sucumbir ao processo de normalização imposto pela cultura. A 
vivência da dor de ser mãe, na condição de precariedade social e psíquica, provoca nas personagens 
um trauma que martiriza o corpo que pretende cumprir a função reprodutiva desejada. Tal trauma, 
expressado como inconsciente nos dois romances, se manifesta literariamente pela sobreposição 
de tempos e espaços que aprisionam as personagens mães à relação primordial com suas filhas. Ao 
mesmo tempo, a angústia materna libera estas mulheres do imperativo de realizarem um tipo de 
subjetividade castrada, permitindo-lhes a manutenção da posição fálica materna. Apoiamos nossa 
leitura dos romances no trabalho de Nancy Chodorow, intitulado The Reproduction of Mothering, em 
que a autora revisita o discurso psicanalítico acerca da maternidade para incluir a experiência criativa 
de continuidade psíquica entre a mãe e a filha. Ou seja, toma a dor e o gozo de ser mãe como uma 
herança psíquica, a que as mulheres não podem resistir conscientemente. A dificuldade das meninas 
em superar a fase pré-edipiana e formar um ego individual sinaliza uma diferença, reprimida no 
discurso psicanalítico hegemônico. Para Chodorow, o vínculo primordial entre mãe e filha é condição 
permanente do self feminino, constituindo o espaço de conflito entre a realidade (a aceitação da 
castração na negação do falo materno) e o ideal de feminino (a não separação entre o eu e o outro 
pelo regresso à experiência maternal). Desse modo, buscamos entender de que forma as criações 
literárias de Toni Morrison e Diamela Eltit subvertem o discurso psicanalítico canônico, ressignificando 
a dor feminina para além da frustração do ser castrado. Ou seja, no espaço fálico do colo da mãe, 
simultaneamente opressor e protetor, como são construídos discursos e práticas de resistência à 
alienação do sujeito diante da violência da separação. 
Palavra-chave 1:  Maternidade 
Palavra-chave 2: Literatura de Autoria Feminina 
Palavra-chave 3: Psicanálise

Juliano Nogueira de Almeida (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) Dodoi: 
corpo, dor e potência em Itamar Asumpção

Por meio da leitura de algumas canções de Itamar Assumpção percebemos que, mesmo em situações 
limites, por exemplo em condições de enfermidade grave e persistente sofrimento, o corpo pode 
manifestar uma surpreendente potência. Não queremos dizer que o sofrimento, a dor e a doença 
devam ser valorizados. No entanto, é possível extrair nessas circunstâncias doses de vitalismo, 
mesmo que em pequenas porções. Não é diretamente o sofrimento, a dor e a doença que expressam 
a vitalidade, mas os modos e as tentativas de lidar com esses entraves que demonstram a potência 
da vida. Dessa forma, comparamos por meio das canções de Itamar alguns afetos tristes em relação 
a alguns afetos alegres. Além de podermos extrair, em situações limites, sentimentos alegres e 
expressões de bom humor, também é possível encontrarmos a sobriedade em tais circunstâncias. 
Digamos que a prudência é fundamental para que consigamos lidar com bom humor com as situações 
limites e que, inversamente, esse “estado de espírito” também é crucial para alcançarmos sobriedade 
em momentos difíceis, tais como situações de enfermidade ou de aparente diminuição das capacidades 
do corpo. É claro que, em grande medida, o corpo doente pode prejudicar o desenvolvimento de 
certas habilidades mas, de outro modo, ele pode tentar superar as dificuldades desenvolvendo 
outras habilidades que até então o corpo saudável colocava em um segundo plano. Enfim, em 
situações extremas, tanto o “apetite” pela vida, quanto a prudência diante das escolhas podem 
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aumentar exponencialmente. Por meio de algumas canções de Itamar, percebemos que o corpo e as 
subjetividades estão sujeitos às transmutações. Assim, não podemos tratar de identidades fixas e de 
modos de existência que não estão sujeitos a mudanças, mesmo que sutis e a longo prazo. Até mesmo 
o cotidiano, por mais padronizado que seja, está suscetível a transformações. Embora seja controlado 
de forma racional e bem calculado, o dia a dia pode ser surpreendido por desvios e mudanças. Desse 
modo, não há vida, por mais alegre que seja, que não se depare com situações tristes e inglórias, 
assim como não há vida, por mais triste e dolorosa que seja, que não encontre, mesmo que em raras 
oportunidades, momento intensos de prazer e de alegria. Percebemos que algumas canções de Itamar 
tratam tanto da possibilidade de dessubjetivação quanto da possibilidade de mudar a rota de nossas 
vidas. Assim, pequenos “milagres” podem acontecer, mesmo que ocorram em um cotidiano marcado 
pela dor, pelo sofrimento e pela exclusão. No entanto, para que tais “milagres” aconteçam, é preciso 
muito suor e luta, é preciso resistir às adversidades, é preciso conquistar o que não necessariamente 
nos é garantido de antemão. 
Palavra-chave 1: corporeidade 
Palavra-chave 2: dor 
Palavra-chave 3: potência 
Palavra-chave 4: canção

Fernanda Vieira de Sant Anna (UERJ) A dor sedimentosa e a catástrofe do existir: bastardia, 
desamparo e angústia em Frankenstein, de Mary Shelley

Ilegitimidade na representação literária pode ser vista como uma reação a uma situação 
contemporânea, ressaltando problemas que são condicionados, mas não resolvidos pelas normas 
coetâneas (ISER, 1994, p.30). Além de apontar uma ruptura na normalidade, em diversas obras, 
a figura do bastardo é associada a desamparo, crimes, dor, trauma e más ações e sua figura 
transgride, ao passo que reafirma, a sacralidade da instituição familiar tradicional ocidental, pai-
mãe-filhos. Contudo, a ficção não espelha a realidade ou a reproduz como mimese simplista, mas 
oferece outra forma de discurso pela qual outras versões da realidade podem ser construídas 
(HUTCHEON, 1988, p. 40). Nesse sentido, a obra Frankenstein or The Modern Prometheus (1818), 
de Mary Shelley, apresenta um dos maiores ícones da bastardia na literatura, ao desdobrar como 
o cientista Victor Frankenstein, desconsiderando ética e princípios morais, cria um humanoide 
e o abandona logo após o experimento, sendo que a trama gira em torno de como suas vidas 
seriam afetadas por essas circunstâncias. Tal criatura emblemática não foi gestada, mas criada 
cientificamente, de forma a ser não somente um ser ilegítimo, mas um ser humano bastardo. 
Nesse ponto, se a condição humana reclama a dor, a criatura de/em Frankenstein reclama uma 
dor singular composta por camadas inter-relacionadas de dores físicas e psicológicas, tal como 
a de ser um experimento, ser rejeitado, único e solitário, desamparado física e emocionalmente 
pelo seu criador e pela sociedade, desprezado nos poucos contatos com humanos (SHELLEY, 
1818, p.96). Por outro lado, Victor, em sua rejeição e negação, é assaltado pela dor e culpa de 
perder seus queridos pela mão da catástrofe gerada, com dores e cuidado infinitos, por ele próprio 
(SHELLEY, 1994, p.55). É importante destacar que, assim como o bastardo está permanentemente 
preso entre cultura e natureza (SCHMIDGEN, 2002), a criatura está duplamente aprisionada, pois 
suas origens não podem ser reconhecidas, assim como sua biologia não pode ser reconhecida 
como completamente humana. A criatura é um dilema cultural e biológico que leva o conceito 
de ilegitimidade aos limites da questão de o que constitui humanidade. A criatura e seu criador 

figuram como representações das transgressões morais e éticas na ciência, na natureza e nas 
estruturas familiares sacralizadas na cultura ocidental. Dessa maneira, a ilegitimidade como fato 
social se funde ao conceito de tabu de Freud que afirma que o tabu – ilegitimidade – representa 
desejos poderosos que devem ser reprimidos e, por conta dessa urgência em reprimir os impulsos 
de transgressão, as pessoas tendem a desenvolver uma forte aversão contra os desejos que levam 
ao tabu – aqui relações não maritais e bastardos (FREUD -, 2013 p. 30). Este trabalho problematiza 
os limites do parentesco, a ilegitimidade como transgressão na literatura e na sociedade, a 
monstrificação do bastardo como ruptura e reafirmação do status quo, bem como os estados de 
angústia e aflição de criador e criatura e seu dilema para sempre indissolúvel. 
Palavra-chave 1: Bastardia 
Palavra-chave 2: Ilegitimidade 
Palavra-chave 3: Psicanálise 
Palavra-chave 4: Dor

Dayana Mendes Lopes (UERJ) Atmosfera morna: tédio e melancolia em Augusto dos Anjos

Este trabalho objetiva analisar a obra de Augusto dos Anjos evidenciando nela a presença do tédio 
existencial e da melancolia. Faz-se, neste estudo, uma interpretação de cunho filosófico e, por 
isso, a principal fundamentação teórica baseia-se no livro Filosofia do tédio de Lars Svendesen, 
bem como Luto e Melancolia e O mal-estar na civilização de Sigmund Freud. Percebe-se, na obra 
do poeta brasileiro, forte presença do enfado existencial, configurando um estado subjetivo de 
desânimo e indiferença diante da vida. A voz presente nos poemas evidencia a incapacidade 
do sujeito de obter significado pessoal para a própria existência. Trata-se de um eu lírico 
profundamente melancólico, angustiado e sofrido. Chama-nos atenção o fato de ser possível 
perceber temas que se repetem em mais de um poema. A decomposição humana, a precariedade da 
existência e a presença do verme como imagem poética surgem reforçando não só o pessimismo, 
mas também a pequenez de todo e qualquer homem. Todos ilustram que o eu poético augustiniano 
não enxerga significado nas próprias ações. No poema “Vozes de um túmulo”, a visão que o eu lírico 
tem de si é marcada pela consciência da própria insignificância e sensação de vazio. Ele não possui 
mais brilho nos olhos ou orgulho dos próprios feitos, por perceber que é constituído apenas de 
“matéria e entulho”. Assim, ao enxergar a finitude de sua vida, o eu poético toma consciência do 
vazio de significado de suas ações. No poema “Vozes de um túmulo”, a visão que o eu lírico tem de 
si é marcada pela consciência da própria insignificância e sensação de vazio. Ele não possui mais 
brilho nos olhos ou orgulho dos próprios feitos, por perceber que é constituído apenas de “matéria 
e entulho”. Assim, ao enxergar a finitude de sua vida, o eu poético expõe a melancolia, a dor e a 
angústia que sente. O texto se inicia com o fim do eu lírico - “Morri!”. Tal escolha coloca a voz do 
poema de forma que ela represente um único ser e, ao mesmo tempo, seja plural, possibilitando 
o entendimento de que a morte atinge a todos. O título no plural reafirma a ideia, mas, ao mesmo 
tempo, o verbo “morrer”, que se encontra no singular, reforça a individualidade daquele que 
reconhece a própria finitude. O poema traz, portanto, um deslocamento no eixo discursivo: 
se por um lado, o nome do poema ilustra que a morte afeta qualquer ser; por outro, o uso da 
primeira pessoa concentra a angústia contida nos versos do poema na ótica de um indivíduo, 
reforçando o título geral do livro. Já em “Poema negro”, há a presença de uma grande indiferença 
diante do mundo e uma agonia provocada pela passagem dos séculos. O eu lírico é tomado por 
inúmeros pensamentos e inquietudes durante uma crise de insônia, chegando até a refletir sobre 
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o sofrimento de Jesus. Ele encontra-se tomado pela dor que o impede de dormir e faz com que 
tenha certeza de estar preso a uma vida vazia. Após apontar indagações sobre o próprio lugar 
no mundo e sobre a própria existência, passa a sentir-se fisicamente doente - embora a dor seja 
a representação de seu estado de espírito e não exista de fato. Por fim, ele exclama: “É tão vazia 
a minha vida”. A obra de Augusto dos Anjos, portanto, traz forte presença do enfado, da dor e da 
melancolia, por isso, é interessante aproximá-la da Psicanálise. 
Palavra-chave 1: Melancolia 
Palavra-chave 2: Dor 
Palavra-chave 3: Tédio 
Palavra-chave 4: Augusto dos Anjos

Cecília Guedes Borges de Araujo e Fabrício Flores Fernandes (Universidade Estadual do Piauí) A 
representação da violência em Você vai voltar pra mim e outros contos, de Bernardo Kucinski

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as formas de representação da violência em “Sobre 
a natureza do homem,” Joana” e “você vai voltar pra mim”, da coletânea Você vai voltar pra mim e 
outros contos, de Bernardo Kucinski; bem como refletir sobre os fatores que contribuíram para o 
desenvolvimento do trauma e da dor na constituição das personagens de Kucinski. A análise leva 
em conta, inicialmente, as ideias de Candido (2011), que propõe o estudo da internalização da 
sociedade pela obra, levando em conta os fatores sociais e psíquicos como agentes na literatura, ou 
seja, elementos constituintes do enredo da história. Metodologicamente, o passo seguinte consiste 
em entender a maneira como se representam a violência, a repressão e o trauma, tópicos recorrentes 
na obra. Os contos tematizam histórias de vítimas da opressão do período da ditadura militar que 
foram torturadas e encaminhadas a tratamentos psiquiátricos, e cujos depoimentos, subsidiados 
pelas memórias, foram utilizados para a tentativa de compreender os acontecimentos e trazê-los 
para debate público. Segundo Ginzburg (2012), os relatos de violência surgem associados a uma 
atenção crítica às diferentes formas como ela ocorre, ao estudo do testemunho, que se associa na 
tradição com a figura do mártir, o sobrevivente de uma provação. Por isso, trata-se de indicar uma 
fala em tensão com uma realidade conflitiva. O discurso da dor é carregado de fissuras e, como 
lembra Viñar (1992), a fala de quem foi submetido à violência carrega uma ferida que concerne a 
toda a humanidade. Desde Freud (1976), pelo menos, a avaliação das consequências duradouras 
da exposição a eventos com potencial de infligir grande sofrimento indica a narrativa como espaço 
apropriado para o enfrentamento do passado. Nesse sentido, levando em conta as reflexões dos 
teóricos já referidos, além das de Le Goff (1990), Gallo (2011), Marco (2004), Seligmann-Silva 
(2000) e Kehl (2004), abordam-se, nesta pesquisa, as estratégias de elaboração do texto literário, 
bem como a relação entre essas escolhas formais e o posicionamento perante questões sociais que 
estão longe do consenso. Assim, estuda-se aqui a maneira como a arte busca interferir no debate 
sobre a ditadura militar, a tortura, o trauma e a dor, ao mesmo tempo em que procura o discurso 
mais apropriado para representar o sofrimento e a violência. Afinal, uma sociedade oprimida diante 
de agressões físicas e psíquicas é também uma sociedade fadada a sofrer a dor do esquecimento, da 
humilhação e, por fim, da impunidade dos indivíduos agressores. 
Palavra-chave1: Violência 
Palavra-chave 2: Trauma 
Palavra-chave 3: Dor  
Palavra-chave 4: Psicanálise

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Itana Silva Carvalho (UESPI/FEBAC) e Silvana Maria Pantoja dos Santos (UESPI/UEMA) 
Representação da memória traumática no romancemetaficcional Mãos de Cavalo, de Daniel 
Galera

Pretende-se com este trabalho analisar a representação da memória traumática no romance Mão 
de Cavalo, de Daniel Galera (2010), a partir de fatores que contribuem para o agravamento de 
perdas e culpas. O narrador-personagem rememora acontecimentos da infância, marcadas por 
agressões, seguidas de outras lembranças não menos traumáticos, vivenciados na fase adulta. 
Além disso, serão problematizadas questões relacionadas às marcas de perseguições violentas 
relatadas por meio de testemunho traumático. As discussões pautam-se no pensamento de 
Halbawachs (2006), quando o mesmo diz que as lembranças particulares ancoram-se na memória 
do grupo. O indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre interagindo na sociedade, já 
que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos é lembrado por outros, ainda que se trate 
de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos”. Freud 
(1996), ao mencionar que a memória é constituída de traços, sendo estes resultantes do que 
se conservou ou de uma determinada impressão, ou seja, a impressão manteria seus efeitos, 
supondo um processo de inscrição; Seligmann-Silva (2000) no seus relados diz que “ o trauma 
encontra na imaginação um meio para sua narração” que para lembrar basta uma pequena 
olhada sobre a história da literatura e das artes para se ver que os serviços que elas têm prestado 
à humanidade e seus complexos traumáticos não é desprezível; além da visão de Levi (1990), 
Ricoeur (2007). Nesse sentido, além de se levar em conta as reflexões teóricas já referidas no 
texto, serão consideradas nesta pesquisa as estratégias de construção do texto literário, bem como 
o seu posicionamento perante questões sociais. Ao retratar as três fases de sua vida, o narrador-
personagem de Mãos de Cavalo constrói uma trama delicada dividida entre o passado traumático 
e a possibilidade de um futuro cheio de incertezas. Sua postura diante de um passado latente 
é marcada por morte, sexualidade, covardia, as primeiras experiências afetivas carregadas de 
turbulência, seus próprios conflitos que se revessam entre o sucesso profissional e um casamento 
fora dos planos. Ante o exposto, a narrativa memorialística de Mão de Cavalo estabelece uma certa 
ocorrência por meio de laços entre acontecimentos chaves, e de uma ordenação fragmentada e de 
reconstrução de si mesmo, com tendência à compreensão do lugar social do narrador-personagem 
e das relações com os outros, perante a sociedade. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Trauma

Genilda Azerêdo (UFPB) Paisagens de dentro e de fora em “Lua Nova”, de Manuel Bandeira.

Propomos a discussão do poema “Lua nova”, de Manuel Bandeira, tomando como foco a metáfora 
da lua, já anunciada em seu título. Para tanto, contextualizamos o poema em relação a outros do 
poeta com certa afinidade temática, tentando apreender, inicialmente, sua superfície referencial. 
Considerando os diferentes espaços aludidos no poema – espaços de dentro e de fora –, tentamos 
compreender, a partir de Bachelard e sua poética do espaço, a relação metafórica não apenas entre 
tais “paisagens”, mas entre essas e a interioridade do eu lírico, situado entre a necessidade de 
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enfrentar a perda e vislumbrar novo porvir. O caráter densamente metafórico do poema revela o 
frescor e a abertura semântica da metáfora utilizada por Bandeira para referir-se à lua, objeto já tão 
cantado na tradição poética. 
Palavra-chave 1: Bandeira 
Palavra-chave 2: espaço 
Palavra-chave 3: metáfora 
Palavra-chave 4: interioridade

Edvânea Maria da Silva (IFPE) Presentificação da dor e desabrochar da subjetividade: o realismo 
maravilhoso como escuta singular em A Teta Assustada.

Todorov (2009, p. 75-76), diante de uma discussão interessante, acerca de como as narrativas dos 
romancistas permitem-lhe dar forma aos sentimentos que experiência e como ordena o fluxo de 
pequenos eventos que lhe constituem a vida, mostra-nos como o pensar estético aproxima-se do 
pensar psicanalítico, e chama a atenção para o que pode a literatura. A fim de fundamentar sua tese, 
Todorov defende que autores como Dante ou Cervantes “nos ensinam tanto sobre a condição humana 
quanto os maiores sociólogos e psicólogos (p. 77). Ideia corroborada por Frayse-Pereira (2006, p. 
24) para quem a experiências estética e a psicanalítica são “uma silenciosa abertura ao que não é 
nós e que em nós se faz dizer”. Ora, o que dizer, então, da Sétima Arte? Essa indagação remete-nos ao 
nosso objeto de investigação, a saber, o filme peruano “A teta assustada” (2009), de Claudia Llosa. Co-
vítima da violência que atingiu várias mulheres das comunidades campesinas ayacuchanas, à época 
do conflito armado no Peru nos anos 80 do séc. XX, a protagonista da narrativa fílmica (sobre)vive 
entre “uma existência anulada na invisibilidade do tubérculo enterrado no ventre, e um devir-flor, 
desabrochar de sua subjetividade [...] (BRANDÃO, 2010, p. 91). Nessa narrativa, Llosa condensa em 
Fausta todas as mulheres violadas e recria, no tubérculo introduzido na vagina da protagonista, uma 
estratégia de resistência que ultrapassa a realidade ou, no dizer de Bachelard (1997, p. 18), que canta 
a realidade. Para tanto, a cineasta recorre ao realismo maravilhoso, como recurso estético, para contar 
essa história. Objeto insólito, extraordinário, a batata brota, denuncia, faz-nos saber da realidade 
daquelas mulheres campesinas. Isso se dá porque “[a] capacidade do realismo maravilhoso de dizer 
a nossa realidade pode ser medida por esse projeto de comunhão social cultural em que o racional 
e o irracional são recolocados igualitariamente” (CHIAMPI, p. 69). Em A teta assustada, o recurso ao 
realismo maravilhoso presentifica a dor, possibilita o desabrochar da subjetividade e, a exemplo do que 
acontece à psicanálise, dá acesso à significação.  
Palavra-chave 1: Cinema 
Palavra-chave 2: Psicanálise 
Palavra-chave 3: Realismo maravilhoso 
Palavra-chave 4: Presentificação da dor

Sandra Fátima da Silva Araújo (PUC- Goiás) O Retrato de Dorian Gray: faces Irônicas em jogo

O duplo está presente na literatura desde os tempos mais remotos. A capacidade inventiva do ser 
humano permite uma integração de temas os mais absurdos na ficção criada ao longo dos séculos, 
seja ela difundida apenas na oralidade ou consolidada nos textos escritos que atravessaram 
gerações. O estudo sobre o duplo, na modernidade, suscita abordagens variadas devido à 
complexidade temática. Nesta pesquisa, priorizarse-á um diálogo possível entre algumas vertentes 
teóricas dos estudos literários, tais como as teorias do duplo e deste no tecido literário, a fim de 

compreender como se constrói o narcisismo na obra selecionada. O “duplo” se faz notar por uma 
personagem, signo verbal que pode provocar reações emocionais pautadas pela autoafirmação 
de sua imagem ou pelo medo de ver a sua personalidade usurpada, dotado de condições para 
assumiro controle sobre si mesmo. Como objeto de estudo, elegemos o romance O retrato de Dorian 
Gray (1891), do escritor irlandês Oscar Wilde. A escolha deste corpus deve-se não somente ao 
enquadramento da questão do duplo e do bem e do mal na narrativa, mas também, e principalmente, 
pelo destaque atribuído à natureza da obra de arte, em procedimento interarte: arte verbal e 
arte plástica, espelho do belo. Esse procedimento ressalta-se ao realizar-se no arranjo discursivo 
adotado para a ficcionalização da sensibilidade estética que a obra de arte institui em si e no outro: 
a personagem central, seu retrato e o pintor – o “instaurador do duplo”. Esse tema atravessa a vida 
humana e se relaciona à conformação identitária do sujeito: origens, posição no mundo, perspectivas 
de futuro: é a temática da duplicidade do Eu, que ganha um terreno fértil para definição do Eu em 
interação com o outro. O objetivo geral deste trabalho é analisar os procedimentos construtivos 
da narrativa, destacando o jogo irônico desenvolvido no discurso literário, objeto de estudo em 
tela, em que se insere a temática do duplo movido pelo ideal da beleza estética, sob a máscara da 
vaidade, sem desprezar o mito de Narciso. Essa investigação aborda, portanto, a presença irônica 
do duplo na obra O retrato de Dorian Gray ([1891] 2009), de Oscar Wilde, destacando como essa 
obra foi acolhida por leitores do mundo universitário, tendo como amostra o artigo científico 
“Considerações sobre o belo através da filosofia nietzschiana: Uma leitura de O Retrato de Dorian 
Gray”, por Yvisson Gomes dos Santos; Dorian Gray e seu duplo: considerações sobre o fantástico 
na obra de Oscar Wilde, por Maria Ellem Souza Maciel; O Duplo Narciso: o herói da modernidade 
em O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde e Esfinge, de Coelho Neto, por Gustavo Menegusso; A 
ironia: processos discursivos e visão de mundo em O Retrato de Dorian Gray, por Ana Júlia Fritsch; O 
Fenômeno do Duplo em O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, por Alcione Gonçalves; O Retrato 
e a Metamorfose, por Cláudia Bichano. A escolha d’O Retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde 
(1854-1900), vai muito para além do fato de esta obra pertencer, como refere Harold Bloom, ao 
cânone literário mundial, o que sucede não só pela sua originalidade e qualidade estética da escrita, 
mas também pela sensação de estranhamento que causam no leitor, ainda que façam o retrato das 
suas épocas. De fato, o irlandês Oscar Wilde problematiza os valores decadentistas da e na Inglaterra 
vitoriana, na medida em que viveu nesse contexto histórico. Este romance, escrito nos finais do 
século XIX, reflete os valores decadentistas na Inglaterra vitoriana, onde o parecer é mais importante 
que o ser, uma sociedade homofóbica, cheia de preconceitos. Oscar Wilde foi exímio em muitas das 
suas obras, incluindo a narrativa, a estudar, retratar satiricamente a sociedade a que pertencia. 
Palavra-chave 1: ironia 
Palavra-chave 2: duplo 
Palavra-chave 3: narciso 
Palavra-chave 4: retrato

Olavo Barreto de Souza e Silvanna Kelly Gomes de Oliveira (UEPB) A retórica do silêncio na 
poesia de Amneres: uma leitura de poemas - entre a Literatura e a Psicanálise.

Neste trabalho desenvolvemos a hipótese de que o silêncio manifesta-se como uma retórica na poesia 
de Amneres. Para tanto, faremos análise de três poemas de sua autoria, cuja metodologia de leitura 
seguida pauta-se num diálogo entre a crítica psicanalítica e literária sobre o silêncio, além de trazemos 
alguns pressupostos teóricos da Análise de Discurso para endossar nosso posicionamento crítico, 
mediante os textos, de que o silêncio comunica e, sobretudo, na poesia da autora, por um viés do 
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erotismo conjugado com uma experiência transcendental. Para tanto, nos utilizamos das ponderações 
teóricas de Bataille (1987), Lacan (1981), Orlandi (1997), dentre outros autores para a construção do 
arcabouço crítico que sustenta o nossa leitura sobre a autora aqui analisada. 
Palavra-chave 1: Silêncio 
Palavra-chave 2: Amneres 
Palavra-chave 3: Literatura e Psicanálise 
Palavra-chave 4: Poesia Contemporânea

Carlisson Morais de Oliveira e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Narrando perdas: 
representações do luto, da depressão e da melancolia.

A perda é um experiência básica na nossa constituição enquanto sujeitos, já que é a partir 
dela que podemos aceitar a nossa mortalidade, a nossa impotência, enfim, os nossos limites 
humanos. Se enquanto bebês, estamos numa posição onipotente, é a perda que nos força a lidar 
com esses limites. Narrar também é uma experiência básica. É o ato de narrar que nos permite 
organizar nossas experiências em uma ordem temporal. Em outros termos, quando narramos, 
organizamos nossa história. Este trabalho visa investigar o cruzamento destas duas experiências; 
especificamente, buscaremos compreender como as distintas formas de reação à perda tomam 
forma em narrativas literárias. A partir dos textos de Teresa Pinheiro, Maria Rita Kehl, Marie-
Claude Lambotte e Pierre Fédida, apresentaremos as principais definições de luto, depressão 
e melancolia, além de contrastar o esquema teórico de cada autor. De forma introdutória, 
consideraremos o luto como o processo que possibilita o indivíduo superar a perda. No outro 
extremo, seguindo a lição de Freud, temos a melancolia, que é estado no qual o indivíduo 
não conseguia realizar o luto e, por conseguinte, a perda não foi superada. Perda esta que o 
melancólico não consegue identificar, pois aconteceu na própria formação do ego e, por isso, é 
constitutivo do sujeito. E distinto de ambos, temos a depressão, na qual o depressivo possui uma 
perda que não foi elaborada, mas que aconteceu em momento distinto do quadro melancólico. 
Como a perda que ocasiona a depressão aconteceu com o ego formado, o depressivo consegue 
inserir esta perda na sua linha do tempo, possibilitando ao mesmo narrar o antes e o depois, o 
que ele era e o que ele é. O romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, possui, nos termos de Roberto 
Schwarz, “uma inesperada insistência da poesia”. Um dos momentos recorrentes da presença deste 
lirismo na narrativa é o momento da morte dos protagonistas, com uma clara distinção interna. O 
narrador demonstra simpatia por Inferninho e Cabeça na primeira parte, por Pardal na segunda, 
mas não mostra por Miúdo na terceira. Acreditamos que esta irrupção do lirismo é resultado do 
luto do narrador em relação à morte destes personagens, o que contrasta com a descrição seca e 
curta da última morte do romance, a de Miúdo. Em relação ao romance S. Bernardo, de Graciliano 
Ramos, acreditamos que a presença hegemônica do fluxo de pensamento nos capítulos 19 e 36 
mostra a incapacidade do narrador melancólico de lidar com a perda e, por conseguinte, construir 
uma narrativa que ligue o passado, o presente e o futuro. Além disso, aqui discutiremos qual é 
a perda de Paulo Honório. E, por fim, atuando como um terceiro paradigma de reação à perda, 
mostraremos como contraponto às duas análises anteriores as diferenças com a depressão e o seu 
impacto em narrativas.  
Palavra-chave 1: Cidade de Deus 
Palavra-chave 2: S. Bernardo 
Palavra-chave 3: Lirismo 
Palavra-chave 4: Fluxo de pensamento

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Hermano de França Rodrigues (UFPB) Viver juntos sem o Outro: rastros do amor e da solidão.

Será que estamos vivenciando o declínio do Édipo ou, simplesmente, as experiências com o nome-do-pai 
obedecem a outras insígnias, nem sempre favoráveis à arquitetura do sujeito? Dadas às configurações 
narcísicas que recobrem a pós-modernidade, por vezes, somos impulsionados a acreditar que a fragilização 
dos laços humanos se deve, preponderantemente, às relações com o capital, aptas a moldar corpos 
onipotentes e individualizados. Esquecemos (quiçá como defesa contra nós mesmos) que a condição 
humana emana de energias pulsionais que conclamam, outrossim, o ódio, a separação e a solidão. Não 
estamos nos referindo a uma condição determinada pelo tempo, mas a um processo subjetivo que se 
adapta, com menor ou maior intensidade, às demandas da Cultura, cujas forças ora obstruem os impulsos 
eróticos e tanáticos ora os libertam bruscamente. Essa dinâmica forja às civilizações, com suas virtudes e 
contradições. Nossa proposta de trabalho, numa interface entre a literatura e a psicanálise, busca decifrar, 
no conto A disciplina do Amor, de Lygia Fagundes Telles, os códigos de um mal-estar que, embora calcado 
nas insígnias de seu tempo, evoca a nossa contemporaneidade, onde as perdas, em geral, são revividas com 
frivolidade e indiferença. Engana-se, portanto, quem conjectura uma era de lutos intermináveis, crônicos 
e melancólicos. O narcisismo direciona a libido para o outro extremo, no qual o sujeito desesperança-se 
do outro (que não lhe deixa marcas, nem memórias). Como arcabouço teórico, recorremos aos textos 
freudianos, em especial “Luto e Melancolia” e “O mal-estar na civilização”. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Psicanálise 
Palavra-chave 3: Amor 
Palavra-chave 4: Solidão

Silvanna Kelly Gomes de Oliveira e Olavo Barreto de Souza (UEPB) Psicanálise e Literatura: a 
angústia mapeada em Almira, protagonista do conto “A Solução”, de Clarice Lispector.

Lançada uma reflexão acerca da psicanálise em consonância com o âmbito literário, sobretudo, em 
narrativas, o presente trabalho traz à luz questões desenvolvidas por Sigmund Freud em relação ao que se 
adota como “neurose de angústia”, estudo relevante para a compreensão da natureza humana, bem como do 
mundo ficcional. Tomando como parâmetro uma análise do conto “A Solução”, de Clarice Lispector, extraído 
de A legião estrangeira (1999), objetiva-se discutir o mapeamento da angústia na protagonista Almira 
junto a Alice, e quais os elementos do texto que contribuem para a percepção de tal conceito. Seria esse 
hibridismo entre psicanálise e literatura o marco zero das lucubrações sobre o tema “angústia”, trazendo 
também à baila a evidente relação da obra de Clarice Lispector – o que inclui várias outras produções suas 
– com o viés psicanalítico. Nesse sentido, fez-se necessário lançar mão de pressupostos teóricos como os 
de Ramos (2003), Certeau (2011), Freud (1985), Barbosa (2001), etc, no intuito de embasar a pesquisa e, 
por conseguinte, atingir um diálogo congruente do conto “A Solução”, selecionado para análise, unindo-o às 
reflexões já consagradas pela crítica. Por fim, o artigo visa expandir a abordagem psicanalítica dentro de um 
contexto literário de modo a suscitar novas possibilidades de leitura, ressignificando o texto literário. 
Palavra-chave 1: Psicanálise 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Neurose de angústia 
Palavra-chave 4: Clarice Lispector
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Ana Karla Costa de Albuquerque (UFPB) Imagem, memória e dor no discurso de André, 
de Lavoura Arcaica.

Adentrando pelo fundo memorial de André, narrador protagonista de Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, 
vemos espalhadas as lembranças de sua infância e adolescência na fazenda da família. O seu contato com 
o próprio corpo é predominante: seus afetos e as relações com os seus familiares e a tradição. É uma 
memória enraizada no corpo, capaz de fazê-lo rememorar, evocar e reviver os eventos que o levaram 
a fugir de casa e os que sucederam ao seu retorno. A associação entre memória e imagem é pertinente 
na análise do fluxo – ora controlado, ora verborrágico e embriagado – e dos meandros do discurso de 
André, já que, ele nos convida a tomar parte na visualidade da sua narrativa lírica tão transparente e clara 
quanto opaca, turva e cheia de sombras. A “qualidade” das imagens produzidas independe da distância 
temporal que a lembrança percorre até o seu momento de declaração, é algo intimamente relacionado 
aos afetos do protagonista no momento de sua vivência. A dor produz opacidade e a evocação do prazer 
é transparente. Este trabalho pretende analisar os caminhos temporais da lírica lavoura de Raduan 
Nassar, tendo como foco a memória, a visualidade e a dor vivida e revivida. A dor de André é fundada 
em amor: é uma dor de separação e travessia do limiar da rígida tradição religiosa e de trabalho da 
família. A discussão tem como base os textos O Ser e o tempo da poesia, de Alfredo Bosi, como suporte 
para compreensão da carga lírica do discurso de André; A memória, a história e o esquecimento, de Paul 
Ricoeur, na reflexão a respeito das características da memória que o narrador nos apresenta; e O livro da 
dor e do amor de Jean-David Nasio, capaz de nos apoiar no entendimento da dor vivida pelo protagonista. 
Palavra-chave 1: Lavoura Arcaica 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Dor

Aristóteles de Almeida Lacerda Neto (IFMA-Campus Santa Inês) A paixão da agonia

O presente trabalho propõe-se a realizar uma análise comparativa das narrativas O engenhoso fidalgo 
Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, Fogo morto, de José Lins do Rego, e A hora e vez 
de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa. Baseando-nos na categoria da ação, procuramos investigar 
como a trajetória dos heróis (Dom Quixote, Capitão Vitorino e Augusto Matraga, respectivamente) 
liga-se à luta incessante e à fidelidade aos ideais. Recorrendo ao suporte psicanalítico, buscaremos 
demonstrar que a dor e o sofrimento, resultantes das ações, consubstanciam a ascese e/ou a catábase 
dos protagonistas dos textos escolhidos. Após o estudo das narrativas, mormente enfocando a agonia 
dos heróis, traçaremos um paralelo, a fim de evidenciar as aproximações, bem como as peculiaridades 
da configuração do pathos engendrada nos referidos personagens. Concluímos que a compreensão da 
paixão mostra-se fulcral para as narrativas em tela, visto que é intrínseca à constituição dos heróis e se 
revela/eclode nas ações destes. 
Palavra-chave 1: Paixão 
Palavra-chave 2: Herói 
Palavra-chave 3: Psicanálise 
Palavra-chave 4: Literatura Comparada

Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Amores que 
(não) envelhecem: psicanálise, tempo e experiência.

O amor confessa a dor ou a dor confessa o amor? Deixando-se guiar por essas questões, nosso 
estudo pretende examinar a narrativa fílmica Amor nos tempos do cólera, adaptação do livro 

homônimo do escritor colombiano Gabriel García Marques, com vistas a compreender, a partir 
das ações do protagonista, os (dis)sabores do amor. No universo semiótico em foco, deparamo-
nos com o drama de Florentino Ariza, em seu eterno apaixonamento (ou dor?) pela Fermina 
Daza, condição que lhe custa incontáveis relações sexuais como forma de expurgar a dor de amar 
que lhe arrebata visceralmente. Sua amada, proibida de amá-lo, prefere esquecê-lo e, para tanto, 
casa-se com outro, viril, varão, de melhor condição social. Em meio a esse conflito, Florentino 
entrega-se ao amar, faz da ausência sua confidente, na espera de, um dia, poder viver aquilo que 
lhe foi usurpado. O amor que une e separa os personagens parece distante do que poderíamos 
pensar sobre a experiência amorosa nos tempos coléricos atuais. As condições para amar, ou 
para viver um amor, se ainda nos é possível usar tais expressões, impulsionam-nos a mudanças 
sôfregas e angustiantes. Sofrer e ser tomado pela dor de amar ainda são eventos subjetivos que se 
presentificam em nossa cultura, munindo-se de novas roupagens, quando comparadas ao sofrer 
do personagem Florentino. Como arcabouço teórico, recorremos aos constructos metapsicológicos 
desenvolvidos por Sigmund Freud, bem como ao ensino de Jacques Lacan. Outras fontes, 
compiladas pelos psicanalistas contemporâneos Jacques Alan Miller e J.D. Násio, também serão 
visitadas, a fim de nortear as discussões, aqui, apresentadas. 
Palavra-chave 1: Amor 
Palavra-chave 2: Dor 
Palavra-chave 3: Psicanálise

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Silvio Tony Santos de Oliveira e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Sexo e desamparo: para 
além das fronteiras da feminilidade

A literatura erótica/pornográfica carrega, em seus flancos, estigmas que, há muito, deturpam sua 
natureza, assim como seus efeitos estéticos, na medida em que a reduzem a algo abjeto, esdrúxulo 
e sujo. Todavia, numa leitura menos reducionista, os textos eróticos/pornográficos reverberam 
as fantasias mais recônditas do ser humano, pondo em evidência o potencial criativo e, ao mesmo 
tempo, mortífero da sexualidade. Os tabus que a cercam, longe de arrancar-lhe o viço, tornam-
na mais sedutora, o que, por outro aspecto, deixa às escâncaras as contradições morais da nossa 
sociedade ocidental. Esse conflito revela-se mais premente quando o texto, de veios licenciosos, 
abre espaço para o protagonismo do discurso feminino. Nossa pesquisa, numa tentativa de diálogo 
entre a psicanálise e a literatura de testemunho, visa examinar na obra Cem homens em um ano, as 
nuances da sexualidade feminina as quais, na obra em questão, apresenta-se em seus laços, dores 
e sofrimentos. Tencionamos discutir, através do teatro sexual encenado pela mulher, os meios 
de repressão às pulsões libidinais impostas pela cultura, sobretudo patriarcal. Como arcabouço 
teórico, recorremos às contribuições de Sigmund Freud e Jacques Lacan, entre outros importantes 
expoentes da psicanálise contemporânea. 
Palavra-chave 1: Sexualidade 
Palavra-chave 2: Feminino 
Palavra-chave 3: Psicanálise 
Palavra-chave 4: Literatura
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Rafael Francisco Braz e Tâmara Duarte de Medeiros (UFPB) Luz sobre a Terra Média: a imagem 
mítica psicológica da Mulher, Deusa, Élfica

As imagens arquetípicas das deusas, heroínas, fadas, elfos, bruxas, rainhas, princesas, dentre outras 
imagem femininas tem uma grande importância na literatura, pois esses seres míticos sempre 
fascinaram os leitores de textos literários. Elas povoam o mundo maravilhoso e fantástico dos ouvintes 
de contos populares e míticos, bem como aqueles que ainda se deixam ser encantados pela tela do 
cinema. A jornada O Senhor dos Anéis de J. R. R. Tolkien é realizada dentro de um esquema de uma 
aventura mítica-psicológica, a trajetória de Frodo está marcada pela presença de poucas, mas belas, 
sedutoras e importantes mulheres que dela participam cuja função é ajudá-lo e auxiliá-lo nas difíceis 
provas que ele tem que enfrentar durante a jornada do transporte do objeto precioso até o local de 
sua destruição, exercendo cada uma seu papel, principalmente, o de auxilio sobrenatural, guias e 
orientadoras, que fornece amuletos de proteção e sábios ensinamentos contra os perigos que surgem, 
pois a principal representação arquetípica do Feminino na jornada do herói, no Senhor dos Anéis, é 
a deusa. A presença da mulher divina assegura ao herói apoiando na luta e no caminho vencendo os 
inimigos até chegar a sua vitória. Tal confiança se estabelece por intermédio da relação materno-filial, 
que elas têm com o herói algumas vezes contra-sexual e com a entidade divina protetora. O objetivo 
principal deste trabalho é analisar à luz da psicologia junguiana as marcas d grande femininas nas 
figuras de mulher, deusa, élfica que auxilia, guia e protege o herói, Frodo Bolseiro, na jornada mítica da 
destruição do Anel do Poder. Para tanto, nossa fundamentação teórica baseia-se e nos aspecto míticos 
de Joseph Campbell (2002), buscando apoio na teoria psicológica analítica defendida por Carl Gustav 
Jung (2001 e 2002), Jennifer Barker e Roger Woolger, (1994), Jean Shinoda Bolen (1990) e Erich 
Neumann (2006). A análise mostra que a jornada mítica de Frodo Bolseiro, o auxílio, a ajuda foi dada 
por seres como; anões, homens guerreiros, o mestre, amigos e etc. Foram de grande ajuda esses homens, 
mas a relação entre deusa, princesa e elfo foi de maior importância. A relação do herói e as figuras 
femininas na saga do Senhor dos Anéis, de J. R. R.Tolkien. Mulheres especiais que atuaram na vida do 
herói de modo bastante significativo. São elas que vão revelando certos passos de sua missão e o sentido 
de sua trajetória. Ele, por sua vez, vai seguindo as ordens do destino e a intuição sensível e sábia do 
Feminino. A análise nos mostra que o arquétipo feminino esteve presente em toda a saga do Senhor dos 
Anéis orientando e guiando o herói deste a formação da sociedade até o destino final do anel. 
Palavra-chave 1: Senhor dos Anéis 
Palavra-chave 2: Psicologia analítica 
Palavra-chave 3:  imagens arquetípicas 
Palavra-chave 4: mítica-psicológica

Tâmara Duarte de Medeiros e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Dedicar-se ao Outro, 
abandonando-se: da culpa à separação

O vitorianismo marcou a sociedade inglesa do séc. XIX, em virtude de seu regime austero e vigilante 
concernente não só à sexualidade, como também a ações tidas como genuínas de uma natureza humana 
piedosa e temente a Deus, embora, em nenhum outro momento da história, o vício e a ausência de 
compaixão se disseminaram tão facilmente entre os declarados vitorianos. Neste sentido, as obras de 
Oscar Wilde confrontam a hipocrisia da época, na medida em que evidenciam a fragilidade das relações 
humanas ante o capital e a própria ‘liquefação’ dos vínculos. É factível, portanto, que os sujeitos, nesse 
cenário, considerem o amor a si mesmo como fundamento maior da própria existência. Wilde denuncia 
as deficiências desta premissa através de personagens, forjados na dor, no amor e pela culpa. É o caso 
dos protagonistas do conto “O Príncipe Feliz”, parte integrante da coletânea de História de Fadas, no qual 

ambos se ligam um ao outro pelos laços de um pesar que os esfacela e os aniquila. O Príncipe Feliz, uma 
ornamentada estátua de ouro, lamenta ao pássaro não ter percebido a miséria e a pobreza em que o seu 
povo vivia, enquanto ele desfrutava da melhor comida e bebida do reino, na sua vida humana; agora que 
estava definitivamente morto, e posto na praça pública, podia notar a má sorte de seus súditos e tal fato 
o compungia a ponto de solicitar a pequena andorinha que ficasse com ele e o auxiliasse no intento de 
ajudar os cidadãos pobres. A andorinha, mesmo protestando, permanece ao lado do Príncipe e segue as 
suas ordens, mesmo quando estas o prejudicam fisicamente. A nobre estátua, por compaixão, se desfaz 
do rubi do punho de sua espada, dos olhos de safira e da roupagem de ouro. Neste processo, o pássaro, 
que tudo fizera conforme ordenado, decide ficar ao lado do Príncipe, mesmo passando pelas privações 
que o arrastam à morte. Na narrativa em foco, tanto a dor de amar quanto a culpa tornam-se o tema 
central, consumindo e esfacelando seus protagonistas que escolhem se compadecer dos outros ao redor. 
Nossa pesquisa, num diálogo entre a psicanálise de base kleiniana e a literatura, pretende investigar 
as linhas deste amor que enlaça, esfacela e faz com que os protagonistas se liguem, por meio de laços 
mortíferos, e renunciem a própria alteridade, sofrendo uma dor sem medida. 
Palavra-chave 1: Protagonistas 
Palavra-chave 2: Dor 
Palavra-chave 3: Esfacelamento 
Palavra-chave 4: Melancolia

Rafael Venâncio e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Flores Melancólicas: laços que se 
quebram e amores que devoram

Nos estudos desenvolvidos acerca da melancolia, pela filosofia, psicologia, psicanálise e outras ciências 
humanas, o ponto de vista comum, entre elas, considera que esse pathos abala o funcionamento das 
atividades do seu portador, inibindo a continuidade de ações socialmente produtivas, como o trabalho 
e o convívio social, ao mesmo tempo em que o discurso do enfermo é marcado pelas cifras de uma 
depreciação voltadas contra si mesmo. Não obstante a emergência de tais aspectos negativos, muitos 
são os escritores que, alimentando-se do pessimismo ocasionado pela enfermidade, colocaram, na 
voz de seus personagens, as tristes concepções acerca do amor louco, as quais passaram a organizar o 
enredo e, neste sentido, o melancólico tornou-se um sujeito admirado por seus leitores porque, talvez, 
tivesse acesso a verdades ocultas da alma humana que os demais, de outra forma, não alcançariam. 
Com efeito, a dor de um amor perdido ou não correspondido constitui o cerne de uma narrativa com 
traços melancólicos. Conforme o pai da psicanálise elucida em Luto e Melancolia (1915), o sujeito até 
pode ter ciência de quem perdeu, no entanto, ele não sabe o que foi perdido nesse alguém, de maneira 
que o sentido verdadeiro da privação do objeto amado é de ordem inconsciente. É neste cenário que o 
conto “A Flor de Vidro”, escrito por Murilo Rubião, em 1965, foi construído: na história, o personagem 
principal, Eronides, mostra-se feliz ao saber que a mulher amada retornará e, com esta esperança 
transformada em certeza, ao reencontrá-la na estação de trem, o homem cego procura (re)viver os 
momentos venturosos que antecederam à separação, cuja razão que a causou é diluída durante a 
narrativa, e, mesmo com os poucos indícios, nem assim fica claro a verdade dos fatos. Logo é percebido 
que o relacionamento está sendo (re)apresentado em retrospecto, sob a perspectiva de Eronides que, 
na instância da mente, volta a anos anteriores, nos quais, tanto Marialice, a sua amada, quanto ele estão 
no viço de seus 20 anos e se divertem na mata. A realidade, aqui, ou se confunde com as lembranças 
de um amor perdido ou é a clara manifestação da incapacidade do protagonista em se desapegar do 
objeto com quem desejava fundir-se, em todo caso, a dor do desemparo, simbolizada na temível flor de 
vidro, está presente quer nas supostas lembranças quer no desejo de que elas fossem reais. Por isso, 
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nossa pesquisa, numa conexão entre os estudos de base freudiana e a literatura, com as contribuições 
de LAMBOTTE (2000), pretende investigar a dor deste amor perdido, protagonizado pelo personagem 
Eronides que o reveste de uma singularidade ímpar e martirizante. 
Palavra-chave 1: Melancolia 
Palavra-chave 2: Perda 
Palavra-chave 3: Psicanálise 
Palavra-chave 4: Retrospecto

41
Literatura E Revolução 

Coordenadores: 
Andréa Sirihal Werkema (UERJ) 
Maria Juliana Gambogi Teixeira (UFMG)

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 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; história; ruptura.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00] SESSÃO 1

Beatriz Cerisara Gil (UFRGS) A ruptura revolucionária de 1789 e a primeira geração do 
Romantismo: o caso de F.-R. de Chateaubriand

A ruptura revolucionária de 1789 e a primeira geração do Romantismo: o caso de F.-R. de 
Chateaubriand F.-R. de Chateaubriand viveu entre 1768 e 1848. Sua obra, em grande medida, trata 
das várias formas de rupturas experimentadas pela sociedade francesa após a Revolução de 1789. 
O tema da revolução perpassa seus romances e ensaios mas ganha configuração especial em suas 
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memórias, intituladas Mémoires d’outre-tombe (Memórias de além-túmulo). Esse texto de caráter 
autobiográfico, redigido ao longo de quase quarenta anos, apresenta uma tentativa exitosa de articular 
diferentes instâncias enunciativas com o objetivo explícito de dar conta de uma posição inédita para 
o escritor, posição esta que vem a ser a de narrar uma história pessoal articulando-a com a narração 
da história de seu país. Neste caso, em se tratando de um texto de teor memorialístico, que se define 
fundamentalmente pela presença de uma dimensão importante da realidade histórica, o autor investe 
primeiramente e sobretudo na exploração de inúmeras formas de narrativa para expressar toda a 
complexidade desta realidade social composta pelos desdobramentos do processo revolucionários em 
seus vários níveis: político, social, cultural-religioso, linguístico. Nesse sentido, destacamos o aspecto 
híbrido do texto o qual aparece como um grande mosaico de formas que explicam, ilustram a realidade 
histórica; dentre essas formas que estruturam o texto, por exemplo, encontram-se diários do autor e 
retratos biográficos de figuras públicas. Mas nas Memórias do autor - autobiógrafo e memorialista - 
este cruzamento de perspectivas, que pode parecer constituir apenas um aspecto formal da sua escrita, 
traz em toda sua realidade artística as implicações da posição muito particular deste escritor: um 
nobre francês que sobrevive ao processo revolucionário e torna-se testemunha e historiador de si e 
dos eventos revolucionários na França. Ou seja, Chateaubriand narrou literariamente as experiências 
históricas por que passou a França pós-revolucionária, explorando esta dupla dimensão do pessoal 
e do social e mergulhando nas contradições dos atores da História bem como nas suas próprias 
contradições. Estas observações preliminares que dão as linhas de nossa abordagem devem orientar 
uma leitura mais clara a respeito da obra deste memorialista que trabalha em toda sua radicalidade 
uma enunciação da história num cruzamento com a literatura autobiográfica. Estudaremos assim a 
função do sujeito autobiográfico na construção de uma linguagem literária que deve expressar toda 
a tensão entre a ordem do antigo regime e as novas forças democráticas que ganham os palcos após 
1789. Neste mesmo quadro, refletiremos mais amplamente sobre o empenho desta primeira geração 
romântica em dar forma a um processo de ruptura inédito que exige uma nova linguagem e uma 
reconfiguração de valores estéticos e políticos. 
Palavra-chave 1: Revolução 
Palavra-chave 2: França 
Palavra-chave 3: Romantismo 
Palavra-chave 4: Narrativa memorialística

Luiza Duarte Caetano (UFMG) Madame de Staël e o Terror: uma objeção à perfectibilidade?

Na que talvez seja a mais conhecida de suas obras, “De la littérature considérée dans ses rapports 
avec les institutions sociales” [Da literatura considerada em suas relações com as instituições sociais] 
(1800), Madame de Staël se propõe a aplicar à literatura o sistema de relações de Montesquieu, a fim 
de conhecer as influências mútuas existentes entre ela e as instituições sociais. Contudo, embora o livro 
tenha sido interpretado pela crítica como uma tentativa de fundar uma nova poética (como já explicita 
a autora no prefácio de sua segunda edição), seu objetivo, na realidade, está mais para filosófico que 
propriamente estético. Entendendo a literatura como aliança entre filosofia e imaginação, Staël procura 
retraçar o caminho seguido pelo “espírito humano”, dos Antigos aos Modernos, para “provar que a 
razão e a filosofia sempre adquiriram novas forças através das inúmeras angústias da espécie humana 
” (STAËL, 1991, p. 54), isto é, demonstrar a continuidade da perfectibilidade — conceito emprestado 
da filosofia das Luzes — mesmo nos tempos mais obscuros da História. “Só há um fato para o homem 
esclarecido desde o começo do mundo: os progressos das luzes e da razão ”. (Idem, p. 177). Ao afirmar 
o desenvolvimento ininterrupto da filosofia, inscrito em sua visão da perfectibilidade do espírito 

humano, Madame de Staël desafia a ideia de parada (ou mesmo retrocesso) do pensamento durante a 
Idade Média ao mesmo tempo em que, ligando literatura e filosofia, viabiliza o aperfeiçoamento infinito 
daquela, impulsionando-a para além dos modelos clássicos vigentes. Entretanto, ao lado de incontáveis 
argumentos em favor dessa perpetuidade da “marcha do espírito”, um evento insiste em aparecer em 
“De la littérature” como sua possível negação: o inconcebível desenlace de uma Revolução, fundada 
pelos ideais das Luzes, no Terror, “fenômeno monstruoso que nada de regular explica nem produz ” 
(Idem, p. 299). Diante disso, o objetivo desta comunicação é elucidar a inexplicabilidade do Terror em 
Staël (como aparece em “De la littérature”), buscando explorar as maneiras segundo as quais a autora 
tenta contornar esse aparente obstáculo à sua visão de perfectibilidade. Considera-se a hipótese de que 
sua solução passa não apenas pela defesa da filosofia como, ainda, está ligada a um propósito menos 
teórico de “De la littérature”, a saber, o de “chamar novamente todos os espíritos esclarecidos à fruição 
das meditações filosóficas ” (Idem, p. 66), devolvendo à razão o lugar que lhe foi tirado no Terror por 
aqueles que fizeram da perfectibilidade o “pretexto de seus crimes ” (Idem, p. 61). STAËL, Madame de. 
«De la littérature». Paris: Flammarion, 1991. Traduções minhas. 
Palavra-chave 1:  Madame de Staël 
Palavra-chave 2: perfectibilidade 
Palavra-chave 3: terror

André Luiz Barros da Silva (UERJ) Um gênero para implodir os gêneros – O romance dialoga com 
o mundo e constitui seu próprio leitor

Pretende-se analisar algumas obras e seus prefácios e introduções do século XVIII que jogam 
luz sobre a questão da emergência do romance como fato crucial na construção de um modo 
mimético moderno, determinando uma nova relação entre o ato de leitura e as ressonâncias do 
texto na vida (nos afetos) do leitor. Se o mundo classicista, com desdobramentos franceses do 
século XVII, determinara um distanciamento (éloigment, T. Pavel) como modo de relação entre 
linguagem e leitor, como seria a nova espécie de sintonia (“simpatia” é termo da época) entre 
obra e subjetividade do leitor, que deve ser afetado pela força não mais do sublime, mas de um 
próximo (imediato e imediado)/singular? Trata-se de cotejar romances como La vie de Marianne 
e Le paysan parvenu, de Marivaux, com contos de Les crimes de l”amour, de Sade, e romances 
como Lettres péruviennes, de Madame de Graffigny, La religieuse, de Diderot, e Aline et Valcour, 
também de Sade (tendo o Jacques le fataliste de Diderot no horizonte), para discutir três questões 
a meu ver centrais sobre a revolução estética representada pelo emergir do romance: 1. Ascensão 
do personagem “qualquer” (sem sobrenome), que determina uma relação não-distanciada com 
o cotidiano concreto (a produção desse não-distanciado, imediato, constituindo uma revolução 
formal); 2. Relação desse personagem (e/ou narrador) “qualquer” com a prosa como figuração 
do coloquial (mímese do discurso pragmático ou subjetivo-cotidiano); 3. Mímese singular de 
domínios não-objetivos da existência (o campo dos sentimentos, subversivo em relação tanto à 
tradição filosófica clássica, quanto à objetividade exigida pela nova instauração de um espaço 
público, agora aburguesado). Tudo entremeado pela questão dos paratextos (Genette) como 
modo de essas inovações, radicais em sua imbricação (na época), serem prismadas e discutidas 
nos textos que precedem as obras, comunicando-se com o mundo dos discursos fora da obra 
(paratextos vistos como limiares entre obra e mundo). Contaminados pela ficcionalidade da 
narrativa principal, muitos paratextos do século XVIII propõem ao leitor uma estranha (e 
gradativa) imersão no campo em que a linguagem “qualquer” estabelecerá o jogo entre um novo 
tipo de ilusão não sublime (proto-realista, segundo o Diderot dos ensaios sobre romance e teatro) 
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e os interstícios do que passa a ser considerado como o artístico (o literário). Ao “fagocitar” os 
discursos da sociedade circundante (Bakhtin), o romance deve criar um novo estatuto de arte 
para si. Será nos antetextos (prefácios, introduções etc.) que o público ainda não familiarizado 
experimentará seu primeiro labirinto entre ficção e realidade. O público já cultivado tirará prazer 
do jogo de ficção que se propõe como nova convenção para articular a prosa “qualquer” da 
narrativa com as prosas do mundo fora da obra. Sem o elo afetivo-identificatório leitor-obra, no 
entanto, esse jogo seria apenas cerebral, o que de fato ocorre em romances da época (de Sterne e 
o Jacques le fataliste). Como vertente, seria uma espécie de metarromance a justificar (e ajudar a 
pensar) o locus do novo gênero “qualquer” (no sentido de incluir os discursos coloquiais em seu 
plurilinguismo) em meio aos outros discursos da sociedade. 
Palavra-chave 1: Teoria do romance 
Palavra-chave 2: Mímese 
Palavra-chave 3: Literatura francesa do séc. XVIII 
Palavra-chave 4:  Paratextos de romances

Maria Juliana Gambogi Teixeira (UFMG) Do método e do espírito da revolução historiográfica 
micheletiana

Histoire de la révolution française, se não é a maior obra historiográfica de Jules Michelet, 
certamente é uma das mais fundamentais. Escrita e publicada em sete tomos, lançados entre 
1847 e 1855, esse livro representa, ao ver do historiador, a principal razão de engajamento 
historiográfico. Ao fio das publicações, a versão final da obra acumulou quatro prefácios, os quais, 
como já assinalado por Claude Lefort (La cité des vivants et des morts), representam espaços 
de expressão privilegiados da obra micheletiana, especialmente vocacionados a apresentar 
os fundamentos teóricos de cada produção. Se esse caráter autorreflexivo atravessa os quatro 
prefácios, um deles, intitulado “De la méthode et de l’esprit de ce livre”, se destaca, que mais 
não seja pela sua disposição singular na economia da obra. “Dos vinte e um livros que compõem 
a Histoire de la Révolution Française de Michelet” - diz Gérard Walter, editor da edição Pléiade 
do título – « é o único que comporta um prefácio destinado a explicar o método seguido em sua 
elaboração e o espírito que anima o livro”. (1380) “De la méthode et de l’esprit de ce livre” é, 
portanto (assim como os seus similares), um texto claramente historiográfico, comprometido a 
expor e debater os princípios metodológicos e interpretativos que regeram a escrita de Histoire 
de la révolution française. Mas ele é, também, um perfeito condensado dos traços estilísticos 
mais típicos e radicais da prosa micheletiana. O estilo vertical de Michelet (nos termos de Sainte-
Beuve), comandado pela primazia da parataxe; a tirania dos predicados (Barthes), recobrindo 
e suplementando o subjetivismo lírico característico da prosa romântica (Lanson); o recurso 
sistemático à metáforas, provérbios e anedotas (Paule Petitier); enfim, a dominância dialógica 
que, seja por meio de interpelações diretas, seja pelo recurso à dramatização de debates, 
impõe ao leitor um papel ativo no ato da leitura; todos esses recursos estilísticos configuram a 
língua – paradoxal? – desse discurso do método historiográfico micheletiano. O objetivo desta 
comunicação será o de tentar desfazer o paradoxo, demonstrando a coerência entre o estilo e 
as ideias ali apresentados. Minha hipótese é a de que a explicitação dos fundamentos do debate 
filosófico-político do qual participa o texto micheletiano ajudam na explicação e funcionam 
como uma justificativa para os recursos literários ali exibidos. Mais do isso, interessa explicitar 
como o estilo particular de Michelet recobre, na realidade, uma batalha epistêmica em torno 
da fundação da historiografia moderna, indissociável, para o historiador, do sentido da própria 

Revolução: “esse todo poderoso intérprete dos meus ensinamentos e da minha história”. Em 
outros termos, esta comunicação pretende explicitar a consonância entre as metáforas e as ideias, 
entre o espírito e a letra do historiador, buscando demonstrar como o que hoje resplandece sob 
o signo da literatura deve ser relido sob o signo de um projeto de história, epistemologicamente 
comprometido com a Revolução. 
Palavra-chave 1: Jules Michelet 
Palavra-chave 2: Revolução francesa 
Palavra-chave 3: Estilo 
Palavra-chave 4: Filosofia da história

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Lucas Toledo de Andrade (UEL) Vanguarda e revolução: aproximações entre Walter Benjamin e 
Oswald de Andrade

Quando se pensa em revolução no âmbito da literatura e das artes de forma geral é inevitável 
não se lembrar dos movimentos de vanguarda do século XX e de todo o bojo revolucionário em 
torno deles e de seus criadores. As vanguardas vêm opor-se às convenções burguesas, à moral 
religiosa, à racionalidade, à desumanidade capitalista e fazer uma crítica à modernidade e ao modo 
como ela apagou os momentos “encantados” da vida humana, segundo o que fala Löwy (2002) 
apoiado em Weber (1920). É certo, ainda, que esses movimentos de ruptura com os modos de ser 
vigentes beberam na tradição artística construída ao longo dos tempos para assim lançarem seus 
princípios de inovação e transgressão. De acordo com Octavio Paz (1994), o culto ao novo ou a 
imitação dos antigos é algo que ocorre com certa regularidade na arte do Ocidente, o que coloca 
as vanguardas dentro de uma tradição artística anterior a elas, destruindo ideias que as mostram 
como movimentos que, de certa maneira, fazem uma tábula rasa da história das artes. Ao se pensar 
em todas as questões em torno das vanguardas históricas e suas repercussões, dois nomes podem 
ser levados em conta, Oswald de Andrade e Walter Benjamin, ambos intelectuais contemporâneos, 
porém de contextos diferentes, que contribuíram para se tratar do ideário vanguardista e 
revolucionário do início do século XX. Sabe-se que Oswald e Benjamin possuem uma obra vasta e 
rica, por isso, interessa-se aqui, especialmente, pelas discussões deles em torno do Surrealismo 
e da Antropofagia, movimentos que dialogam com fundamentos anteriores a si próprios e se 
marcam pela proposta da revolução de seus contextos de criação. Surrealismo e Antropofagia têm 
muitos pontos em comum, o que leva Nunes (2012) a dizer que entre as duas vanguardas “há uma 
conversão mútua ou uma devoração recíproca”, na medida em que buscavam o reencantamento 
do mundo, vendo no desvio ao passado e no choque causado pelo contato com o primitivo uma 
forma de transformar a realidade. Oswald de Andrade e Walter Benjamin ligam-se diretamente a 
esses movimentos vanguardistas: o primeiro é criador da Antropofagia e percebia a necessidade 
da “vacina antropofágica” para a revolução artística e social em um país fortemente marcado pela 
experiência traumática da colonização; o segundo notava o movimento surrealista como o único 
capaz de despertar as consciências para a revolução, o que causaria uma rebelião contra o poder 
vigente e a possibilidade de se lançar um olhar outro para a história europeia, composta pela 
ruína de uma guerra e constituída por elementos que poderiam levar a outra. Nesse sentido, essa 
comunicação pretende traçar relações entre Walter Benjamin e Oswald de Andrade, com o intento 
de perceber o modo como os ideais em torno da literatura e da revolução estão presentes em boa 
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parte de suas obras, vendo-os ainda como donos de uma percepção revolucionária de seus tempos e 
como possuidores de estudos bastante atuais em nosso presente, o que possibilita leituras diversas. 
Palavra-chave 1: Walter Benjamin 
Palavra-chave 2: Oswald de Andrade 
Palavra-chave 3: Vanguarda 
Palavra-chave 4: Revolução

Ana Maria Lange Gomes (UNESP - Campus de Assis) Teatro como revolução: algumas considerações 
sobre a dramaturgia de Augusto Boal e José Mena Abrantes

O teatro possui um caráter persuasivo, sobretudo, por sua característica de colocar a narração em ação 
e, assim, expor o espectador ao confronto direto com a personagem. Esse aspecto por diversas vezes 
foi exercido como uma forma de domínio, mas, como coloca Augusto Boal (1931- 2009), dramaturgo 
brasileiro e pensador do teatro, a arte dramática também pode ser arma de libertação. Explorar essa 
potencialidade da atividade teatral coloca-a comprometida com o político, configura-a em revolucionário, 
e alinha-a à percepção de teatro como arma. Nessa direção, caminhou Augusto Boal e Jose Mena 
Abrantes, dramaturgos, homens de teatro, que procuraram redescobrir o teatro de seus países valendo-
se das possibilidades de um teatro político. Augusto Pinto Boal, brasileiro nascido no Rio de Janeiro 
em 1931, foi um dos sócios do Teatro de Arena de São Paulo, uma das mais importantes companhias 
teatrais do Brasil responsável por disseminar a dramaturgia nacional e difundir a politização no teatro e 
o comprometimento com o social. No entanto, o maior legado pelo qual Boal é reconhecido é pela criação 
e difusão pelo mundo do Teatro do Oprimido, metodologia que procura conciliar teatro e ação social. Em 
2009, mesmo ano de falecimento do autor, foi nomeado embaixador mundial do teatro pela UNESCO. 
José Manuel Feio Mena Abrantes é de Angola, membro da União dos Escritores Angolanos, é fundador 
do Elinga Teatro, um dos mais conhecidos e importantes grupos teatrais de Angola. É diretor, encenador, 
autor de diversos livros sobre o assunto, poeta, contista e jornalista. Já recebeu o Prêmio Sonangol de 
Literatura. Entre as características de sua dramaturgia está o resgate da tradição oral, o apelo ao popular 
e o político e as considerações de fatos históricos. O conjunto de sua obra dramática pode ser classificada, 
segundo o próprio Abrantes, em: peças histórico-fantasiosas, peças sobre temas da atualidade imediata, 
peças inspiradas em contos da tradição oral angolana e africana e adaptações de obras literárias 
conhecidas. Assim sendo, ambos os dramaturgos, como se pode perceber, percorreram na dramaturgia 
o caminho de acentuar elementos nacionais e colocar em pauta assuntos de interesse social e político, 
promovendo discussões, bem como a aproximação do popular. Essa postura insere-os no panorama 
dramatúrgico como revolucionários. Tendo isso em vista, este trabalho visa tecer algumas considerações 
acerca do trabalho desses dramaturgos a fim de salientar elementos e características revolucionárias, 
partindo, para tal, do conjunto de suas obras, sejam elas textos teatrais ou escritos teóricos. Com 
isso, pretende-se demonstrar a relevância de Augusto Boal e José Mena Abrantes no cenário teatral e 
notabilizar o caráter revolucionário do trabalho destes autores. 
Palavra-chave 1: Dramaturgia 
Palavra-chave 2: Revolução 
Palavra-chave 3: Augusto Boal 
Palavra-chave 4: José Mena Abrantes

Pedro Alegre Pina Galvão (UFRJ) A tragédia da Revolução em Georg Büchner

A modernidade pode ser conhecida, em sua vocação histórica, a partir de uma fratura essencial no 
tempo, que oscila entre o passado e o futuro. O fato que concretiza essa concepção está encerrado na 

ideia de Revolução. Algo que surge, definitivamente transformado, apenas no final do século XVIII, 
com a Revolução Francesa. O sentido da noção de Revolução funda toda a nossa concepção de tempo 
e história, de modo que podemos definir nossa modernidade política a partir dos problemas abertos 
com a crise constante das movimentações políticas concebidas, a partir de então, dentro do amplo 
horizonte revolucionário. A Revolução, portanto, traz em si uma ruptura com o passado e carrega uma 
concepção de história altamente incerta cujas bases então em constante transformação. Podemos 
dizer que a ideia de Revolução sustenta, dentro de si, dialeticamente, a necessidade de uma revolução 
permanente. Isto é, o mundo político moderno, aberto com o evento inédito da Revolução, parece 
imerso numa crise que parece apenas aplacada com a constante revolução das suas bases sociais. 
A Revolução surge como uma forma, um método, a partir do qual o século de XIX e XX irá desenhar 
seus abruptos movimentos e levantes revolucionários. Em A morte de Danton, de Georg Büchner, 
parecem convergir, na forma trágica, os movimentos que colocam, a partir da Revolução Francesa, o 
drama da História no centro do destino humano. O período moderno, na peça de Büchner, se revela 
com uma obscura descoberta da política como o universo aterrorizante do vazio, no qual a Revolução 
– forma concreta da força e desejo da História – age sobre os homens assim como os deuses antigos: 
exasperando sua existência e consumando seu destino trágico. Nesse sentido, a modernidade se abre 
como um teatro trágico no qual a História, finalmente conhecida com a Revolução, define o novo 
sentido da existência histórica como filosofia da história. Nesse momento crítico, retornam, no declínio 
da cultura, os velhos embates morais e humanos em choque com a nova realidade política. Nessa curva, 
entre o passado e o futuro, este trabalho faz parte de uma pesquisa que percorre as origens da época 
moderna para reconstruir seus conceitos básicos e refazer suas estruturas com as quais ainda hoje 
procuramos um acerto de contas. É na ideia de Revolução, de História e política, na obra de Büchner, 
que podemos visualizar a imagem do futuro que fomos no passado que ainda não deixamos de ser. 
Palavra-chave 1: História  
Palavra-chave 2: Revolução 
Palavra-chave 3: Georg Büchner 
Palavra-chave 4: Política

Tiago Leite Costa (PUC - RJ / FAMATH -RJ) Profundidade e Revolução: uma leitura de As raízes do 
Romantismo, de Isaiah Berlin

Isaiah Berlin dizia que, depois do Romantismo, passamos a identificar como típico das grandes 
obras de arte a capacidade de transmitir uma experiência estética “profunda”. A metáfora da 
profundidade remete a qualidades diferentes das que serviam de referência à concepção clássica 
de arte, tais como a “beleza”, a “universalidade” e a “perfeição”. Quando dizemos que uma obra é 
profunda, nunca sabemos ao certo explicar o motivo. Isso porque a ideia de profundidade indica 
algo irredutível, inesgotável, impossível de ser plenamente definido. O conceito de “profundidade” é 
um dos muitos exemplos de como os românticos romperam com o ideal clássico, para o qual havia 
uma resposta unificada e racional sobre os assuntos humanos. Devemos ao Romantismo a noção 
de que a pluralidade e a imperfeição são fontes valiosas de expressão que devem ser exploradas 
com plena liberdade pelos artistas. Ainda no século XIX, a “profundidade” romântica foi rejeitada 
por correntes distintas como sinônimo de idealismo sentimentalista. Quem não se lembra do 
sarcástico Lorde Henry, de Oscar Wilde, para quem “apenas as pessoas superficiais não julgam pelas 
aparências”? Contudo, mais do que a nostalgia da tradição, a crítica ao romantismo foi o prenúncio 
das vanguardas do século XX, que suplantaram de vez qualquer critério fixo para a produção ou 
avaliação das obras de arte. Mesmo um critério vago como o da “profundidade”. Hoje, na ausência de 
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uma tradição que ouse dizer seu nome, alguns defendem que não há mais revolução possível. Dizem 
que a “tradição da ruptura” esgotou seus limites e que cedeu lugar a uma cultura difusa e “pós” de 
si mesma. Outros, porém, ainda enxergam fendas nas divisas do irrepresentável, em terrenos proto-
semânticos, onde acreditam ser possível flagrar novos modos de afecção-cognição. Seja qual for a 
versão do presente que desejamos enunciar, a história não se desfaz em um passe de mágica. Foi em 
diálogo com a história que, desde o Renascimento, as revoluções modernas têm ocorrido. Inclusive, 
como afirma o texto de chamada do simpósio “Literatura e revolução”, uma das fundamentais 
lições do Romantismo foi ensinar que a ruptura permanente “não exclui o trabalho com a matéria-
prima da tradição enquanto essa for transformável”. Tendo isso em mente, o trabalho pretende 
comentar o conceito romântico de “profundidade”, tal como analisado por Isaiah Berlin em “As 
raízes do Romantismo”, a fim de discutir sua possível relevância para o debate atual sobre literatura 
e revolução. Qual é o significado da “profundidade” na gramática romântica? Em que sentido 
as revoluções são (foram) profundas? Ainda existem obras e leitores profundos? São algumas 
perguntas que desejo debater com esse trabalho. 
Palavra-chave 1:  Profundidade 
Palavra-chave 2: Romantismo 
Palavra-chave 3: Isaiah Berlin 
Palavra-chave 4: Revolução

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Leonardo Francisco Soares (Universidade Federal de Uberlândia) Crime delicado ou o filme 
romântico de Beto Brant

O binômio literatura e revolução permite um número significativo de possibilidades de 
aproximações, passando também pelo diálogo com diferentes saberes, tais como a história da 
arte, a filosofia, a sociologia, os estudos literários. Uma das entradas possíveis seria pela reflexão 
sobre o movimento romântico em seu aspecto revolucionário, em seu espírito de renovação, 
transgressão e ruptura permanentes. Dentre a infinidade de caminhos possíveis para entrecruzar 
arte, revolução e romantismo, opto pela narrativa fílmica Crime delicado (2005), de Beto Brant, 
e o diálogo que esta estabelece com a escola romântica. A trama narrativa acompanha o crítico 
de teatro consagrado, Antônio (Marco Ricca) que conhece, em um encontro fortuito, a jovem 
Inês (Lilian Taublib). Desinibida, atraente e portadora de inúmeros e inesperados aspectos, Inês 
não se encaixa nos esquemas racionais de Antônio e o desestabiliza. Além disso, ela mantém um 
relacionamento ambíguo com o artista plástico José Torres Campana (Felipe Eherenberg). Forma-
se, então, um triângulo “delicado”: o crítico, a musa e o artista. O filme começa e termina com um 
andante do “Trio opus 100“ em mi maior de Franz Schubert; ao longo do filme o crítico de teatro 
Antonio Martins assiste a fragmentos dos dramas românticos Woyzeck (1837), de Georg Büchner, 
e Leonor de Mendonça (1846), de Gonçalves Dias; além disso, questiona-se o tempo todo – em 
especial, através das figuras do crítico teatral e do artistas plástico –,o próprio estatuto da arte e da 
representação, algo muito próximo do que se convencionou chamar de ironia romântica. Ao flertar 
com a estética romântica, o filme de Brant permite-nos refletir sobre uma faceta irônica, crítica e 
experimentalista do Romantismo e seu importante papel na mudança de valorização estética, na 

definição dos parâmetros da análise cultural tanto no modernismo quanto do pós-modernismo. 
Viés algumas vezes negligenciado pelos estudos literários. 
Palavra-chave 1: Beto Brant 
Palavra-chave 2: Crime delicado 
Palavra-chave 3: Romantismo 
Palavra-chave 4: revolução

Juliana Garcia Santos da Silva (UFF) A voz inquieta e revolucionária que ecoa em/de São 
Bernardo

O trabalho aqui sugerido pretende pôr em xeque a competência revolucionária do discurso empenhado 
na obra São Bernardo (1978) de Graciliano Ramos, porquanto se estende para além dos regionalismos 
típicos da época e dos muros da ditadura varguista, com um singular estilo de narrar as transformações 
sociais subsidiadas pela mentalidade capitalista na sua versão mais bruta. Lançando mão de um 
narrador-autor-personagem rústico, solitário e ganancioso que compartilha suas memórias, angústias e 
frustrações ante sua natureza, a missão de escrever e frente a condições sociais financiadas pela lógica 
do lucro, Graciliano incita-nos a percorrer por espaços onde são regidas relações de poder, vivenciadas 
por sujeitos que negligenciam o “eu”, o outro e os valores que fundamentam a vida em sociedade. Para 
tal, objetiva-se explorar aspectos formais e temáticos que rompem com uma ordem vigente, tanto 
inerente ao fazer estético, quanto ao conteúdo, burlando expectativas e gostos, e contribuindo para a 
desacomodação do leitor comum. A propósito, Fernando Cristóvão em Graciliano Ramos: estrutura e 
valores de um modo de narrar ressalta que o autor de São Bernardo traz, sobremaneira, um tipo de 
narrador que tece reflexões metalinguísticas em sentido amplo, capaz de abranger o que também poderia 
ser chamado de metaliterário, corroborando para a percepção da linguagem no que tange a seu uso e 
funcionamento. A essa atitude metalinguística, soma-se a capacidade de (des)construção do romance 
a contrapelo de uma linguagem literária acadêmica e bem comportada e o esforço progressivo, árduo e 
doloroso do narrador, que opta por um contar agreste e, portanto, seco, sóbrio e inculto, contrariando a 
postura peculiar de um narrador que obedece a uma seleção vocabular mais cuidadosa. O que se nota é 
um modo de narrar atípico que chama para si a responsabilidade de refletir experiências e maturar sua 
visão de mundo, contando seu passado e seu presente sob a forma de um romance duro e rápido como 
seu narrador o é. Segundo Jorge de Souza Araújo em Graciliano Ramos e o desgosto de ser criatura, na 
obra de Graciliano Ramos predomina, quase sempre, o filtro da memória desconfortável da condição 
humana, sob o olhar pessimista de um enunciador que imprimi certo aniquilamento do “eu” onipotente, 
intentando restaurar imagens fidedignas à realidade que experimentou. Legando-nos, pois, um traço de 
descrença na humanidade e a dessacralização da linguagem, o autor de São Bernardo apresenta-nos a 
desagregação de um sujeito face à desagregação do mundo, num momento de incertezas condizentes à 
Grande Depressão de 1929 e, no plano nacional, à instabilidade política pós-golpe de 30. Com isso, vale 
relativizar o processo de escrita e de autoconsciência assumido por Paulo Honório, bem como a sua 
capacidade de viabilizar antes uma avaliação sobre o homem modificado e norteado pelo capital, do que 
examinar problemas e discussões estritamente regionais ou definições acerca da unidade nacional, para, 
então, compreendermos o que dá forma e impulsiona a voz questionadora que se ergue de São Bernardo 
e por trás da referida obra, transpondo as barreiras do fazer literário e do gênero. 
Palavra-chave 1: Competência revolucionária 
Palavra-chave 2: Narrar atípico 
Palavra-chave 3: Voz questionadora 
Palavra-chave 4: Fazer literário
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Gregory Magalhães Costa (UFRJ) O Romantismo revolucionário nas veredas do Grande sertão

Muito se tem falado da confluência de gêneros da literatura rosiana em sua fortuna crítica, 
porém pouco foi dito acerca do caráter romântico e revolucionário do seu Grande sertão. A 
narração de Riobaldo se aproxima mais do Romantismo alemão do que do brasileiro, sobretudo, 
por seu caráter de obra total e da dinâmica ativa da natureza viva, conforme se lê em Goethe e 
nos fragmentos de Schlegel. Essa physis resgata a ideia grega de ruptura constante na formação 
e transformação incessante do mundo. Seguindo a filosofia poética de Giambattista Vico, 
impregnada no sertão simbólico de Guimarães Rosa, há um continuum nesse eterno retorno, 
o arcaico se mantém no moderno, que é sua prolongação. Para resgatar o passado, ao mesmo 
tempo em que rompe com ele, é necessário o uso de paródia e estilização, conforme os conceitos 
delineados por Tynianov e Bakhtin, transformando-o em sua memória, que resgata seu canto 
poético, num carnaval de abolição das hierarquias. Toda a narração de Riobaldo é tecida para 
exorcizar o pacto fáustico, realizado por ele para concretizar a vingança familiar de Diadorim, 
amor de sua vida, a quem ele também busca resgatar. A morte mútua de Hermógenes e Diadorim 
na Batalha Final representa não só um ato fundador e iniciático de sacrifício ritual, como também 
a ruptura com o sertão primitivo divino-heroico. Esse sertão do canto poético original e originário, 
em que viveu o personagem Riobaldo Tatarana e Urutu-Branco, passa para ser tão racional da 
opressora civilização reificada e reificante, em que vive o narrador Range-Rede. O sertão do 
passado, do personagem divino-heroico, é o do poder de mando e comando dos chefes jagunços. 
Como observa Antonio Candido, o jagunço rosiano representa uma realização ontológica no 
mundo do sertão, portanto, é um modo de ser, uma possibilidade existencial. Em seu pacto fáustico 
na encruzilhada das Veredas Mortas, Riobaldo assimilou o poder hierárquico do diabo e dos chefes 
jagunços, o que ele, como narrador racional, precisa purgar por meio do resgate do canto poético 
divino-heroico do sertão rústico. Desse modo, o protagonista se converte de jagunço obediente 
(Tatarana) em chefe jagunço com poder de mando (Urutu-Branco). Riobaldo faz seu pacto por 
amor a Diadorim, para se apropriar dos poderes que viabilizaram sua primitiva vingança familiar. 
Assim como só o amor de Margarida pode libertar Fausto, apenas o amor de Diadorim pode 
salvar o protagonista sertanejo do poder demoníaco assimilado para satisfazê-la e se vingar de 
Hermógenes, que havia atraiçoado e matado o pai dela, o chefe dos chefes, Joca Ramiro. Com isso, 
só o resgate do canto poético do primitivo sertão divino-heroico pode salvar Riobaldo do poder 
adquirido em seu pacto. Assim, percebe-se que, no Grande sertão de Guimarães Rosa, o diabo 
consiste no próprio poder de mando e comando e os homens e mulheres só podem se libertar dele 
por meio da memória e de seu canto poético original e originário. 
Palavra-chave 1: Grande sertão 
Palavra-chave 2: Romantismo alemão 
Palavra-shave 3: Physis 
Palavra-chave 4: Revolução

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Daniela de Araújo Vieira (UFRJ) (Re)contando a contrapelo a(s) história(s)

A forma narrativa dos livros Vertigem, Os emigrantes e Austerlitz, de W.W.Sebald, permite-nos refletir 
acerca da revelação de um inconsciente ótico pela fotografia. E a revelação desse inconsciente 

paralelamente a uma narrativa artesanal promove uma mudança no leitor para um nível de consciência 
integrada, passível de considerar o todo, conforme o tikkun benjaminiano. Entretanto, alcançar esse 
fim implica desenvolver as seguintes questões na análise horizontal desses textos: como promover 
esse tikkun na forma literária por meio da mediação fotografia/linguagem(ns) narrativa(s)? e Como 
as reflexões de Walter Benjamin das teses sobre o conceito de história permeiam a produção literária 
de Sebald? Partindo desse pressuposto, o caminho direcionador de nossa leitura horizontal, nesse 
primeiro momento, é o processo histórico escolhido como elemento central da literatura de Sebald (o 
Holocausto) ou com o qual a literatura dele dialoga – as histórias de vítimas da Shoá, sob o olhar do 
historiador Eric Hobsbawn e da filósofa-política Hannah Arendt. Em seguida, o nosso fio de Ariadne, 
direcionador da ideologia construída na narrativa é o olhar romântico, messiânico e marxista na 
filosofia da história de Walter Benjamin, pautado numa crítica à civilização capitalista- industrial 
moderna e, por fim, a leitura da imagem, a ótica de Susan Sontag. 
Palavra-chave 1: Holocausto 
Palavra-chave 2: fotografia 
Palavra-chave 3: narrativa

Juliana Caetano da Cunha (UFRJ)  Narrativas de crítica social no teatro e na literatura: um estudo 
sobre dialética e estranhamento em Brecht e Sebald

Este estudo faz uma comparação específica entre a obra de Bertolt Brecht e a obra de W. G. 
Sebald. Do ponto de vista mais geral, buscamos trabalhar as formas narrativas que servem à arte 
revolucionária. Para além de obras que expressem “conteúdos” revolucionários, de crítica social ou 
posição política, interessa-nos compreender a estética capaz de questionar e intervir na reprodução 
da sociedade e do pensamento. Estudamos o revolucionário na obra de arte, a partir da identificação 
de estruturas narrativas e configurações estéticas que sejam, em si, de contraordem, de subversão. 
Os autores citados, seja no teatro ou na literatura, usam a linguagem com distanciamento crítico, ou 
“estranhamento”, para usar um termo de Brecht. Não comunicam uma história, simplesmente; fazem 
da linguagem um meio de pensar criticamente, uma proposta inquietante. Jogam para o leitor, ou 
espectador, a tarefa de terminar de significar a obra, de relacionar os pontos, de construir a obra, não 
só de absorvê-la. Observamos, de Sebald, Os anéis de Saturno (2002[1992]), romance emblemático 
no que diz respeito à representação do movimento dialético de construção e destruição do mundo 
pelo capitalismo. De Brecht, trabalhamos com Estudos sobre teatro (2005[1963]), prefaciado por 
Aderbal Freire-Filho, que diz: “é com Brecht que o palco é aberto, escancarado, fertilizado, preparado 
para a explosão da nova poesia cênica, para ser novo, amplo, vivo, rico de possibilidades, em suma, 
infinito”. Também a literatura ganhou o mundo das infinitas possibilidades no século XX. Dentre 
essas possibilidades, encontramos a narrativa não linear de Sebald, que desvela da passagem do 
tempo e da consciência ou inconsciência da História. Brecht desnuda a cena, rompe com a técnica 
da ilusão dramática, acaba com a quarta parede do palco, colocando o espectador na cena. Os dois 
nos mostram uma narrativa reveladora do processo, do movimento de transformação dialética do 
mundo. Essa recomposição estética do discurso, que torna evidentes as relações entre coisas antes 
separadas pela narrativa linear da dominação e do silenciamento, faz parte da desconstrução da 
representação burguesa. Utilizamos as teses Sobre o conceito de História (2005), de Walter Benjamin, 
e a leitura deste feita por Michael Lowy em Walter Benjamin: aviso de incêndio (2005), para discutir 
a linearidade do discurso histórico dominante e a não linearidade da narrativa revolucionária. 
Como coloca Sebald (2002, p. 45) no texto mencionado: “não é fácil dizer em que década ou século 
estamos, pois muitas épocas se acumulam aqui umas sobre as outras e persistem lado a lado”. Já 
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Brecht (2005, p. 21) coloca: “creio que o mundo de hoje pode ser reproduzido, mesmo no teatro, 
mas somente se for concebido como um mundo suscetível de modificação”. Estudamos, assim, a 
representação desse mundo. 
Palavra-chave 1: Bertolt Brecht 
Palavra-chave 2: Arte revolucionária 
Palavra-chave 3: Sebald 
Palavra-chave 4: Teatro e literatura

João Guilherme Siqueira Paiva (UFRJ)  A tradição Mandelstam

Óssip Mandelstam, nascido em 1891, parece o herdeiro da tradição Petersburguesa iniciada em 
Pushkin. Do ideal ecumênico daquela capital, louvado pelo famoso discurso de Dostoievski, cristalizado 
pela ordem arquitetônica de seus prédios, Mandelstam é um filho legítimo. As raízes de Mandelstam 
confundem-se com a do ocidente: Homero e Ovídio, o iídiche e o Novo Testamento, Petrarca e Villon; 
assim por diante. Fora a sua estreita intimidade com Armênia e Geórgia. A consciência inabalável 
da tradição permite que Mandelstam crie uma poética nova, em pleno cenário da revolução e das 
vanguardas russas, saudando Catulo e Dante como seus contemporâneos. “A poesia é o arado que 
desenterra o tempo, revelando suas camadas mais profundas, sua terra negra”, escreve em «A palavra e 
a cultura». Para ele a Musa torna-se mundana, isto é, a memória de uma civilização – mas nunca imóvel, 
pelo contrário. No campo artístico profundamente complexo desse período russo, surge a fórmula de 
Mandelstam segundo a qual “A poesia clássica é a poesia da revolução”. T. S. Eliot já havia escrito sobre 
uma certa mobilidade da tradição, onde cada poeta e cada época nela interfere e até mesmo embaralha 
algumas de suas cartas. Ele próprio foi responsável por recuperar os metafísicos ingleses, e o seu amigo 
Ezra Pound deu uma nova dimensão aos provençais em pleno século XX. No fundo, há algo da reflexão 
de Goethe onde toda época é responsável por reler o passado sob sua ótica, ideia retomada pelo jovem 
Lukács e estabelecida por Lucien Febvre no seu livro sobre Rabelais (cada uma tem “sua Grécia, sua 
Idade Média e seu Renascimento” ). Mas tornar o classicismo a poesia da revolução é dar um passo 
adiante, pois isso não consiste apenas numa releitura do passado, e sim numa astúcia, que pode ser 
traduzida em termos de fixar os olhos sobre o contemporâneo. Portanto a leitura se dará em duas vias: 
sob o ponto de vista temporal, há uma justaposição cronológica e um anacronismo; sob o ponto de vista 
espacio-cultural, a busca do poeta foge ao próprio país e tenta envolver o máximo possível de países, 
sobretudo os circunvizinhos do seu próprio. Nossa comunicação pretende ler a produção ensaística 
de Mandelstam, o ensaio sobre Dante, principalmente, ligando suas ideias às ideias de Pier Paolo 
Pasolini e outros artistas que tentaram resgatar a tradição como uma arma viva. O legado benjaminiano 
acompanhará nossa leitura, assim como os trabalhos de Georges Didi-Huberman e Paul Zumthor. 
Palavra-chave 1: Ossip Mandelstam 
Palavra-chave 2:  Classicismo 
Palavra-chave 3: Poesia moderna 
Palavra-chave 4: Revolução

Brena Suelen Siqueira Moura (UFRJ) Tensões da Poesia em Prosa: Fragmentos em The Years, de 
Virginia Woolf

The Years (1937) de Virginia Woolf possui uma clara demarcação cronológica: são 50 anos divididos 
em dez partes até a última seção intitulada “Present Day”. Os capítulos são nomeados por anos, exceto 
o último. Cada início de capítulo é descrito por imagens que variam entre estações e meses do ano. A 

literatura urbana evidencia-se em The Years, uma vez que todos os onze inícios de capítulos narram 
as transições do tempo, seja cronológico, seja meteorológico, da capital inglesa, exceto o capítulo 
1911. Ao que se refere à impessoalidade, há o uso constante da terceira pessoa do singular ‘it’ nos 
sete inícios de capítulos. Essas cenas de paisagens interessam-me por causa da seguinte premissa 
que defendo neste trabalho: o projeto estético woolfiano esforça-se para alcançar o chamado life 
itself, isto é, um mundo esvaziado de eu. Nesse sentido, esses sete inícios de capítulos efetuam a ideia 
woolfiana de narrar frases cujos sujeitos são a cidade, o tempo ou indeterminado. The Years, penúltimo 
romance da escritora, não segue a mesma trajetória de transgressão das regras do romance realista 
de representação como fizeram To the lighthouse (1927) e The Waves (1931) porque oscila bastante 
o foco narrativo entre fluxos de consciência, discurso indireto livre e a retomada do discurso direto 
com o uso de travessões. To the lighthouse se detém muito constantemente a fluxos de consciência e 
ao discurso indireto livre. Nesse romance, temos a dupla representação da personagem Mrs. Ramsay, 
na escrita e em seu retrato a óleo que a personagem Lily Briscoe compõe no decorrer do romance. 
Essa duplicidade enfatiza todo potencial woolfiano em agregar a estética Pós-impressionista à sua 
obra moderna. Já em The Waves temos o ápice de sua técnica modernista por causa dos fluxos de 
consciência extremos. Virginia Woolf, conhecida justamente por seu projeto estético experimental das 
técnicas modernas de representação, incumbiu à poesia a tarefa de descrever esse “the world seen 
without a self” sob influência do Pós-impressionismo do século XIX, isto é, da pintura de natureza 
morta de Cézanne. No ensaio “The narrow bridge of Art” (1927), a autora britânica versa sobre a fusão 
entre poesia e prosa que são duas ferramentas aptas para descrever o mundo sensível e prosaico. 
Ela discute ainda sobre o possível mal-estar ocasionado pela poesia rimada e metrificada que já não 
atendia mais às necessidades da vida moderna. Isso significa dizer que a prosa não poderia mais 
narrar somente os assuntos referentes aos salões de festas, como fazia anteriormente, como também, 
versaria pequenos e reveladores momentos da vida por meio da linguagem sensível da poesia. Sendo 
assim, discutirei à primeira passagem de The Years, o ano de 1880, para pensar em como se configura 
a poesia em prosa woolfiana nesse romance motivada pelo ensaio crítico “The narrow bridge of Art”. 
Parece-me que o projeto estético experimental woolfiano, ou melhor, a literatura moderna é repleta de 
contradições, como bem definido por Octavio Paz, cujos estudos contribuirão minhas reflexões sobre o 
paradoxo mundo moderno. 
Palavra-chave 1: Romance moderno 
Palavra-chave 2: Narrativa experimental 
Palavra-chave 3: Poesia em prosa 
Palavra-chave 4: Contradições

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Gonçalo Vitor Placido Cordeiro (Universidade de Macau) Solicitação textual e resistência no 
conto “Dina” de Luís Bernardo Honwana

Esta comunicação explorará a fortuna literária de Nós matámos o cão tinhoso, clássico da literatura 
moçambicana, sublinhando o modo como ele se coloca no campo das relações de poder, questionando 
também as diversas implicações rácicas, políticas e de género que estas assumem. Voz de resistência 
e denúncia do poder colonial, este livro assume um papel marcante ao fazer-se arauto de um 



XV encontro abralic Guia de Programação
80780

6
novo tempo, o de afirmação da luta de Moçambique pela independência, por via de uma latência 
revolucionária. A perspectiva que pretendo desenvolver no presente ensaio pretende, no entanto, 
recolocar Nós matámos o cão-tinhoso no âmbito de um certo imaginário religioso, interrogando a 
forma como códigos de ritualização e iniciação são convocados e subvertidos no livro de forma a 
proceder à instauração de outros de novo alcance antropológico e político, conjugando-se com a 
mística do poder para efeitos de construção de uma linguagem social. Não descurando uma abordagem 
macroestrutural, centrarei a análise no conto “Dina”, partindo do pressuposto de que o livro solicita 
uma determinada hermenêutica interpretativa, que recorre à narrativa bíblica e à sua imagética 
figural. Veremos como se procede assim à mitificação da acção e das personagens, mas também à 
desconstrução de sentidos estabelecidos numa óptica de representação pós-colonial, sobrepondo 
redenção e revolução. 
Palavra-chave 1: Resistência 
Palavra-chave 2: Religião 
Palavra-chave 3: Intertextualidade

Edson Flávio Santos (PPGEL/UNEMAT/Fapemat) A revolução pelas asas da esperança na poesia 
de Agostinho Neto e Pedro Casaldáliga

O resultado parcial de nossa pesquisa procura estabelecer um reconhecimento de obras literárias 
que dialogam com questões sociais. Desta feita temos como ponto de partida a obra dos poetas e 
intelectuais Pedro Casaldáliga (Mato Grosso/Brasil) e Agostinho Neto (Angola). As análises feitas 
pelo viés comparatista, aqui expostas, partem da leitura de poemas de dois escritores que trazem no 
seu horizonte de expectativa o desejo de luta. Uma reflexão que veio à luz durante nossos estudos de 
doutorado, que ainda encontram-se em fase inicial. Os textos a serem trabalhados são oriundos das 
seguintes antologias: Antologia Retirante, Cantigas Menores e Versos Adversos de Pedro Casaldáliga e 
Renúncia Impossível e Sagrada Esperança de Agostinho Neto. Casaldáliga, é espanhol, veio para o Brasil 
em 1968 imbuído de fundar a Missão Claretiana em Mato Grosso. Hoje é Bispo Emérito da Prelazia 
de São Félix do Araguaia e, desde sua ordenação episcopal, sempre colocou-se em oposição declarada 
aos grandes proprietários de terra, saindo em defesa das minorias, principalmente os negros, índios 
e posseiros. É um dos fortes representantes da Teologia da Libertação, corrente de atuação da Igreja 
Católica que defende a opção preferencial pelos pobres e a evangelização inculturada. Agostinho 
Neto, angolano, filho de pais professores e missionários religiosos. Decidido a formar-se em Medicina, 
embarcou para Portugal em 1947 e se matriculou na Faculdade de Medicina de Coimbra, principal 
membro do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) tornou-se o primeiro presidente 
de Angola, função que exerceu de 1975 até sua morte em 1979. Ainda estudante, foi participante 
ativo do Movimento dos Jovens Intelectuais de Angola e da Casa dos Estudantes do Império, onda 
fundou, clandestinamente, com outros “camaradas” o Centro de Estudos Africanos. Foi preso por 
diversas vezes. Uma de suas prisões foi motivo de uma petição internacional pela sua libertação, 
principalmente nos meios intelectuais. Foi chancelada por personalidades importantes como Aragon, 
Simone de Beauvoir, François Mariac, Jean-Paul Sartre e Nicolás Guillén. Nossas discussões buscam 
amparo em Benjamin Abdala, no livro Literatura, história e política: literaturas de língua portuguesa 
no século XX (2007), Jean-Paul Sartre no célebre Que é literatura? (1993), Benoît Denis em Literatura 
e engajamento: de Pascal a Sartre (2002), Ernst Bloch nas reflexões de Princípio Esperança (2005) e 
Erich Fromm na obra Conceito marxista do homem (1967). Os resultados que aqui trouxemos dão conta 
de nos apontar que é preciso compreender a obra de Pedro Casaldáliga e Agostinho Neto como um 
processo de engajamento que intenciona aos seus leitores a compreenderem e transformar a realidade. 

Desempenhando assim não somente seu papel de cidadão, em todo o painel de luta contra a injustiça, 
mas o de poetas que têm na poesia, um compromisso político e social. 
Palavra-chave 1: Pedro Casaldáliga 
Palavra-chave 2: Agostinho Neto 
Palavra-chave 3: Crítica Literária 
Palavra-chave 4: Relações Brasil - Angola

Luana Soares de Souza  (Universidade do Estado de Mato Grosso) Diálogos entre escrita e 
guerrilha: uma análise da poesia de José Craveirinha

José Craveirinha, poeta moçambicano, participou organicamente das lutas pela independência de 
Moçambique. Sua práxis militante pode se dividir em atuação política e atuação literária, que estão em 
constante diálogo. As lutas, as tarefas, as contradições, as estratégias são pautadas nos versos, criando 
relações profundas entre a ação da guerrilha e a prática da escrita. As lutas pela independência geraram 
uma articulação dos escritores que desejavam um mundo liberto da opressão e do colonialismo. A 
criação literária proporcionou uma intervenção mais organizada no cenário político de Moçambique 
e, consequentemente, o desejo do novo, expresso em poesia, transbordou para a realidade. A palavra 
tornou-se o instrumento de luta anticolonial dos poetas. Ela também é uma ferramenta que possibilita 
refletir sobre a realidade de castração vivida pelos homens que estavam em guerra contra o colonialismo 
português. Em Moçambique, a luta pela liberdade através das palavras possui um caráter nacionalista. 
Logo, defender a liberdade significava defender um projeto de nação do povo moçambicano. A construção 
nacional, que será uma característica da poesia produzida no período colonial, torna-se a primeira pauta 
a ser defendida. No entanto, a grande estratégia das guerrilhas era a emancipação humana, a liberdade 
e o fim da subjugação do homem pelo homem, fortemente influenciadas pela Revolução Cubana. Outro 
elemento importante presente tanto na criação literária como na prática cotidiana de Craveirinha 
é a alteridade. Ela é substância poética em todas as suas obras, instalando-se ao longo dos versos, 
assim como está visceralmente ligada a biografia do autor, que se torna cúmplice dos negros, pobres, 
prostitutas e trabalhadores. Considerando a questão política e o alto grau de poeticidade na escrita 
literária do autor, vemos que a história contribui de maneira importante nesse fazer poético. Revisitar 
a história e o passado africano significa refletir sobre o próprio presente, visto que o passado carrega o 
gérmen do agora. Neste trabalho busca-se os diálogos entre a poesia militante de José Craveirinha, que é 
resultado de um exercício permanente de luta pela liberdade, e a posição política do autor, que se insere 
em seu período histórico, não apenas esperando a mudança do mundo colonial, mas lutando concretando 
por um novo mundo. Para tanto, serão utilizadas principalmente as reflexões de Jean Paul-Sartre 
(1993), para discutir o engajamento do escritor, e os estudos de Walter Benjamin (2012) sobre forma e 
conteúdo, estética e ideologia da obra literária. 
Palavra-chave 1: Escrita 
Palavra-chave 2: Guerrilha 
Palavra-chave 3: José Craveirinha 
Palavra-chave 4: Poesia

Fabiana dos Santos Sousa (Universidade Estadual do Piauí) Literatura revolucionária: um breve 
estudo sobre o movimento da negritude nas Antilhas

Este trabalho tem como objetivo tecer algumas considerações acerca da Negritude, o maior 
movimento da literatura afrodescendente. A pesquisa terá como foco a realização de tal movimento 
nas Antilhas. No que diz respeito às literaturas antilhanas, Chancé (2005) afirma que estas 
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nasceram a partir de um mesmo processo histórico entre eles a colonização, o extermínio dos 
povos caraíbas, a revolução de escravos, a descolonização antilhana, entre outros. Em meio a esse 
contexto de desenvolvimento da literatura das Antilhas, surge a o Movimento da Negritude que 
nasceu sob as influências do Renascimento Negro do Harlem ou Harlem Renaissance, “primeiro 
movimento de afirmação dos valores negros, da identidade e da cultura dos descendentes de 
escravos em Diáspora” (SOUZA, 2006, p.23). Este movimento nasceu em Nova York, no Harlem 
(bairro negro da cidade), na década de 1920, e é considerado “o momento em que escritores e 
artistas negros dos Estados Unidos tomam consciência da assimilação dos valores do colonizador 
e recusam a hegemonia desse pensamento, que deformava e inferiorizava o negro perante o 
branco” (Idem). A explosão do movimento se dá na época em que começam aparecer em Nova York, 
principalmente nos bairros negros como o Harlem, grandes shows de artistas negros despertando 
interesse na população em geral. Nesta ocasião se encontram os primeiros expoentes notórios do 
jazz. O Harlem Renaissance teve como principais representantes e escritores Langston Hughes, 
Claude Mackay, Countee Cullen, Sterling Brow e Richard Wright. “Além da revista Crisis, dirigida 
por Du Bois” (Ibidem, p.25). Há que se citar também a revista literária Fogo que, embora tenha 
tido apenas uma edição, teve sua importante colaboração no movimento. Enquanto movimento 
revolucionário, a Negritude busca romper com a hegemonia cultural branca, que vê o negro e sua 
cultura como inferiores. E para afirmar esta visão ideológica, este sujeito branco cria estereótipos 
negativos tais como “feio”, “sujo”, “mal”, “demoníaco”, dentre muitos outros e os agregou ao negro 
e aos seus hábitos culturais. Buscar-se-á neste trabalho mostrar como o Movimento da Negritude 
contribuiu para que o escritor antilhano, através dos enredos literários, afirmasse sua identidade 
afrodescendente, uma vez que ele busca o “resgate” das origens africanas e a valorização destas e, 
dessa forma, conscientizar a população afrodescendente antilhana da quão valorosa é sua cultura. 
Considera-se o trabalho relevante, pois pesquisas como estas contribuem para que mais pessoas 
tomem conhecimento de um dos maiores movimentos literários e revolucionários do mundo, a 
saber, o Movimento da Negritude. E, ainda, porque apresenta outra visão dos hábitos culturais 
negros, o que colabora para a desconstrução da visão negativa que foi criada acerca do negro e 
sua cultura. A fundamentação do artigo terá como base os autores Chancé (2005), Césaire (2011), 
Morales (1996), Souza (2006), entre outros. 
Palavra-chave 1: Negritude 
Palavra-chave 2: Movimento literário 
Palavra-chave 3: Movimento revolucionário 
Palavra-chave 4: Literatura Antilhana

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Andréa Sirihal Werkema (UERJ) Tradição e ruptura em Macário, de Álvares de Azevedo

Segundo Octavio Paz: “Aquele que sabe que pertence a uma tradição já se sabe, implicitamente, 
diferente dela, e esse saber o leva, mais cedo ou mais tarde, a questioná-la, e, às vezes, a negá-la. A 
crítica da tradição se inicia como consciência de pertencer a uma tradição. Nosso tempo se distingue 
de outras épocas e sociedades pela imagem que temos do transcorrer: nossa consciência da história. 
Surge agora com mais clareza o significado daquilo que chamamos de tradição moderna: é uma 
manifestação de nossa consciência histórica.” Com base nas formulações conhecidas do crítico 
mexicano, proponho uma reflexão sobre o caso do Romantismo brasileiro, e, mais especificamente, 

sobre Álvares de Azevedo. Meu objeto de estudo preferencial tem sido o drama problemático 
Macário, representante entre nós de uma tradição, se é que podemos desde já usar o termo, de textos 
híbridos, inacabados, defeituosos, gênero romântico por excelência em seu atrito programático com 
a norma. Há algo de verdadeiramente explosivo na forma de Macário, de resto, inserido nos temas 
do Ultrarromantismo sombrio, cético e satanista que performa a outra face da medalha de nosso 
Romantismo nacionalista. E sim, forma problemática somada a um conteúdo negativo pode ser 
a fórmula para a pequena revolução romântica ensaiada por Álvares de Azevedo em seus poucos 
anos de escrita. De que maneira inserir-se na tradição no Romantismo brasileiro negando suas 
marcas mais conhecidas e seus traços distintivos? Como inaugurar entre nós uma outra linhagem 
romântica? E quais os mecanismos a utilizar para a inserção em tradição maior, internacional, ou 
se quisermos, romântica acima de tudo, para além das barreiras nacionais e temporais, na busca 
por uma textualidade de ruptura com o local e de continuidade com as aspirações revolucionárias 
do grande movimento estético e subjetivo a que chamamos Romantismo? As questões, portanto, 
que entrelaçam tradição e ruptura, aspiração à revolução formal e negação da norma norteiam esse 
comentário sobre o texto de Macário. 
Palavra-chave 1: Álvares de Azevedo 
Palavra-chave 2: Macário 
Palavra-chave 3: Ruptura 
Palavra-chave 4: Tradição

Carla Hauer Grivicich (UERJ) José de Alencar: entre a ruptura e a manutenção da ordem

José de Alencar: entre a ruptura e a manutenção da ordem O presente trabalho faz parte da 
dissertação intitulada Mãe: o drama da escravidão na obra de José de Alencar, defendida em 31 de 
março deste ano e que trata das posições de Alencar diante da questão escravista cotejada com 
sua produção literária, em especial o drama Mãe, escrito em 1859. O Brasil nasceu como nação em 
1822. Um pouco antes dessa colônia se tornar uma nação independente, desembarcou em 1808 
a Família Real, trazendo consigo de Portugal a primeira tipografia. Isso significa dizer que, antes, 
a produção literária no Brasil era próxima de nenhuma. Com a Independência, nascia também o 
desejo de se formar uma cultura genuinamente nacional. Os modelos literários ainda eram europeus. 
Coincide também que o momento estético-literário em que se encontrava a Europa, continente 
com o qual havia maior ligação do ponto de vista político, era o romantismo. Se no período colonial 
nós seguíamos a estética europeia, esse rompimento político nacional também corresponderá à 
tentativa de, mantendo ainda a estética europeia, criar uma literatura própria, com interesses e 
linguagem própria. Logo, o início de nossa nacionalidade literária terá uma grande relação com 
a literatura romântica. José de Alencar participou desse esforço para a criação de uma literatura 
eminentemente nacional. E o que ele julgava nacional demonstrou ao longo de quase 24 anos 
de carreira nos mais variados gêneros literários. Criador de heróis inesquecíveis, cujos nomes 
encheram nossos registros civis, nas palavras de Antonio Candido, Alencar marcou o século XIX e 
até o XX como leitura obrigatória para todos os que se interessam pela Literatura Brasileira. Alencar 
também o marcou politicamente: foi eleito deputado pelo Partido Conservador em 1860, assumindo 
em 1861 e, participando intimamente do poder, tornou-se Ministro da Justiça de 1868 a 1870, com 
a subida dos conservadores ao poder. Esse trabalho, portanto, se propôs a ampliar a discussão sobre 
a relação de José de Alencar e o romantismo e o conservadorismo naquele momento de ruptura em 
que vivia o Brasil pós-independência. Alencar escreveu pelo menos 4 obras – dois dramas e dois 
romances - em que há a presença marcante de personagens negros, sendo dois protagonistas: Pedro, 
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de O demônio familiar e Joana, de Mãe. Nos dramas Alencar não se preocupa com o aspecto cultural 
dos personagens negros, mas com o lugar social em que está a maior parte daquela população: a de 
escravizado numa sociedade escravocrata. Nos romances não há protagonistas negros e é marcado 
pela cultura negra manifestada no interior dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A situação de 
escravizados é naturalizada nos romances, a fim de apresentar seu pensamento político conservador. 
Assim sendo, foi confrontado seu pensamento conservador com a sua obra dramática, sobretudo o 
drama Mãe, cuja temática foi considerada por muitos críticos, entre os quais Machado de Assis, como 
abolicionista. Esse drama, provavelmente inspirado no romance estadunidense A cabana do pai 
Tomás, do chamado abolicionismo romântico, também servirá para Alencar conceber uma ideia de 
identidade nacional. 
Palavra-chave 1: José de Alencar 
Palavra-chave 2: Escravidão 
Palavra-chave 3: Romantismo 
Palavra-chave 4: Identidade

Eduardo Vieira Martins (USP) Natureza e história em “La retraite de Laguna”

O objetivo desta comunicação é analisar “La retraite de Laguna” (1871), de Alfredo d’Escragnolle 
Taunay (1843-1899), procurando compreender a concepção de história implícita na sua 
composição e a imagem da natureza brasileira construída no relato. Descendente de uma família 
de pintores franceses radicada no Brasil desde 1816, Taunay era aluno do curso de engenharia 
da Escola Militar, quando, em fins de 1864, teve início o conflito que se tornaria conhecido 
na historiografia brasileira com o nome de “Guerra do Paraguai” (1864-1870) – o mais longo, 
violento e mortífero confronto militar que envolveu os países da América do Sul após o processo 
de independência que deu origem às novas nações. Em 1865, o jovem oficial foi designado para 
integrar a comissão de engenheiros da expedição enviada para libertar a província do Mato 
Grosso, invadida pelas forças paraguaias em dezembro do ano anterior. A viagem iniciática ao 
sertão e a experiência da guerra, vivenciadas no começo da sua vida adulta, constituem o foco 
irradiador de grande parte da obra de Taunay, englobando relatórios oficiais, pinturas, desenhos, 
narrativas ficcionais e históricas. Em “La retraite de Laguna”, Taunay procura compreender 
os episódios da campanha do Mato Grosso por meio de uma análise alicerçada numa série de 
oposições, todas elas perpassadas pelo confronto central entre civilização e barbárie: nacional 
versus estrangeiro, império versus república, litoral versus sertão. Na narrativa, o destino da 
expedição é inextrincavelmente articulado ao espaço percorrido pela tropa, os vastos sertões do 
interior do país, uma terra incógnita onde as linhas dos mapas se desfaziam em grandes áreas 
em branco. Nesse território movediço, que no curso de um mesmo dia podia assumir as formas 
antitéticas do inferno e do paraíso, cabia ao próprio destacamento do exército cartografar as 
vastidões que ia devassando, e o jovem Taunay, assumindo a perspectiva do viajante naturalista, 
afirma nas suas “Memórias” que, no momento da partida, nutria a ambição de catalogar uma 
espécie qualquer ainda desconhecida pela ciência. Ao final da viagem, se não realizou o desejo de 
catalogar uma nova espécie vegetal, não há dúvida de que um dos principais efeitos da publicação 
de “La retraite de Laguna” foi contribuir para o estabelecimento de uma nova visão da natureza 
brasileira, que deixava de ser percebida da perspectiva laudatória e eufórica dos primeiros 
românticos, e passava a ser encarada como problema, um obstáculo à civilização. Da maneira 
como o relato é construído, a própria violência do episódio e o drama vivenciado pelos membros 
da expedição têm relação com o vazio onde a tropa se encontra, um espaço onde não apenas 

as referências geográficas, mas sobretudo humanas e morais, pareciam se dissolver nas águas 
paradas e pestilentas do pântano, que retardavam os passos da expedição civilizatória. 
Palavra-chave 1:  Romantismo 
Palavra-chave 2: Narrativa e história 
Palavra-chave 3: Sertão

Vagner Leite Rangel (UERJ) Vamos reler Ressurreição? Ou análise sintática de bela, recatada 
e do lar

Relendo Ressurreição (1872), observa-se a vigência de um de seus problemas ficcionais: a imagem 
angelical da mulher como bela, recatada e do lar – espécie de pré-requisito de uma suposta 
feminilidade perfeita. Aquela vigência está, de modo radical, na reportagem “Marcela Temer: 
bela, recatada e do lar,” de 18 de abril deste ano. Em Ressurreição, a personagem Lívia personifica 
aquele lugar social feminino – a vigência do patriarcalismo nacional contra mulheres que cruzam o 
bojador daquele sintagma. Lívia representa essa mulher, porém sua tentativa é frustrada. A fim de 
resguardar sua moral, ela busca o recato e o lar, já que era bela. Faltava-lhe, pois, ser do lar e recato. 
Assim, a questão romanesca permanece atual, afinal, segundo aquela matéria, haveria um padrão 
ideal de feminilidade, e quebrar a sintaxe daquele sintagma é não corresponder àquela imagem. De 
1872 a 2016, o problema de Lívia parece, pois, um problema nosso. Não se trata, pois, de crer que 
Ressurreição seria um romance à frente de seu tempo, mas, sim, de chamar a atenção para a questão 
proposta pelo primeiro romance machadiano: a vigência da tradição patriarcal contra personagens 
femininas. Em vez de síntese do romance, emula-se “Meu professor de análise sintática”, de Leminski 
(2007); daí o subtítulo da proposição: “Análise sintática de bela, recatada e do lar.” O porquê baseia-se 
na conclusão do romance: “claustro doméstico” (ASSIS,1962, p.192) é o destino de Lívia, pois “Félix 
é que não iria parar ao claustro” (ASSIS,1962, p.192). Ora, a moral opera em benefício do masculino 
e em prejuízo do feminino – Lívia, Clara, Cecília e Raquel – outras personagens sob o julgo da moral 
patriarcal. Eis a emulação: “A bela, recatada e do lar é o tipo de sujeito inexistente (mas utilíssimo!). 
Como um pleonasmo, o principal predicado da vida de Ana é a família tradicional. Entre uma tarefa e 
outra, ela tem dúvidas, a cesta de ovos, porém, está intacta, pois teme o patriarca. Agarra-se, então, à 
religião, mas não a qualquer uma. O patriarca, filho do patriarcado, assim como Félix, o essencialmente 
infeliz, de Ressurreição, é possessivo como um pronome. Ana, bem como Lívia, é bela, bonita, recatada, 
porém bitransitiva. Empregara-se, mas aquele achou um artigo indefinido em seus planos. A interjeição 
do patriarca a revelou quem é que dava as cartas. Recatadas, as belas, que não aprenderam a ser 
feras, aceitaram ser do lar”. Emula-se uma tentativa interdisciplinar de crítica, a fim de relermos 
Ressurreição num movimento de olhar para trás sem nos esquecer de uma das funções oitocentista da 
literatura nativa empenhada com o processo de ocidentalização nacional: “Depois da Independência 
o pendor se acentuou, levando a considerar a atividade literária como parte do esforço de construção 
do país livre, em cumprimento a um programa bem cedo estabelecido, que visava a diferenciação e 
particularização dos temas e modos de exprimi-los”(CANDIDO, 2013,p.28). A experiência da releitura 
de Ressurreição nos questiona a respeito do comportamento de Félix, o herói do romance, e, também, 
da complacência da família Morais, pois Menezes é o único personagem moderno, isto é, aquele que 
exige provas antes de condenar Lívia ao claustro doméstico, como foi o caso, devido à vigência da 
tradição contra a figura da mulher, sobretudo a viúva. ASSIS, Machado de. Ressurreição. Rio de Janeiro: 
José Aguilar, 1962, vol. I. BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 
2006. ____. Raymundo Faoro leitor de Machado de Assis. Estudos Avançados, v.18, n.51, São Paulo, maio/
ago. 2004, p. 355-376. CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, 
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1750-1880. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2013. FAORO, Raymundo. Machado de Assis: a pirâmide e 
o trapézio. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1974. LEMINSKI, Paulo. “Meu professor de análise 
sintática”. In: ____. Lições de gramática para quem gosta de literatura. Carmem Lucia da Silva Campos 
e Nílson Joaquim da Silva (orgs). São Paulo: Panda Books, 2007. RANGEL, Vagner Leite. Entre a cruz e 
a espada: o autor de Ressurreição – sistema literário e literatura empenhada. Dissertação de Mestrado. 
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, defendida e 
aprovada em 12 de abril de 2016. 
Palavra-chave 1: Romantismo 
Palavra-chave 2: Machado de Assis 
Palavra-chave 3: Ressurreição 
Palavra-chave 4: Interdisciplinaridade

42
Literatura Latino-Americana Contemporânea:  Desloca-
mentos E Novas Estratégias Narrativas E Críticas

Coordenadores: 
Rafael Eduardo Gutierrez Giraldo (UFRJ) 
Kelvin Falcao Klein (UNIRIO) 
Ariadne Costa Da Mata (UFRJ) 

RESUMO: Em um texto de 2006 Reinaldo Laddaga se perguntava, “¿Qué hay de nuevo en los últimos 

años de este siglo de narrativa hispanoamericana? ¿Qué puntos de novedad podrán marcarse, en 

el futuro, en el mapa de narrativas de nuestra región en el final del milenio que se cierra”. Dez anos 

depois da tentativa de mapeamento realizada por Laddagga em seu ensaio “Espectáculos de realidad”, 

propomos neste simpósio reunir pesquisas diversas em torno de autores e obras latino-americanas 

contemporâneas (publicadas nas últimas três décadas) que contribuam para responder, dialogar 

ou evidenciar essas marcas no mapa da narrativa contemporânea. Interessa-nos particularmente 

estimular o diálogo entre pesquisadores da área em torno de questões como a figura do autor na 

contemporaneidade, o tratamento da questão nacional e da memória histórica nas obras literárias 

recentes, o deslocamento provocado por autores e obras que problematizam a rigidez do cânone 

latino-americano, as novas possibilidades e propostas de estratégias narrativas e críticas na 

contemporaneidade e as relações atuais entre literatura e política. Temos interesse, igualmente, em 

acolher comunicações que, além de concentradas no universo de objetos acima definidos, estejam 

em alguma medida comprometidas com alguma ordem de exame de questões epistemológicas/ 

metodológicas/hermenêuticas, animadas pelas inventivas soluções/ problematizações à enunciação 

habitual e produção de conhecimento na área da crítica da literatura e da cultura, a exemplo do que 

encontramos em momentos do trabalho do próprio Laddaga, de Alberto Giordano, de Josefina Ludmer, 

entre outros que vêm contribuindo para a expansão de nosso entendimento das possibilidades de 

enunciação crítica contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: 

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [ROBERTO BOLAÑO | COORDENAÇÃO: KELVIN FALCÃO KLEIN]

Gustavo Almeida Raposo (UnB) e Laila Melchior Pimentel Francisco (UFRJ) Roberto Bolaño, 
2666: comunidades, resistência, amizade

A partir de dissertação de mestrado defendida em março 2016 no programa de pós-graduação 
em literatura na Universidade de Brasília, esta comunicação buscará pôr em ação leitura da obra 
do escritor Roberto Bolaño – e de seu romance 2666 em especial – que ultrapassasse as muitas 
leituras de sua obra fincadas na violência e no horror. O trabalho empreenderá uma busca por 
traços vitais na obra de Bolaño e argumentará que uma pequena comunidade, forjada pela escritura, 
pela leitura e por certa amizade é estabelecida por sua literatura. Diante disso, questionará quais 
potências vitais e políticas – ou biopolíticas, pensadas como potências da vida – emanam dessa 
amizade. Para tanto, será mobilizado o pensamento de Georges Didi-Huberman, a partir do qual 
será discutida a proposta de uma leitura da sobrevivência dos vaga-lumes e das resistências na obra 
de Bolaño. Resistências, como vaga-lumes, pequenas, frágeis, modestas, provisórias, empíricas, 
intermitentes, díspares, errantes. Menores e marginais. Pequenas luzes em oposição à luz maior, 
apocalíptica e totalizante, que constantemente as ofuscam. A obra de Bolaño será pensada, assim, 
como um lampejo na contemporaneidade – de forma análoga aos escritos da narradora de Amuleto, 
Auxílio Lacouture, sobre o papel higiênico restante no banheiro da UNAM em 1968. Para tanto, são 
fundamentais seus tantos ‘personagens vaga-lumes’: marginais, líricos, luminescentes, dançantes, 
erráticos, intocáveis e resistentes, que vivem aventuras repletas de vitalismo, amor, amizade, 
valentia, desejo e poesia. Vivem intensamente, artisticamente, em meio a contextos sombrios, 
como as ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX, o holocausto nazista e os 
feminicídios em Santa Teresa, cidade central em 2666. Argumentaremos que os vaga-lumes na 
obra de Bolaño se organizam como constelações ou comunidades – conjuntos que resistem ao 
desaparecimento absoluto, ao apocalipse, e apontam para uma sobrevivência “apesar de tudo”. Tais 
constelações de vaga-lumes apontam para a formação de uma comunidade menor, uma civilização, 
uma bela comunidade em formação constante, um povo por vir. Comunidades resistentes, vitais, 
poéticas e fundadas na amizade. Na obra de Bolaño, talvez sejam a amizade e a poesia os elementos 
mais fortes a unir esses seres errantes e marginais, frágeis e vitais. Recordamos, nesse contexto, 
da amizade que une os personagens de 2666 Hans Reiter e Borís Ansky, por meio dos escritos do 
último, que conecta os poetas Arturo Belano e Ulises Lima, em Detetives Selvagens e outros textos, 
e tantas outras amizades presentes nos textos do autor. A mais valiosa amizade proposta pela obra 
de Bolaño talvez seja aquela que se tece entre seus narradores e seus leitores. E essa amizade forma 
uma comunidade entre leitores e Bolaño e propõe outra comunidade entre seus leitores. Uma 
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comunidade frágil, delicada, dispersa, heterogênea. Uma constelação múltipla, distante no tempo e 
no espaço, com implicações vitais e políticas. 
Palavra-chave 1: Roberto Bolaño 
Palavra-chave 2: 2666 
Palavra-chave 3: Literatura e política 
Palavra-chave 4: Literatura e amizade

Cristiano Rodrigues Batista (UNICAMP) A busca por antídotos para a Enfermidade do mundo ou 
por formas de ocupar o tempo

O trabalho pretende analisar o processo cristalização do sentido da poesia e de reflexões promovidas 
por escritores. A poesia, expressão que guarda uma potência da linguagem e, portanto, do pensamento, 
passa por processo de simplificação quando é reduzida à ilustração de um pensamento, equivalência 
de uma imagem, figuração de um mundo ou exaltação do belo. Não só a poesia, mas toda a literatura 
que promove importantes reflexões, por vezes, passa por processo semelhante de cristalização de 
sentido. Pedro Nava, Henriqueta Lisboa, Fernando Sabino e Drummond são alguns dos nomes que, 
a despeito da construção de sentido que eles promovem e que poderia ser uma possível leitura de 
mundo – mais humanizada, não excludente, capaz de formular elementos tão complexos da nossa 
sociedade – são supostamente homenageados na cidade de Belo Horizonte. A potência do pensamento 
desses escritores é reduzida a uma reificação simplória. Paralelamente, veremos como um processo 
semelhante ocorre com os índios e com todo o conhecimento que eles possuem. Lembrando a 
expressão “tribos vencidas”, utilizada por Machado de Assis quando pensava o papel do índio na 
literatura brasileira, debateremos sobre a possibilidade de aproximação entre os poetas e os índios no 
que diz respeito à mencionada redução de sentido pela qual ambos passam para, a partir daí, serem 
comercializados como simples bens de consumo. 
Palavra-chave 1: Povos indígenas 
Palavra-chave 2: Walter Benjamin 
Palavra-chave 3: Barbárie 
Palavra-chave 4:  poesia brasileira

Alberto Bejarano (Instituto Caro y Cuervo) Bolaño y el cine: entrevista imaginaria 

La obra múltiple del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003), compuesta de cuentos, poemas, 
ensayos y sobre todo de dos novelas totales como Los detectives salvajes y 2666, recorre caminos 
amplios que nos llevan de la historia a la ficción a través de la intertextualidad, con un énfasis 
particular en América Latina. Sumergirse en su obra propicia diferentes tipos de diálogos y ejercicios 
creativos que sobrepasan los límites habituales de los estudios académicos tradicionales. Con Bolaño 
pueden crearse modelos para armar que pongan a prueba nuestros horizontes de expectativa sobre 
el arte y las humanidades. En nuestra propuesta sugerimos un diálogo intertextual con la presencia 
del cine en la extensa obra laberíntica de Roberto Bolaño. Haremos un montaje de fotogramas con 
un texto en voz en off (narrativo) que nos permita crear un modelo para armar de sus cuentos, 
novelas y poemas siguiendo la ruta de los experimentos con la imagen de directores de cine como 
Jean Luc Godard, Raúl Ruiz y Luis Ospina. Recorriendo escenas espectrales de películas de ficción y 
documentales como El resplandor, Easy Rider, Macario, La batalla de Chile, El año pasado en Marienbad, 
entre otras, haremos un ensamblaje de imágenes heterodoxas con textos disímiles, interviniendo de 
nuestra parte también con una serie de fragmentos en forma de entrevista imaginaria al gran autor 

chileno-mexicano-catalán. Todo esto nos permitirá no solo mostrar la palpitante vitalidad de la obra de 
Bolaño sino otros usos/modos posibles de repensar lo contemporáneo de forma rizomática. 
Palavra-chave 1: Bolaño 
Palavra-chave 2: Narrativa 
Palavra-chave 3: Intertextualidad

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [FRATURAS E DESLOCAMENTOS] COORDENAÇÃO: RENATA FERNANDES 
MAGDALENO

Rafael Gutierrez Giraldo (UFRJ) Deslocando o cânone. Raros e excêntricos na literatura latino-
americana 

A partir da análise dos usos do conceito de raro e excêntrico na critica literária latino-americana, 
assim como na análise específica da obra de três autores habitualmente considerados sob esta 
categoria (Felisberto Hernández, Campos de Carvalho e Pablo Palacio), procurarei discutir e 
problematizar as potencialidades do fenômeno dos raros na literatura, no sentido de polemizar 
com os critérios mais tradicionais sobre o cânone e as abordagens historiográficas ancoradas em 
conceitos como geração ou épocas literárias, tendentes à linearidade e à estabilidade dos processos 
literários. Apelando à ideia de sistemas literários dinâmicos, com ênfase na ruptura, no conflito, 
na atipicidade, para estudar autores que, no âmbito dos raros, participam da articulação de um 
processo histórico-literário na América Latina.  
Palavra-chave 1: Literatura Latino-americana 
Palavra-chave 2: Raros 
Palavra-chave 3: Cânone 
Palavra-chave 4: Historiografia literária

Diogo de Hollanda Cavalcanti (UFRJ) A poética do deslocamento em Juan Gabriel Vásquez 

Esta comunicação apresenta as principais conclusões de uma tese de doutorado sobre a obra do 
escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973). Centrada nos romances Los informantes 
(2004), Historia secreta de Costaguana (2007) e El ruido de las cosas al caer (2011), a pesquisa 
buscou verificar de que maneira o deslocamento físico e cultural de Vásquez – que escreveu os três 
livros quando vivia na Europa – influenciou sua abordagem da Colômbia. As hipóteses tiveram como 
ponto de partida o trabalho de Abril Trigo (2003), que sugere que os deslocamentos, ao acarretarem 
um esquecimento criativo que envolve o distanciamento do imaginário social e da memória 
histórica do país deixado, estimulam uma propensão questionadora na memória, passível de romper 
com os paradigmas anteriores e propor novas formas – mais críticas e inclusivas – de olhar a 
comunidade nacional. Marcados pelo questionamento da história hegemônica e do imaginário social 
colombiano, os romances de Vásquez respaldam a teoria de Trigo, relembrando fatos esquecidos e 
destacando a violência oculta na ideia de nação homogênea. Mais do que uma circunstância física, 
o deslocamento é tomado como um lugar de enunciação – e, como tal, um lugar ao mesmo tempo 
concreto e desejado, como diz Hugo Achugar (2006, p.19). Ao falar sobre a Colômbia, Vásquez 
adota deliberadamente a perspectiva de quem está de fora; declara ter com o país uma relação de 
romancista estrangeiro e, muito mais que um conhecedor, assume a posição de um pesquisador, que 
se lança sobre um território desconhecido em busca de respostas. Essa escolha – que demonstra, por 
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si só, as especificidades dos deslocamentos hoje, desvencilhados do sentimento de perda identitária 
de outros momentos – tem impacto tanto ideológico como estrutural, influenciando, por exemplo, 
o caráter investigativo, quase detetivesco, das obras, nas quais os protagonistas empreendem 
buscas que jamais se esgotam, como matrioskas se renovando em dúvidas e interrogações. Neste 
sentido, Vásquez faz do deslocamento o instrumento para concreção de uma poética, segundo a 
qual a literatura serve para fazer perguntas, e não expressar certezas. Esta concepção, expressa pelo 
escritor em diferentes ensaios, é consubstanciada não apenas pela estrutura e o caráter inquisitivo 
das obras, como também pela presença de personagens deslocados, que em todos os romances são 
ou narradores ou testemunhas decisivas nas revelações feitas pela trama. São esses personagens 
que, olhando de fora (ou parcialmente inseridos), apontam o que ninguém mais vê: um país se 
consumindo, destruindo-se a si próprio com a complacência da população. São eles também que, 
com suas múltiplas perdas, expõem a vulnerabilidade e a ausência dos vínculos solidários que se 
esperam em uma comunidade que extrapole os limites da imaginação. 
Palavra-chave 1: Juan Gabriel Vásqiez 
Palavra-chave 2: Literatura hispano-americana 
Palavra-chave 3: Literaturas em deslocamento 
Palavra-chave 4: Literatura e memória

Raphaella Mendes Silva de Castro Lira Yaakoub (UFRJ) Culpa minha ser sua doença: o olho e a 
simbologia da enfermidade em Sangue no Olho de Lina Meruane

O presente trabalho se propõe a analisar a obra da escritora chilena Lina Meruane, Sangue no 
olho. Escrito em primeira pessoa e publicado no Brasil no ano de 2015, Sangue no olho narra 
a enfermidade de Lina e sua subsequente perda de visão. Cega à revelia da própria diabetes, 
conforme vai avançando no território da cegueira, Lina vai se perdendo no labirinto compreendido 
pelo espaço borrado entre Nova York e Santiago do Chile, duas capitais reconstruídas a partir 
da debilidade de uma personagem cujo nome ecoa o da própria autora. A presente análise 
pretende tomar os símbolos presentes na narrativa, como o sangue e o próprio olho enfermo 
da protagonista para pensar também questões relativas à situação do latino-americano hoje no 
mundo, dissecando também a relação entre a narradora e seu companheiro, na medida em que 
a doença vai se alojando no seio da relação de ambos. Com base nas considerações de Jacques 
Lacan, Georges Bataille e Susan Sontag, o presente trabalho pretende também elucidar o que da 
narrativa de Lina Meruane delineia a noção de crime e doença, não apenas no âmbito da herança 
latino-americana, mas também a ideia de pecado que pode ser lida nas entrelinhas da narrativa. A 
partir também da noção de pecado origina, e levando em conta que a protagonista carrega em si o 
signo do feminino e da escrita, o presente trabalho também pretende se indagar sobre a natureza 
da contraversão, sobre a relação atual da natureza da mulher no século XXI na América Latina. 
Pretende-se pensar também sobre a desumanização crescente da protagonista Lina, que, conforme 
avança no território incerto da cegueira, mais parece se aprofundar na impossibilidade de se 
adequar à normalidade, uma vez que há que se levar em conta também que, à luz da realidade do 
presente, é também a doença que a transforma em pária, em estrangeira em um mundo pensado e 
voltado apenas para a linguagem visual. 
Palavra-chave 1: literatura latino-americana 
Palavra-chave 2: doença 
Palavra-chave 3: olho

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [LIMITES DA FICÇÃO] COORDENAÇÃO: RAFAEL GUTIERREZ GIRALDO

Victor Manuel Ramos Lemus (UFRJ) Os limites da ficção nas literaturas hispânicas 
contemporâneas 

Em 2008, o escritor mexicano Jorge Volpi publicou Mentiras contagiosas, um livro de ensaios em 
que além de se posicionar perante a tradição do romance e da ficção, explicitava suas ideias sobre 
a produção romanesca contemporânea e a que estaria por vir. Em um dos ensaios de abertura do 
livro, “De parasitos, mutaciones y plagas”, é possível ler: “Frente a la plaga que representan las 
novelas de género, es posible distinguir una mutación de la novela artística que empieza a gozar 
de gran vitalidad: se trata de la simbiosis entre la novela y el ensayo.” Dada a nómina de escritores 
contemporâneos elencada por Volpi, é válido pressupor que junto com o ensaio, se inclui também 
o discurso historiográfico, a crônica e em geral todos os gêneros em que “o factual” estabelece 
um contraponto com “a ficção”. No entanto, sua opinião, mais do que constatativa, é posicional: a 
partir de uma lógica em que o espírito da vanguarda se encontra presente, para ele, a literatura 
“conformista” (o exemplo dado aqui o constituiria a lógica do folhetim e em geral os romances “de 
gênero”) é aquela em que escritor e leitor se abandonam à ficcionalidade “pura”. Em contrapartida, 
nas “melhores”, “mais importantes” e “mais ousadas” obras, a experiência estética se encontra 
marcada pela reflexão e pelo debate: “Acaso la unión de la ficción con el ensayo represente el 
mejor camino que le queda por explorar a la novela en nuestros días.” A formulação de Volpi tenta 
dar conta do fato de que, nas mãos de muitos escritores dos últimos tempos, o romance transita 
por territórios em que “ficção” e “realidade” se encontram em cerrada tensão. A referência a 
Sebald e Coetzee no seu ensaio pode, no entanto, sugerir que os romancistas hispano-americanos 
que se pretendem de vanguarda, como de costume, procuram se encontrar up to date no que de 
mais novo se encontra no mercado internacional. Se, segundo a crítica, os romancistas latino-
americanos do século XIX teriam ficado aquém dos “grandes” escritores europeus enquanto à 
potência da ficção (lembre-se aqui da arquiconhecida definição do romance dada por Stendhal, 
como um espelho que corre ao longo de um caminho), já que esta fazia jus a uma ideia de arte 
depurada de finalidades utilitárias, contundentemente “experiência estética”, hoje o mandato 
pós-moderno seria por formas “impuras” ou “híbridas”. No entanto, para além de um possível 
modismo em que a reflexão sobre a ficção na América hispânica ainda se encontre a reboque 
de modas oriundas de outros sistemas literários e culturais, torna-se necessário recuperar 
elementos concretos da formação da literatura nesta região para entender o alcance e os limites 
da formulação de Volpi. É o que se propõe esta comunicação. 
Palavra-chave 1: Literatura hispano-americana contemporânea 
Palavra-chave 2: Romance e ficção 
Palavra-chave 3: Romance, crônica, ensaio e história

Carmem Sílvia Félix Venturi (Unifesp) A relação entre o ensaio e a ficção na obra de César Aira

César Aira está entre os primeiros nomes de escritores que certamente virá a nossa mente quando 
se pensa a configuração de um mapa da narrativa latino-americana contemporâneo. Com mais de 
oitenta livros publicados, seu nome é hoje apontado como o de um escritor que se inscreve de uma 
forma muito singular na narrativa contemporânea. Assim, podemos dizer que ele faz parte de uma 
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constelação de escritores que possuem em comum o fato de instaurarem novos modos e novas 
estratégias narrativo-literárias, que lhes permitem desenvolverem projetos renovadores e únicos 
nas letras latino-americana. Nesse sentido, a presente comunicação tem por objetivo discutir 
as relações entre o ensaio e a ficção a partir de um dos livros do autor, intitulado La trompeta 
de mimbre. Esta discussão insere-se dentro de uma pesquisa de mestrado mais ampla que está 
andamento e visa problematizar questões de fusão-hibridização de gêneros, especificamente o 
ensaio e a ficção na obra mencionada, mas que também, de certa forma, reverbera no conjunto da 
obra do autor. 
Palavra-chave 1: Ensaio 
Palavra-chave 2: Ficção 
Palavra-chave 3: Hibridismo 
Palavra-chave 4: César Aira

Kelvin Falcão Klein (UNIRIO) Crítica e ficção em Juan José Saer 

O objetivo desta comunicação é o de investigar os procedimentos críticos e ficcionais envolvidos 
na criação de “El río sin orillas”, livro híbrido publicado pelo escritor argentino Juan José Saer em 
1991, não se tratando da escolha ou definição precisa entre um campo e outro (crítica ou ficção), 
mas da postulação de exercício de resgate que dê conta do confronto entre os dois campos (crítica 
e ficção, ou ainda, crítica com ficção). O livro de Saer apresenta um misto de reportagem, ensaio 
histórico, filosófico e moral, autobiografia, crítica literária, tendo como norte organizador um esforço 
de investigação do Rio da Prata. O rio, no entanto, não é mobilizado exclusivamente por conta de 
suas propriedades físicas, mas, sobretudo, a partir da sua potencialidade discursiva ao longo da 
história, sua presença (tanto textual quanto material) na elaboração discursiva do mundo latino-
americano por parte de relatos locais e estrangeiros. Dois elementos centrais para a narrativa serão 
mobilizados para dar conta de uma leitura contemporânea, ajustada aos vinte e cinco anos que nos 
afastam de “El río sin orillas”: em primeiro lugar, o tema do olhar deslocado, que, consequentemente, 
traz consigo os temas do distanciamento e da proximidade, adaptados por Saer à reflexão sobre a 
Argentina em específico, e a América Latina em geral, através de uma reconfiguração dos discursos 
de viajantes, teóricos, antropólogos, entre outros (discursos que são revisitados, citados e glosados 
ao longo da narrativa em questão, formando um arquivo de referência igualmente híbrido, pois 
provisório); em segundo lugar, o tema das orillas, dos limites, das margens – margens essas ligadas 
tanto aos territórios quanto às disciplinas –, tópico chave do pensamento político de viés pós-
colonial que, ainda que não nomeado, se apresenta de forma enviesada na exposição de Saer. Desse 
modo, procura-se investigar a modulação específica que propõe Saer de questões como a memória 
histórica e os limites do pertencimento histórico e identitário, recorrendo aos autores que ele 
próprio lê e comenta ao longo de El río sin orillas (entre eles, Theodor Adorno, Martin Heidegger, 
Paul Valéry e, especialmente por sua elaboração prévia do tema das orillas, Jorge Luis Borges). A 
hipótese principal é a de que Saer atualiza tal debate sobre as orillas e os limites entre interno e 
externo (civilização e barbárie, doméstico e estrangeiro) não somente através das referências que 
mobiliza e os comentários que desenvolve acerca delas, mas também pela forma de seu relato, suas 
estratégias de reconfiguração dos gêneros e das expectativas de leitura. 
Palavra-chave 1: Crítica 
Palavra-chave 2: Ficção 
Palavra-chave 3: Juan José Saer 
Palavra-chave 4: Rio da Prata

Bruna Tella Guerra (Unicamp) Para além do historicismo: sentidos políticos em El hombre que 
amaba a los perros de Leonardo Padura

A maior visibilidade do escritor cubano Leonardo Padura no Brasil se dá a partir de 2013, quando 
aqui foi publicado O homem que amava os cachorros – tradução de El hombre que amaba a los 
perros –, muito embora já tivesse boa parte de seus romances policiais traduzidos para o português 
brasileiro. Em uma de suas colunas quinzenais para o jornal Folha de São Paulo, em 2015, chega 
a afirmar que, devido ao fato de ter sido tantas vezes abordado em locais públicos no Brasil, 
desconfia que é mais conhecido nestes territórios do que em seu próprio país. Certamente isso 
tem muita relação com o marketing editorial – Emir Sader, no blog da Boitempo, afirma que o livro 
é responsável pelo maior índice de vendas da editora em vinte anos –, no entanto, não me parece 
exagero afirmar que El hombre... possui um forte apelo aos leitores brasileiros. Minha hipótese é a 
de que os sentidos políticos provocados pelo texto são responsáveis por isso, de forma a despertar 
interesse tanto de pessoas que se dizem de direita quanto daquelas de esquerda. Sendo assim, 
meu objetivo será entender de que maneiras El hombre que amaba a los perros é capaz de provocar 
sentidos políticos. Para isso, tentarei escapar de análises demasiadamente prementes feitas por 
parte da recepção crítica. Se utilizarmos como exemplo a resenha de Emir Sader para o Le Monde 
Diplomatique Brasil ou o prefácio de Gilberto Maringoni para a edição brasileira do romance, ficam 
evidentes leituras de El hombre... com um foco excessivamente historicista. Esse tipo de viés pode ser 
justificado pela intensa e textualmente evidente pesquisa histórica realizada por Leonardo Padura 
na escrita do romance, o qual tem três planos histórico-espaciais distintos em torno de um eixo 
histórico: o assassinato do revolucionário León Trotski. Sendo assim, minha busca será no sentido de 
perceber na construção dos personagens, na organização dos capítulos, nas referências à literatura 
policial do estilo hard-boiled e, eventualmente, em outros aspectos, quais são as maneiras com que 
o romance em questão é capaz de construir verdades e possibilidades de leitura, e não o entender 
como um mero acesso à realidade ou ao conhecimento Histórico monolítico e factual. Analisarei, 
portanto, El hombre que amaba a los perros numa perspectiva de literatura pós-autônoma, buscando 
ponderar os conceitos restritos de realidade, História e ficção – trazidos didaticamente à tona em 
prefácios e notas de Padura. Conjecturarei, por fim, como os nexos políticos emanados do romance 
engendram sentidos no contexto social brasileiro. 
Palavra-chave 1:  Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: Literatura latino-americana 
Palavra-chave 3: Leonardo Padura

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [LITERATURA E POLÍTICA] COORDENAÇÃO: DIOGO DE HOLLANDA CAVALCANTI

Renata Fernandes Magdaleno (UERJ) Além da página: uma reflexão sobre a literatura 
contemporânea a partir da obra de Bernardo Carvalho 

Essa comunicação pretente refletir sobre textos sobre textos da literatura brasileira contemporânea, 
que, influenciados pelas novas tecnologias e precionados pelas exigências de um mercado cada vez 
mais competitivo, ultrapassam os limites das páginas dos livros. Se estendem por blogs, mídias sociais, 
outros documentos e, assim, funcionam como uma espécie de performance, A comunicação foca, 
principalmente, na obra de Bernardo Carvalho. 



XV encontro abralic Guia de Programação
82182

0
Palavra-chave 1: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: Texto híbrido 
Palavra-chave 3: Bernardo Carvalho 
Palavra-chave 4: Performance

Rodolfo Rorato Londero (Universidade Estadual de Londrina) A redenção do futuro: a ficção 
cyberpunk no contexto pós-ditatorial latino-americano 

Existe alguma relação entre a recepção latino-americana da ficção cyberpunk e o contexto pós-
ditatorial? Sabemos que esse gênero, oriundo da ficção científica norte-americana, surge na 
década de 1980, justamente durante o processo de abertura política de vários países latino-
americanos: Peru (1980), Bolívia (1982) e Chile (1989), para citarmos apenas os três países 
onde localizamos nossos objetos de estudo: os romances de ficção científica Mañana, las ratas 
(1984), de José B. Adolph; El delirio de Turing (2003), de Edmundo Paz Soldan; e Flores para un 
cyborg (1997), de Diego Muñoz Valenzuela. Enquanto “expressão literária suprema do capitalismo 
tardio” (Jameson), portanto, expressão da avalanche neoliberal que atinge a América Latina na 
década de 1990, a ficção cyberpunk nos revela um futuro pós-utópico, principalmente ao imaginar 
conglomerados multinacionais reinando sob espaços públicos em colapso. Um futuro pós-utópico 
também observado no presente pós-ditatorial latino-americano: o retorno da ordem democrática 
resulta na neutralização dos “contrapontos diferenciadores” (Richard), transformando assim 
antagonismo político em pluralismo institucional, mais adequado ao espírito de livre concorrência 
do capitalismo. Neste sentido, a “celebração neo-conservadora do presente” (Jameson) festejada 
pela ficção cyberpunk e a reconciliação neutra ocorrida no contexto pós-ditatorial interagem 
harmonicamente, oferecendo assim uma primeira hipótese para compreendermos a recepção do 
gênero na América Latina. Buscaremos validar essa hipótese por meio do conceito de analogias 
tipológicas (Zhirmunsky), pois sendo o capitalismo tardio um desenvolvimento histórico 
compartilhado em escala mundial, é coerente que encontremos sua expressão literária, a ficção 
cyberpunk, em vários cantos do globo. Contudo, não podemos desconsiderar que as apropriações 
ocorrem segundo as necessidades do contexto receptor, logo, as recepções não ocorrem 
livremente, mas segundo “a necessidade de importação ideológica” (Zhirmunsky) desse contexto. 
Sendo assim, também é importante questionar como os escritores latino-americanos apresentam 
a ficção cyberpunk em suas obras, ou seja, como eles representam um gênero que expressa as 
formas de hegemonia do capitalismo tardio. Por encontrarem-se “ao mesmo tempo dentro e fora 
do sistema multinacional”, os países periféricos revelam interessantes contrapontos à “cegueira 
do centro” (Gazolla). Portanto, enquanto segunda hipótese, afirmaremos que os escritores 
latino-americanos extraem novas alternativas políticas da parte de fora do sistema mundial, 
apresentando assim uma ficção cyberpunk híbrida, dotada de momentos utópicos: uma nova 
teologia da libertação em Mañana, las ratas; um marxismo ressurgente em El delirio de Turing; e 
uma desalienação erótica em Flores para un cyborg. Como se pretende demonstrar neste artigo, a 
recepção latino-americana da ficção cyberpunk não responde apenas a um fenômeno externo, mas 
também a uma necessidade interna, pois é ela quem melhor esclarece a reconciliação ideológica 
do contexto pós-ditatorial. 
Palavra-chave 1: Ficção cyberpunk 
Palavra-chave 2: Período pós-ditatorial 
Palavra-chave 3:  Analogias tipológicas

Ivana Ferigolo Melo (Universidade do Estado do Mato Grosso) A ficção de Joao Gilberto Noll: 
sobre o sentido de sua singularidade expressiva 

Na opinião do crítico argentino Reinaldo Laddaga (2007), João Gilberto Noll é um dos autores que 
tem publicado, nos últimos anos, algumas das produções literárias mais singulares já vistas não só 
na América Latina. Tal singularidade da ficção de Noll vem, de fato, impressionando a crítica literária, 
que tem produzido uma enormidade de estudos no sentido de entender e caracterizar essa literatura. 
Nesse vasto repertório de estudos críticos, é possível encontrar posicionamentos divergentes sobre 
a obra do autor. A maioria valoriza muito positivamente a produção ficcional de Noll, conferindo 
alta relevância ao grau de inovação que apresentaria em relação a grandes clássicos do romance 
moderno. Não faltam, porém, olhares que tendem a visualizá-la com desconfiança, salientando que 
as particularidades formais das obras literárias de Noll tendem a levar o romance a uma espécie de 
esgotamento capaz de pôr em risco esse gênero literário. Considerando a singularidade da produção 
narrativa nolliana, busca-se, mediante análise de alguns romances do autor, compreender o que estaria 
dizendo do mundo, da existência e da sociedade ocidental contemporânea essa singularidade, bem 
como avaliar os problemas que essas obras geram para o campo literário Latino-americano. 
Palavra-chave 1: Romance 
Palavra-chave 2: contemporaneidade 
Palavra-chave 3: singularidade 
Palavra-chave 4: expressividade

César Zamorano Díaz (Conicyt/Pontificia Universidad Católica de Chile) Hablar desde el silencio: 
Revistas culturales en la ditadura chilena

El objetivo de este trabajo consiste en atender a las revistas culturales durante la Dictadura en Chile 
como artefactos de resistencia, capaces de articular discursos y propuestas artísticas que rompen con 
la simetría lineal de la oficialidad capitalista-militar. Este contexto dictatorial, cargado de violencia y 
represión, de una extrema intolerancia ante cualquier resabio que rememorara el intento socialista 
derivó en un sentido más general a la deslegitimación de lo político, siendo relegado al plano de 
lo privado, en ausencia de un espacio público; y en cuanto oposición a la dictadura, su prohibición 
absoluta, lo que condujo a su clandestinidad. De ahí que cualquier intento por pensar o intervenir en 
el orden serial de registros simbólicos que la dictadura intentaba grabar en los cuerpos constituía 
un acto temerario, peligroso y bajo condiciones de extremo desamparo social. La escena cultural, 
principalmente de aquellos grupos de oposición a la Dictadura, pobremente al principio, fue abriendo 
espacios en la semi-clandestinidad, en la forma de peñas culturales (pequeñas reuniones de personas 
ligadas a la izquierda, donde la música y la lectura de poesía eran esenciales). Por otro lado, los 
dispositivos de intervención, al ser reducidos drásticamente, obligaban a buscar nuevas formas 
de registrar, denunciar y condenar las estrategias de un modelo totalizador de la vida (en la forma 
negativa de una política de vigilancia y control, así como su puesta afirmativa de una construcción 
de una nueva subjetividad docilizada, temerosa y conservadora) que desplazaba la libertad y la 
comunidad a ser registros de un nuevo orden que sitúa la primera al servicio del mercado y la segunda 
a ser imaginario de un contrato patriótico de un orden homogéneo. Las revistas culturales intentaron 
construir un “habla” que se revelara del orden y de la censura total. La investigación se centrará en 
contextualizar la dictadura atendiendo no solo a su dimensión represora, sino también a su carácter 
“revolucionario” (Moulián) como fundador de una nueva subjetividad neoliberal. Desde allí, se 
atenderá a las revistas culturales como ejes posibles de resistencias a esta domesticación, atendiendo 
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al arte y la literatura como mecanismos disponibles para cuestionar el imaginario impuesto por la 
Dictadura y proponer sentidos de comunidad. Nos centraremos en dos revistas: Manuscritos y CAL. 
Ellas en su conjunto, hicieron del discurso y la imagen, dispositivos que en su complejidad, permitían 
hablar desde la imposibilidad y hasta cierto punto, romper con la prohibición a la disidencia y 
reinscribir una nueva filiación entre arte, literatura y política. 
Palavra-chave 1: Revistas culturales 
Palavra-chave 2: Arte 
Palavra-chave 3: Dictadura 
Palavra-chave 4: Chile

43
Literatura, Cultura E Identidade Na Da Amazônia: Expe-
riências Literárias, Textualidades Contemporâneas

Coordenadores: 
Devair Antônio Fiorotti (UERR) 
Luciana Marino Do Nascimento (UFAC-UFRJ) 
Roberto Mibielli (UFRR)

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 inteligentzia. 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 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: Amazônia; Identidade; Literatura; Textualidades
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PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [ESTÉTICA ORAL AMAZÔNIDA] COORDENADOR: DEVAIR ANTONIO FIOROTTI

Devair A Fiorotti (UERR, PPGL-UFRR) e Sonyellen Fonseca Ferreira (UFRR) Erenkon do circum-
roraima: uma faceta da estética literária ameríndia

Este trabalho objetiva apresentar cantos indígenas da região do circum-Roraima, e analisá-los. 
Busca-se com isso se aproximar de uma estética ameríndia, principalmente a partir da repetição, via 
paralelismo, e de o estabelecimento de imagens sucintas que os aproximam a haicais tradicionais 
japoneses. O interlocutor principal é Terêncio Luiz Silva, índio macuxi, pertencente à comunidade 
Ubaru. Este trabalho pertence ao projeto Panton Pia”, financiado pelo CNPq. 
Palavra-chave 1: Cantos indígenas 
Palavra-chave 2: Etnopoesia 
Palavra-chave 3: Circum-Roraima 
Palavra-chave 4: Estética ameríndia

Sonyellen Fonseca Ferreira (UFRR) e Devair Antonio Fiorotti (UERR, PPGL-UFRR) Wayamurî 
Pantonî: entre cascos, artimanhas e histórias do jabuti

A discussão acerca da complexidade das narrativas indígenas e de sua classificação em gêneros é um dos 
motivos para que elas ocupem uma espécie de deslugar dentro dos estudos literários. Outro motivo por 
vezes apontado é o fato destas narrativas serem engendradas no cerne de culturas que não conceberam o 
conceito de literatura, como o entendemos. Contudo, nunca é bastante relembrar, principalmente no caso 
do povo Macuxi, que o contato com o “branco” que dispõe desse conceito e dessa sistematização já se faz 
desde o século XVIII. Além do que os povos reunidos sob a designação pemon, como os Macuxi, dispõem 
de uma concepção que reúne, como nós nomeamos, as narrativas de caráter mítico, lendário, fabular e 
mesmo histórico: panton. Na língua indígena macuxi a palavra panton designa história, como declara 
Severino Barbosa, habitante da comunidade indígena São Jorge, quando interpelado a contar os mitos 
e lendas de sua comunidade (FIOROTTI, 2015, no prelo) “Ahn, panton, história, nós chamamos panton, 
panton” e também como já indicado por Paulo Santilli (2001, p. 16), Frei Cesáreo Armellada nas obras 
Tauron Panton (2012; 2013) e já dicionarizado (AMÓDIO & PIRA, 2007; RAPOSO, 2008). Panton também 
é o que nomeia o projeto Panton Piá: Registro e Análise na Terra Indígena do Alto São Marcos e Raposa 
Serra do Sol no qual foram coletadas narrativas de 37 indígenas da região da TI Raposa Serra do Sol e São 
Marcos. Desde 2007 o projeto é financiado pelo CNPq e vinculado à Universidade Estadual de Roraima 
- UERR. A metodologia de coleta e trato com as narrativas sustenta-se principalmente na História Oral 
(ALBERTI, 2004). Projeto coordenado pelo prof. Dr. Devair Fiorotti e no qual foram coletadas as oito 
narrativas do Jabuti de Caetano, objeto de análise desse trabalho. A partir da concepção de panton e das 
relações contextuais literárias e sócio-históricas estabelecidas pelas narrativas do Jabuti, ou Wayamurî 
pantonî em língua Macuxi, é que desenvolve-se este trabalho, relações essas destacadas, em especial, na 
utilização do termo “compadre” pelo narrador. A dimensão de compadrio presente na palavra compadre 
surge ao longo das oito narrativas contadas por Seu Caetano. O termo “compadre” é utilizado pelo Jabuti 
ao referir-se à Onça e a derrotando. Presente na narrativa de Raposo, o termo mobiliza toda uma gama 
de relações sócio-históricas e de poder estabelecidas a partir do contato entre não-índios e índios que 
reconfigurou não apenas a divisão e estabelecimento de produtividade de terras a partir da criação do 

gado, mas aspectos culturais pela introdução de dogmas cristãos, como o batismo. Com a derrocada da 
Onça, do compadre, numa leitura simbólica, invertem-se as relações historicamente estabelecidas entre 
não-índios e índios de predatismo e exploração. 
Palavra-chave 1: Narrativa indígena 
Palavra-chave 2: Jabuti 
Palavra-chave 3: Literatura oral

Walmir Nogueira Moraes e Paulo Jorge Martins Nunes (Unama - Universidade da Amazônia) O 
mito do curupira: vozes e letras, diálogos e narrativas no imaginário tembé

Esta pesquisa aborda a importância do mito do Curupira na constituição contemporânea cultural e social 
do povo Tembé, situado no rio Gurupi -Amazônia Paraense. Nas comunidades Tembé, o mito é um elo 
referencial motivador à imersão no cosmo, bem como o desvendar do desconhecido de modo a explicar 
os fenômenos naturais, sendo que o mito do Curupira exerce uma cumplicidade com os Tembé, o que 
possibilita ao ente mítico exercer funcionalidade natural e sobrenatural no seio dessa comunidade. Assim 
todo esse fascinante universo mítico que permeia o povo Tembé motivou esta pesquisa de forma que, a 
partir de narrativas Tembé, realizamos diálogos com teóricos do mito, Mircea Eliade e Joseph Campbell 
e os conceitos de Couto de Magalhães, presentes em O Selvagem. Nessa trajetória, nos debruçamos na 
perspectiva da Análise Comparativa de Macunaíma, de Mário de Andrade, “rapsódia romanesca” que 
transgrediu as fronteiras sociais na esfera do movimento modernista brasileiro. A metodologia da 
pesquisa está atrelada a um roteiro fundamentado em procedimentos metodológicos compatíveis às 
necessidades capazes de atender aos propósitos desta investigação. Todo esse cuidado está pautado no 
fato de que esse estudo caracteriza–se, de acordo com Gil (2009), como pesquisa descritiva; que, segundo 
esse autor, visa descrever as características de determinado fenômeno de grupo, do mesmo modo que 
propõe o levantamento de opiniões quanto às atitudes, crenças e manifestações simbólicas de uma 
comunidade, como é o caso dos Tembé e suas narrativas orais. Todo esse estudo foi buscou evidenciar 
as diversas “facetas” do mito do Curupira e sua importância no cotidiano Tembé. A partir dessa 
perspectiva e no intuito de executar esse propósito, tomamos como questão central buscar responder 
qual a importância do mito do Curupira na constituição contemporânea cultural e social do povo Tembé 
do rio Gurupi - PA, bem como investigar se o Curupira dos Tembé é percebido pelos indígenas com o 
mesmo entendimento mítico do homem não indígena ou não. A partir de então, por meio das narrativas 
recolhidas e catalogadas, foi construída uma definição de como se dá, na atualidade, o relacionamento 
dos indígenas Tembé do rio Gurupi - PA, com o Curupira, objetivando, assim, uma compreensão das 
ações desse mito sob os aspectos da cosmogonia e da pedagogia para os Tembé da aldeia Tekohaw. 
Mergulhamos em Mário de Andrade, Macunaíma (2008), pelo fato de este mito ser também destacado 
na literatura brasileira, o que permite visualizar a dimensão simbólica do Curupira na cultura nacional. 
Nessa trajetória, a obra de Mário de Andrade, é um destaque como parte de análise desse estudo, já 
que esse autor desafiou o espaço e transgrediu fronteiras sociais, para escrever o polêmico Macunaíma, 
reinventando – em parte – as narrativas míticas indígenas, concebendo um herói permeado de 
perspicácia e malícia, mas capaz de defender a formação do povo brasileiro por meio da essência de 
uma narrativa lapidada, atravessada de literalidade na profundidade da relação entre os primórdios e a 
sociedade contemporânea dominada pelos homens não indígenas. 
Palavra-chave 1: Tembé 
Palavra-chave 2: Curupira 
Palavra-chave 3: Amazônia 
Palavra-chave 4: Macunaíma
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 Savana Cristina Lima Cardoso (Universidade Federal do Pará) Memória e manifestações do 
imaginário amazônico nas narrativas orais das localidades do segredinho e tauari, capanema-pa

Esta proposta de pesquisa consiste em estudar e verificar por meio da memória quais narrativas são 
recorrentes na comunidade do Segredinho e Tauari, que fica situado no município de Capanema-
PA, sendo que o principal enfoque da pesquisa é analisar por meio da memória as manifestações do 
imaginário amazônico nas narrativas orais que permeiam essas localidades. Pretende-se mostrar 
o quanto o imaginário amazônico é presente nas histórias contadas pelos moradores dessas 
comunidades, e a importância que é atribuída a elas. 
Palavra-chave 1: As manifestações do imaginário 
Palavra-chave 2: Potencial simbólico 
Palavra-chave 3: Narrativas orais 
Palavra-chave 4: Memória

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [ESCRITOS E ESCRITORES: HATOUM E MÁRCIO SOUZA] COORDENADOR: GILSON 
PENALVA 

Gilson Penalva (UNIFESSPA/GPELLC-PAM) Milton Hatoum e a literatura da amazônia brasileira: 
questões de identidade cultural, modernidade e modernização

A proposta dessa pesquisa é discutir a produção literária de Milton Hatoum, escritor manauara que ao 
introduzir personagens e o ambiente da Amazônia brasileira no cenário cultural, discursivo e literário 
de língua portuguesa, produz formas de resistência e de reelaboração de formas literárias e culturais 
canonizadas por uma episteme ocidental, excludente e homogeneizadora. O debate sobre identidade 
e diferença cultural que as suas narrativas apresentam, reescrevem a Amazônia num contexto híbrido 
e plural, com interações e diálogos culturais, mas também, com marcas de especificidades de um 
lugar atravessado por aspectos universais. A proposta sustenta-se em teorias dos Estudos Culturais 
e Pós- coloniais, subalternos, de-coloniais, buscando uma sintonia com multiplicidades do mundo 
contemporâneo. No debate sobre identidade das Amazônias apresentamos um contraponto entre os 
conceitos amazônico, com marcas de essencialidade e flixidez, e amazonidade, que se caracteriza por 
um dissenso e mobilidade, típicos das identidades contemporâneas. Além dos aspectos identitários 
que estamos trabalhando a partir da leitura dos romances Dois Irmãos e Cinzas do Norte, estamos 
discutindo conceitos de modernidade e modernização na Amazônia a partir da cidade, que aparece 
nessas narrativas como elemento de problematização e reconfiguração de identidades. Os dois 
romances de Milton Hatoum são ambientados basicamente na cidade de Manaus, exceto Cinzas 
do Norte, que além de Manaus aparece a Vila Amazônia, o que contribui para a desconstrução de 
um imaginário forjado a partir do discurso do colonizador europeu, que historicamente procurou 
inferiorizar a diferença. A Amazônia, segundo Ana Pizarro, foi construída historicamente a partir dos 
discursos elaborados desde o século XVI, e que trazem uma carga de negatividade e inferioridade 
para essa região. A ideia de Milton Hatoum de ambientar seus romances numa Amazônia urbana, 
com sujeitos de várias nacionalidades e culturas diversas possibilita compreender a Amazônia como 
uma área cultural na modernidade tardia, espaço entrecortado de culturas e saberes diversos, de 
mobilidades e interações culturais. Essa lógica hatouniana subverte modelos identitários estabilizados, 
reescreve novas cartografias e altera mapas e lógicas universalizantes. A poética de Hatoum formata 
uma Amazônia plural, heterogênea e múltipla, com sujeitos de várias nacionalidades, migrantes, 
imigrantes, trabalhadores, peixeiros, prostitutas, estivadores, pobres e despossuídos, sujeitos 

invisibilizados na literatura assim como nas crônicas de viagem e outros relatos produzidos na 
ou sobre a Amazônia. Por tudo isso, ressaltamos na leitura das obras de Hatoum uma proposta de 
desconstrução de imagens construídas pelo colonizador. Em vez do puro e incontaminado, vemos 
uma Amazônia com indígenas, florestas, rios e outras belezas naturais, mas também um espaço que 
comporta duas grandes metrópoles brasileiras, com universidades, pesquisas, centros de cultura em 
diálogos permanentes com vários locais do mundo. Sem querer enfatizar o local pelo local, numa 
abordagem meramente regionalista, estamos pensando a Amazônia em diálogo com o universal, o que 
se tem chamado pela crítica culturalista de glocal. 
Palavra-chave 1: Amazônia 
Palavra-chave 2: Milton Hatoum 
Palavra-chave 3:  Identidade 
Palavra-chave 4: Diferença cultural

Liozina Kauana de Carvalho Penalva (UFF) A representação de alteridades e diferença na 
amazônia hatouniana

O presente artigo propõe uma discussão sobre a representação de alteridades e diferença na 
Amazônia brasileira, a partir de uma análise comparativa das obras Relato de um certo Oriente 
(1989), Dois Irmãos (2000) e Órfãos do Eldorado (2008), de Milton Hatoum. A escolha dessas 
narrativas se faz pertinente pelo fato de Hatoum ser um escritor contemporâneo, comprometido 
com a região amazônica, e os seus textos apresentarem um debate acerca das problemáticas 
da região, propondo uma releitura dos processos de enunciação e desfazendo hierarquias tão 
presentes no processo de formação do espaço amazônico brasileiro. Nota-se que as narrativas 
desse escritor amazonense estão sempre mergulhadas em um contexto de convivência entre 
múltiplas e complexas culturas, que deslizam por fronteiras móveis, instáveis e indeterminadas. 
Na comparação desenvolvida, é, portanto, possível identificar um projeto literário que prioriza as 
interações que tomam lugar nas várias trocas culturais que ali se estabelecem. Hatoum revela-nos 
uma região formada não apenas por elementos culturais autóctones, mas um local de encontro de 
culturas distintas que dialogam entre si. São textos que por evidenciarem processos híbridos e de 
alteridade, provocam mudanças nas concepções entre o que é hegemônico e o que é subalterno, 
entre alta cultura e cultura popular, entre periferia, margem e o outro. Os narradores-personagens 
das obras em questão parecem estar sempre em uma misteriosa busca pelo outro ou até mesmo 
pela reconstituição do seu passado, mas esta procura parece estar sempre fadada ao fracasso. 
Esse sentimento é também uma das formas dos autores para dar relevo à inquieta relação do 
sujeito contemporâneo com aquilo que lhe é familiar, e também com suas figuras de alteridade. 
Nesse sentido, a proposta é observar, a partir de teorias desenvolvidas pelos estudos culturais 
e pós-coloniais, como Hatoum traz para a discussão as relações de alteridades e diferenças na 
complexa formação cultural amazônica, contribuindo, dessa forma, para que sejam consideradas 
vozes, estórias e mitos soterrados pela ótica ocidental. Para isso, destacamos as teorias de 
Homi K. Bhabha, Stuart Hall, Jacques Derrida, Walter Mignolo e Ana Pizarro, que têm ajudado a 
pensar a identidade cultural não como uma essência fixa e homogênea, que se mantém imutável, 
fora da história e da cultura, mas como um processo que se encontra em constante diálogo e 
transformação, principalmente no mundo atual, em que a globalização, os meios midiáticos 
e a tecnologia exigem cada vez mais dos sujeitos um movimento maior de intersecção e troca 
de valores e experiências. Portanto, o objetivo principal deste artigo é discutir processos de 
alteridades e diferenças, distanciando nossas referências identitárias e culturais do olhar exótico, 
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selvagem e incivilizado que a literatura de viagem dos cronistas europeus, em sua maioria, 
nos concebeu em seus relatos, assim como em outros textos que objetivaram pensar a cultura 
amazônica. A partir das experiências vividas pelos narradores das obras analisadas, elaboraremos 
uma discussão sobre como culturas distintas se olham em suas diferenças, misturam-se, às vezes se 
chocam, mas também se complementam. 
Palavra-chave 1: Amazônia 
Palavra-chave 2: Milton Hatoum 
Palavra-chave 3: Alteridades 
Palavra-chave 4: Diferença cultural

Wagner da Conceição Trindade (UFF/CPII) A sobrevivência do gênero picaresco na literatura 
brasileira - um estudo de Galvez, imperador do acre

A presente comunicação pretende apresentar uma análise do gênero picaresco e sua sobrevivência 
na literatura brasileira, por meio da observação de personagens que compõem importantes obras do 
cânone literário brasileiro. Embora a literatura picaresca, em razão de condições socioeconômicas e 
histórico-culturais, tenha obtido seu apogeu na Espanha dos séculos XVI e XVII, a modernidade tem 
oferecido exemplos significativos da sobrevivência do gênero em um contexto literário universal. 
A literatura brasileira não ficou alheia a esse fenômeno cultural e muitos romances nacionais 
apresentam os aspectos picarescos basilares desse gênero. Na segunda metade do século XX, o 
escritor amazonense Marcio Souza consolida a permanência do gênero em terras brasileiras com 
o romance Galvez, Imperador do Acre. A construção do personagem principal da obra de Márcio 
Souza será o recorte para o estudo do tema. Levando-se em consideração os aspectos sociais, 
históricos e familiares que formaram a personalidade de Galvez no romance, analisaremos seu 
comportamento e suas tomadas de decisão, que manifestarão o viés pícaro que o caracterizará no 
decorrer de toda a trama narrativa. Em nosso estudo, estabeleceremos uma relação dialógica entre o 
personagem analisados e os pícaros clássicos, que consolidaram o gênero, no intuito de demonstrar 
a sobrevivência do gênero picaresco, iniciado na Espanha do século XVI, mas atualizado em outros 
momentos históricos, como o do Acre do século XX. Dom Luiz Galvez de Ária, como observaremos, 
representa uma atualização do pícaro na literatura. Márcio Souza, em sua composição, se mostrou 
muito perspicaz na construção de seu protagonista, pois buscou delinear dois pontos centrais 
na definição de seu Galvez como um personagem picaresco: por um lado, as marcas tradicionais 
do pícaro clássico, relacionadas à origem, família e trajetória de vida; por outro, um avanço na 
consolidação social do pícaro: Galvez almeja e consegue alçar voos bem maiores do que todos os 
pícaros que o antecederam. Não satisfeito com a conquista da posição social, ou com uma ascensão 
de classe, ou ainda com a obtenção de riqueza, o projeto de Luiz Galvez foi além do progresso 
individual. Sua ambição permitiu, ainda que por um breve espaço de tempo, a construção de uma 
verdadeira nação picaresca, onde o pícaro abandona o espaço periférico e assume uma posição 
de destaque naquele ambiente. Essa posição, ainda que pouco duradoura, se mostra inovadora, 
na medida em que o pícaro nunca havia assumido um protagonismo social, até a proclamação 
republicana do Acre, no romance de Márcio Souza. 
Palavra-chave 1: Pícaro 
Palavra-chave 2: Picaresco 
Palavra-chave 3: Personagem 
Palavra-chave 4: Acre

Henrique Roriz Aarestrup Alves (Unemat/UFMG) Intelectuais, minorias e floresta amazônica em 
“o fim do terceiro mundo”, de márcio souza, e “amazônia em chamas”, de John Frankheimer

Esta proposta de trabalho tem o intuito de estudar as representações da identidade latino-americana 
e da floresta amazônica na Literatura e no Cinema, a partir das relações entre intelectuais e minorias, 
investigando, assim, os modos de imaginar a selva e seus significados, bem como seus habitantes, 
as visões externas, do estrangeiro, do colonizador ou do amante platônico da floresta. Conhecer 
a Amazônia a partir da obra literária O fim do terceiro mundo, de Marcio de Souza, e da obra 
cinematográfica Amazônia em chamas, de John Frankheimer, pressupõe compreender os modos como 
História e a Literatura se relacionam, no sentido de apresentarem “fatos” e “ficções” sobre a floresta 
em diferentes épocas e espaços, estabelecendo uma relação entre o local e o universal que envolve, 
direta e indiretamente, questões identitárias, interculturais, geográficas, políticas e econômicas. 
Dessa forma, o romance O fim do terceiro mundo, de Márcio Souza, apresenta alguns personagens que 
podem ser relacionados com conceitos de intelectuais. Entre eles está o personagem narrador, um 
escritor amazonense, que se coloca permanentemente em contato com vários personagens, como Jane, 
Lester, Sender e outros, “(des)construindo”, assim, conceitos relativos à identidade amazônica, latino-
americana e brasileira. Imagens da selva amazônica e de povos indígenas também são apresentadas 
pela narrativa, revelando as contradições e complexidades das relações que constituem as diferentes 
culturas da região amazônica brasileira. Nesse processo, visões estereotipadas da Amazônia e 
de seus habitantes são questionadas pela narrativa de Souza, realizando, também, um jogo de 
metalinguagem que reflete sobre a condição do escritor e do próprio romance nos contextos incertos 
da contemporaneidade. Já o filme Amazônia em chamas, de John Frankheimer, apresenta o percurso de 
Chico Mendes como líder sindicalista no Acre, mostrando sua militância na luta contra latifundiários, 
empresários e até mesmo contra o próprio Estado, para que os seringueiros e a floresta amazônica 
fossem respeitados. Nesse sentido, Mendes poderia ser aproximado de certo tipo de intelectual 
moderno, como o sartreano, pois levanta a bandeira de minorias e entra em conflito direto com os 
interesses de fazendeiros, do dito progresso e do capital interacional. Nesse processo, diferentes 
visões de mundo digladiam-se, formando, muitas vezes através de conflitos violentos, conceitos e 
representações diversos do que seriam a floresta e a região amazônica, seus povos e identidades. 
Tanto a obra literária de Marcio Souza quanto a cinematográfica de Frankheimer apresentam traços da 
identidade amazonense e latino-americana baseados nas elaborações de intelectuais em contato com 
a alteridade, seja ela composta de outros intelectuais, minorias, outros grupos sociais e até mesmo a 
própria floresta amazônica. 
Palavra-chave 1: Intelectuais 
Palavra-chave 2:  Minorias 
Palavra-chave 3: Floresta Amazônica 
Palavra-chave 4: Identidade Amazônica

Rubia Alves (UNESP-FCLAr) O espaço em relato de um certo oriente

A contemporaneidade marcada pelo “capitalismo avançado, multinacional e de consumo” faz com 
que, frequentemente, as cidades sejam consumidas como mercadorias. O mercado globalizado 
tende a tornar cada vez mais uniforme aquilo que as cidades têm de particular. Por meio da 
publicidade, a indústria do turismo trava uma acirrada disputa por investimento estrangeiro 
possibilitado pelos turistas (MASSAGLI, 2010, p.75) Visando atrair cada vez mais turistas e 
satisfazer as exigências dos financiadores desse setor, a indústria do turismo internacional 
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outorga “modelos homogeneizadores”, que seguem um “padrão global”, repleto de shopping-
center, cadeias mundiais de comida, cadeias de hotéis, rodovias, vias aéreas, etc., ou seja, repleto 
de não-lugares (MASSAGLI, 2010, p.76) Em meio a essa pregação de homogeneização cultural 
decorrente da globalização que faz com que as cidades sejam cada vez mais padronizadas para 
serem “consumidas globalmente”, o autor brasileiro Milton Hatoum, afasta-se completamente 
dessa uniformização de lugares, dessa cultura dominante, desse excesso de clichês que 
representam um lugar tão real quanto copiado. Segue em direção contrária a tudo isso com o 
seu livro Relato de um certo oriente que, por meio de um entrelaçamento de vozes e recordações, 
criar uma Manaus híbrida e peculiar, lugar que, como o próprio escritor define, configura-se como 
“nebuloso e desconhecido para quase todos os brasileiros”. Pretende-se averiguar a importância 
do espaço para dar significado a essa obra e como essa categoria narrativa está interligada a 
outras, como foco narrativo, personagem, narrador, tempo e como está ligada a temas como a 
viagem e a identidade. Manaus, Trípoli, Marselha e Líbano exercem o efeito de ancoragem no livro 
Relato de um certo Oriente, esses nomes atuam como suportes extratextuais. Mas cabe ressaltar 
que embora o espaço nomeado do lugar em que se desenvolve a narrativa não apresente outras 
referências explícitas, isso não diminui o efeito de realidade, nem a força de credibilidade da obra. 
Silvana Santiago (2004, p.14) escreve um panorama das formas de representação das cidades na 
literatura que, após os picos criativos da década de 1950, das ambições modernistas e da derrota 
de uma modernização racional das cidades, passam a não mais oferecer um “universo regido 
pela justiça ou pela racionalidade do espaço público, mas como realidade dividida, na qual a 
cisão simbólica, que antes se registrava entre ‘campo’ e ‘cidade’, agora se delineia entre a ‘cidade 
oficial’ e a ‘cidade marginal’ ”. Na ficção de Milton Hatoum, essa segregação e cisão dentro de uma 
mesma cidade, foi notada pelo crítico Heitor Ferraz Mello, que escreveu uma crítica do romance 
Relato de um certo Oriente, especialmente para ser publicada no jornal Folha. “Manaus aparece 
como uma espécie de personagem, uma cidade entre a província e a turbulência da metrópole, 
um canto do mapa do país onde a vida parece sair dos modos mais arcaicos de produção para um 
capitalismo ruidoso e detruidor, pois é sempre precário. Não só Manaus mostra suas caras, fases 
e precariedades: seus personagens de “carne e osso” parecem sofrer de um desenraizamento e 
todo o passado deles é algo sempre nebuloso, com segredos” (MELLO, p.57 2004). No romance 
aparecem descrições de Manaus feitas pelos diferentes olhares das personagens. A personagem 
Gustav Dorner capta não apenas os aspectos geográficos da cidade, mas também os aspectos 
sociais de Manaus. Dorner mostra a beleza natural, exótica e rara da floresta, mas não deixa 
de ver e de revelar a concentração do poder econômico em poucas famílias, que controlavam o 
destino da maioria dos habitantes. Também é importante notar a presença significativa que o rio 
tem na caracterização do espaço. Quando outras personagens mostram como vem à floresta, o 
rio aparece na descrição delas. O rio é por onde ocorrem os deslocamentos, não há estradas que 
levam a Manaus, o que leva a Manaus é o rio, que também exerce o forte papel de referência. É o 
rio que traz os imigrantes, que leva os filhos de Emilie para longe e que Emir se suicida. Dada a 
importância do rio na história da família libanesa, a narradora decide experimentar olhar a cidade 
pelo ângulo do rio e concomitantemente a isso ela também é vista pelos habitantes por um ângulo 
diferente, possibilitado pelo tempo, que transforma uma pessoa nativa em estrangeira, após 
passar muito tempo fora de sua terra natal. No livro de Hatoum não é apenas a narradora que guia 
a narrativa que irá explorar outros ângulos, é possível enxergar Manaus por outras perspectivas; 
visto que outras personagens assumem a voz da narrativa também. A narradora percorre os 
caminhos da memória de outras personagens e perde-se nas águas da emoção, semelhante ao 

quadro da casa de Emilie, que é mais como um espelho do que uma ilustração qualquer (MÜLLER, 
2010, p.82). A contribuição desta proposta se dá porque busca analisar a relação do espaço com o 
homem e com a configuração da sociedade brasileira. 
Palavra-chave 1: Relato de um certo Oriente 
Palavra-chave 2: espaço 
Palavra-chave 3: Milton Hatoum 
Palavra-chave 4: identidade

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [O EXÓTICO E O OLHAR ESTRANGEIRO] COORDENADOR:  JOSEBEL AKLE FARES

Josebel Akel Fares (UEPA) Afro-poéticas na amazônia brasileira

O tema desta comunicação é a presença do africanismo, nas representações de mães pretas, em três 
autores da Amazônia brasileira-paraense. As primeiras educadoras dos filhos dos brancos, aquelas 
que ensinam narrando histórias estão nos textos de Juvenal Tavares, Bruno de Menezes e Dalcídio 
Jurandir. O primeiro traz uma mãe preta contadora de histórias, que conduz no seu repertório histórias 
da tradição afro; o segundo refere-se a uma homenagem a importante personagem da história do 
Brasil, que além de contar histórias, amamentou e alimentou a nação; o terceiro apresenta D. Amélia 
e Mãe Ciana, duas mães pretas que ensinam a Alfredo sobre a vida e a ética. Anoto temas que podem 
ser desdobrados, ou que já foram apresentados em pesquisas acadêmicas. Sobrevoo ao tema das 
africanidades poéticas com vistas a introduzir este breve ensaio. 
Palavra-chave 1: Poética 
Palavra-chave 2: Amazônia 
Palavra-chave 3: Negritude 
Palavra-chave 4: Mãe preta

Natali Fabiana Costa e Silva (UNIFAP) Memória e identidade nos Romances des hommes libres 
(2005), de André Paradis e As aventuras do professor pierre na terra tucuju (2013), de Maria 
Ester Pena Carvalho

Esta pesquisa pretende estudar – a partir da leitura e análise dos romances Des hommes libres 
(2005), de André Paradis, escritor radicado na Guiana Francesa e As aventuras do Professor Pierre 
na terras Tucuju (2013), de Maria Ester Pena Carvalho, escritora amapaense – a memória enquanto 
representação social e mecanismo de busca de uma identidade comum a dois dos seis países que 
compõem a região do Platô das Guianas: a Guiana Francesa e o norte do Brasil, mais especificamente a 
região do Amapá. Esses dois espaços, embora distintos em inúmeras dimensões, congregam, todavia, 
diversos aspectos: a geografia, o fluxo migratório, certas influências culturais. Apresentam, ainda, uma 
constituição linguística e cultural múltipla na qual é possível encontrar as línguas francesa, portuguesa, 
crioula e indígenas, além de diversas expressões artísticas. Apesar dessa riqueza, enfrentam sérios 
problemas, como a imigração ilegal, um alto índice de prostituição, a exploração ilegal do garimpo, 
entre outros. A literatura não é alheia a esses aspectos e, portanto, se por um lado é permeada pelo 
imaginário exótico do “Eldorado”, também incorpora as contradições sociais presentes nas cidades, 
como, no caso do Brasil, os baixos níveis de desenvolvimento, as péssimas condições de trabalho 
no garimpo, a marginalização de uma região que ficou conhecida como “Inferno Verde”. Como tema 
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adjacente à pesquisa, o contexto e o local de produção também serão trazidos à baila. Nesse sentido, 
chamam atenção as reflexões presentes logo no início de Literatura brasileira contemporânea: um 
território contestado (2012), de Regina Dalcastagnè, nessa obra, a pesquisadora reflete acerca de 
nossas publicações literárias. Considera que esse campo seja ainda “extremamente homogêneo” 
(p.7) – no sentido de promover e fazer circular obras de autores que pertençam a certa classe social, 
a determinados centros urbanos e que tenham a mesma cor e sexo. Diante dessas considerações, 
como pensar a obra de dois escritores fora do eixo de produção? Distante dos centros produtores de 
grandes obras literárias em nossa época, essa literatura que se expressa fora do cânone busca afirmar-
se também enquanto representação de uma cultura não valorizada e pouco conhecida no Brasil. Nessa 
perspectiva, se a Literatura é um produto cultural, ela pode construir e veicular discursos minoritários, 
buscando preencher as lacunas do paradigma literário vigente. A perspectiva da memória enquanto 
prática de representação identitária e social será o eixo norteador do trabalho. Para tal, a pesquisa 
basear-se-á nas contribuições de Walter Benjamin (1994), Jeanne Marie Gagnebin (2005), Maurice 
Halbwachs (2004), entre outros. 
Palavra-chave 1: Memória 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: Literatura na Amazônia 
Palavra-chave 4: Caiena e Amapá

Luiz Barros Montez (UFRJ) Frei Apolônio - Um romance do brasil? Representações do índio no 
romance de um naturalista bávaro na amazônia

No romance de 1831, e somente publicado no Brasil em 1992, traduzido para o português, o viajante 
naturalista Carl Friedrich Philipp von Martius ficcionaliza sua estadia na Amazônia ao longo de 10 
meses. Conhecido como um dos mais importantes cientistas e colecionadores alemães no século 
XIX, por sua participação na expedição científica austríaca trazida pela arquiduquesa Leopoldina, a 
atuação de Martius no mundo da ficção é pouco analisada. Nesta comunicação me proponho a analisar 
o romance de Martius com base em sua visão etnológica mais geral, destacando a ficcionalização do 
indígena como uma espécie de meta-narrativa de suas concepções antropológicas mais amplas sobre 
as gentes amazônicas. 
Palavra-chave 1: Amazônia  
Palavra-chave 2: Representação indígena 
Palavra-chave 3: Viajante alemão 
Palavra-chave 4: imagens do Brasil

Monik Aguilla Souza Peixoto (UFPA) Carta de um imigrante: Belém e a missão da fé apostólica 
Frida Strandberg – 05 de julho de 1917.

Para falarmos do imigrante é necessário primeiro pensarmos na lógica do movimento migratório. Pensar 
que o imigrante é, antes de tudo, um sujeito que carrega consigo, no mínimo, dois pontos de referência, 
o lugar de saída e o de chegada. Pensar ainda que, de seu ponto de partida sai emigrante e que, nesse 
mesmo ponto de partida nasce imigrante para a sociedade que o receberá. Aquele que migra é, portanto, 
um ser complexo de conceituar. Sayad (1998) afirma que a imigração é um “fato social total” e que falar 
dela é falar da sociedade como um todo, uma vez que “[...] todo o itinerário do imigrante é, pode-se dizer, 
um itinerário epistemológico, um itinerário que se dá, de certa forma, no cruzamento das ciências sociais, 
como um ponto de encontro de inúmeras disciplinas [...]” (idem). O tema e o tempo da imigração, então, 

nos ajudarão a qualificar esse sujeito instável, que não está em seu ponto de origem e nem pertence 
à sociedade de chegada. Defini-lo requer qualificar seu processo migratório, no qual o deslocamento 
espacial é algo comum, mas também condicionado, nesse caso, ao conceito de território que adotamos. 
Para nosso objeto de análise, é interessante considerar ‘território’ numa conceituação abrangente, não 
só como espaço físico, mas “[...] em sua perspectiva mais integradora, ou seja, aquela que não prioriza 
nem a sua dimensão física, nem política, econômica ou cultural, mas que o vê como uma ‘experiência 
total do espaço’.” (ibidem). A Petite Paris, assim Belém era conhecida. Ainda em 1917 respirava os ares 
europeus que sua Belle Epóque trouxe à cidade. Com a riqueza da borracha adveio uma reorganização 
urbana que refletia nitidamente em seus teatros, cafés, praças, canteiros centrais, bem como no modo de 
vida de seus habitantes. Até a arborização da cidade mudou, foram enxertadas centenas de mangueiras 
por toda Belém, a fim de ‘refrigerar’ suas ruas mais nobres. Eis a capital que Frida enxergou e descreveu, 
à luz dos relâmpagos, em “toda sua longitude”. “O navio aportou no cais numa noite tempestuosa, nem 
houve desembarque. [...] estava tão escuro quanto uma noite de outono na Suécia. Ali, quando o sol se 
põe, imediatamente vem a escuridão, e o dia e a noite são exatamente iguais [...]”, escreveu Frida em sua 
carta, repleta de detalhes e de tentativas de explicar tantas coisas inéditas aos seus olhos, até então. A 
presente comunicação tem como base reflexiva a carta da imigrante sueca Frida Strandberg, endereçada 
à Suécia em 05 de julho de 1917, já em terras brasileiras, na qual descreve a cidade de Belém, seu povo 
e alguns de seus hábitos. Considerando os escritos de Frida e alguns teóricos que discutem a lógica do 
movimento migratório, como Sayad e Menezes, considera, dentro de suas limitações, analisar as relações 
de identidade e alteridade entre a missionária imigrante e a sociedade paraense do início do séc.XX. 
Palavra-chave 1: Imigração 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: Alteridade 
Palavra-chave 4: Frida Strandberg

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [A AMAZÔNIA EM TEORIA] COORDENADOR: FÁBIO ALMEIDA DE CARVALHO

Fábio Almeida de Carvalho (UFRR) Considerações sobre processos de circulação literária – a 
matriz cultural indígena na matriz cultural brasileira 

Partindo da apresentação de uma experiência de produção de textos levada a cabo com 
professores indígenas de Roraima e da observação da emergência do fenômeno da literatura 
indígena no Brasil, o artigo discute questões atinentes à circulação literária e cultural e aborda 
tanto os processos de tradução transcultural e translinguística quanto as noções de autor/autoria. 
O fim último é refletir sobre problemas relacionados à configuração da cultura indígena na 
conformação da matriz cultural brasileira. 
Palavra-chave 1: Literatura brasileira 
Palavra-chave 2: Literatura indígena 
Palavra-chave 3: Circulação literária

Gunter Karl Pressler (UFPA) O “make-believe” e a coerência narrativa na literatura sobre e da 
amazônia

O projeto de pesquisa sobre o imaginário e a ficcionalidade na literatura sobre e da Amazônia, 
aprofundado no Interdisciplinary Center for Narratologia (ICN/Universidade de Hamburgo), entre 
2014 e 2015, focaliza a analise sob o aspecto da “referencialidade” (K.STIERLE, 1997: 319, 333) 
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do texto ao mundo externo (objetivo, empírico), entende a ficcionalidade como “make-believe” 
(K.WALTON, 1990) e como “princípio de uma coerência interna” (F.ZIPFEL, 2001) e, finaliza a 
abordagem na perspectiva da Narratologia pos-estruturalista (W.SCHMID, 2008 e 2015). O objetivo 
principal é saber de que forma fatos (históricos) se tornam fatos textuais que, dialeticamente, 
criam e reiteram fatos históricos pela narração e recepção e, assim, configuram a representação 
e a interpretação do mundo. A fundamentação teórica da relação entre fatos/acontecimentos e 
ficções, tanto em textos pragmáticos (cartas, relatórios, investigações científicas) quanto em textos 
ficcionais (narrativas e romances), apóia-se na Narratologia. O ponto central temático é a região 
amazônica, onde vivo e trabalho há dezessete anos. A respeito do corpus, pretendo selecionar textos 
representativos entre diversos autores e tipos de textos ao longo de três a quatro séculos. Este estudo 
é uma experiência em juntar diferentes tipos de textos em prol da questão de “referencialidade”; 
uma experiência de separar metodicamente, três etapas de leitura analítica: a leitura das referências 
ao mundo externo (facticidade e factualidade), a leitura dos elementos constitutivos do texto e a 
interpretação final-retrospectiva (narratologia). Desta forma, a visão da literatura da e sobre Amazônia 
responde à interrogação principal desse projeto, diferenciar e teorizar a facticidade/referencialidade 
do imaginário e do fictício na análise textual e na avaliação dos leitores. 
Palavra-chave 1: Imaginário 
Palavra-chave 2: Ficcionalidade 
Palavra-chave 3: Amazônia 
Palavra-chave 4: Textos pragmáticos e literários

Isabel Maria Fonseca (UFRR) Considerações sobre as textualidades indígenas: Watunna - 
mitologia makiritare

A presente comunicação tem o objetivo de discutir sobre as particularidades culturais e literárias 
da Amazônia, dando destaque à região etnográfica conhecida como “Circum- Roraima”, localizada 
na tríplice fronteira entre o Brasil, a Guiana e a Venezuela e de discutir, também, sobre a questão 
do aparecimento de uma literatura indígena no cenário de sua representação cultural. Para tanto, 
apresentamos o caso da obra Watunna- Mitologia Makiritare, que conta a história do povo Ye’kuana, 
conjunto lendário coletado pelo francês Marc de Civrieux, nos anos 60 e 70. 
Palavra-chave 1: Textualidades Indígenas 
Palavra-chave 2: Mitos 
Palavra-chave 3: Ye’kuana 
Palavra-chave 4: Crítica Literária

Gisele Reinaldo da Silva (UFRJ) O novo romance histórico contemporâneo e a construção de 
mitos sobre o ser americano na obra de Arturo Uslar Pietri

Esta pesquisa de Doutorado discute a formação das identidades hispano-americanas – mestiças, 
heterogêneas, porém, com características políticas e histórico-culturais afins – tendo como base o 
romance histórico contemporâneo El Camino de El Dorado, do escritor venezuelano Arturo Uslar 
Pietri, publicado em 1947. O estudo pauta-se na hipótese de que, ao construir poeticamente romances 
históricos, o autor visita o passado, em busca das origens de seu povo, como modo de questionamento 
do presente e projeção imagética do futuro, contribuindo, assim, para a construção da identidade 
cultural da Venezuela, remetendo, também, a outros países da América Latina. Em outras palavras, 
ao empreender um relato de viagem histórico e geográfico pelo rio Amazonas, projetando-se ao 

período da Conquista espanhola da América, Uslar Pietri funda, na verdade, uma viagem simbólica 
sobre a história da civilização do mundo ocidental. A representação narrativa dos acontecimentos 
de mais alta tensão do passado são imprescindíveis para o processo de formação dos nacionalismos 
americanos do século XX. Além do romance El camino de El Dorado apoiamo-nos nas contribuições 
reflexivas de Arturo Uslar Pietri expostas em sua vasta ensaística - Breve historia de la novela 
hispanoamericana (1955), En busca del nuevo mundo (1969), La creación del nuevo mundo (1991), 
Ensayos sobre el nuevo mundo: antología de textos políticos (2002) – no tocante ao papel do novo 
romance histórico contemporâneo. Como metodologia de pesquisa, apresentamos uma reflexão 
sobre o contexto histórico-cultural em que se inserem as produções literárias latino-americanas 
do século XX, abordando a importância do Modernismo hispano-americano como a resposta da 
América ao espírito moderno inaugural do século XIX. Em seguida, focamos a discussão para a 
contextualização da Venezuela do século XX e o projeto de vanguarda artístico-literária de Arturo 
Uslar Pietri, desenvolvido nessa realidade. Posteriormente, passamos ao capítulo de fundamentação 
teórico-reflexiva deste estudo. Neste, discutimos o lugar da linguagem e da literatura, na passagem 
da Era Clássica para a Idade Moderna, seguida de uma reflexão sobre os discursos de verdade que 
a noção de poder implica, especialmente na modernidade ocidental. São estes mesmos discursos, 
gerados pelo poder, que acabam por gerir e organizar a rigidez das hierarquias sociais, a qual a 
literatura cumpre o papel de colocar em suspenso A etapa em sequência propôs uma reflexão sobre 
a Modernidade e a fragmentação da noção de identidades culturais, quanto às mudanças nos modos 
de vida latino-americanos modernos, considerando que Uslar Pietri absorve a função do grande 
escritor contemporâneo no enfrentamento dos choques civilizatórios de um mundo racional em 
crise e a expressa em sua obra. Em seguida, discutimos o Surrealismo e sua busca pelo âmago das 
coisas, partindo da premissa de que esta herança artístico-cultural, fomentada neste cenário europeu 
moderno, inevitavelmente, influenciou na construção poética de Uslar Pietri, engajado nas questões 
histórico-culturais de sua época. Por último, refletimos sobre o Barroco estético e o redescobrimento 
da mestiçagem hispano-americana, buscando evidenciar que se trata de um espírito criador presente 
em várias épocas e distintas obras artístico-literárias, cujas características estéticas são, igualmente, 
predominantes na obra de Uslar Pietri e, portanto, relevantes para este estudo. 
Palavra-chave 1: Romance Histórico 
Palavra-chave 2: Identidades Culturais 
Palavra-chave 3: Arturo Uslar Pietri

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [IDENTIDADES E CAMINHOS DA/NA AMAZÔNIA] COORDENADORA: LUCIANA 
MARINO DO NASCIMENTO

Luciana Marino do Nascimento (UFRJ/PPGLI:UFAC) Cartografias literárias em mosaico na 
amazônia

Ao enunciarmos a lexia Amazônia, nosso imaginário tende a representar a região como um espaço 
de identidade homogênea, o que se justifica pelo longo processo histórico de estabelecimento, de 
criação e de “invenção da Amazônia”, como bem afirmou Neide Gondim. E nessa “invenção” as imagens 
imortalizadas pelos relatos de viajantes, pela literatura e pela mídia marcaram indelevelmente o 
imaginário acerca da região. As narrativas e cartas construídas ao longo dos séculos XVI e XVII nos 
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fornecem importantes dados, imagens e sentidos que levaram homens a adentrar pela floresta e 
navegar os rios, fundando povoadas, aldeias e vilas, ao mesmo tempo em que foram cartografando 
as fronteiras portuguesa e espanhola na Amazônia o que certamente, propiciou uma escrita que 
privilegiou, na maior parte das vezes, uma “poética do verde”. Tomando de empréstimo a metáfora do 
mosaico, em cuja técnica é possível juntar diversas formas, tamanhos, cores e texturas, neste trabalho, 
pretendemos buscar os fragmentos de escritas de diversos autores e períodos, para esboçar um quadro 
da Amazônia urbana, em flashes nas mais distintas escritas literárias. 
Palavra-chave 1: Amazônia 
Palavra-chave 2: Literatura e experiência urbana 
Palavra-chave 3: Modernidade

Ionete Morais Lopes (UNIFESSPA/ GPELLC-PAM) Literatura e identidade cultural da/na 
amazônia brasileira: uma leitura do romance safra, de Abguar Bastos

O objetivo do nosso trabalho é discutir aspectos da identidade cultural da Amazônia brasileira a partir da 
leitura do romance Safra, do escritor paraense Abguar Bastos. Nesse romance observa-se a representação 
do ciclo da castanha do Pará e todo um arcabouço de problemas sociais, políticos e culturais advindos 
dessa atividade econômica. Estamos propondo reler a Amazônia a partir do olhar desse autor que 
procurou dar voz a sujeitos excluídos socialmente, migrantes, mulheres e outros, que em suas vivências 
enfrentam adversidades marcadas pela subjugação econômica. A análise embasa-se na teoria dos 
Estudos Culturais e Pós Coloniais, subalternos, de-coloniais, que prioriza a multiplicidade do mundo 
contemporâneo, apontando a necessidade de produção de novas epistemes, novos saberes, novas formas 
de viver e de ser. A proposta vincula-se ao desejo de desconstrução de concepções de identidades fixas 
e estabilizadas para a Amazônia, apresentando a diferença cultural e a heterogeneidade como marcas 
dessa região. No romance observamos a situação de miséria vivida pelas crianças do povo – comedores 
de barro, da mulher negra que é convidada a retirar da escola o seu filho sem pai, e também da prostituta 
que servia somente aos presos, essa expressão cultural, social e política de manutenção dessas classes 
sociais são prioridades nas denúncias de Abguar. Esse escritor adentra um mundo de descrições para 
refletir a concepção de manutenção da sociedade estática, revelando uma Amazônia fora do olhar 
do colonizador: a mobilidade humana, as etnias, os espaços, as classes sociais, a questão de gênero, a 
sexualidade, a nação, as diferentes épocas, as articulações de grupos e as formas de discurso são fatores 
determinantes desse processo, dando ao romance grande complexidade. As mobilidades são vistas 
através dos migrantes que compõem o espaço e o rio, que aparece como objeto de trânsito, movendo 
culturas, levando e trazendo pessoas, mercadorias, provocando processos intensos de hibridação 
cultural. Podemos destacar na narrativa uma tentativa de neutralização de identidades no espaço 
amazônico, através da vulgarização da aparência humana, numa confluência de cores, tecidos e odores. A 
modesta vila Coari tem os representantes da justiça, os coronéis donos dos castanhais, os trabalhadores, 
órfãos, prostitutas e crianças, todos de acordo com a proporcionalidade e decência de cada classe. Isso 
significa que Abguar Bastos se compromete com a construção de um painel cultural/social/político da 
Amazônia, configurada e reconfigurada a partir de elementos de heterogeneidade, de hibridismos e 
diálogos culturais. A pesquisa que apresentamos aponta um olhar epistêmico para uma produção cultural 
de uma região de fronteira, historicamente marcada pelo olhar do colonizador. 
Palavra-chave 1: Amazônia  
Palavra-chave 2: Cultura 
Palavra-chave 3: Identidade 
Palavra-chave 4: Abguar Bastos

Maria do Perpétuo Socorro Galvão Simões (UFPA) Imaginário e memória em narrativas da 
Amazônia paraense

O Norte tem conseguido preservar, sob várias formas, com relativa nitidez, o legado do colonizador e 
de outras presenças na região e o tem, mais efetivamente, no que diz respeito a notações lingüísticas, 
ritmos, patronímicos, hábitos assim como em relatos pródigos de informações.As narrativas orais 
populares reunidas pelo Projeto Integrado IFNOPAP têm sido, sobremodo, um testemunho da vida do 
homem da Amazônia paraense. As lendas e os mitos que compõem o acervo do projeto dão conta do 
imaginário do homem da região, assinalando com visíveis marcas das circunstâncias que medeiam 
esse imenso espaço geográfico. A essa gama de informações somam-se às de caráter histórico e sócio-
cultural, a partir do qual se pode observar a presença das motivações psicológicas dos actantes. A 
presente exposição pretende demonstrar o quanto de memória e imaginário, distantes e/ou mais 
próximos, se fazem presentes nas histórias contadas pelo amazônida paraense. 
Palavra-chave 1: Amazônia 
Palavra-chave 2: Narrativa 
Palavra-chave 3: Imaginário 
Palavra-chave 4: Memória

Aiana Cristina Pantoja de Oliveira (UFPA) Identidade, memória e patrimônio cultural em Pará, 
Capital: Belém, de Haroldo Maranhão

O presente trabalho tem como objetivo analisar a obra Pará, Capital: Belém, Memórias e Pessoas e 
Coisas e Loisas da Cidade, do escritor paraense Haroldo Maranhão, enfatizando a formação e o aspecto 
cultural da cidade de Belém. Com 400 anos recém-completados, a capital paraense ocupa o centro 
das mais variadas discussões no âmbito das ciências humanas, realizadas principalmente na região 
norte do Brasil. O estudo da obra literária em questão é propício neste momento de celebração e 
debates sobre Belém e suas complexidades sociais e culturais, pois proporciona um passeio por várias 
perspectivas sobre o seu espaço, desde sua fundação até meados do século XX. Pará, Capital: Belém 
é uma obra tecida por meio da técnica da apropriação textual. Seu enredo é composto por trechos 
dos mais variados textos sobre o ambiente social, a história e a cultura belenense. Cada fragmento 
textual recebeu um título de autoria de Haroldo Maranhão, o qual, porém, manteve a assinatura dos 
autores originais. Os múltiplos olhares sobre Belém se mesclam, possibilitando reflexões relacionadas 
a questões como identidade, memória e patrimônio cultural. Ver-se-á que a temática da memória 
erigida em Pará, Capital: Belém se baseia na dinâmica de vida dos habitantes da cidade, enquanto que 
o patrimônio da cidade é revisitado em sua vertente imaterial. A identidade da cidade, por sua vez, 
é configurada a partir do ponto de vista de cada um dos autores dos textos escolhidos por Haroldo 
Maranhão, o que resulta em um perfil heterogêneo sobre a cidade de Belém. Para interpretar a série 
de questionamentos levantados por Pará, Capital: Belém, o presente estudo utiliza obras-chave 
como As cidades invisíveis, de Ítalo Calvino, a qual conceitua a cidade a partir das complexidades 
humanas existentes em seu espaço. Tal conceito de cidade é conveniente para a interpretação de Pará, 
Capital: Belém, visto que possibilita a contemplação da diversidade cultural envolvida na fundação e 
desenvolvimento da capital paraense. Outros trabalhos importantes como o de Maurice Halbwachs 
o de Ecléa Bosi, serão empregados, no intuito de destacar a relação entre espaço e indivíduo como 
construtora da memória. As marcas identitárias da cidade, determinadas pela diversidade de olhares 
sobre seu espaço, serão discutidas a partir do texto A identidade Cultural na pós-modernidade, de 
Stuart Hall, evidenciando como estes pontos de vista constroem uma identidade heterogênea sobre 
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Belém. Para a reflexão sobre o patrimônio serão utilizadas as análises de Carlos A. C. Lemos e Carla 
Galvão de Souza, dedicados à ampliação do conceito de patrimônio cultural, ressaltando os objetos 
patrimoniais presentes na referida montagem literária sobre Belém. Os elementos elencados de Pará, 
Capital: Belém, em coadunação com as teorias utilizadas, evidenciam a referida obra haroldiana como 
escritura colaboradora para a preservação e renovação da memória histórica e cultural da cidade de 
Belém. Na medida em que valoriza a participação, tantas vezes ocultada nos discursos históricos e 
patrimoniais, do negro e do índio na formação de Belém, a prosa- montagem de Haroldo Maranhão 
evidencia dimensões esquecidas de uma das principais cidades da Amazônia. 
Palavra-chave 1: Identidade 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Patrimônio 
Palavra-chave 4: Belém

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [O ROMANCE E A PROBLEMATIZAÇÃO DA AMAZÔNIA] COORDENADORA: SHEILA 
PRAXEDES

Sheila Praxedes Pereira Campos (Universidade Federal de Roraima) “... que a índia tapanhumas 
pariu uma criança feia”: Mário de Andrade e a ‘pensamenteação’ do Brasil

Em Literatura de Fundación, texto escrito em 1961, Octavio Paz afirma que a América começou por ser 
uma ideia e, sob essa perspectiva, nossa literatura teria começado por ser uma ideia europeia muito 
antes de ter uma existência própria. Ao pensar, como Paz, na existência de um imaginário europeu 
sobre a Amazônia muito antes de sua descoberta, partimos do princípio de que é principalmente 
por meio de imagens, narrativas e relatos que o imaginário de um lugar é expresso. Esses elementos 
fornecem a compreensão de como são criadas e difundidas diferentes versões identitárias, bem como 
se perpetuam estereótipos e imagens definidoras da “autenticidade” dos lugares visitados. Mário de 
Andrade, ao escrever “Dois poemas acreanos” em 1925 (serão publicados apenas em 1927, em Clã 
do Jabuti), Minas Gerais havia sido o lugar mais distante de São Paulo para o qual ele tinha viajado. 
Com sua declarada “fome pelo Norte”, é apenas em maio de 1927 que ele embarca (numa viagem que 
dura até agosto do mesmo ano) com destino a uma região até então conhecida apenas de relatos e do 
“ouvir falar”. É assim que Macunaíma, já em sua segunda versão de escrita, segue na bagagem de seu 
“pensamenteador” rumo à Amazônia onde nasceu, nos mitos narrados pelos indígenas e registrados 
pelo etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg na obra Vom Roroima zum Orinoco. O “pensar por 
tabela”, exercício praticado por Mário para entender a priori um Brasil tão disperso geograficamente, 
dilui-se em contato com a realidade e, para além de reforçar e afirmar imagens e cenários já 
manipulados sob a égide do exótico, ele desfaz a separação territorial em Macunaíma, já que insistir 
no regionalismo seria dar ênfase às diferenciações e ao exótico, o que seria danoso e “desintegrante da 
ideia de nação e sobre este ponto muito prejudicial pro Brasil já tão separado”, como afirma em carta 
a Câmara Cascudo. É também para Cascudo que ele confessa seu medo de “ficar regionalista” ou de 
se “exotizar pro resto do Brasil”. Ao entender Macunaíma não como “expressão”, mas como “sintoma” 
da cultura brasileira (como justifica no 2º prefácio que escreve para o livro), Mário o destitui de um 
caráter, tornando-o plural, uma espécie de palimpsesto, no sentido de que as diferenças agregam. Essas 
diferenças, percebidas in loco, adquirem materialidade em suas duas viagens ao norte e nordeste, 
cujas notas publicadas em jornais e revistas com as impressões e relatos da viagem são trazidas à luz 
em conjunto 31 anos depois da morte do escritor, no livro O turista aprendiz (1976), organizado pela 

professora e pesquisadora Telê Ancona Lopez, do IEB/USP. É a Amazônia que Mário encontra em 1927, 
durante o engendramento e “possessão preparada” de seu Macunaíma ainda na mala, que lhe vale 
como ponto mais representativo das potencialidades de um Brasil projetado. Esta é, pois, a forma pela 
qual fomos imaginados antes mesmo de termos sido (também por Mário-Macunaíma) descobertos. 
Palavra-chave 1: Mário de Andrade 
Palavra-chave 2: Macunaíma 
Palavra-chave 3: Imaginário 
Palavra-chave 4: Possessão preparada

Abilio Pacheco de Souza e Márcio Seligmann-Silva (Unicamp) Leituras da ditadura militar 
brasileira na literatura pós-64 da Amazônia paraense: ou vice-versa

Como um espaço alijado das demandas e das reflexões em termos de nacionalidade e praticamente 
lida restritamente nas discuções sobre regionalismo, a Amazônia precisa ser entendida, para além 
das características estereotipadas, como um espaço constituído por problemas sociais, politicos e 
econômicos semelhantes aos de vários outros lugares no Brasil. As demandas urbanas e os problemas 
de violência urbana, que não se restringem a Belém e Manaus, mas também às demais capitais da 
região bem como a cidades como Santarém e Marabá (para ficarmos em apenas dois exemplos no 
estado do Pará) precisam ser entendidas no contexto das cidades de porte semelhante (relevantes 
estudos já podemos encontrar nos debates geográficos sobre as cidades médias). No contexto da 
história brasileira recente, os autores da região também pouco são estudados e muitas vezes são 
citados apenas en passant no que se refere aos estudos sobre a representação estética da ditadura 
brasileira de 1964. Qualquer estudioso de literatura brasileira contemporânea que busque a produção 
literária da regição neste recorte temático específico fica frustrado ao abrir as leituras já clássicas 
sobre o período pois malmente se sente contemplado com a leitura do brasilinista Malcolm Siverman, 
que, a despeito de qualquer boa intenção generalista, ainda confunde a Perimetral Norte com a 
Rodovia Transamazônica na análise do romance de Benedicto Monteiro. Também o revisionismo 
historiográfico que possibilita a inclusão de romances ao momento não lidos como representações 
ditatoriais mas hoje como reflexos de um estado de espírito próprio da época (é o caso de leituras 
do romance Água Viva, de Clarice Lispector, e de Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar) ainda não se 
debruçou na interpretação de igual paralelo na leitura de, por exemplo, poemas de Max Martins. 
Mesmo uma referência histórico-literária como a prisão do poeta João de Jesus Paes Loureiro no dia 
do lançamento de seu livro de poemas Tarefa escapa das abordagens do período ao citar os primeiros 
eventos ditatoriais contra intelectuais escritores de esquerda ou contestadores do regime que se 
instalava. Nesta comunicação, após apontar a lacuna contida nas leituras feitas sobre a produção 
literária do período no que se refere a representação da ditadura militar na Amazônia, procuraremos 
nos detender na produção literária paraense, observando não só aspectos imanentes às obras mas 
também a penetração ou vida social das mesmas: a participação política de autores antes ou depois da 
publicação, as possíveis repercussões politico-sociais das obras, represálias aos autores. Como parte 
de um exercício de inserção dos autores neste contexto amplo, embora tematicamente específico, 
procuraremos brevemente apontar leituras sobre a ditadura em textos de autores contemporâneos da 
amazônia paraense. 
Palavra-chave 1: Literatura da amazônia paraense 
Palavra-chave 2: Ditadura militar na amazônia 
Palavra-chave 3: Literatura de resistência
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José Victor Neto (UERJ) A imagem do nordestino nos romances chibé, de Raimundo Holanda 
Guimarães, candunga, de Bruno de Menezes, e verde vagomundo, de Benedicto Monteiro: 
identidades e conflitos

O presente trabalho visa refletir sobre a forma como a imagem do nordestino é construída pelos 
escritores paraenses Raimundo Holanda Guimarães, Bruno de Menezes e Benedicto Monteiro, em 
seus respectivos romances Chibé (1964), Candunga (1954) e Verde Vagomundo (1964). A Amazônia 
é marcada por uma história de ocupação humana bastante diversificada (PIZARRO). No entanto, 
ao se fazer alusão à região, percebe-se um discurso homogeneizador que omite ou desconsidera 
a contribuição advinda das intensas migrações nordestinas à Amazônia. Essa imagem construída 
sobre a região pelo senso comum, pautando-se principalmente no exótico, tem erigido a figura 
do indígena e do caboclo como habitantes “típicos” da região (LIMA, GOMDIM, FERNANDES), 
e o nordestino, quando considerado, tem sua imagem fortemente marcada por estereótipos e 
caracteres pejorativos. “Flagelo das secas”, “brigão de peixeira no cós”, “nordestino inflamável”, além 
de comparações com o diabo, figuram entre os qualificativos atribuídos ao nordestino. A chegada 
a uma terra nova, o contato com outras culturas e, sobretudo, os conflitos advindos destes, tem 
figurado como enredo principal ou secundário em diversas obras da literatura paraense, dentre as 
quais estão as aludidas acima. Entender como as imagens criadas por nossos ficcionistas redimem 
ou animalizam o nordestino em suas respectivas obras pode nos ajudar refletir sobre o impacto e 
a importância das migrações nordestinas, os conflitos advindos da mesma, além de perceber como 
os discursos identitários, pautados na diferença entre um “eu” e um “outro” se tem configurado 
na literatura paraense. Para tanto, pretende-se, a partir da perspectiva dos Estudos Culturais, 
lançar mão de autores como Zigmunt Bauman, Neide Gondim, Ana Pizarro, Albuquerque Júnior, 
Paes Loureiro, Débora Lima e José Guilherme Fernandes, no sentido de lançar luzes sobre como os 
conceitos de identidade, migração e diferença cultural se entrecruzam nas construções discursivas 
dos prosadores literários da Amazônia Paraense, em foco neste trabalho. 
Palavra-chave 1: Nordestino 
Palavra-chave 2: Identidade 
Palavra-chave 3: Diferença 
Palavra-chave 4: Migração

Regina Barbosa da Costa (UFPA) Imagens de personagens-leitores na Amazônia dalcidiana

Este texto visa a apresentar as leituras do escritor amazônida Dalcídio Jurandir (1909-1979) num 
circuito literário que abrange a leitura e a escrita. A ideia é apresentar o acervo de leituras do escritor 
mostrado de forma ostensiva por personagens que são leitores, a partir de seu primeiro romance 
Chove nos campos de cachoeira e estendido aos demais romances que fazem parte do ciclo do 
Extremo-norte: Chove nos campos de Cachoeira (1941), Marajó (1948), Três casas e um rio (1958), 
Belém do Grão-Pará (1960), Passagem dos Inocentes (1963), Primeira manhã (1967), Ponte do Galo 
(1971), Os habitantes (1976), Chão dos Lobos (1976) e Ribanceira (1978). O escritor encontrou nas 
leituras o suporte para exteriorizar, em forma de arte, suas observações sobre a região amazônica 
paraense em consonância com o mundo, por sua atenta observação das leituras e do ambiente 
real. Neste sentido, criou nas narrativas, lugares ficcionais para debater com quem, leitor como ele, 
pudesse ser solidário a sua angústia de ver que os problemas sociais da Amazônia também eram 
comuns no Brasil e no resto do mundo. Jurandir demonstrou em seus textos que dispensou seu 
tempo para a leitura atenta do mundo amazônico, demonstrando que este não se resumia apenas 

em belas paisagens, mas que possuía uma série de problemas sociais, prova disto é que reproduz, 
por meio de imagens de personagens-leitores, alguns conflitos sociais da Amazônia. Neste sentido, 
o espaço ficcional do romance é importante para reunir os personagens-leitores desenvolvendo a 
atividade de leitura em diferentes gêneros e nacionalidades. Tais observações são apresentadas pelo 
escritor marajoara a partir de Chove nos campos de cachoeira, destacando que o espaço ficcional 
funciona como elemento que proporcionará, ao leitor, analisar sobre o contexto da leitura, do leitor e 
também da formação do escritor em situação de extrema miséria, e ainda como elemento intrigante 
no registro da história de leituras realizadas na ficção, por provocar discussão quanto à aquisição da 
cultura letrada, visto que esta ocorrência é tratada de forma bem regular, especialmente no primeiro 
romance do escritor. É também intenção da pesquisa demonstrar que o escritor procura se valer 
da ação das personagens durante a prática de leitura com o propósito de provocar reflexão sobre a 
aquisição da cultura, adquirida pelo homem amazônida, isolado da metrópole e dos grandes centros 
culturais. O emprego de personagens-leitores na obra dalcidiana promove uma reavaliação crítica 
sobre a Amazônia paraense, tão envolta em mitos de beleza e romantizada como um local próspero, 
precisamente durante o ciclo gomífero que trouxe riquezas para as metrópoles da Amazônia, mas que 
também deixou sequelas. 
Palavra-chave 1: Leitura 
Palavra-chave 2: Personagem 
Palavra-chave 3: Leitura  
Palavra-chave 4: Amazônia

Alinnie Oliveira Andrade Santos (UFPA) As faces da mulher amazônica: as narradoras viajantes 
em romances de Dalcídio Jurandir

O escritor paraense Dalcídio Jurandir teve sua trajetória literária marcada pela publicação de onze 
romances, dez dos quais formam o conjunto de narrativas ambientadas na Amazônia, que ficou 
conhecido como Ciclo do Extremo Norte: Chove nos Campos de Cachoeira (1941), Marajó (1947), 
Três Casas e um Rio (1958), Belém do Grão Pará (1960), Passagem dos Inocentes (1963), Primeira 
Manhã (1967), Ponte do Galo (1971), Os Habitantes (1976), Chão de Lobos (1976) e Ribanceira 
(1978). Com exceção do romance Marajó, as demais obras narram a história de vida do menino 
Alfredo, desde a sua infância em Cachoeira do Arari, seus anos na escola em Belém, até o início da 
fase adulta quando volta para o meio rural, indo trabalhar na cidade de Gurupá. Mesmo centrado 
no desenrolar dos dramas do personagem principal e sua relação com as cidades que mora e as 
pessoas com quem convive, impressiona o grande número de mulheres que colaboram para o 
desenvolvimento das narrativas, contribuindo de forma marcante para a construção dos enredos e 
dos dramas dos personagens centrais das obras, mesmo não sendo, em sua maioria, protagonistas 
dos romances. Dentre essas mulheres, nos chama atenção duas delas de dois romances diferentes 
as quais, moradoras da periferia de Belém, dividem com Alfredo o protagonismo de tais obras 
e tomam a voz narrativa para si – que normalmente no Ciclo é em terceira pessoa – ao contar a 
história de suas viagens pelo interior da Amazônia, são elas: D. Cecé, (de Passagem dos Inocentes), 
que conta a sua fuga da Ilha do Marajó quando jovem e D. Nivalda, (de Chão dos Lobos), que, viúva, 
relembra as viagens que fez com seu marido, comandante de um navio, pelo interior da Amazônia. 
O presente trabalho, portanto, objetiva analisar o percurso dessas duas personagens nos romances 
que fazem parte, observando como por meio da narração das suas viagens pela região amazônica, 
conseguem subverter a ordem social em que estão inseridas. As faces femininas representadas 
por Dalcídio Jurandir nos ajudam a desvelar a sociedade amazônica do início do século passado 
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e também como essa sociedade foi retratada pela literatura brasileira. Investigar, pois, as 
personagens femininas dos romances produzidos por Dalcídio Jurandir se faz necessário para se 
obter uma melhor compreensão de suas obras, as quais possuem como forte aspecto a denúncia 
social, bem como nos possibilita observar o papel do escritor paraense no contexto da literatura 
nacional de grande parte do século XX. 
Palavra-chave 1: Amazônia 
Palavra-chave 2: Faces femininas 
Palavra-chave 3: Dalcídio Jurandir

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7 [O EXÓTICO, O ESTRANHO, E O MÍTICO] COORDENADOR: ROBERTO MIBIELL

Roberto Mibielli (UFRR) Entre versos e prosas como se fabrica uma região chamada exótico

Da desimportância de um lugar que se crê selvagem (e que não o é totalmente, de fato) inventam-
se falas e lendas que se configuram como estratégia de fixação de uma identidade para aquele 
local. Antônio Cândido, no prefácio da Formação da Literatura Brasileira afirma sermos galho 
secundário da literatura portuguesa, por sua vez, arbusto de segunda ordem do jardim das musas, 
ressaltando, porém, que se nós não cultivarmos nossa literatura, ninguém o fará por nós. Por outro 
lado, Tanto Hall, quanto Tomás Tadeu da Silva argumentam ser a identidade fruto da diferença, 
resultado, portanto, do contraste entre o eu e o outro. É na confluência destes dois rios caudalosos 
que cremos ver nascer, desde o período das narrativas de viagem e das expedições científicas, 
uma forma de etiologia do lugar, ou um discurso etiológico que procura não apenas justificar o 
surgimento e a importância de dado lugar (no nosso caso Roraima), mas que se configura como 
a resultante direta do discurso do outro, do estrangeiro que aqui esteve na tentativa de criação 
de uma identidade. Esse discurso, em alguns casos se mostra inclusive alheio a elementos do 
próprio lugar, buscando para além das fronteiras deste, outros componentes que podem implicar 
em fragmentos de diásporas e/ou em diferentes estratégias e artifícios literários. Para tanto, 
buscamos indícios, em três obras de Nenê Macaggi (A Mulher do Garimpo, Exaltação ao Verde 
e Nará Sué Warená), considerada a romancista fundadora de nossa literatura em Roraima e da 
poesia de alguns dos principais integrantes do Grupo Roraimeira (Zeca Preto, Neuber Uchoa e 
Eliakin Rufino), destas construções de papel, cuja materialidade não corresponde diretamente 
aos costumes locais ou a elementos das culturas tradicionais. Um exemplo destes deslocamentos 
pode ser encontrado na poesia de Zeca Preto, quando este, mesclando elementos tidos como 
tradicionais da cultura e da paisagem Paraense (sua terra natal), insere-os no contexto diaspórico, 
como partes da identidade local. Assim, o patchulí e outros símbolos de alhures, passam a 
constituir os elementos de uma imagem da identidade roraimense. A estratégia, embora não o 
pretenda, contribui para um discurso da unidade, do mesmo, de uma região homogênea, cujos 
elementos simbólicos encontram-se igualmente repartidos e difusos, o que não representa a 
Amazônia, ao mesmo tempo em que aponta sua pluralidade e exotismo, ao indicar esta mesma 
presença em solo estranho à origem. O intuito, desta linha crítica, longe de desmerecer os autores 
em questão, é demonstrar que existe/existiu um projeto para a construção de uma literatura 
identitária de Roraima que nem sempre logrou êxito. Na busca por estes indícios foram utilizadas, 
inclusive, entrevistas dadas pelos autores e trechos de suas obras. A pesquisa busca compreender 
em que medida esses projetos alcançaram êxito também diante do público e da crítica, avaliando 

em parte o grau da receptividade da produção literária destes autores a partir de sua penetração 
nas camadas mais populares da população. 
Palavra-chave 1: literatura em/de Roraima 
Palavra-chave 2: estratégias de construção da identidade 
Palavra-chave 3: identidade e literatura 
Palavra-chave 4: Nenê Macaggi e Roraimeira

Melissa Alencar (UFPA) O estranho (1952) de Max Martins: a poética da dissonância na Amazônia

Essa pesquisa estuda a poesia do livro O Estranho, 1952, do poeta paraense Max Martins, e seu 
entrelace com a poética moderna. Para isso, consideramos que a poética de Max dialoga com os textos 
de poetas brasileiros de renome nacional e universal. De acordo com Haroldo de Campos, a relação 
de uma poética com a tradição literária e o projeto que o texto artístico necessita é um encontro entre 
códigos, em uma rara capacidade de transferir mesmo as efemérides mais íntimas para o horizonte do 
fazer, em criação, na luta corpo-a-corpo com a palavra. Essa luta com o verbo é parte fundamental no 
jogo poético de Max Martins. Em O Estranho, ao questionar o lugar da poesia no seu próprio tempo, 
o poeta desmembra o texto e revela o homem e a escrita à margem. A poesia do estranho – o termo 
sugere o gauche drummondiano – constitui um “dialeto” talvez ininteligível para alguns. Como sugere o 
poema inicial dessa obra, a linguagem pode até mesmo ser incompreensível, daí o vocábulo “estranho” 
(do título do livro e do primeiro poema), ou seja, uma linguagem de choque, que se estranha com a 
realidade, no entanto, é o que quer o poeta, a transmutação da realidade cotidiana no poético. Nesta 
trabalho, traçamos os aspectos relevantes da lírica moderna a partir de um estudo sobre o conceitos 
de Moderno, Modernidade e Modernismo, passando rapidamente pelo modernismo no Brasil, para 
chegar ao modernismo paraense e, especificamente, à geração de Max. Finalmente, propomos uma 
interpretação dos poemas do livro (analisando-os, sobretudo à luz da leitura crítico-reflexiva de 
Benedito Nunes, primeiro crítico dos poemas de Max Martins). Foi realizado também um histórico 
editorial dos poemas antes e depois da publicação de O Estranho. Com isso, pretendemos contribuir 
para os estudos literários no que tange falar mais demoradamente sobre os aspectos importantes da 
poesia de Max Martins, especialmente sobre sua iniciação no mundo poético. 
Palavra-chave 1: Tradição Moderna 
Palavra-chave 2: Modernismo 
Palavra-chave 3: Crítica literária 
Palavra-chave 4: O Estranho

Valquíria Luna Arce Lima (PUC-Rio) Identidades amazônicas: natureza e cosmogonias não-
ocidentais

Inspirando-me teoricamente no escritor e professor amazonense Milton Hatoum (nos contos de 
“Cidade Ilhada”, principalmente em “A natureza ri da cultura”), analiso três contos sem autores, 
narrados a partir de relatos de diferentes etnias indígenas do Amazonas. Na primeira narrativa, 
“Bueri kãndiri mar?riye - Os ensinamentos que não se esquecem”, conta-se a história das estações do 
ano, marcadas pelas constelações estelares como elementos de uma grande narrativa da cosmogonia 
Desana; no conto “A origem do fogo”, Antônio Brandão narra a história do referido mito a partir de 
relatos de povos indígenas do rio negro - Tarianas, Uananas, Manaus, Barés e Macuxis -; e em “Origem 
do mundo e da humanidade”, os índios Um?si Pãrok?m? (Firmino Arantes Lana) e Tõram? Keríri 
(Luiz Gonzaga Lana), habitantes do alto Rio Negro, narram a história de seu povo. Através da leitura 
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e recolhimento de diferentes imagens das três narrativas, o objetivo desta comunicação é, de certa 
forma, questionar o cânone ontológico ocidental como paradigma através do qual se dá a apreciação 
da escrita de outras culturas, ou de escritas híbridas que, por mirarem na aceitação desse outro - o 
ocidente -, recalcaram parte de suas mitologias e visões de mundo (inclusive em sua relação com a 
natureza ao redor). Assim, penso ser interessante, ao se pensar em Literatura amazônica o quanto isso 
compreenderia uma literatura que tangesse a questões não apenas diretamente políticas (ainda num 
paradigma ocidental), mas às diversas circunstâncias que atuam sobre aquelas, como a percepção de si 
e do mundo a partir da natureza, que ainda existe e resiste apesar dos inúmeros esforços ocidentais de 
contê-la ao longo dos séculos. Um outro viés que encontro para discussão sobre os textos (e que pauta 
as escolhas de determinadas imagens) é o fato de esses não possuírem autor - como figura ocidental 
centrada no indivíduo -. Tal quais os projetos de diversos autores canônicos ocidentais do século XX, 
como Cervantes, Borges, Kafka, que almejavam uma voz para a além da sua, um regresso (e avanço) ao 
passado desindividualizado, ao recuperarem e remeterem a histórias das literaturas básicas de povos, 
num movimento contra-corrente às teorias de escrita cada vez mais centradas na figura do autor 
(que, iniciada com James Joyce, culmina hoje, no sucesso do reality show, das performances do autor, 
e nas autoficções), consequência dessa mesma ocidentalização do mundo. Penso que seria de grande 
proveito, em meio a um cenário de reivindicação de horizontalização de poderes e de saberes, abrir-se 
um espaço para se pensar em correntes filosóficas amazônicas (autóctones) para se pensar a cultura e, 
por consequência, a literatura dessa mesma região. 
Palavra-chave 1: Identidades amazônicas 
Palavra-chave 2: Cosmogonias indígenas 
Palavra-chave 3: Natureza e cultura 
Palavra-chave 4: Não-autoria

Simone G. Norberto (Unir) Mitos ribeirinhos nas narrativas orais de Nazaré/Rondônia

A oralidade, tradição tão antiga quanto a comunicação humana, é o objeto de investigação e análise da 
pesquisa sobre os mitos e as lendas ribeirinhas da Região do Baixo Rio Madeira, município de Porto 
Velho, Rondônia. Por meio dos relatos, registros da memória das pessoas, é possível se aprofundar 
nos mistérios da natureza e nas relações sociais de uma comunidade amazônica, afinal a mitologia 
revela uma convergência de temas, inquietações e reflexões humanas. Em plena era cibernética, os 
“beiradeiros” cultivam costumes de contar histórias que explicam sua realidade, suas vivências, seu 
ambiente. São as chamadas lendas, que para as comunidades não têm esse caráter farsesco. Trata-se, 
sim, de fatos do passado, críveis tanto quanto cada acontecimento do cotidiano. O repertório colhido 
ao longo da pesquisa na localidade de Nazaré/Rondônia revela desde os mitos primordiais, que 
constituem os diversos momentos da existência, até o lendário folclórico, que pressupõe rearranjos 
culturais conforme as relações sociais de expansionismo econômico e domínio. Dentre os que se 
destacam durante a pesquisa na comunidade estão os mitos das águas (Cobra-Grande e Boto), os 
protetores da floresta (Curupira e Matinta pereira), além das visagens e outras transfigurações. Os 
diferentes aspectos e manifestações, experiências dos narradores, registros ou mesmo a o efeito 
que esses contos provocam na comunidade são analisados e apresentados sob uma perspectiva dos 
estudos pós-coloniais e, por meio da estratégia da releitura, que consiste na percepção das implicações 
sociais e políticas da colonização imbuídas e também sua posição ideológica na construção, expansão 
e estabelecimento do discurso colonial. A aplicação dessa teoria e seus diferentes aspectos se ajustam 
ao objeto desta análise, pois trata-se de uma comunidade amazônica, marginalizada pelo preconceito, 
pelo recalque e pelo olhar colonizador que a população urbana tem do ribeirinho. Enquanto o 

morador da cidade encara os mitos e lendas como histórias sem credibilidade, o representante dessa 
cultura cabocla se volta para elas como forma de valorizar suas tradições e manifestações culturais. 
A investigação sobre os mitos ribeirinhos de Nazaré pode revelar, portanto, tanto o movimento de 
reação quanto de permanência, a valorização de uma identidade cabocla à margem ou a ação perversa 
da imposição cultural do centro. Porém, a predominância é a resistência da comunidade, por meio de 
um conceito ampliado de cultura, entendida como a totalidade da arte, ciência e todas as a instituições 
sociais, incluindo os sistema de crenças e ritos, valores frequentemente expressos por meio das 
expressões populares. 
Palavra-chave 1: Oralidade 
Palavra-chave 2: Mitos 
Palavra-chave 3: Ribeirinhos 
Palavra-chave 4: Pós-colonialismo

44
Literaturas Em Abismo: A Perspectiva Intersemiótica Em 
Debate 

Coordenadores: 
Fernando De Mendonça (UFS) 
Maria Do Carmo De Siqueira Nino (UFPE)

RESUMO: Baseado numa perspectiva de análise intersemiótica, 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.), tendo como propósito ampliar 

e aprofundar os estudos advindos deste ramo da literatura comparada. Adotar a Intersemiose 

como postura de observação, inclusive, é 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 uniformizar 
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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, assim como oportunizar um maior 

contato entre pesquisadores brasileiros que já se dediquem ao assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Intersemiose; Mise en Abyme; Especularidade.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Maria do Carmo de Siqueira Nino (UFPE) Descortinando a Pele de Vênus

A peça de teatro Venus in Fur (2010) do dramaturgo americano David Ives é baseada em aspectos do 
romance do autor austro-húngaro Leopold Sacher-Masoch (de 1870) tendo sido adaptada para o cinema, 
resultando no filme homônimo dirigido por Roman Polanski (2013), cujo cenário foi feito pelo próprio 
Ives em colaboração com o diretor polonês radicado na França. Esta perspectiva intersemiótica entre 

estes autores de diversas origens assim como as várias formas de expressão, foi uma das razões pelas 
quais a escolhemos para refletir sobre os inúmeros níveis de especularidade narrativa constitutivas da 
ficção. De fato, a história (filme e peça) se enquadra no contexto americano/europeu hoje, por meio 
de um processo de audição teatral onde a arte, através da literatura do período vitoriano (o romance 
se debruça sobre uma relação autobiográfica de dominação e subserviência consentidas), da pintura 
renascentista (Vênus no espelho, do artista veneziano Ticiano), da tragédia para o teatro escrito em 
405 a.C. (As Bacantes, de Eurípedes) formam a porta de acesso para a abordagem auto-reflexiva sobre 
gênero, sexualidade e poder em um panorama temporal abrangente, para dizer o mínimo. Dispositivos 
meta-narrativos são empregados em uma sofisticada estrutura moebiana onde os limites entre fantasia, 
mito, realidade, identidade, disfarce, passado e presente, constituem o mote para uma complexa mise-en-
abyme, nos moldes descritos pelo sistemático estudo de Lucien Dällenbach (Le récit speculaire: essai sur 
la mise en abyme). Este recurso permite aos autores do cenário uma abordagem autoconsciente através 
de seus dois únicos personagens, o diretor de teatro e a atriz aspirante ao papel (cujo nome se confunde 
com a personagem feminina do romance vitoriano), e se reduplicam em abismo nos seus papéis das 
histórias interior e exterior, aguçando a consciência do público sobre as implicações entre arte e vida, 
pois permite questionar as fronteiras entre as arbitrariedades do artifício da ilusão dramática, nos vários 
níveis de realidade diegética presentes, o que torna certas passagens indiscerníveis quanto ao limite 
temporal, entre história interna e externa a qual a obra faz referência constantemente. Há ambiguidade 
e ambivalência deliberadas nas escolhas de nomes e em suas variantes, recursos a objetos cênicos, assim 
como a elementos precisos de transição entre luz e som, tudo aliado à insidiosas instâncias de subversão 
e alternância nas dinâmicas de poder. A retórica narrativa, como em um caleidoscópio, a partir do uso 
destes artifícios literários e dramáticos, turva a nossa apreensão dos fatos entre fantasia e realidade, 
ao distribuir a ação entre vários períodos da história humana que exibe, como se sabe, uma apreensão 
sensível diferenciada entre os papéis pretensamente estabelecidos para o homem e para a mulher na 
nossa cultura ocidental. Esta se revela então como uma estrutura bastante pertinente para uma reflexão 
plenamente atualizada sobre os papéis de gênero, status e por consequência de poder, no qual o público 
hoje pode se identificar facilmente. Assim como a Vênus se olha no espelho que lhe estende Cupido no 
quadro de Ticiano, nos vemos implicados neste ato de olhar ao mesmo tempo panorâmico, mas que, 
como acontece com o espelho, recorta o mundo visível, unificando a diversidade do mundo real dentro da 
unidade da visão e deste embate saímos mais conscientes sobre certos valores de nossa cultura. 
Palavra-chave 1: mise en abyme 
Palavra-chave 2: literatura 
Palavra-chave 3: intersemiose 
Palavra-chave 4: cinema

Esther Marinho Santana (UNICAMP) Vir para ferir: a metateatralidade na obra de Edward Albee

Em The Play About the Baby (1998), de Edward Albee, um jovem casal tem seu bebê roubado por dois 
enigmáticos sujeitos, Woman e Man. Ao longo da ação, ambos dirigem-se para a plateia, comentando 
aspectos relativos a episódios que tanto meramente testemunham, quanto, gradualmente, passam 
a organizar e controlar. Ademais, discutem e analisam suas representações e funções no interior 
da lógica do espetáculo. A estratégia parece evocar a proposição de Lionel Abel (1963) para o 
“metateatro” como uma experiência em que personagens encontram-se cientes de sua natureza 
dramática e, portanto, moldam e norteiam a dramatização dos eventos desenrolados no palco de 
acordo com seus desejos e ímpetos fantasiosos. A temática de um casal que perde seu filho retoma o 
trabalho mais icônico do dramaturgo, Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962), no qual George conduz 
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uma série de ações ritualísticas para que um garoto ficcional que possuía com Martha termine 
verbalmente negado, e, consequentemente, morto. O sacrifício ergue-se sobre citações e empréstimos 
literários, como referências ao teatro de Tennessee Williams e a trechos da liturgia católica, e sobre 
o esforço pessoal de narração criativa, por meio de um telegrama fúnebre inventado. Em tal âmbito, 
o assassinato idealizado pela personagem visa à explicitação da teatralidade de seu matrimônio com 
Martha, e, em via oposta aos heróis das análises de Abel, utiliza-se da manipulação da ficcionalidade 
não para construções do ilusório, mas para o seu solapamento. São recorrentes no teatro albeeano 
situações de quebra da quarta parede stanislavskiana, que parecem atender primeiramente à função 
de expor não apenas o caráter ficcional da própria encenação e do ofício teatral, mas as tantas fantasias 
consoladoras nas rotinas dos sujeitos contidos no espetáculo. Para o dramaturgo, a incapacidade 
de reconhecer a artificialidade não poderia ser mais nociva, cabendo, assim, a determinadas 
personagens a (re)dramatização deliberada, para que vislumbres obrigatórios de realidade sejam 
produzidos. Pretende-se, pois, discutir a configuração da metateatralidade na obra de Albee pela 
análise de The Play About the Baby e Who’s Afraid of Virginia Woolf?. Entendemos que a peça de 1998 
simultaneamente comenta si própria e o título de 1962. Este, por sua vez, apresenta um sacrifício 
envolto em teatralizações conscientes. Indagar sobre tais autorreferencialidades é, por conseguinte, 
refletir sobre o diálogo que o autor estabelece com a herança dramática norte-americana da Broadway, 
especialmente por meio de Eugene O’Neill, criador de indivíduos enredados no autoengano e em 
ficções que não devem ser depostas. O teatro que se espelha e se estuda de Albee talvez responda, 
enfim, à pergunta feita pelo garoto ao Man, se ele e Woman vieram para ferir.  
Palavra-chave 1: Metateatro 
Palavra-chave 2: Teatro norte-americano 
Palavra-chave 3: Edward Albee

Mônica de Jesus Lopes (UFBA) Clarice Lispector e Konstantin Stanislavski: a vida na arte

A escritora Clarice Lispector parece compactuar com a literatura a cumplicidade de escrever 
sobre universo humano. A autora, embora tenha a escrita caracterizada pela forma enviesada, 
muitas vezes dissimulativa, jamais deixou de penetrar as angústias e inquietações que marcam 
a dramaticidade da vida cotidiana. Desfilam na obra pessoas que protagonizam histórias e 
carregam em si a marca indelével da escritora por se lançar, incontinente, ao entendimento da 
essencialidade dos seres e das coisas. Para tanto, não é distante pensar que sugere jogo cênico de 
máscaras teatrais, no sentido de desdobrar o eu em vários eus. As personagens, como ela própria, 
não podem sustentar o desnudamento; metamorfosear-se, portanto, pode apresentar-se como 
procedimento de sobrevivência. O exercício da máscara teatral promove nas personagens claricianas 
transformações necessárias a uma existência multifacetada e, portanto, mais significativa. O uso 
desse artifício possibilita o desdobramento do indivíduo, afastando-o do caráter alienante das 
imposições sociais. Ao pesquisar sobre o jogo de máscara na arte teatral, chega-se às teorias do 
teatrólogo russo, Konstantin Stanislaviski que revolucionou a história do teatro, trazendo para 
o palco o espírito humano. Se para Clarice Lispector viver é escrever e escrever é procurar; para 
Stanislavski viver é encenar e encenar é transformar a vida em obra prima de arte; a verdade 
da arte é sempre maior que a verdade da vida. Assim, ao que sugerem, tanto a escritora como o 
dramaturgista estão em busca da verdade: Clarice quer descobrir o que está por trás das máscaras, 
investigação interminável; Stanislavski busca a verdade cênica a qual consegue representar no palco. 
Neste sentido, encontram-se em percursos que, por se afastarem, tanto mais se encontram, vez que 
se constituem enquanto equações destinadas ao caminho da verdade e da essência da condição 

humana. Se, por um lado, no princípio de Stanislavski situa-se a busca pela revelação na vivência 
plena da cena do palco; no discurso clariciano, efeito similar se constitui na razão da própria 
busca, ou seja, pelo fracasso da linguagem, fracassa a expectativa e, assim, abre-se espaço abismal 
para o estado-profundo suscitado pelo processo revelador da vivência epifânica. O diálogo que se 
estabelece com Konstantin Stanislavski consiste, no âmbito desta pesquisa, adotar o conceito de 
“máscara teatral”, defendido pelo dramaturgista e a relação persona-personagem-pessoa. A máscara 
teatral, enquanto signo de transmutação, discutida no sistema stanislavskiano, é uma das questões 
mais significativas da arte dramática, vez que a personagem é concebida como extensão da própria 
natureza humana. Assim, o ator livra-se da interpretação caricata ao mesmo tempo em que aproxima 
vida e arte. Stanislavski coaduna com o modo de Clarice Lispector conceber a personagem, revestido 
de uma preocupação filosófica-existencial. Por sugestão, a ambos cabe o recorrente questionamento: 
“O que eu sou?”. Na Rússia do final do século XIX, destinou-se ao teatro função terapêutica; podia-
se mudar o sujeito com os grandes espetáculos. Para Clarice, a literatura – narrativa ou dramática 
– lhe é “sopro de vida”; ao final de cada escrita, espera-se, desesperadamente, por novo texto e, no 
intervalo no qual se espera por renascer, morre-se: “Quando não escrevo, estou morta”. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: Konstantin Stanislavski 
Palavra-chave 3: Literatura 
Palavra-chave 4: Máscara Teatral

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Fernando de Mendonça (UFS) O Diário em Abismo: uma análise da composição romanesca de Gide

Publicado um pouco depois do romance (Os Moedeiros Falsos, 1925) que tornaria o nome de André 
Gide profundamente marcado pela relação com o conceito de mise en abyme, já prefigurado em alguns 
de seus textos teóricos e ensaísticos, o Diário dos Moedeiros Falsos (1927) é a obra que escolhemos 
para aprofundar a reflexão e o debate sobre este conceito, tão importante para a criação ficcional 
moderna. Nosso objetivo é analisar o primeiro, dos dois cadernos de anotações presentes neste diário 
sobre o processo de escrita do romance, verificando os procedimentos conscientemente aplicados 
pelo escritor francês na elaboração de seu texto e os desdobramentos especulares que ele compõe, 
seja na duplicação do romance para com o diário, seja na revelação de outras obras e autores visitados 
durante o período de criação. Como aponta Maurice Blanchot (2005) a respeito desta iniciativa tão 
particular de registro diarístico da ficção, há na intenção de Gide o reconhecido anseio de alcançar 
um livro impossível, no papel de criador e crítico, amaldiçoado pelo demônio do calendário (eis o 
tempo como a grande variável que define e aprisiona a prática de um diário). Neste sentido, a análise 
pretendida focará todos os dias registrados no primeiro caderno da obra, cobrindo o período de 
17 de Junho de 1919 a 7 de Dezembro de 1921, abordando as principais notas de iluminação para 
o romance que simultaneamente era escrito: ambições pessoais, imposição de regras narrativas, 
recomendações e conselhos para a escrita, confissões de dúvidas e temores, delimitações de tempo e 
espaço diegéticos, entre outros elementos fundamentais para a composição do romance. Considerando 
o caráter intersemiótico do simpósio ao qual esta comunicação se propõe, também cabe destacar a 
consciência comparativa de Gide para com as outras artes, quando, num de seus registros, relaciona-
se a si próprio como um espelho do músico César Franck (organista e compositor belga do séc. XIX), 
traçando paralelos entre a sua técnica narrativa e alguns termos da prática musical. Além de melhor 
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compreender a técnica de construção abismal, interessa-nos uma observação mais precisa dos 
caminhos percorridos por Gide como romancista, pois, além de notável dentro de sua arte, foi ele um 
dos poucos escritores que tão ousadamente se auto refletiu, a ponto de publicar os esboços de seu 
trabalho em vida, dando a ver suas imperfeições, angústias e incertezas. Trata-se de uma abordagem 
baseada na perspectiva da criação literária, com o intuito de ampliar as discussões em torno da escrita 
criativa, que ainda vem conquistando seu espaço no pensamento acadêmico brasileiro. 
Palavra-chave 1:  Literatura 
Palavra-chave 2: André Gide 
Palavra-chave 3: Mise en Abyme 
Palavra-chave 4: Criação Literária

Ricardo Alexandre Rodrigues (UFRJ) Rumores da Metaficção: o poético, a crítica, a teoria

O rumor da literatura, que dá título a esta pesquisa, faz pensar então no lugar onde escuto um 
arranjo de vozes; ideia esta que é reforçada pela teoria do dialogismo de Bakhtin e pela teoria da 
intertextualidade proposta por Kristeva. A conjugação de falas, a qual me refiro, é percebida no 
desdobramento de planos de linguagem e aparece bem marcada na escrita literária descrita como 
metaficção. Na escrita metaficcional é apontado o desdobramento de planos de linguagem, que 
ganham extensão sem se separar ou transpor os domínios da ficção. Falo especificamente aqui da 
conjugação da fala do artista, do crítico e do teórico no texto de metaficção. O tema da metaliteratura 
traz novas complexidades à antiga oposição entre o discurso literário e o elaborado pela crítica. No 
próprio espaço da criação são encaminhadas reflexões a respeito do que está sendo criado. Desse 
modo, a literatura reserva lugar no seu interior para o debate que acontecia nos domínios da crítica, 
mas com o ganho de poder atualizar e manter a tensão que se instaura na escrita literária. Nesta 
abordagem, foram estudadas obras que apostam no diálogo intersemiótico com outras manifestações 
de linguagens (como imagens, músicas, dança, cinema) como forma de inspirar e animar o debate 
a respeito das margens do literário. Essa pesquisa incide, então, sobre o caráter autônomo da 
literatura que consiste em inventar para o mundo e também para si outros regimes de sentido. A 
problematização é instaurada pela própria escritura que parece recusar teorias e esquemas de leitura 
impessoais, projetando o debate para outros horizontes. O que a literatura pode ser mais do que ela 
é? Esta é uma questão para qual a própria literatura pode dar, senão uma resposta, pelo menos meios 
para encontrá-la. 
Palavra-chave 1: metaficção 
Palavra-chave 2: intersemiótica 
Palavra-chave 3: crítica literária 
Palavra-chave 4: “literatura pós-autônoma”

Sara Síntique Cândido da Silva (UFC) O Lugar da Paixão: literatura e cinema de Duras

Marguerite Duras afirma sobre seu processo de criação literária e cinematográfica: “Eu faço meu 
cinema no mesmo lugar que meus livros. É o que eu chamo de lugar da paixão. Ali onde ficamos 
surdos e cegos. Enfim, tento estar neste lugar o máximo possível.” (apud ADLER). Esta comunicação 
buscará expor o processo de criação do corpo no discurso amoroso a partir da obra da escritora e 
cineasta Marguerite Duras, com foco nos contos “L”homme assis dans le couloir” (O homem sentado 
no corredor), “La maladie de la mort” (A doença da morte) e na obra fílmica “Agataha et les lectures 
illimitées” (Agatha e as leituras ilimitadas), considerando as singularidades dos sistemas literário e 

não-literário e seus pontos de interseção. A partir de estudos sobre o corpo, pretendemos denotar 
como a artista concebe as relações corporais no encontro amoroso e como esses corpos se escrevem 
no pós-encontro, tendo em vista que as relações analisadas acontecem num processo consciente 
de amar e partir, distanciando-se, assim, de um senso comum. Interessa-nos, portanto, observar as 
metáforas construídas pela palavra e pela imagem durassianas, entendendo, deste modo, a construção 
do corpo e da memória corporal que surgem do encontro e do pós-encontro das personagens, além 
de investigar a construção do corpo poético e de seus espaços, buscando reflexões sobre a escrita e a 
imagem da artista. O referencial teórico do qual partiremos e que dará sustentação à nossa pesquisa 
envolve estudos que se voltam para a temática da memória corporal, a ser estudada por nós sob 
a luz da Literatura Comparada, articulando sistemas literários e não-literários. De princípio, para 
melhor nos situar enquanto pesquisadores da obra de Marguerite Duras, utilizaremos trabalhos que 
compõem a fortuna crítica da escritora (ANDRÉA, 1983; BLANCHOT, 2005; FOUCAULT, 2009; LACAN, 
2003; NOGUEZ, 2001; PERRONE-MOISÉS, 1966;AYER, 2009; ADLER, 2013), sobre o corpo na arte 
(GREINER, 2005; TAVARES, 2013).Para os estudos acerca da memória corporal e da ressignificação 
do corpo no espaço (BERGSON, 1999 e 2006; DAMÁSIO, 2000; FOUCAULT, 2000 e 2013) e para a 
compreensão do discurso amoroso (BARTHES. 1981; AGAMBEN, 1999). Ademais, ao tratarmos de 
traços coincidentes entre o corpo poético e a escrita de imagens na literatura e no cinema durassianos, 
faz-se imprescindível que, para a análise do texto literário e fílmico, sejam realizados estudos de teoria 
e crítica literária, inclusive os concernentes à Literatura Comparada e ao Cinema (BRUNEL, 1990; 
CARVALHAL, 1992; NITRINI, 2000; GUIMARÃES, 1997; BAZIN, 2014; DELEUZE, 1985 e 1990). 
Palavra-chave 1: Marguerite Duras 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Cinema 
Palavra-chave 4: Corpo

Marcelo Reis de Mello e Khalil Andreozzi (UFF) A Ilegibilidade da Escrita e a Escrita do Ilegível

O século em que Haroldo de Campos escreve Metalinguagem e outras metas (1959), defendendo 
uma literatura gaguejante (Machado de Assis é o tartamudo arquetípico) e seu irmão, Augusto 
de Campos, sai à procura de uma poesia com sinal de menos (o livro Poetamenos data de 1953), 
é também o século em que Gilles Deleuze defende a gagueira nos textos iniciais de Crítica e 
Clínica (1997) e em Kafka: por uma literatura menor, escrito em parceria com Félix Guattari. 
Não há dúvidas acerca do impacto dessas ideias frutificadas no pós-guerra, a partir das rupturas 
estabelecidas pelas vanguardas históricas, sobre a língua dos poetas e artistas de um modo geral. 
A crise (ou se preferirmos: a gagueira, a afasia) da poesia torna-se o seu próprio leitmotiv. Diante 
desse limite traumático (um limite assintático) em que voltar a fazer poesia parecia impossível, 
uma saída é reenviar a escrita à sua essência ilegível, ao gesto da mão, o peso do corpo que 
imprime uma imagem, ou a voz produzindo sons tão indecifráveis quanto o canto dos pássaros ou 
o címbalo dos grilos. Em um de seus ensaios, intitulado Mistério Ritmo, o poeta Arturo Carrera diz: 
“Transcrevemos apaixonadamente um ritmo encouraçado pelo segredo das sensações das coisas”. 
Então a escrita se apresenta como um ritmo trazido por um dialeto remoto, infantil (infans), e que, 
portanto, não oferece acesso a um significado, mas a uma sensação. Nesse sentido também um breve 
texto de Giorgio Agamben publicado em 2015, que termina com a seguinte afirmação: “A poesia é 
aquilo que faz a escrita regressar até o lugar de ilegibilidade de onde provém, aonde ela continua 
se dirigindo”. Sendo assim, o fundamento da escrita, vinculado a uma dimensão performática e 
não-instrumental, parece iluminar as margens ou limites cada vez mais tênues entre o escritural, 
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o gráfico e o pictórico. O apagamento desses limites podem ser identificados em personagens 
consagrados da modernidade, como Mira Schendel e León Ferrari, ou em contemporâneos como 
a grega Nina Papaconstantinou e os inúmeros praticantes de asemic writing, que passam a se 
organizar a partir dos anos 1990 em torno do rótulo “post-literate”. Há também os artistas/
escritores de que fala Roland Barthes, sobretudo a partir de Variações sobre a escrita, publicado 
postumamente em 1994, como Erté, Réquichot, Mirtha Dermisache e André Masson (companheiro 
de Georges Bataille na aventura acefálica, cujas semiografias parecem remeter ao ápice da caligrafia 
oriental, principalmente às escritas assêmicas do louco Zhang Xu e do bêbado Huai Su). E podemos 
avançar até a noise art realizada hoje por Joseph Nechvatal, calcada em grande parte na arte brimful 
ou transbordante da abside da caverna de Lascaux (a mesma que fascinou Bataille). O que se coloca 
aqui não é a volta da literatura a uma suposta origem mítica, mas, de acordo com Raul Antelo (ao 
falar de uma “concepção mnemônica” – via Alfred Métraux), talvez o que defina a literatura, ao 
carecer de um marco fundacional, seja “a infinita oscilação em sua indecidibilidade”. 
Palavra-chave 1: Escrita 
Palavra-chave 2: Ilegibilidade 
Palavra-chave 3: Poesia

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Palmireno Couto Moreira Neto (UFRJ) O Efeito Cinema: técnicas de montagem na obra de Borges

“Voy al cine a escuchar el diálogo y me cuentan si las fotografías son buenas o malas. Esto, para mí, 
es como un acto de fe.” Dessa forma, Jorge Luis Borges descreve a sua fidelidade ao cinema. Mesmo 
após o agravamento dos seus problemas de vista, o escritor argentino continuou frequentando 
as salas de exibição para acompanhar os signos sonoros daquela que se tornara a grande arte do 
século XX. Nesse “ato de fé”, as imagens mentais criadas a partir dos estímulos provocados pela 
banda sonora eram completadas com as descrições ouvidas de amigos. Além de ser um espectador 
fiel, Borges abordou o cinema de diferentes formas em seu trabalho. Ainda jovem, em 1920, utiliza 
os atributos de um “film cinemático” para construir uma metáfora no poema Insomnio, publicado 
na revista Grecia. É, no entanto, para o aspecto narrativo da nova arte que o interesse principal 
do escritor estava voltado: “Lo vi [o cinema] siempre desde su costado narrativo. Como arte es 
bastardo, porque necesita apoyarse en otros que lo son menos, o depende de técnicas muy definidas, 
como la fotografía. A lo mejor digo que es bastardo como un consuelo, porque hace ya mucho que 
no puedo verlo, pero creo que en realidad todas las artes, salvo la música, adolecen de ese carácter 
dependiente.” A sua inclinação para o debate sobre as questões narrativas que a “arte bastarda” 
provocava é expressa em diversas resenhas de filmes publicadas na revista Sur nas décadas de 
30 e 40. Além disso, o cinema também foi incorporado pelo escritor na discussão de problemas 
teóricos cujo ponto de partida era a própria literatura, tal como na sua argumentação a respeito 
dos métodos empregados pelos literatos para a construção diegética e acerca das similitudes 
entre a magia e o processo narrativo. A possibilidade de utilização de elementos da linguagem 
cinematográfica na literatura também foi problematizada por Borges. Em Evaristo Carriego 
(1930), ele recorre ao cinema para compor uma imagem do passado do bairro portenho onde 
Evaristo havia morado: “Lo más directo, según el proceder cinematográfico, sería proponer una 

continuidad de figuras que cesan.” E segue adiante realizando uma descrição que tenta emular esse 
“procedimento cinematográfico”. Alguns anos depois, no prefácio de Historia universal de la infamia 
(1935), o escritor argentino reconhece a influência do diretor austríaco Joseph von Sternberg 
no desenvolvimento do seu primeiro “exercício” ficcional: “Los ejercicios de prosa narrativa que 
integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934. Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson 
y de Chesterton y aun de los primeros films de Von Sternberg y tal vez de cierta biografía de Evaristo 
Carriego.” Considerando os entrecruzamentos entre a arte literária e a arte cinematográfica na obra 
de Borges, a apresentação tratará do modo como procedimentos de montagem característicos do 
modelo narrativo do cinema clássico americano foram incorporados à sua técnica literária. 
Palavra-chave 1: Borges 
Palavra-chave 2: Narrativa 
Palavra-chave 3: Literatura e cinema 
Palavra-chave 4: Montagem

Marcos Alexandre de Morais Cunha (UFAL) Ed Wood de Tim Burton: a poética trash

O cineasta estadunidense Ed Wood, famoso pelos filmes B de terror e ficção científica e já considerado 
o pior cineasta de todos os tempos, vem sendo objeto de culto entre os cinéfilos de vanguarda, a 
exemplo do José Mojica Marins no Brasil. As suas películas de baixo orçamento são reconhecidas 
pela inventividade, tendo como insígnia os efeitos especiais de qualidade duvidosa, quase sem 
recursos técnicos, em que é possível ver o rascunho, o inacabado das obras, uma espécie de making-of 
contínuo dessas realizações. Sem seguimento narrativo, os enredos de Ed Wood são feitos de colagens 
sobrepostas, alinhando-se às marcas do no sense, do bizarro, do mesmo modo que em seus filmes 
foi constante o reaproveitamento das sobras de material de outras produções, com a reutilização 
de entulhos dos estúdios, alcançando, como poucos na história do cinema, a perspectiva do trash. 
Para as suas obras, como a cult Plan 9 from Outer Space (Plano 9 do Espaço Sideral, 1956), Ed Wood 
utilizava-se de um elenco nada convencional, que contava, entre outras figuras excêntricas, com um 
ex-lutador de luta livre sueco, Tor Johansson, e com Maila Nirmi, uma atriz finlandesa que ganhava 
a vida transvestida de Vampira. Sem dúvida, a parceria mais emblemática é com o já decadente Bela 
Lugosi, ator húngaro que começou na cena teatral europeia encenando William Shakespeare, mas 
que se consagrou por interpretar Drácula, de Bram Stoker. A simbiose entre ator e personagem foi tão 
marcante que Bela nunca conseguiu desvincular-se da personagem, entrando para o rol dos “atores 
de um só papel”. A cumplicidade criativa que se forma, em meio ao caos e ao abismo, entre o estranho 
cineasta e o astro do terror, drogado e em declínio, é de absoluta poesia. O filme do Tim Burton, Ed 
Wood (1994), com Martin Landau, vencedor do Globo de Ouro e do Oscar no papel de Bela Lugosi, 
e Johnny Deep como diretor de filmes de segunda classe, consegue mostrar este encantamento de 
biografias que se confundem com o próprio cinema e as produções alternativas que passam à margem 
dos grandes estúdios. A obra de Tim Burton, com sua metalinguagem e o espelhamento da ficção, 
pode ser considerada um emblema da sétima arte enquanto metanarrativa, como Cinema Paradiso 
ou Sunset Boulevard. Ed Wood queria ser um novo Orson Welles e realizar uma obra da dimensão de 
Cidadão Kane, mas foi ele mesmo, um gênio da poética do mal feito, do imperfeito, do incompleto, da 
cena de terror que não causa medo, antes nos diverte. 
Palavra-chave 1: cinema 
Palavra-chave 2: poética trash 
Palavra-chave 3: Tim Burton 
Palavra-chave 4: Ed Wood
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Helena Schoenau de Azevedo (PUC-Rio) Dentro da Casa: a literatura dentro do filme

A pesquisa tem por objetivo pensar a relação entre literatura e cinema e também entre arte e cultura 
de massa. Para tal, elege enquanto objeto de análise o filme Dentro da casa (2012) do diretor francês 
François Ozon, no intuito de investigar seu caráter enquanto obra híbrida. Trata-se de uma obra em 
abismo: baseada em uma peça teatral espanhola, El Chico de la última fila de Juan Mayorga (2006), 
a narrativa fílmica trabalha questões relativas à literatura: processo criativo, a recepção do leitor e a 
confiabilidade no narrador são alguns dos pontos em debate. Em um primeiro nível, temático, temos 
na obra a tensão entre arte e cultura de massa no embate entre Germain e Claude, professor e aluno, 
respectivamente, do colégio Gustave Flaubert (alusão direta aos ideários relativos ao romance realista 
e à forma dessa forma narrativa no século XIX). Germain é um defensor máximo da alta cultura e 
zomba das peças de arte contemporânea exibidas na galeria de arte de sua mulher. Porém, se rende 
à sedução do folhetim criado por seu aluno Claude, que escreve redações questionáveis ao envolver, 
em sua narrativa, a família de um outro aluno da sala. Seriam estes escritos literatura? Pertencentes 
ao registro do que se chama arte, portanto? A danação do professor, tal qual a de Madame Bovary 
provém de se deixar seduzir pela narrativa. No que diz respeito à forma, a narrativa que se abre 
dentro da narrativa-moldura aponta para reflexões sobre o caráter de artifício da ficção. E o recurso 
cinematográfico do falso raccord, que propícia a ponte entre os mundos diegéticos (da história central 
do filme à história dos escritos de Claude), articula também o diálogo entre o alto e o baixo: frequente 
na Nouvelle Vague, caracterizado como movimento artístico de quebra certas convenções narrativas 
e, depois, incorporado aos filmes pertencentes ao chamado cinema de entretenimento. No filme de 
Ozon, esse recurso se serve à continuidade em pró da fruição, contudo, também promove um efeito 
de ruptura com a narrativa linear que estava sendo contada, pois a partir do embaralhamento dos 
universos ficcionais irão emergir as questões concernentes à arte, literatura e narrativa. O filme está 
em um entre lugar: além de interartística, a obra tensiona questões relativas aos níveis de leitura e 
a mobilidade pelos níveis da cultura. E tais articulações se repetem para além do filme, quando da 
análise da filmografia do diretor, uma vez que este transita entre o padrão de filme comercial francês 
(Potiche - 2010), passando pelo pastiche de gênero em 8 mulheres (2002), até Gotas d’água sob 
pedras escaldantes (2000), uma adapatação da peça teatral de Rainer Fassbinder, um ícone do dito 
cinema de arte alemão. Entre a obra de arte e a cultura de massa, entre a literatura, o cinema e o teatro, 
François Ozon abdica de uma marca autoral e revela a sua busca por obras impuras. Para tais reflexões 
utilizaremos as elaborações de Vera F. de Figueiredo, Umberto Eco, Barbero, Canclini e Huyssen. 
Palavra-chave 1:  Narrativa em abismo 
Palavra-chave 2: Cultura de massa 
Palavra-chave 3: Alta cultura 
Palavra-chave 4: Cinema

Ricardo Fernando Ferreira Lessa Filho (UFPE) A Iconografia da Dor em As Vinhas da Ira: de 
Steinbeck a Ford e a imagem abismal da representação do humano

Quando falamos de dor, podemos nos referir a um gênero especial de sensação aflitiva, transmitido 
pelas fibras nervosas e reconhecido pelo próprio paciente, de uma ou várias partes do corpo, 
motivado por uma causa interna ou externa. C. S. Lewis disse: “Deus sussurra e fala à consciência 
através do prazer, mas ele grita mediante a dor: é seu megafone para despertar um mundo surdo”. 
Como se processa a dor humana (seu vestígio bíblico de sentido destrutivo e redentor) em As 
vinhas da Ira, o romance de John Steinbeck e na sua adaptação cinematográfica por John Ford? 

Tentaremos sondar a raiz bíblica da dor presente nas interpretações em abismo de uma literatura 
e de um cinema inextinguíveis à presença humana. A primeira menção da mais antiga dor humana 
a temos no título do romance. A frase – empregada para simbolizar a condição precária e o 
triunfo do homem comum sobre os males da Grande Depressão – está extraída do poema de Julia 
Ward Howe: “Mine eyes have seen the glory of the coming of Lord [...] He is trampling out the 
vintage where the grapes of wrath are stored”, um excerto que faz emergir a conotação religiosa 
da luta pela liberdade política. É a raiz bíblica da dor no romance de Steinbeck, que recorre à 
passagem bíblica do Apocalipse (Revelação 14: 18-19) como uma apelação para a justiça divina e a 
libertação da opressão no juízo final (Steinbeck se refere a tal passagem bíblica no capítulo vinte e 
cinco de seu romance). No filme de John Ford a dor (toda a sua iconografia, seu profundo vestígio 
cinematográfico) é transmitida a partir do êxodo da família Joad. Ainda que a representação da 
dor no referente literário alcance uma intensidade superior, na medida em que Steinbeck não faz 
concessões ao sentimentalismo nem a esperança (vejamos, por exemplo, a diferença abismal dos 
finais das duas obras), Ford imprime em sua obra um figadal tom de justiça ao contraponto da 
verdade histórica (da crônica jornalista) que encerra o romance (a História), mais além da verdade 
poética e simbólica (da narração fingida) da história dos Joad (a “estória”). Porque na imagem 
da palavra literária ou do cinema, o homem deve seguir adiante (mesmo dentro da dor, daquilo 
que é inseparável a todo ser vivo): “Olhe, Tom... nós, nosso povo, seguirá vivendo quanto estes 
outros tiverem desaparecidos. Escuta, Tom, nós somos as pessoas que vivem. Nós não podemos 
ser apagados do mapa. Nós somos as pessoas, nós seguimos adiante”. E assim um abismo, uma 
narrativa em abismo se abre diante de nós na literatura e no cinema: um abismo da dor, é verdade, 
mas ainda sim um abismo. 
Palavra-chave 1: As vinhas da ira 
Palavra-chave 2: John Steinbeck 
Palavra-chave 3: John Ford 
Palavra-chave 4: Dor

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Ermelinda Maria Araújo Ferreira (UFPE) Espelhamento Abissal: o sujeito encarcerado no 
holodeck da ficção osmaniana

O tema do experimentalismo narrativo no romance moderno como precursor do hipertexto 
eletrônico foi por mim abordado em projeto de pesquisa junto à Universidade Federal de 
Pernambuco de 2004 a 2008, desdobrando-se em vários trabalhos de Iniciação Científica e 
de Mestrado. O site Osman Lins: das páginas do livro à tela do computador foi elaborado em 
conclusão à pesquisa, tendo sido veiculado por quase uma década, embora atualmente já não 
esteja disponível em rede. A possibilidade de constatar nos textos do escritor pernambucano – 
assim como em outros romances luminares dos anos 1960-1980 – elementos claros da estrutura 
hipertextual, levou-nos a estudar aspectos de renovação de categorias tradicionais da ficção, 
como espaço, tempo e personagem; e a indagar sobre a natureza da reformulação das noções de 
autoria e leitura, que seriam flagrantemente modificadas com o advento e a popularização da 
internet e do computador pessoal nos anos 1990. Este estudo nos levou a deduzir que as obras 
consideradas “herméticas” em meados do século XX, na verdade antecipavam uma concepção de 
mundo que só viria a ser realmente apreendida com a inserção do sujeito na realidade digital. 
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A época em que Osman Lins escreveu, contudo, foi profícua em discussões sobre a “morte do 
romance”. Sentia-se, no ar, uma espécie de esgotamento, de decadência da forma, ao mesmo tempo 
em que se assistia a um autodevoramento do gênero, em textos que refletiam a si mesmos até a 
exaustão. Em diversas entrevistas concedidas nos anos 1970, o autor respondia tranquilamente 
à insistente pergunta – “por que escreve ficção?”: “Não lançaria a minha existência na criação de 
algo que eu acreditasse estar morrendo”. Pois o que ele pressentia estar desaparecendo, ou, pelo 
menos, mudando radicalmente, eram as atitudes de recepção do texto literário, e não a ficção em si. 
Concomitantemente, estudiosos de sua obra perceberam o intenso “barroquismo” que envolvia a 
construção de seus textos, numa perspectiva próxima aquela com que Walter Benjamin vai buscar, 
na origem do drama barroco alemão, elementos para discutir a natureza alegórica da arte moderna. 
A alegoria foi, portanto, um conceito-chave nas reflexões tanto do filósofo quanto do escritor. Por 
isso, não é de se estranhar que Osman Lins tenha se referido a Avalovara como uma “alegoria da 
arte do romance”, por não se tratar de um romance no sentido convencional, mas de um deliberado 
simulacro de romance: uma série de sequências narrativas que podem ser lidas em ordens diversas, 
compondo histórias diferentes. A unidade, sempre provisória, do enredo seria assegurada mediante 
o uso de recursos técnicos diversos, dentre os quais se destaca o emprego da chamada mise-en-
abyme. Voltar a analisar, hoje, o conto intitulado Um ponto no círculo, do livro Nove, novena – por 
mim abordado como exemplo de construção abissal em dissertação de mestrado defendida em fins 
dos anos 1980 – revela a crescente, e surpreendente, atualidade da produção osmaniana, à medida 
em que adentramos na realidade virtual. A nossa proposta, portanto, é revisar a nossa leitura deste 
conto à luz de conceitos contemporâneos de criação eletrônica, sobretudo o conceito do “holodeck”. 
Palavra-chave 1: Osman Lins 
Palavra-chave 2: Literatura Eletônica 
Palavra-chave 3: Narrativa especular 
Palavra-chave 4: Holodeck

Joanita Baú de Oliveira (UFPE) A Narrativa Especular em Hipertexto: o caso de Frequently asked 
Questions about “Hypertext”, de Richard Holeton

O presente trabalho aborda a presença da mise en abyme na literatura eletrônica. Enfoca-se, 
especialmente, como a linguagem HTML pode facilitar e propiciar a criação de ficções que se duplicam 
ao infinito. Parte-se do pressuposto que a autotextualidade, enquanto fenômeno que pressupõem a 
conexão de um texto com outros, ganha novos contornos a partir da possibilidade de se construir uma 
narrativa hipertextual, uma vez que o hiperlink permite que se vinculem textos de materialidades 
diversas, promovendo uma rede em forma de rizoma, a-linear, multimídia e interativa. Para tratar 
desse assunto, articulam-se referenciais que abrangem as teorias sobre o hipertexto, a literatura em 
meio digital e a intertextualidade autárquica. Além de uma abordagem teórica, o trabalho contempla 
também uma parte prática, mediante a análise da obra Frequently asked questions about “Hypertext”, 
de Richard Holeton. Em síntese, essa narrativa é construída a partir de nove perguntas frequentes 
(FAQs), disposta em hiperlinks, que tentam explicar os mistérios que envolvem a criação e as críticas 
recebidas por Hypertext, um poema-anagrama, constituído de todas as palavras que podem ser 
formadas a partir das letras do vocábulo hypertext. 
Palavra-chave 1: Mise en abyme 
Palavra-chave 2: Hipertexto 
Palavra-chave 3: Literatura eletrônica

José Eduardo Gonçalves dos Santos  (UFPE) Poesia em Abismo na Literatura Eletrônica de André 
Vallias

As textualidades contemporâneas desafiam o leitor de poesia por sua capacidade de inter-relacionar 
linguagens, de se organizar no campo da porosidade artística: atenuando trocas e toques entre as 
semioses criativas. Nesse espaço, vemos emergir atuações que se utilizam dos códigos computacionais 
para complexificar a linguagem e lançar a literatura à especificidade da arte eletrônica, de modo 
que compilações e estudos acerca do que viria a ser literatura eletrônica se tornam cada vez mais 
frequentes (Cf. ELO. vol. 1, vol. 2, vol. 3; HAYLES, 2009). No Brasil, atuações emergentes em ciberpoesia 
tornam igualmente enriquecedor o campo de discussão e de criação da arte em interface com o 
código computacional. Assim, o trabalho que ora se apresenta, tem por objetivo explorar a atuação 
eletrônica da poesia de André Vallias, este que liberta a literatura do corpo livro e da fronteira 
página (SANTAELLA, 2009) para atuar no ciberespaço, integrando canção, procedimentos visuais 
e movimentos em sua literatura. Compilando suas obras no campo de seu site e da revista Errática, 
Vallias contribui – por um lado – para a democratização da produção literária; por outro, para uma 
ressignificação da concepção de poesia, balançada e revisada com o boom culturalista. Inscrita na 
metáfora do palimpsesto, a poesia de André Vallias aponta para as contribuições da Poesia Concreta, 
sobretudo as de Décio Pignatari, haja vista o procedimento de libertação do verso da página e da 
poesia das formas (CAMPOS, A., CAMPOS, H. PIGNATARI, D. 2006). Logo, partindo de um olhar calcado 
na Intersemiose, este trabalho irá buscar ver como os procedimentos criativos de Vallias lançam sua 
obra ao abismo, ora por meio da integralização entre as artes, ora por meio da inscrição liame entre 
a vanguarda concreta. Observando, ainda, as temáticas centrais dessa produção e o modo de reflexão 
de uma obra que – não rara às vezes – recorre à metalinguagem para se posicionar no lugar de risco 
poético e de rasuras com as novas atuações literárias. 
Palavra-chave 1: Ciberpoesia 
Palavra-chave 2: Abismo 
Palavra-chave 3: André Vallias 
Palavra-chave 4: Intersemiose

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Mariana Caser da Costa (UFF) Viagem ao Porto “numa mirabolância de ilusionista”: literatura e 
outras artes n’A Quinta das Virtudes, de Mário Cláudio

A cidade do Porto figura na obra do escritor português Mário Cláudio não apenas como 
ambientação, mas impõe-se como elemento crucial à compreensão de um texto que se legitima 
como representante da cultura do Norte de Portugal e, como tal, cumpre a função imagética que 
permite a relação intersemiótica e o diálogo entre a literatura e outras formas de arte. Desse modo, 
ao reconstruir textualmente sua cidade natal como tabuleiro (espaço) e peça (agente) de um jogo 
de representações, o artista relativiza verdades e cânones, como o fazer artístico, a cultura e, 
enfim, o homem enquanto ser social. A escrita marioclaudiana, barroca por excelência, revisita a 
memória familiar e a coletiva e, assim, num gesto autorreferente de dobra sobre si, de ocultamentos 
e aparições, coloca-se no cerne dessa discussão desestabilizadora. Em A Quinta das Virtudes, Mário 
Cláudio, ao reconstruir, pela ficção, o percurso de seus ancestrais, faz da Quinta metonímia do 
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Porto e, portanto, de Portugal. Assim, inscreve-se nesse espaço através da ideia derridiana da fita 
dupla, que, neste caso, conjuga a biografia e a arte de que é protagonista. Se, por um lado, ao dar a 
ler a memória de seus antepassados, Mário Cláudio produz, como nos ensina Theresa Abelha, uma 
espécie de biografia deslocada, por outro lado, esse protagonismo ganha tons bastante generosos 
quando, ao tecer A Quinta, o artista convoca para junto de si o produto do trabalho de outras 
mãos: a culinária, a jardinagem e o bordado são exemplos de artes consideradas menores, mas que 
comparecem ao texto de maneira a exaltar questões estéticas não apenas neste romance, mas como 
preocupação fundamental da proposta do artista. Logo, o diálogo entre literatura e outras formas 
de arte se dá, n’A Quinta das Virtudes, de maneira especial em seu oitavo capítulo, denominado “Os 
estrangeiros”, e são as relações interartísticas estabelecidas nesse recorte o que desenvolveremos 
neste trabalho, a partir de leituras críticas da obra do escritor e de peças teóricas relativas ao 
diálogo interartes e à representação. Para tanto, além de outros textos literários marioclaudianos, 
serão visitados, no arcabouço teórico-crítico desta proposta de leitura: artigos das pesquisadoras 
Theresa Abelha, Teresa Cerdeira e Dalva Calvão; de G.E. Lessing, Luiz Costa Lima e Aguinaldo José 
Gonçalves, textos acerca das relações e do diálogo interartísticos e, finalmente, sobre a cultura e as 
reflexões contemporâneas/ neobarrocas, visitaremos as ideias de Linda Hutcheon e Omar Calabrese. 
Com isso, esperamos evidenciar a proposta multidisciplinar da escrita marioclaudiana que, ao 
fazer do texto espaço de convívio entre a narração, a representação, a imagem e o questionamento, 
torna-o também espaço de discussão sobre a existência, assumindo um caráter reflexivo que excede 
o literário para, pela via da arte, atingir o fazer social e o estar no mundo. 
Palavra-chave 1: Mário Cláudio 
Palavra-chave 2: Intersemiótica 
Palavra-chave 3: Diálogo interartes 
Palavra-chave 4: Representação

Josebede Angélica Guilherme da Silva (UFPE) Do Diário à Pintura: Frida Kahlo em abismos

Para se aproximar da obra da artista mexicana Frida Kahlo, faz-se necessário considerá-la como uma 
aplicação do princípio da mise en abyme ou perspectiva abissal. Na esfera da literatura e das artes 
plásticas, a mise en abyme consiste num processo metalinguístico de pluralização especular que 
procura revelar o processo de criação artística. Como em Hamlet, de Shakespeare, há uma dupla ação 
em planos distintos, sendo um primeiro, e maior e um segundo, menor. Na perspectiva de André 
Gide, primeiro a condensar analiticamente os estudos em abismo, a construção abissal é comparada 
à heráldica, em que o segundo brasão é colocado dentro do primeiro para fazer significar-se. Este 
estudo tem como objetivo aprofundar as reflexões críticas e analíticas sobre a escrita de Frida, cuja 
aponta para a pintura de si. Nos valeremos dentre outras, das contribuições teóricas de Lucien 
Dällenbach (1977; 1979), que amplia a perspectiva especular e condensa esse espelhamento como 
alargamento do processo de significação textual. A pintura de Frida é deságue de suas experiências 
pessoais, cujas são detalhadas nas páginas de seu diário, gênero que cria uma forte tensão entre 
documentação e criação, entre ficção e realidade. Incrustrada nessa superfície, visível, sua arte 
se firma pela exposição do corpo marcado pela dor e transposto, como em um espelho, ao plano 
artístico. O deságue se realiza como a imagem no espelho, vivida, detalhada- no diário literário-, 
e plasticizado – nas telas. Parte-se da hipótese de que a instalação dessa narrativa confessa, 
estruturada em abismos, orientou-se pela necessidade de a artista vê-se e ser vista em planos 
distintamente duplicados: de um lado a escrita, o rabisco, a poesia, a vida; do outro a vida pintada, 
a poesia reacendida, o rabisco reescrito, a escrita revelada. Viver a dor e ter marcado o corpo lhe 

foi imposto, e reportá-lo ao plano artístico, escrevê-lo, foi uma forma de multiplicar-se em um 
desdobramento antes de afirmação, para suavizar a mutilação sofrida. Encontrar numa obra o seu 
tema, é esse o plano em que o diálogo intersemiótico entre o diário e a pintura de Frida nos lança. 
Nada estabelece nem mesmo esclarece mais assertivamente todas as proporções desse conjunto que 
é a artista, que é sua obra. É certo que a compreensão dessa duplicação dependerá exclusivamente 
do horizonte temporal e cultural da instância receptora. Por esse viés, o espectador se transfere 
de um plano a outro da obra da artista mexicana, até encontrar o verdadeiro referencial de sua 
obra. Dessa forma, a construção abissal em Frida Kahlo tornou-se um elemento importante para a 
construção da imagem da artista no século XX, e, principalmente, para a compreensão da identidade 
multifacetada -marca do homem moderno - que fortaleceu os liames entre o público da época. 
Palavra-chave 1: Frida Kahlo 
Palavra-chave 2: Mise-em-Abyme 
Palavra-chave 3: Diário 
Palavra-chave 4: Pintura

Bianca Campello Rodrigues Costa (UFPE) O Auto-Retrato Anamórfico de Bento Santiago: uma 
leitura intersemiótica de Dom Casmurro

“Aqui devia ser o meio do livro, mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena, e chego quase ao 
fim do papel, com o melhor da narração por dizer”, declara Bento Santiago no capítulo XCVII de 
Dom Casmurro. Essa assertiva tem chamado a atenção de diversos críticos da obra machadiana, 
como Silviano Santiago (2000) e Abel Carvalho Baptista (2003), os quais propuseram para o 
entrecho leituras baseadas em premissas opostas, leituras as quais resultam, por consequência, 
em percepções diametralmente opostas do todo da obra. Para o primeiro, o desencontro entre o 
meio do livro e o meio da narração é um engodo de um narrador traiçoeiro, cujo principal objetivo 
é convencer o leitor a respeito do caráter dissimulado e traiçoeiro de Capitu; para o segundo, 
uma errata pervertida, que antes evidencia um erro de construção do livro do que a corrige, um 
expediente escandaloso de denúncia da separação entre narração e livro, entre ideia e matéria, 
entre conceito e obra. Sem invalidar essas leituras, este estudo propõe uma nova abordagem para o 
fenômeno do deslocamento do meio da narrativa para fora do meio do livro. Como as linhas que se 
alongam propositadamente, distorcendo a representação dos objetos, apenas perceptíveis quando 
se desloca o espectador para o ponto de visão propositalmente projetado para encontrar sentido na 
imagem, constatamos um alongamento proposital, encetado não por Bento Santiago numa retórica 
acusatória, mas por Machado de Assis, numa reflexão sobre a própria identidade do livro, de seu 
objeto de discurso e de seu objetivo de confecção. A analogia, portanto, conduz-nos diretamente 
a uma correlação entre o uso dessa “errata pensante”, como a intitula Baptista (2003, p. 104), e 
o recurso à anamorfose na pintura. Como fundamentação para tal análise, além da bibliografia 
disponibilizada pelos estudos machadianos dos supracitados especialistas, foram utilizados como 
fontes os estudos desenvolvidos por Alfredo Bosi, Roberto Schwarz (2012) e José Luiz dos Passos 
(2014). Les Perspectives Dépravées T.2 ; Anamorphoses, de Jurgis Baltrušaitis, foi o tomo consultado 
a respeito da anamorfose. Tiveram relevância, ainda, para a leitura aqui proposta as reflexões de 
Roland Barthes (2005) a respeito do processo de escrita do romance, bem como os estudos de 
Gérard Genette (2010) sobre a escrita palimpsestual e de Cecília Almeida Salles (1998 e 2008) sobre 
o processo de elaboração de uma obra de arte. Partindo do princípio de que o próprio Machado 
nos paratextos confeccionados co-mo erratas à sua obra comparava seus romances à pintura de 
caracteres, esperamos, ao fim deste trabalho contribuir com uma nova perspectiva a respeito de sua 
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obra, ampliando a gama de pontos de observação dos estudos machadianos e, quiçá, encontrar um 
ou outro objeto escondido pelas linhas excêntricas de Dom Casmurro. 
Palavra-chave 1: Intersemiose 
Palavra-chave 2: Anamorfose 
Palavra-chave 3: Machado de Assis 
Palavra-chave 4: Dom Casmurro

Ester Suassuna Simões e Ermelinda Maria Araújo Ferreira (UFPE) Leitura Intersemiótica de O 
Mundo do Sertão, de Ariano Suassuna

Ariano Suassuna foi um artista múltiplo. A partir de sua literatura, e em especial de sua poesia, 
criou um universo simbólico em que convivem criações das mais variadas modalidades artísticas. 
O Movimento Armorial, idealizado por Suassuna e lançado oficialmente em 18 de outubro de 
1970 no Recife, propôs a criação de uma arte erudita brasileira baseada nos elementos da nossa 
cultura popular, e tinha como uma de seus objetivos justamente a produção integrada entre as 
diferentes artes. Foi nesse contexto que Suassuna criou as suas iluminogravuras, gênero artístico 
que sintetiza, como sugere o neologismo que o nomeia, pelo menos duas influências importantes: 
as iluminuras medievais e as gravuras populares do Nordeste brasileiro. Trabalho feito em papel 
cartão, cada iluminogravura contém um soneto e suas ilustrações que, criadas originalmente 
numa matriz com tinta nanquim (a exemplo do texto), foram em seguida copiadas em offset para, 
então, serem coloridas a mão por Suassuna. Em 1980, Suassuna publica o primeiro conjunto 
de iluminogravuras, intitulado Dez Sonetos com Mote Alheio. Qualquer análise dessa produção 
do artista paraibano deve passar por questões da intersemiótica. Hoek (2006) faz sua reflexão 
sobre obras que integram texto e imagem a partir de duas perspectivas: a da recepção e a da 
produção. Do ponto de vista da produção é preciso notar que, enquanto o observador percebe 
imagem e texto como simultâneos, o artista, por outro lado, faz uma escolha a partir de um critério 
de sucessão. Seguindo esse critério, Hoek (2006) propõe, então, três classificações. A primeira, 
quando a imagem precede o texto. A segunda, quando o texto precede a imagem, gerando uma 
relação multimedial (em uma única obra) ou transmedial (duas obras diferentes). Por fim, 
quando há simultaneidade – texto e imagem perdem a auto-suficiência criando, a depender da 
relação física existente, um discurso misto ou sincrético. O texto das iluminogravuras precede 
suas ilustrações e não há, em geral, presença de ekphrasis. Única exceção talvez seja na obra “O 
Mundo do Sertão”, em que há referências que sugerem a construção do soneto a partir do brasão 
da família Suassuna, criado por Ariano. É exatamente esse trabalho que foi escolhido para ser 
analisado neste artigo, já que nele constrói-se uma das mais dinâmicas relações texto-imagem 
do conjunto. A análise demonstra que há inicialmente uma relação que se pode chamar de 
multimedial, seguida de outro momento em que ela se caracteriza como transmedial, por exemplo. 
Há também interessante relação entre o que se vê como resultado da ilustração e o que postulava 
a arte heráldica. O próprio texto do soneto evoca imagens pictóricas e sugere desde o início esse 
olhar intersemiótico. Além do já referido texto de Hoek, a leitura de autores como Genette (2010), 
Manguel (2009) e Newton Júnior (1999) foram essenciais para a elaboração do trabalho que aqui 
se apresenta. 
Palavra-chave 1: Iluminogravura 
Palavra-chave 2: Ariano Suassuna 
Palavra-chave 3: Intersemiose

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Ana Carla Vieira Bellon (UERJ) Considerações Introdutórias Sobre os Reflexos do Jogo Espelhado 
entre a Obra Literária e Fotográfica de Charles Lutwidge Dodgson

A obra literária do escritor inglês Charles Lutwidge Dodgson, popularmente conhecido pelo 
seu pseudônimo Lewis Carroll, ganhou o mundo através dos anos. As aventuras de suas Alices 
extrapolaram os limites imagináveis de leituras, releituras e interpretações para além da palavra 
escrita, característica que aponta para a atemporalidade e impossibilidade de esgotamento dos seus 
efeitos de sentido e de suas experiências de leituras. Mas sua obra criativa foi além da literatura, antes 
de se arriscar como escritor literário, Charles foi fotógrafo. Vivenciou a fotografia em seus primórdios 
e deixou vários registros em seus diários sobre a importância que ela tinha para ele. Além do 
amadorismo, Charles fez experimentos de manipulação e narrativa fotográfica em um contexto no qual 
a foto possuía um estatuto de “eternizar” retratos mais fiéis que a pintura. Esta reflexão introdutória e 
breve tem por base um estudo já realizado em torno da presença de uma tradição do modo fantástico 
literário que percorre, dentre outras categorias, o maravilhoso, o nonsense, o surrealismo, o estranho, 
o real maravilhoso, entre outras e uma análise sobre o reflexo do discurso insólito na manifestação 
da identidade/alteridade da protagonista. Ambas as análises, uma monografia e outra dissertação, 
respectivamente, contemplaram tanto Alice in Wonderland (1865) quanto Alice through the looking-
glass (1871). No decorrer destas pesquisas ficou claro: 1) as considerações que envolvem a presença 
do fantástico na obra literária de Lewis Carroll a partir de teorias, inevitavelmente, sistematizadoras/
categorizadoras resultam em um cobertor curto que, “cobrindo a cabeça, descobre os pés e, cobrindo 
os pés, descobre a cabeça”; 2) nenhuma das categorias exploradas servem à compreensão dos efeitos 
de sentido nas obras. Diante disso, surgiu a hipótese de que há uma potência criativa visível permeada 
pelo insólito e que está presente em sua obra artística como um todo, literária e fotográfica. Então é 
possível afirmar dentro desta hipótese que há uma outra: a possibilidade de uma “autotextualidade” 
(Dällenbach, 1979) insólita que se revela no diálogo entre a sua obra fotográfica e literária. Os efeitos 
de sentido insólitos de sua literatura parecem estar presentes em sua fotografia e vice-versa, isto 
também implica afirmar que, para uma maior aproximação da compreensão de sua obra artística como 
um todo e, logo, de seu gesto criativo e seus efeitos, é necessário perceber a intertextualidade imanente 
presente no diálogo intersemiótico entre literatura e fotografia criadas pelo mesmo autor. O diálogo 
entre a obra fotográfica e a literária de Lewis Carroll parece exigir uma reflexão perplexa e desafiadora: 
transgredir a categorização sem ficar “em cima do muro”, mas manter o demônio da perplexidade 
como única moral, conforme nos desafiou Antonie Compagnon (2010, p.256). Desta maneira, interessa 
explorar este jogo de reflexo, “mise en abyme” entre as manifestações artísticas de Carroll. 
Palavra-chave 1: Intersemiótica 
Palavra-chave 2: Insólito 
Palavra-chave 3: Literatura e Fotografia

Ana Luiza Maia Gama Fernandes e Álvaro João Magalhães de Queiroz (UFJF) Quarenta Clics em 
Curitiba – intermidialidade no fotolivro de literatura de Leminski & Pires

Quarenta Clics em Curitiba, publicado em 1976, é um raro, quase sem precedentes, fotolivro de 
literatura brasileira. Realizado colaborativamente por Paulo Leminski e Jack Pires, o exemplar é feito 
de quarenta fotografias de Pires, em preto e branco, “combinadas” a quarenta poemas de Leminski, 
dispostos em páginas soltas de idênticas dimensões (24cm x 24cm). Cada uma das fotografias aparece 
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na página -- que, neste trabalho, chamamos de lâmina -- com um poema, cuja estrutura e proposta 
literária se identifica, estilística e historicamente, com o haicai, gênero poético de origem japonesa. A 
poesia haicai descende de um processo de adaptação cultural milenar -- é a soma da escrita importada 
da China (kanji, escrita chinesa ou ideogramas chineses) e assumida como própria pelo povo japonês, 
à língua japonesa, um misto bem sucedido que resultou numa vasta produção poética criativa. Trata-
se de um poema de dezessete sílabas, com três versos; o primeiro e o terceiro com cinco sílabas, o do 
meio com sete sílabas. Leminski, principal representante da tradição japonesa em língua portuguesa, 
encontra no haicai a principal moldura estético-filosófica para suas criações, o investimento numa 
linguagem coloquial, enxuta, e uma constante preocupação com a captura do instante poético. Na obra 
do poeta, considerado um dos mais criativos e importantes escritores brasileiros da segunda metade 
do século XX, Quarenta Clics é seu único experimento intermidiático com “fotolivro de artista” e sua 
primeira publicação como haicaísta. Contudo, a obra não aparece em qualquer antologia dedicada ao 
gênero “fotolivro”, não é mencionada como projeto de livro de artista (artistic book) em publicações 
especializadas, e é negligenciada pela crítica e historiografia literárias. Pode-se supor que uma das 
razões para tal negligência deve-se à dificuldade metodológica em abordar um fenômeno que não 
se adequa facilmente a perspectivas ortodoxas de teoria e crítica, de um lado, e a análises visuais, 
de fotografia, de outro. Deve estar correta tal suposição. Uma vez que o fotolivro é um complexo 
semiótico de relações entre duas, ou mais, mídias, ou sistemas de signos, são os estudos sobre 
intermidialidade (intermedial studies) o domínio teórico e conceitual considerado mais adequado para 
sua abordagem. O objetivo deste trabalho consiste em apresentar Quarenta Clics em Curitiba como 
um fenômeno de intermidialidade, e como um importante caso de fotolivro de literatura brasileira. 
Conduzimos, paralelamente, uma apresentação histórica sumária de fotolivros de literatura no Brasil; 
em seguida, introduzimos os componentes-chave da obra de Leminski, e sua adequação ao Quarenta 
Clics. Terminamos dedicando alguns parágrafos à análise de certas lâminas, exemplos do “denso 
acoplamento” criado entre poesia verbal (haicai) e fotografia. 
Palavra-chave 1: Quarenta Clics em Curitiba 
Palavra-chave 2: Paulo Leminski 
Palavra-chave 3: Intermidialidade 
Palavra-chave 4: Fotolivro de literatura

Danielle Cristina Mendes Pereira (UFRJ) e Maria Betânia Almeida Pereira (UERJ) Sobre Vestígios 
e Coleções: leitura intersemióticas na obra de Ricardo Lísias

A presença de processos intersemióticos é uma tendência na literatura brasileira contemporânea, 
em meio a construções criativas que estabelecem espaços de diálogo multimodais e compõem 
universos simbólicos desafiantes, em espelhamentos que induzem à reflexão meta-artística. 
Consideramos a obra de Ricardo Lísias como participante desse contexto, com as suas fricções 
entre os textos verbais e visuais, explícitos ou aludidos na narrativa. Dessa forma, interessa-nos 
investigar, muito especialmente em O céu dos suicidas (2012) e Fisiologia da Idade (2015), as inter-
relações entre os modos diversos de imagens, a composição literária, a poética da narrativa e os 
seus sentidos; e compreender como se compõem sequências de imagens verbais e visuais, em 
movimentos justapostos, opostos, paralelos ou similares. Percebemos nas referidas obras a presença 
de elementos de semioses multimodais tecidos em torno da estratégia da provenance (KRESS; 
VAN LEEUWEN, 2001) - “proveniência”, em uma tradução livre – conceito caracterizado como a 
importação de signos de contextos diferentes, para a construção de novos signos e significados em 
contexto também distinto. A partir da apropriação de imagens oriundas de mídias, modos e origens 

as mais variadas, são compostos, pelos recursos gráfico-visuais, textos nos quais se identifica a 
presença de uma tessitura multimodal que conjuga o visual ao verbal, fora da complementação 
e da simples tradução, mas antes inscrita em situações simbólicas que se tensionam, elaborando 
outros sentidos. Nas duas obras, há uma série de imagens oriundas de índices semióticos diversos 
- como histórias em quadrinhos, jornais, tampas de garrafas, selos, fotografias, mídias sociais. Tais 
índices emergem de uma aparente banalidade e levam a uma trajetória que alcança a potência de 
ressignificar as vivências, trazendo à tona dimensões surpreendentes e inesperadas das experiências 
das personagens. Compreendemos tais imagens como vestígios, como grisalha (DIDI-HUBERMAN, 
2014), isto é, como via ápora de presença e ausência, “como matéria agitada pela presença do 
tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2014). Parece-nos que esses vestígios são recolhidos como resíduos, 
portanto, e conformados como figuras de latência através da alusão à imagem do colecionador, 
presente em ambos os textos, e que podemos alinhar ao pensamento benjaminiano (BENJAMIN, 
1994), no que se refere ao artista como colecionador que desliga o objeto de todas as suas funções 
para convertê-lo em puro desejo subjetivo, e que tenta compreender (também no sentido de 
abarcar), em sua ânsia, sentidos para a sua existência na pulsão de possuidor e organizador. Nessa 
direção, refletiremos, ainda, sobre as maneiras pelas quais as imagens articulam-se simbolicamente 
como signos catalisadores de reflexões sobre a memória, a subjetividade, as relações e os afetos das 
personagens e dos narradores protagonistas nas obras referidas. 
Palavra-chave 1: Intersemiose 
Palavra-chave 2: Literatura e imagem 
Palavra-chave 3: subjetividade 
Palavra-chave 4: Provenance

Virgínia Gil Araujo (UNIFESP) Ampliar a Realidade? Diálogos entre literatura, cinema e poesia 
visual de Antonio Manuel, em processo

O diálogo entre o cinema de Antonioni e a literatura de Julio Cortázar é assumido como um 
emblema da produção fotográfica e audiovisual das décadas de 60 e 70, produção que sugere 
o desenvolvimento de uma linguagem como corpo empenhada em uma mirada crítica dos 
acontecimentos e que podemos compreendê-la como produção de uma geração influenciada pelo 
filme Blow-Up. As poéticas vanguardistas Dadaístas, Surrealistas que, em parte, se fragmentariam no 
advento da Arte Pop e dos conceitualismos na América Latina e, especialmente, durante a ditadura 
civil e militar que se implantou no Brasil com o Golpe de 1964, recrudescendo a partir de 1968, 
fundamentam a revisão crítica da realidade. Para tanto, perguntamos se ainda devemos ampliar o 
real. Por suas características intrínsecas como meio popularizado e de inserção social, a produção 
editorial, fotográfica e cinematográfica implicou uma forte experiência de realismo crítico. Houve a 
proliferação de uma política da arte, a arte como vida, em face à repressão e à violência aos corpos 
nos protestos nas ruas, que se estenderam depois de Maio de 1968 em Paris às cidades da América. 
Como resultantes desta confluência de elementos que se encontram na arte desde o Dadaísmo 
e o Surrealismo, bem como do fotojornalismo e de elementos caros à cultura de massa, como a 
sexualidade, o erotismo, a música e a dramaturgia, analisarei um objeto híbrido - o painel em silk-
screen Repressão outra vez: Eis o saldo(1968) de Antonio Manuel, sua relação com o filme Blow-
Up de Antonioni que, por sua vez, dialoga com o conto “Las Babas del Diablo” de Júlio Cortázar. O 
objetivo é problematizar a imagem fotográfica conotada ao código realista. A análise das imagens 
buscará uma revisão crítica do caráter documental da linguagem fotográfica, colocando em xeque 
a existência de algumas modalidades de representação forjadas no século XIX e ainda em vigor nos 
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dias de hoje. A construção de novas narrativas como desejo de corrigir a realidade manipulada pelas 
mídias elege a montagem e a cor como estratégia comum às poéticas visuais das neovanguardas. 
Palavra-chave 1: Imagem fotográfica 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Antonio Manuel 
Palavra-chave 4: Blow-Up

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7

Simone Maria Ruthner (UERJ) As Narrativas Metamusicais de E. T. A. Hoffmann: um estudo da 
écfrase musical no conto Rat Krespel ou o Canto de Antonia

O que une o canto de Antônia às malhas do Conselheiro Krespel? Qual o mistério do violino de 
Cremona? Partindo da afirmação de Klaus Günzel (1979), segundo a qual foi através da música 
que E.T.A. Hoffmann (1776-1822) se tornou escritor, neste ensaio nos propomos a investigar a 
incorporação desta potência criativa em suas narrativas. Objeto de nossa análise será o conto “Rat 
Krespel” [O Conselheiro Krespel], escrito por Hoffmann há 200 anos e republicado em 1819 na 
coletânea “Die Serapionsbrüder” [Os irmãos de Serapião]. Nela os protagonistas analisam as próprias 
produções literárias à luz do Princípio Serapiôntico, uma teoria especular que traz na sua essência 
o princípio da écfrase. Jens Schröter (2011), Siglind Bruhn (2008) e William Kumbier (2001) são 
os teóricos que articulam as noções de intermidialidade de Clüver e Rajewski, oferecendo novas 
perspectivas para os estudos interartes e atualizando as noções de écfrase. Suas teorias iluminam a 
exploração musical dos procedimentos ecfrásticos adotados pelo autor e revelam um caminho para o 
estudo de uma arte metamimética, com Hoffmann, a arte de criar narrativas metamusicais. 
Palavra-chave 1: E.T.A. Hoffmann 
Palavra-chave 2: Conselheiro Krespel 
Palavra-chave 3: Écfrase 
Palavra-chave 4: Música e Literatura

Olga Valeska Soares Coelho (CEFET-MG) Os Espelhos do Fauno: uma análise semiótica do ballet 
L’Après-midi d’un Faune inspirado na poesia de Mallarmé

Segundo a pesquisadora Lúcia Santaella (2001), a dança se constitui como uma linguagem bastante 
complexa já que representa a junção das matrizes da própria linguagem e pensamento, tais como 
a sonora, a visual e a verbal. Para a autora, a dança e sua sucessão de movimentos expressa uma 
narrativa que integra também varias submatrizes no instante de sua execução. Assim, a dança só 
pode ser tratada tendo em vista uma pluralidade de linguagens radicalmete heterogêneas, pois é uma 
produção artítica que, no final das contas, constitui-se sempre como o resultado da conspiração entre 
vários textos, linguagens e signos. É uma forma de arte, em si mesma, heterogênea e coletiva, além de 
ser a tradução de algo sempre anterior a ela mesma. Escolhi como objeto de minha análise, o ballet 
“L”Après-midi d”un Faune”, coreografado por Vaslav Nijinsky a partir da “sinfonia poética” de Claude 
Debussy, “Prelude à l”après-midi d”un faune”. Essa peça estreou em Paris em 29 de maio de 1912, 
com Nijinsky dançando o papel do Fauno. Tanto a coreografia quanto a sinfonia foram inspirados no 
poema de Stephane Malarmé, de mesmo título. Assim, essa coreografia traduz para a linguagem da 

dança, o poema de Mallarmé dialogando também com a tradução semiótica de Debussy do mesmo 
poema. Como recorte específico de análise, selecionei um trecho do filme, “Nijinski: uma história real”, 
baseado no diário publicado pela esposa desse bailarino. Ora, sabemos que a dança é um espetáculo 
que, como o teatro e a perfórmance, acontece no palco, diante do olhar do espectador. Diferente disso, 
quando veiculada em um filme, a dança traz a marca de três temporalidades distintas: o presente 
da apresentação cênica, o presente da edição fílmica e o presente da exibição. Após receber um 
tratamento audivisual, a dança, dessa forma, deve ser pensada como um outro gênero textual: a “dança 
filmada”, gênero que envolve, por definição, um processo tradutório entre os códigos linguísticos da 
dança e a linguagem fílmica. Ora, se o trecho do filme que tomei como base para o meu trabalho já é 
a tradução semiótica de um texto escrito, ou seja, o diário atribuido a Nijinski, ele também pode ser 
pensado como uma tradução da coreografia original produzida pelo próprio Nijinski, inspirada no 
poema de Mallarmé e no Prelúdio de Debussy. Observa-se assim, um labirinto complexo de espelhos 
sucessivos que poderiam ser analisados de infinitas maneiras. De qualquer forma, todo processo de 
semiose não poderia ser pensado como um jogo infinito de espelhos postos em abismo? 
Palavra-chave 1: Mise in abyme 
Palavra-chave 2: Semiótica 
Palavra-chave 3: Tradução 
Palavra-chave 4: Dança

Leonardo Augusto Bora (UFRJ) Quando o Carnaval Carioca Devorou “O Rei da Vela”

No carnaval de 2002, a escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense, sob o comando artístico 
da carnavalesca Rosa Magalhães (filha dos escritores Raimundo Magalhães Júnior e Lúcia Benedetti), 
levou para a Passarela do Samba um enredo bastante sofisticado sobre a antropofagia cultural. 
Intitulada “Goytacazes: Tupi or not Tupi, in a South American Way!”, a narrativa começava com 
a tradução alegórica das cartas dos cronistas André Thevet, Jean de Léry e Hans Staden, passava 
pelo romantismo alencariano (e pela associação entre o canibalismo e o signo onça, presente em 
“O Guarani”), deglutia o “Manifesto Antropófago” de Oswald de Andrade (em estreito diálogo com 
as telas de Tarsila do Amaral) e, por fim, apresentava aos espectadores a “geleia geral” tropicalista 
– a chamada “neoantropofagia”. Nessa última parte da apresentação, misturavam-se as canções de 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, o filme “Macunaíma”, protagonizado por Grande Otelo, a redescoberta 
dos musicais de Carmen Miranda (“Pequena Notável” e “Brazilian Bombshell”) e a montagem da peça 
“O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade, dirigida por José Celso Martinez Corrêa, em 1967 – montagem 
esta que, segundo os relatos de Caetano Veloso na autobiografia “Verdade Tropical”, serviu como um 
dos estopins (juntamente com as criações de Hélio Oiticica e com a exibição de “Terra em Transe”, 
expoente do Cinema Novo) para a explosão da Tropicália. Observando tal caldeirão de referências 
e desdobramentos intersemióticos, o que se pretende, neste trabalho, é levantar questionamentos 
sobre as estratégias narrativas utilizadas pela autora Rosa Magalhães ao propor o diálogo entre o texto 
oswaldiano de “O Rei da Vela” e demais manifestações artísticas, como as canções tropicalistas, as 
películas de Glauber Rocha e de Joaquim Pedro de Andrade, as hollywoodianas aparições de Carmen 
Miranda, num contexto popular e anticanônico por excelência. Mais do que isso, pretende-se pensar 
o lugar do carnaval carioca (e do desfile das escolas de samba, em específico) no cenário artístico 
nacional. Evento multifacetado que articula os mais diferentes agentes em torno das agremiações, 
um desfile de escola de samba pode ser compreendido enquanto “obra de arte total” (o wagneriano 
conceito de gesamtkunstwerk), conforme o proposto por pesquisadores como Isaac Caetano Montes, 
na esteira do que sugere Silviano Santiago para a compreensão da Semana de 22. Refletir acerca dos 
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complexos diálogos interartes observáveis no interior de uma apresentação carnavalesca (a articulação 
entre música, dança, artes plásticas, literatura, cinema, artes cênicas, etc.), espécie de “ópera popular” 
(segundo a célebre proposição de Joãosinho Trinta), muito pode contribuir para que os limites do texto 
escrito sejam relativizados. Nesse ponto, a obra de Rosa Magalhães, marcada pela experimentação 
narrativa e pela não-facilitação dos discursos, pode ser uma peça-chave. Do diálogo foliônico entre 
Oswald de Andrade e demais manifestações artísticas podem brotar novas e instigantes antropofagias. 
Palavra-chave 1: intersemiose  
Palavra-chave 2: carnaval 
Palavra-chave 3: interartes 
Palavra-chave 4: antropofagia

45
Naturalismo E Naturalismos: Literatura E Outras Mani-
festações

Coordenadores: 
Vanessa Costa e Silva Schmitt (UFRGS) 
Haroldo Ceravolo Sereza (USP) 
Maristela Gonçalves Sousa Machado (UFPEL)

RESUMO: O Naturalismo do século XIX, estética que possui estreitos laços com o realismo do qual 

se origina, mas que dele se mantém independente, torna-se, a partir de sua difusão pelo mundo, um 

modelo capaz de influenciar a literatura e outras manifestações artísticas para muito além de seu 

período histórico. A vaga naturalista deu origem a métodos de pesquisa e criação, bem como a formas de 

expressão que foram sistematicamente retomadas por escritores ao longo do século XX, mas não apenas 

por eles. Sua forma de abordar a realidade como elemento constitutivo da obra de arte influenciará 

pintores, fotógrafos, cineastas e autores de novela. Flora Süssekind, ao analisar o romance brasileiro, 

refere-se a vagas naturalistas nos anos 1930 e 1970 a manifestar-se no Romance de Trinta e no Romance 

Reportagem. A própria Flora apontará, em “Desterritorialização e forma literária - Literatura brasileira 

contemporânea e experiência urbana”, a “escrita para-jornalística” e de “catalogação patológico-criminal” 

de Ferréz, Dráuzio Varella e Paulo Lins nos anos 2000 como uma retomada de características centrais 

da produção literária naturalista. Süssekind, como já fizera em Tal país, qual romance?, opõe-se a esse 

movimento, mas o registro dessa nova onda naturalista é representativa, justamente, da força da ficção 

de inspiração naturalista. O desejo de expressar um aspecto da realidade, a primazia dada à descrição 

de conflitos sociais, o racismo (na virada do século XX para o XXI narrados também sob o ângulo de 

escritores negros e militantes), o desejo de documentar situações não vividas pelo leitor hipotético 

constituem elementos desse pacto de leitura que se renova: o leitor encontra obras que se posicionam 

como retratos e debates que dialogam com o tempo imediato e que sugerem tomadas de posição sobre 

violências e situações quotidianas. O elemento extraliterário é um componente central da obra, e a busca 

por verossimilhança decorre tanto do discurso da experiência pessoal quanto da pesquisa científica 

(nesse momento, das ciências humanas) ou jornalística. Por outro lado, estudos de pesquisadores ao 

redor do mundo sobre a influência da obra literária de Émile Zola apontam a permanência e a adaptação 

do modelo que o consagrou em países tão distantes culturalmente da França quanto o Japão e a Coreia, 

além de repercussões no cinema, seja por meio de releituras de obras dos escritores naturalistas, seja 

por meio da adoção, pelos autores cinematográficos, de métodos e formas criadas pelos escritores. 

No caso brasileiro, é inevitável pensar em Nelson Pereira dos Santos e sua adaptação de Vidas secas, 

em Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), de Hector Babenco, também diretor de Carandiru, ou 

de O invasor (2001), de Beto Brant. Ao não recusar o paralelo entre o escritor e o fotógrafo que lhe é 

frequentemente atribuído pela crítica, o escritor naturalista do século XIX “ ou aquele que retoma seus 

métodos nos século XX e XXI “ estabelece um diálogo direto com a fotografia e com o cinema. Essa relação 

foi percebida, de forma negativa, por Machado de Assis, quando a fotografia ainda era uma técnica 

incipiente e o romance naturalista não havia se implantado entre nós. Escrevendo sobre O primo Basílio, 

Machado afirma ainda que, até então, “não se conhecia em nosso idioma aquela reprodução fotográfica e 

servil das cousas mínimas e ignóbeis”. Graciliano Ramos, por outro lado, aceitará este rótulo, defendendo, 

no texto “O fator econômico no romance brasileiro”, métodos de aproximação com a realidade análogos 

à fotografia: “Com certeza os nossos autores dirão que não desejam ser fotógrafos, não têm o intuito de 

reproduzir com fidelidade o que se passa na vida. Mas então por que põem nomes de gente nas suas 

ideias, por que as vestem, fazem que elas andem e falem, tenham alegrias e dores?” Para o filósofo francês 

Jacques Rancière, a literatura naturalista, ao abolir hierarquias e criar obras de arte que não respeitavam 

a organização até então vigente, criou, por meio do “efeito de realidade”, o “efeito de igualdade”. Esse 

efeito de igualdade está diretamente ligado, para ele, à possibilidade de associação livre de imagens: 

Rancière apontará, inspirado em Adorno, que a literatura que privilegia o descrever sobre o narrar 

permite que o “aristocrático emprego da ação” seja “bloqueado pela democrática coleção desordenada 

de imagens”. O propósito desse Simpósio Temático é, justamente, pôr em discussão a prosa naturalista 

(ou realista-naturalista) do século XIX, no exterior e no Brasil, estabelecendo diálogos que permitam 

analisar suas derivas tanto na literatura quanto em outras artes, especialmente as visuais, estabelecendo 

um percurso interpretativo que não se esgota nas obras dos irmãos Goncourt, de Émile Zola, de Eça de 

Queiroz, de Aluísio Azevedo ou naquela de outros escritores da mesma corrente menos reconhecidos. 

Ao contrário, a expressão naturalista, bem como o alicerce estético-científico que a define, reinventa-se 

ao longo do século, provocando e instigando o leitor, renovando-se em sua forma e abrindo caminhos e 

espaços para novas manifestações estéticas e culturais da realidade. 

PALAVRAS-CHAVE: realismo – naturalismo; literatura; cinema; século XIX.
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PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Renata Ferreira Vieira (UERJ) Os naturalismos de Figueiredo Pimentel em O aborto e Um canalha

Na versão da historiografia tradicional sobre o naturalismo no Brasil, os romances são lidos como 
cópias (às vezes mal sucedidas) dos romances experimentais do escritor francês Émile Zola (1840 
– 1902) (MENDES, 2006a). Desse ponto de vista, o naturalismo no Brasil, dissociado do conjunto 
de circunstâncias modernizantes da época – como a crise do regime escravocrata e patriarcal, a 
disseminação do pensamento materialista, as campanhas pela abolição e pela república (MELLO, 
2007) –, foi um movimento imposto pelos modismos da literatura francesa, sendo mal assimilado 
pelos escritores nacionais (PEREIRA, 1988). Embora a leitura da crítica canônica tenha sido legitimada 
pelos manuais de ensino de literatura a partir do século XX, na década de 1890 as leituras dos homens 
de letras sobre as ficções naturalistas eram mais complexas e abrangentes, indicando o caráter 
multifacetado e paradoxal do naturalismo. Entre os leitores dos romances naturalistas do final do 
século XIX, encontravam-se nomes de críticos renomados da imprensa, como José Veríssimo (1857– 
1916), Araripe Júnior (1848 – 1911), Silvio Romero (1851 – 1914), Valentim Magalhães (1859 – 1903) 
e Artur Azevedo (1855 – 1908), assim como outros articulistas fora da tradição crítica. Nas leituras 
desses intelectuais, o naturalismo era uma estética nada uniforme, compreendendo uma gama de 
significados que expandiam a concepção de “romance científico? a partir do modelo do naturalismo de 
Zola. Em 1889, no artigo ‘O Romance Naturalista no Brasil’, Veríssimo sugere a ideia de ‘naturalismos’ 
na arte literária, ao comentar, a seu ver, a “embaraçosa declaração” de Aluísio de Azevedo, no 
prefácio do romance O homem (1887), de que o naturalismo continha “ideias bem claras e seguras” 
(VERÍSSIMO, 1977). Segundo Veríssimo, a recepção crítica não tinha certeza absoluta da definição 
do naturalismo no “mundo literário”, pois havia uma diversidade de estilos e autores naturalistas 
atuantes na época, que circulavam nas leituras dos críticos e dos leitores comuns (VERÍSSIMO, 1977). 
A consideração à dispersão de sentidos e significados atribuídos ao naturalismo pela crítica literária 
do final do século XIX nos ajuda a perceber os vários subgêneros e modos de execução da estética. 
Para a historiografia tradicional só interessou a leitura via naturalismo científico, relegando para 
lugares periféricos outros subgêneros da estética, como o irônico e satírico, o banal e o (rechaçado) 
pornográfico. Não encontrando lugar na historiografia, as outras modalidades do naturalismo foram 
excluídas e apagadas da memória coletiva. É nessa condição que se encontram, nos dias atuais, os 
romances do escritor fluminense Alberto Figueiredo Pimentel (1869 – 1914), O aborto, publicado pela 
Livraria do Povo em 1893, e Um canalha, pela Laemmert em 1895, respectivamente relacionados às 
acepções do naturalismo como “pornografia” e como “estética da banalidade”. Motivado pelo interesse 
de escrever a história do escritor Figueiredo Pimentel como autor de romances naturalistas, este 
trabalho tem como objetivo apresentar a trajetória desse escritor naturalista brasileiro esquecido 
e as primeiras recepções de O aborto e Um canalha pelos homens de letras – escritores, críticos e 
editores – e pelo leitor comum, adotando uma concepção ampliada de naturalismo e atentando para 
seus variados subgêneros e modos de execução (BAGULEY, 1990). BIBLIOGRAFIA: BAGULEY, David. 
Naturalist fiction. The entropic vision. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. MELLO, Maria 
Tereza Chaves de. A república consentida: cultura democrática e científica do final do Império. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2007. MENDES, Leonardo. As qualidades da incorreção: o romance naturalista no 

Brasil. In: MELLO, Celina Maria Moreira de; CATHARINA, Pedro Paulo Garcia Ferreira (Org.). Crítica 
e movimentos estéticos: configurações discursivas do campo literário. Rio de Janeiro: Sette Letras, 
2006a. p. 137-165. PEREIRA, Lucia Miguel. Prosa de ficção (de 1870 a 1920): história da literatura 
brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 1988. PIMENTEL, Alberto Figueiredo. O aborto. Rio de Janeiro: 
Livraria do Povo: Quaresma &Comp., 1893. ______. Um canalha. Rio de Janeiro: Livraria Laemmert, 1895. 
VERÍSSIMO, José. Teoria, crítica e história literária. Seleção e apresentação de João Alexandre Barbosa. 
São Paulo: Edusp, 1977. 
Palavra-chave 1: Figueiredo Pimentel 
Palavra-chave 2: Naturalismos 
Palavra-chave 3: Historiografia

Zadig Mariano Figueira Gama (UFRJ) Visibilidade e visualidade de Sœur Philomène (1861) no 
campo literário francês e brasileiro

Com o advento da Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional, ferramenta que permite 
consultar o acervo de jornais e revistas da FBN, foi possível obter, em pesquisa realizada nos anos de 
2014 e 2015, informações relevantes sobre a primeira circulação em solo brasileiro da obra dos irmãos 
Edmond e Jules de Goncourt, escritores naturalistas e foco do interesse deste trabalho. Dentre as obras 
literárias dos irmãos Goncourt de que se tem notícia no campo literário brasileiro, Sœur Philomène 
(1861) se destaca como aquela de maior vulto, aparecendo tanto em notícias sobre sua recepção e 
circulação na Europa, quanto traduzida na seção folhetim e em livro, em grande parte do país. Esse 
fato suscitou questionamentos sobre a causa de tamanho sucesso no Brasil, fazendo-se necessário 
apurar as informações acerca da circulação e recepção desse romance também na França, isto é, 
desde sua gênese. Na atual fase de pesquisa, propomos uma abordagem comparativa da recepção 
e circulação do romance Sœur Philomène na França e no Brasil, objetivando reconstituir parte da 
historiografia literária que concerne a esse romance e suas relações com a estética naturalista, sob a 
ótica da dinâmica das práticas literárias em um cenário transnacional. Dentre os diferentes momentos 
de circulação desse romance, destacamos aqui o ano de 1887 e os anos subsequentes, quando Sœur 
Philomène ganhou uma ressignificação pela adaptação e montagem no teatro francês por André 
Antoine e sua trupe, sendo associada aos modos e modelos naturalistas já reconhecidos pelo público e 
pela crítica. A fim de trazer para a discussão que valores estéticos, traços estilísticos foram destacados 
e/ou atribuídos pela imprensa a Sœur Philomène e qual foi a atuação dos mediadores culturais e 
que valores estéticos defendiam na promoção desse romance na França e no Brasil, atentamos para 
as instâncias de mediação e os mecanismos pelos quais os campos literários francês e brasileiro 
reconheceram e acolheram esse romance, desde a sua primeira impressão, em 1861, até 1914, 
com o fim do longo século XIX. À luz do conceito de transferência cultural e da noção de mediador 
(ESPAGNE, 2013), colocamos em perspectiva as informações encontradas em jornais e revistas de 
ambos os países, sob o viés da sociologia da cultura (BOURDIEU, 1994, 1992) e da sociodiscursividade 
(MAINGUENEAU, 2004), que articulam a ampla percepção da literatura e de seus valores estéticos pela 
imprensa da época com os modos e modelos literários que integraram os campos literários francês e 
brasileiro no período em questão (BAGULEY, 1995; BECKER, 2011). 
Palavra-chave 1: Irmãos Goncourt 
Palavra-chave 2: Sœur Philomène 
Palavra-chave 3: Naturalismo 
Palavra-chave 4: Transferência cultural
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Vanessa Costa e Silva Schmitt (UFRGS) Chagas abertas em Sœur Philomène (1861) dos irmãos 
Goncourt: curativos da alma e da carne no romance naturalista francês

Durante séculos considerado como um sítio de acolhida de viajantes, de miseráveis e de excluídos, 
seguidamente visto como um simples morredouro, onde os enfermos e débeis desprovidos de bens 
aguardavam resignadamente a unção derradeira, o hospital pré-revolucionário francês guardará 
pouca semelhança com o seu equivalente do século XIX. Na Paris de 1860, entende-se o hospital 
como o local mesmo de exercício da célebre clínica francesa, dissociado da condição de depósito 
humano geralmente a ele atribuída antes da Revolução Francesa. Nele, travam-se batalhas diárias 
não somente pela recuperação dos pacientes — ainda que esses consistam, essencialmente, de 
desfavorecidos — mas também pela sanidade física e mental do corpo clínico, permanentemente 
exposto ao sofrimento alheio. Motivados pelo sucesso alcançado por Flaubert com sua Bovary em 
1856, Edmond e Jules de Goncourt concebem também eles uma nova estética, embora o façam, num 
primeiro momento, timidamente. Pródromo do Naturalismo, Sœur Philomène (1861) traz a intriga 
do romance para dentro do hospital, onde técnica, doença e sensibilidade são oferecidos cruamente 
a um leitor atônito — e talvez enojado — diante de tal cenário, tido como vil e degradante. A partir 
de um viés sócio-histórico, nossa análise ancorar-se-á em três pontos essenciais: inicialmente, 
propomo-nos a examinar a importância dessa instituição, onde coabitam patologia, miséria e 
morte, na economia do romance. Na sequência, tentaremos compreender como, em uma dimensão 
teológica, metafórica e poética, os curativos preparados pelas irmãs de caridade podem aliviar 
as chagas humanas. Por fim, procuraremos analisar as relações entre secularização, caridade 
e medicina, perguntando-nos se outras personagens como a religiosa Philomène seriam ainda 
possíveis nas assépticas instituições hospitalares da era pós-haussmaniana, em molduras outras que 
esta das primícias naturalistas. 
Palavra-chave 1: Goncourt 
Palavra-chave 2: Soeur Philomène 
Palavra-chave 3: Medicina (História) 
Palavra-chave 4: Naturalismo

TARDE [14:30|16:30] SESSÃO 2

Maristela Sanches Bizarro (USP) Figurações da prostituta no romance brasileiro na década de 
30: um olhar para a obra de Amando Fontes.

Este é um artigo que pretende refletir sobre a construção imagética da mulher nos registro literário 
na década de 30, por meio das obras de Amando Fontes. Os textos de Fontes permitem pensar as 
representações do desvalimento de um Brasil subdesenvolvido e moralmente conservador, tema 
recorrente no romance dos anos 30. Em “Os Corumbas” (1933) as mazelas sociais e morais vividas 
por uma família de migrantes culminam na mercantilização do corpo das mulheres jovens. “Rua 
do Siriri” (1937) registra o cotidiano das meretrizes, para as quais o desvalimento final configura 
doença e morte. A análise procura estabelecer quais os pontos de intersecção entre as duas obras e 
em que medida a temática da prostituição confere continuidade entre os dois romances, cuja incursão 
documental perfaz parte da memória coletiva do Brasil nesse período. 
Palavra-chave 1: Amando Fontes 
Palavra-chave 2: Prostituição 
Palavra-chave 3: Romance de 1930 
Palavra-chave 4: Sociedade

Milton Aníbal Murcia Robles (UFRR) A construção identitária do hondurenho pobre no romance 
Prisión verde, de Ramón Amaya Amador

Vivemos em um mundo heterogêneo onde existem muitas diferenças que permite nos identificar; 
nele cada pessoa de acordo com as circunstancias se assume como parte de um grupo específico. 
Por essa razão historicamente, a identidade tem sido um elemento essencial na vida do ser humano, 
desde que se é homem, mulher, europeu, americano, asiático, branco, negro, ou moreno; sempre se 
busca uma origem e qualquer diferença, seja real ou criada, é motivo suficiente para se identificar 
como sendo pertencente a um grupo e não a outro. Dentro dos critérios que permitem a uma pessoa 
ou grupo se diferenciarem de outro, se encontra a nacionalidade, isto é, o fato de alguém se identificar 
por pertencer a uma determinada nação. O aspecto nacional frequentemente inclui outros elementos 
identitários como língua, religião, raça, vestuário, música, ou comida, que fazem sentir diferente a 
pessoa de qualquer país até dos habitantes do país mais próximo. Destes elementos, a língua ocupa 
um lugar relevante na identificação de um indivíduo, isto porque ela querendo ou não, permite 
se definir como eu ou como o outro através da diferença. Pode-se afirmar que a língua em muitos 
momentos é um elemento pelo qual é possível determinar a origem social, geográfica ou cultural 
de um individuo. Honduras compartilha a língua espanhola com mais de vinte países e não se pode 
dizer que esse idioma faz parte somente de sua identidade. Esse mesmo idioma apresenta em cada 
país da América hispânica traços próprios que permitem distinguir um falante de um país de outro. 
Assim, considerando que língua é identidade, que há elementos da língua que são comuns à maioria 
das pessoas dessa comunidade imaginada e que a literatura mostra direta ou indiretamente nos 
seus personagens a realidade de um país, proponho estudo intitulado “A construção identitária do 
hondurenho pobre no romance Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador”. Esta obra é considerada a 
melhor de Amaya Amador, narrador e jornalista hondurenho que dedicou sua vida y sua obra literária 
para mudar a realidade nacional, especialmente a desigualdade social que provoca a morte de uns 
e da grandes riquezas a outros. O estudo em questão tem como objetivo geral analisar a construção 
da identidade do hondurenho pobre nessa obra, focalizando uma discussão sobre a fala hondurenha 
actual descrita pelos pesquisadores e a fala dos personagens do romance. Dentro da fala o ponto de 
interesse é a variaçao morfosintatica mais especificamente o uso do pronome vos¨ ao invés de tú, 
fenômeno que é extendido em todas as regiões e classes do país. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
onde se discute a relação entre identidade, identidade nacional, língua, diferença, voseo, e identidade 
hondurenha, com base principalmente nos autores Stuart Hall(2011), Benedict Anderson (2005), Erick 
Hobswawm(1990), Marvin Baranhona(1991), Jonh Lipsky(1990), Longino Becerra (1974). 
Palavra-chave 1: Identidade 
Palavra-chave 2: Identidade Hondurenha 
Palavra-chave 3: Voseo 
Palavra-chave 4: Ramón Amaya Amador

Simone Rossinetti Rufinoni (USP) À sombra da casa-grande: patriarcado, ressentimento e 
loucura em Fogo Morto

Em Fogo morto, de José Lins do Rego, a casa-grande paira como presença sufocante: domina a narrativa 
no sentido objetivo e metafórico. Se, por um lado, todo espaço externo, o mundo do casebre do 
agregado mestre José Amaro ou a vila onde atua o capitão Vitorino, estão sujeitos à ordem patriarcal, 
ao engenho de fogo morto e aos caprichos de seus moradores, por outro, a grande propriedade 
agoniza. O desejo de autonomia dos homens pobres, evidenciado pelo afã da palavra, choca-se com 
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a inexistência do espaço público, esfera da polis, local por excelência da manifestação da liberdade. 
Apesar do traçado introspectivo, tessitura por meio da qual o conflito internalizado se desvela e se 
desdobra, a concretude das relações sociais tolhe os impulsos de independência – práxis e discurso 
– submetendo-os às mesmas e velhas relações de compadrio e ao poder do pater famílias. Assim, de 
modos diversos, tanto o polo da dependência, marcado pelas tentativas falhadas de emancipação; 
quanto pólo do poder, aferrado ao apego à aristocracia rural ruinosa, estarão sujeitos ora à 
manifestação do ressentimento, ora aos modos da loucura, formalmente configurados. 
Palavra-chave 1: José Lins do Rego 
Palavra-chave 2: Patriarcado 
Palavra-chave 3: Loucura 
Palavra-chave 4: Romance

Haroldo Ceravolo Sereza (USP) A escola naturalista-realista: O Ateneu, O coruja e Doidinho

Doidinho, de José Lins do Rego, trata do período de internato de Carlos de Melo, protagonista dos 
romances do ciclo da cana-de-açúcar. Ao fim de Menino de Engenho, romance que o antecede, sua 
inspiração é explicitada: “Aquele Sérgio, de Raul Pompeia, entrava no internato de cabelos grandes e 
com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não: era sabendo de tudo, era adiantado nos anos, 
que ia atravessar as portas do meu colégio”. O correr de Doidinho, entretanto, apresenta Coruja, amigo 
de Carlos de Melo, sugerindo outra aproximação a ser explorada: a do romance O Coruja, de Aluísio 
Azedo. Os três romances têm em comum entrechos que expõem com o ambiente fechado da escola 
reproduz, de modo especialmente traumático, as relações patriarcais da sociedade brasileira. Como as 
representações das escolas se aproximam e onde se distanciam? Como José Lins se apropria da forma e 
da temática para construir seu internato? 
Palavra-chave 1: Escola 
Palavra-chave 2: Naturalismo 
Palavra-chave 3: Realismo 
Palavra-chave 4: Romance de 1930

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Eduardo dos Anjos Maia Dias (UFBA) Luigi Pirandello: o filho do caos transitando fluidicamente 
entre os gêneros artísticos

Esta comunicação busca revisitar parte do processo criativo do escritor italiano Luigi Pirandello - 
que ora sofreu influência do verismo, ora do decadentismo - evidenciando sua capacidade artística 
ao transitar por variados gêneros literários: lírico, narrativo e dramático e gêneros artísticos: teatro 
e cinema; entre o final do século XIX e início do século XX. Alguns ensaios do artista, a exemplo 
do L’umorismo e Arte e Ciência, também serão abordados no intuito de se fazer compreender 
melhor a dinâmica narrativa e amalgâmica que ocorre entre as suas obras. Num primeiro momento, 
pretendo fazer uma análise da produção literária de Luigi Pirandello, que inclui vários gêneros: o 
lírico, revelado pelas suas poesias juvenis; o narrativo, com suas novelas e romances e o dramático, 
através do seu teatro que o tornou popularmente e academicamente reconhecido. Evidenciarei , 
particularmente um aspecto recorrente na obra do escritor agrigentino: o fluxo de personagens 

de um gênero para outro. De fato, constata-se, ao analisar toda a obra literária pirandelliana, que 
nas próprias novelas já existe todo o aparato humano que, em sua vasta complexidade, sustenta a 
construção dos personagens e suas respectivas questões existenciais retratadas, posteriormente, 
em seu teatro. A diversificada atuação de Pirandello sobre questões de seu tempo, operando não 
somente como ficcionista, mas também como pensador e crítico de arte, também fará parte desta 
abordagem. No que diz respeito a Pirandello pensador, o ensaio sobre o “L’umorismo”, publicado 
em 1908 e revisitado e republicado em 1920 - que resume uma possível estética pirandelliana, 
contribuindo para uma melhor compreensão da dinâmica narrativa do autor - será bem apropriado 
no discurso. Nesse texto, Pirandello distingue o “cômico” do humorismo, definindo o primeiro 
como “percepção do contrário” e o segundo “sentimento do contrário”. Exemplificando: o “cômico” 
surge ao se perceber, superficialmente, o contraste entre a aparência e a realidade, isso provoca 
imediatamente o riso. O humorismo, ao invés, nasce de uma ponderada reflexão que vai além de 
uma superficial consideração da situação, provocando o “sentimento do contrário”, isto é, um sorriso 
de compreensão e de compaixão, que não se limita às aparências, mas reflete sobre a fragilidade 
humana e sobre as fraquezas que habitam cada um de nós. No segundo momento, pretendo 
destacar as ponderações de Pirandello sobre o cinema: o artista agrigentino, inicialmente, apesar 
de colaborar com a indústria cinematográfica, considera a ideia de cinema como arte incompatível 
com sua concepção de labore artístico. E para finalizar, apresentarei esta sua visão no livro Quaderni 
di Serafino Gubbio Operatore, traduzido para o português como “Caderno de Serafino Gubbio, o 
operador”, no qual, o autor, focaliza a relação homem-máquina, chegando à conclusão de que o 
homem, no momento em que sua imagem é capturada por ela, se transforma num ser sem vida, pois 
as imagens configuram-se num falso movimento, numa falsa percepção do real. Vale ressaltar que 
passados alguns anos, Pirandello, vencendo o estranhamento inicial sobre o cinema, se aproxima da 
sétima arte, aceitando-a como importante veículo propagador das artes em geral, dos seus romances 
e novelas e, sobretudo, do seu teatro com as adaptações cinematográficas de suas peças, portanto 
será sobre essa aceitação que concluirei o discurso, citando teóricos que consideram que essas 
relações artísticas são imprescindíveis tanto para a perpetuação de uma obra como para apresentar 
a multiplicidade de leituras tão comuns e tão aclamadas pela pós-modernidade. 
Palavra-chave 1: Luigi Pirandello 
Palavra-chave 2: Teatro 
Palavra-chave 3:  Realismo-Naturalismo (Verismo) 
Palavra-chave 4: Cinema

Breno Cesar de Oliveira Góes (PUC-Rio) Os Maias como uma Meta-Tragédia Moderna

Existe certo consenso, entre os teóricos que se debruçaram sobre a obra prima de Eça de Queirós, 
de que Os Maias projeta-se como uma tragédia dentro dos moldes Aristotélicos. Alberto Machado 
da Rosa chega a afirmar que “a dimensão mais profunda e transcendente da concepção de Os Maias 
é a própria tragédia. Uma tragédia clássica, visualizada interna e externamente como uma tragédia 
clássica(...)”(ROSA, 1973). Entendemos, contudo, que a relação do romance com este gênero é 
mais complexa e problemática, sobretudo porque o autor opera com sua escrita a “subversão das 
hierarquias da representação”(RANCIÈRE, 2005) que caracteriza a produção literária da escola realista 
do século XIX. Se podemos identificar certas categorias da tragédia clássica no romance (a presença 
de um herói que se distingue por sua nobreza social, o momento de anagnórise) é preciso reconhecer 
que esses elementos estão estilhaçados e tem sua importância diminuida diante da emersão de 
uma vasta cidade com seus diversos tipos e relações sociais, que age independentemente da intriga 
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principal e cuja cuidadosa caracterização ocupa a maior parte do romance. Trata-se da mais bem 
acabada obra do projeto queirosiano das “Cenas da Vida Portuguesa” onde, segundo Izabel Margato, 
o autor tinha a pretensão de “retratar diversos segmentos da sociedade (então) contemporânea”. 
(MARGATO, 2008). Entendemos que se trata, aqui, do processo que Jacques Rancière chamou de 
“democracia em literatura”, quando “o aristocrático emprego da ação é bloqueado pela democrática 
coleção desordenada de imagens” (RANCIÈRE, 2009). Contudo, a escolha de Eça de Queiroz por 
focalizar sua intriga em personagens da aristocracia lisboeta vem problematizar e enriquecer a 
ideia de “democracia em literatura”. Não se trata aqui, como num romance de Zola, da emersão de 
personagens pertencentes a classes sociais até então relegadas ao pano de fundo das obras literárias, 
mas exatamente da descoberta, por parte dos aristocratas que protagonizam o romance, de que essa 
emersão ocorreu e portanto a possibilidade de uma narrativa linear não existe mais. A pesquisa busca 
compreender, dentro dessa situação muito particular, de que forma pode-se retomar a ligação de Os 
Maias com a tragédia. Pois se está rompido o elo com a tragédia clássica, uma vez que esta só está 
presente no romance como esboço, há no romance um senso trágico característico de certo tipo de 
“tragédia moderna” (WILLIAMS, 1968) que será praticada no século XX e que se caracteriza por um 
sentido de aporia. A ideia de “meta-tragédia” tem que ver com a proximidade entre os personagens 
de Os Maias e o conceito (trabalhado por Terry Eagleton em relação à obra de Samuel Beckett) de um 
senso trágico construído exatamente sobre a impossibilidade da tragédia, de personagens cuja tragédia 
é a de estar sempre, por mais que se tente o contrário, “abaixo da linha do trágico” (EAGLETON, 2013). 
Palavra-chave1: Eça de Queiroz 
Palavra-chave 2:  Os Maias 
Palavra-chave 3: Tragédia 
Palavra-chave 4: Realismo

Tainá da Silva Moura Carvalho (UFRJ) O Teatro No Romance Naturalista: Representações 
Picturais Do Teatro No Romance Nana (1880) de Émile Zola

No decorrer da atual pesquisa que tem como objeto, no romance naturalista Nana, as representações 
picturais da vida social parisiense, obtivemos resultados que corroboram a ideia de que as 
descrições do romance retratam de forma pictural lugares como, cafés, boulevards, hipódromos e 
principalmente o teatro. Nana, publicado em 1880, tem como principal personagem uma cortesã 
que figura como atriz em duas peças ao longo do romance. Esta obra faz parte do projeto literário 
de Zola, Les Rougon-Macquart, que através de vinte romances procura representar uma família do 
Segundo Império francês. Por meio da trajetória da personagem que intitula o romance é possível 
compreender o universo do teatro parisiense daquela época, sua arquitetura, cenografia, figurino, 
atores, diálogo e encenação. É perceptível a intenção estética do romancista, nas descrições daquilo 
que significa o teatro e a função que ele desempenha na esfera social parisiense. O estudo dessas 
representações será ilustrado através das descrições picturais, conceito definido por LOUVEL 
(1997) que argumenta que tais descrições não têm por objetivo elucidar determinado campo do 
saber, mas enunciar cenas com valor estético. É possível identificar as descrições picturais através 
de determinados marcadores textuais, tais como o uso de determinados adjetivos, presença de 
cores e tempos verbais. Através das cenas de enunciação (MAINGUENEAU, 2006), em que estão 
presentes descrições picturais do teatro é legível o que ocorre no palco, nos bastidores e na plateia. 
No momento atual da pesquisa, buscamos ilustrar a composição das representações do teatro em 
Nana, tendo em vista que compreender essas representações significa demonstrar de que forma elas 
produzem sentidos neste romance naturalista, além de visualizar a estética pictural utilizada pelo 

autor. É válido salientar que Emile Zola estava inserido no campo artístico (BOURDIEU, 1992), lugar 
de enfrentamentos entre os diversos agentes que o compõem e através do qual é possível a criação 
e legitimação de uma obra de arte. Sua posição no campo foi definida particularmente como escritor 
e crítico de arte. Além disto, sua trajetória profissional demonstra que o autor compartilhou saberes 
estéticos com pintores, principalmente os impressionistas como Monet, Cézanne e Degas. Mostra-se 
necessário salientar que Zola foi uma das pessoas que defendeu esta estética, considerada na época 
inacabada e imprópria para os salões oficiais de exposição de arte. Zola era grande conhecedor da 
estética impressionista, assim como de outras correntes estéticas; consideramos assim que seu 
capital cultural contribuiu para que compusesse uma estética romanesca pictural própria, presente 
nas representações de teatro do romance naturalista Nana. 
Palavra-chave 1: Naturalismo 
Palavra-chave 2: Teatro 
Palavra-chave 3: Representaçõe picturais 
Palavra-chave 4: Émile Zola

Rubens Vinícius Marinho Pedrosa (UFRJ) Naturalismo e pintura em Les deux consciences, de 
Camille Lemonnier

O escritor naturalista belga Camille Lemonnier (1844 - 1913) é considerado o precursor no 
desenvolvimento de uma nova estética literária em solo belga, colaborando para que finalmente o 
país ganhasse ares de modernidade. Muito influente no meio literário belga, recebeu de seus pares o 
título informal de “Marechal das Letras belgas”, o que indica o grau de prestígio que o escritor gozava 
junto à classe literária e intelectual da Bélgica que, no século XIX, era ainda um jovem país, pois sua 
independência ocorreu apenas em 1830. Desde então, tiveram lugar movimentos de afirmação de 
uma identidade cultural própria, sobretudo em relação à França, país vizinho com o qual, além de 
ter em comum a língua francesa, mantinha uma relação ao mesmo tempo de atração e repulsão, 
permeada por trocas, mas também por ambiguidades. Um elemento que pode ser considerado de 
extrema importância na constituição dessa identidade belga é a pintura oriunda da região de Flandres, 
notadamente aquela de pintores do século XVI, como Peter Paul Rubens (1577 - 1640) e Pieter 
Brueghel (1525 - 1569). Tendo Camille Lemonnier mantido estreita relação com o campo artístico 
ao longo de sua carreira, o interdiscurso com a estética dos pintores flamengos marcará, assim, suas 
obras. No que concerne às lutas simbólicas travadas por Lemmonier durante a constituição do campo 
literário belga, a estética pictural flamenga também será aludida por ocasião dos processos judiciais 
movidos contra o autor, tendo em vista o teor de suas obras. Um desses processos é tematizado 
no romance Les deux Consciences (1902), obra da fase final de sua carreira. Neste romance, o 
protagonista Joris Wildman, escritor naturalista como Lemonnier, lança mão da herança pictórica 
flamenga para justificar os alegados exageros nas cruas representações de suas obras. A partir 
desse aspecto do romance, busca-se analisar de que modo o projeto estético de Camille Lemonnier 
é reeditado em Les deux consciences e examinar em que medida ele é instrumentalizado, a fim de 
afirmar a especificidade do discurso literário frente a instâncias que, tradicionalmente, buscam 
exercer um controle sobre o campo literário. Por outro lado, o interdiscurso pictural determinaria 
as particularidades da estética naturalista belga em relação à francesa. As diferenças entre as duas 
tornam-se flagrantes ao considerarmos o tipo de pintura associada ao naturalismo francês, pintura 
impressionista contemporânea, e aquele que marca a obra de Lemonnier. Para a investigação desses 
aspectos no romance estudado, serão considerados os conceitos de “espaço dos possíveis estéticos” 
e “campo”, ambos advindos de obras de Pierre Bourdieu e “descrição pictural” de Liliane Louvel. 
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Objetiva-se, sobretudo através dos conceitos retirados das análises do sociólogo francês, examinar as 
possibilidades estéticas que se ofereciam a Camille Lemonnier e suas tomadas de posição em relação a 
elas, articulando-as com as lutas simbólicas presentes no campo literário belga do final do século XIX. 
Palavra-chave 1: Camille Lemonnier 
Palavra-chave 2:  Naturalismo 
Palavra-chave 3: Romance belga 
Palavra-chave 4: Campo literário

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Karol Souza Garcia e Guilherme Gonçalves da Luz (UFRGS) Émile Zola e Nelson Pereira dos 
Santos: uma aproximação através do naturalismo

Nesta comunicação, propomos a busca de traços naturalistas no filme Rio Quarenta graus (1955), do 
cineasta Nelson Pereira dos Santos. Para tanto, faremos uma análise da película – que, para muitos, é 
considerada a estreia do Cinema Novo – utilizando como referenciais comparativos pequenos fragmentos 
esparsos retirados de duas diferentes obras de Émile Zola: L’Assommoir (1877) e Germinal (1885). Neste 
processo, o naturalismo zolaniano e seus desdobramentos no cinema não serão tidos como uma extensão 
do realismo ou do cinema da grande forma, mas como um princípio de sua ruptura. Com o objetivo de 
esclarecer o que é este realismo cinematográfico e como ele se diferencia do seu movimento sucessor, 
utilizaremos André Bazin (1958) e Gilles Deleuze (1983). Para o primeiro teórico, há, em um momento 
inaugural do cinema, uma imagem orgânica cujo funcionamento depende da descrição de situações nas 
quais os personagens são conduzidos a agir e reagir no interior de meios históricos. Gilles Deleuze (1983) 
avança nesta reflexão e designa essa estrutura, situada temporalmente entre os primeiros experimentos 
da linguagem cinematográfica e a Segunda Guerra mundial, como imagem-ação. Posteriormente, 
na esteira dos acontecimentos do Pós-guerra, as narrativas cinematográficas tornaram-se 
desterritorializadas uma vez que não acontecem mais em meios históricos. A essa forma, Deleuze (1983) 
dá o nome de cinema de afetos, ou imagem-afecção – imagens intensas, porém ausentes de ação. Como 
exemplo dessa expressão, citamos o Neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague, o cinema surrealista e o 
Cinema Novo. Entre esses dois momentos, existiria, segundo nosso aporte teórico, um cinema naturalista 
ou aquele que é marcado pela presença das pulsões – um mecanismo psíquico alojado entre um 
comportamento e um afeto, como uma ação embrionária ou um sentimento degenerado. Nossa hipótese 
é a de que existiria, então, uma aproximação entre o naturalismo na literatura e esse cinema. Formulamos 
tal hipótese a partir da observação de características comuns entre L’Assommoir, Geminal e Rio Quarenta 
Graus. Como, por exemplo, a construção dos personagens. Nessas três narrativas, eles são compostos por 
comportamentos pulsionais que trabalham sob a ótica de situações ou imagens intensas que expressam, 
dentre outros, a fome, a raiva, o prazer e o transe – mas sem, no entanto, abandonar por completo uma 
forma descritiva ou uma forma da ação. Os personagens naturalistas (Deleuze, 1969) serão nosso eixo de 
análise das três narrativas, exercício que terá, como apoio, elementos da narratologia e de análise fílmica 
descritiva. Em um momento final da apresentação, buscaremos compor um comentário conclusivo em 
alusão ao ensaio “Zola e a fissura” (1969), no qual Deleuze discute aspectos marcantes da obra zolaniana, 
tais como o meio e a hereditariedade. 
Palavra-chave 1: Émile Zola 
Palavra-chave 2: Naturalismo 
Palavra-chave 3: Nelson Pereira dos Santos 
Palavra-chave 4: Afetos

Patricia Alves Carvalho Corrêa (Colégio Pedro II) Por entre mitos e verdades: a teoria estética de 
Émile Zola

Acusada de confundir ingenuamente ciência e literatura, bem como de cientizar a linguagem literária, 
a teoria estética naturalista foi relegada às margens da crítica literária novecentista. Assumindo como 
ponto de partida esse panorama crítico, o presente artigo propõe uma reavaliação crítica do projeto 
estético elaborado por Émile Zola, por meio da desconstrução de certos mitos cristalizados na leitura 
de “O romance experimental”. Ao contrário da interpretação equivocada que seus escritos pode sugerir, 
Zola defendeu a verossimilhança e não a veracidade. Acreditava, contudo, que, para ser verossímil, o 
texto literário deveria partir de dados extraídos da realidade. A experiência que Zola apregoa nada 
mais é do que um processo imaginário, que deve partir de dados empíricos, e que é metaforicamente 
associado a procedimentos científicos. O método experimental não encerra o romancista em limites 
estreitos; ao contrário, ele o coloca no pleno exercício de sua “inteligência de pensador” e de todo o seu 
“gênio de criador”. No artigo “O senso do real”, presente em O romance experimental, Zola afirma que 
os paradigmas que guiam o romance moderno mudaram, pois “a imaginação já não é mais a qualidade 
mestra do romancista”. O declínio da imaginação é apresentado ao leitor como uma condição do romance 
moderno. Ele não sugere com isso, no entanto, a exclusão da imaginação do romance naturalista; apenas 
propõe que o artista a camufle em meio à representação: “todos os esforços do escritor tendem a ocultar 
o imaginário sob o real”. Há, certamente, ainda muito o que discutir acerca da teoria estética naturalista 
proposta por Zola em seus textos teóricos e ficcionais. Eis que por ora este artigo pretende empreender. 
Palavra-chave 1: Naturalismo 
Palavra-chave 2: Crítica 
Palavra-chave 3: Romance experimental 
Palavra-chave 4: Émile Zola

M. Inês C. Arigoni (UFRGS) L’affaire Dreyfus e a utopia naturalista

O objetivo deste trabalho é apresentar considerações sobre o papel de Émile Zola no episódio Dreyfus e 
as relações deste com a ficção Vérité (1902). O Segundo Império, por um lado, foi um período marcado 
por produções culturais direcionadas à burguesia. A Terceira República, por outro, coexistiu com uma 
efervescência social contínua que implicaram as forças do antigo regime, da burguesia e do operariado 
que teve como consequência a expansão e a diversificação da imprensa francesa, colocando em evidência 
a informação política e social, o comentário e a análise. O naturalismo revela-se um movimento artístico 
engajado, reafirmando o que escritores realistas já haviam dito sobre a importância dos acontecimentos 
contemporâneos. O episódio Dreyfus foi uma crise que envolveu os jornais do final século XIX e 
mobilizou a opinião pública, mas foi, sobretudo, uma das grandes batalhas de É. Zola. Para compreender 
este processo é necessário identificar suas raízes que estão no movimento boulagista e no que ficou 
conhecido como escândalo do canal do Panamá. Três eventos que estiveram interligados e que foram 
processos políticos, econômicos e fenômenos midiáticos. A campanha que teve Zola como protagonista 
pela absolvição de Dreyfus mobilizou políticos, jornalistas e escritores, o que gerou dois: os favoráveis e 
os contrários a Dreyfus. L’affaire Dreyfus inspirou Zola, em 1902, no argumento de seu romance Vérité, 
que surgiu em folhetim no jornal L’Aurore. Esta ficção traz consigo um conjunto de valores utópicos 
relacionados à escrita naturalista: Luta pela justiça e pela verdade. 
Palavra-chave 1: L’affaire Dreyfus 
Palavra-chave 2: Naturalismo 
Palavra-chave 3: Émile Zola 
Palavra-chave 4: . Jornalismo
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Maristela Gonçalves Sousa Machado (UFPel) No limiar da ficção das narrativas literária e fílmica : 
leitura cruzada de Germinal (1885) de Zola e Claude Berri (1993)

Em 1993, Claude Berri, influente cineasta e produtor francês, lançou uma das adaptações fílmicas 
de Germinal (1885) de Émile Zola , romance emblemáticos do naturalismo francês . Épico 
ambicioso produzido durante o governo de François Mitterrand, o filme, referido muitas vezes 
como acontecimento, ícone ou monumento, tornou-se um símbolo da exceção cultural francesa 
e um verdadeiro fenômeno midiático. Nutriam-se grandes expectativas em torno da obra por 
vários motivos. Como Claude Berri, reputado autor de adaptações literárias, recriaria a obra 
canônica de Zola, visto como prenunciador, ao lado de Wilde e Huysmans, da invenção dos irmãos 
Lumière? Poder-se-ia associar o Germinal de Berri à obra de cineastas como Erich Von Stroheim e 
Luis Buñuel, citadas quando se evoca o naturalismo cinematográfico (AUMONT e MARIE, 2001)? 
Muito já se havia discutido sobre a força das imagens na concepção do romance e sobre as suas 
afinidades de Zola com Eisenstein, sobre as relações entre Germinal e A Greve (GURAL-MIGDAL, 
2012). Mas a recepção ao Germinal de Berri não foi propriamente entusiasmada. Segundo os 
vários críticos, faltava-lhe a sutileza aliada ao vigor do romance, o tratamento das imagens 
jogando com a variação da distância focal. Cobravam, em resumo, fidelidade ao texto literário, 
sem levar em conta o caráter fundamental da adaptação cinematográfica como espaço de leitura, 
transformação e ressignificação no contexto da singularidade da linguagem cinematográfica, de 
suas práticas significantes, da cinematografia do cineasta e do seu tempo (SERCEAU, 1999). O 
objetivo desse trabalho é refletir sobre o diálogo intertextual tecido entre romance e filme a partir 
do estudo de sua abertura, dos momentos iniciais de cada um - o incipit e sequência genérica 
respectivamente -, momentos estratégicos da adesão do leitor/espectador ao universo narrativo, 
sem perder de vista a relação dinâmica entre esses fragmentos e a totalidade de cada obra. 
Conforme Metz (1991) e Mourgues (1994), os dois fragmentos apresentam elementos comuns 
em sua natureza e função de, como zona fronteiriça no limiar da narrativa propriamente dita, 
introduzir os primeiros elementos da ficção, criar uma atmosfera, seduzir o espectador/leitor. A 
partir da leitura cruzada do incipit e da sequência genérica, vamos discutir a maneira pela qual 
Claude Berri se apropria dos temas e formas do romance de Zola, traduzindo-o para a linguagem 
cinematográfica nos anos 1990. 
Palavra-chave 1: Romance 
Palavra-chave 2: contemporaneidade 
Palavra-chave 3: singularidade 
Palavra-chave 4: expressividade

46
O Espaço Na Literatura E Os Espaços Da Literatura Na 
Cultura Contemporânea

Coordenadores: 
Jefferson Agostini Mello (USP)  
Raquel Illescas Bueno  (UFPR) 
Andrea Saad Hossne (USP)

RESUMO: Na descrição do tema da ABRALIC 2016-2017 considera-se que a literatura 

contemporânea tende a avançar as fronteiras do que comumente se tem chamado de Literatura, 

colocando em xeque a ideia mesma de fronteira e implicando em múltiplos e diversos modos e 

instâncias de experiências (produção, circulação, recepção). Assim, é o espaço da literatura na 

cultura e na sociedade que se vê problematizado, ao mesmo tempo em que a dimensão espacial 

no texto vem se tornando ela própria um lugar de entrecruzamento de questões concernentes 

à sociedade e à cultura no momento atual. No sentido de discutir e testar as possibilidades e 

os limites dessa consideração, nesta proposta de simpósio buscamos articular, a partir de uma 

noção multifacetada de espaço, dois níveis de análise: 1) o das obras literárias propriamente 

ditas e 2) o da relação entre elas e a cultura contemporânea (cultura entendida aqui seja em 

seu sentido mais estrito, de artefatos culturais, seja em sentido mais amplo, como modos de 

vida e de experiência). Partimos do pressuposto de que as relações entre literatura, cultura 

e sociedade são mais do que nunca sobredeterminadas, isto é, ao mesmo tempo em que não 

condizem com as teorias do reflexo ou da base/superestrutura, não podem ser lidas apenas na 

chave voluntarista, como se as obras se liberassem totalmente do chão histórico. No primeiro 

nível, das obras, abriremos discussões sobre a noção de espaço no texto literário contemporâneo. 

Assim, de um lado, temos em mente as representações da dinâmica da transformação espacial 

e do ultrapassamento de fronteiras rígidas. Para isso, privilegiaremos textos que desloquem a 

lógica territorial para deixar emergir espaços que se inspirem na lógica das redes, recorrendo a 

práticas discursivas que procuram ir além das relações duais. Perguntaremos sobre i) quais são 

as questões estéticas e teóricas de tal opção; ii) quais seriam as imagens dos espaços em devir 

que esses textos recobrem; iii) como se constroem formas de organização espacial abertas ao 

dinamismo do movimento e da complexidade das interações; iv) como essas formas figuram a 

superação das experiências extremas dos espaços totalitários. De outro lado, concomitante a esse 

movimento dito de desterritorialização (Süssekind), observaremos, também, obras que recolocam 

espaços restritos, fechados, autônomos, seja no plano do espaço representado, em revisitações à 

estética naturalista, na defesa das políticas de identidade, seja no plano formal: busca-se, no caso, 

captar um fenômeno de autorreferenciação frequente nos textos literários contemporâneos, em 
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que o jogo literário (o diálogo de expert e para experts, com outros autores, outras obras e estilos) 

acaba sendo a própria fatura das obras, que visam a nada mais do que à Literatura. No segundo 

nível, complementar, pretendemos discutir o espaço da literatura na cultura e na sociedade 

contemporâneas. Para além da tópica da crítica contemporânea acerca da perda de centralidade 

da literatura, indagamos i) a que movimentos da e na cultura contemporânea a literatura 

responde e/ou corresponde; ii) que papéis e que posições os escritores e críticos têm assumido 

ultimamente no campo social e cultural; iii) quais os diálogos das formas literárias com outras 

formas artísticas contemporâneas (cinema, artes visuais, teatro, música, história em quadrinhos); 

iv) 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); v) quais as narrativas que os espaços literários e culturais legitimam e rejeitam; 

vi) quais são e como operam as instâncias de legitimação dos espaços literários e culturais; vii) 

nesse sentido, perguntamo-nos, também, até que ponto haveria lugar para obras por assim dizer 

fora de esquadro ou pós-autônomas (Ludmer) que pusessem em xeque noções como as de campo 

(Bourdieu) e de sistema literário (Candido), noções essas que tendem justamente a fixar os 

limites do espaço literário. A articulação entre esses dois níveis, um explorando as obras e outro a 

literatura como prática da e na cultura, permitirá, talvez, discutirmos tanto as potencialidades da 

literatura contemporânea quanto os limites dela nesse espaço em transformação. Pois, mesmo que 

se concorde com o traço progressista da literatura, reconhecer os limites dela e dos espaços de 

produção e circulação pode ser importante para questionarmos as suas normas

PALAVRAS-CHAVE: Literatura contemporânea; Cultura contemporânea; Espaço Literário; Espaços 

do Literário.

PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada apresentação]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [LITERATURA E AS NOVAS TECNOLOGIAS] COORDENAÇÃO: RAQUEL ILLESCAS BUENO 

Marina Leite Gonçalves (UFJF) Papo de Carol Papo de Capitu: transficcionalização das 
personagens machadianas nas redes sociais do século XXI

Adaptar o clássico machadiano é um desafio que se renova a cada época. Pode-se contar a história 
da literatura de Machado de Assis, neste início de segunda década do século XXI, em termos das 
práticas adaptativas e intertextuais, à medida que as novas mídias tecnológicas e a criatividade 
alternativa, aliadas ao alcance da web 2.0., possibilitam a apropriação e o trânsito de suas narrativas 
no universo do ciberespaço. O reino digital convida o clássico machadiano a migrar da mídia 
impressa para infinitas redescobertas na cultura da convergência. Assim, novas expectativas 
intertextuais permitem Machado de Assis se ficcionalizar e circular com fluidez entre quadrinhos, 

desenhos animados, curtas, vídeos, games, redes sociais, mostrando a capacidade de sua literatura 
em se reconfigurar de acordo com as condições de criatividade atuais. Este trabalho tem como 
objetivo analisar a websérie Papo de Carol, projeto experimental de narrativa transmídia, realizado 
pelos acadêmicos do Curso de Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal), a partir do texto literário do escritor do século XIX. Ao evocar a narrativa machadiana e 
relê-la no contexto das plataformas online, a adaptação transmídia Papo de Carol convida-nos a 
compreender a tradição do clássico nacional em meio à ubiquidade e multiplicidade de mídias e 
gêneros, estabelecendo uma conexão entre a trama narrativa que encontramos em D. Casmurro 
e os meios de comunicação contemporâneos. Aliado ao ambiente da cultura participativa, para 
Jenkins (2008), o público consumidor de mídias são os agentes criativos principais na constituição 
do universo ficcional transmídia. No contexto de convergência, o estudioso das mídias aponta dois 
fatores que alimentam o processo de transmidiação: o tráfego fluente de conteúdo midiático por 
diversas plataformas e a facilidade que o público consumidor tem de apropriar-se das redes sociais 
para envolver, consumir, divulgar e propagar esses conteúdos midiáticos. Nosso encontro com essa 
apropriação ciberespacial da narrativa D. Casmurro traz desafios para se entender os intertextos com 
a arte literária na era da convergência. Diante da dimensão coletiva e participativa do público que 
leva o clássico machadiano a atravessar múltiplas mídias e a dialogar com esse contexto convergente 
de novos gêneros textuais, não se pode negligenciar o óbvio: as narrativas machadianas estão 
presentes nas adaptações no meio digital. Em Papo de Carol, verificamos que o clássico machadiano 
permitiu-se transficcionalizar e transitar pelas várias redes sociais do ciberespaço para compartilhar 
sua história com uma geração de leitores nativos digitalmente. O imaginário das histórias de 
Machado de Assis viajou e continua viajando, adaptado e se adaptando às diferentes mídias, gêneros 
e culturas. Mesmo em tempos de realidade incompatível, cuja multiplicidade de novos meios assume 
a hegemonia do mercado audiovisual - realidade virtual, videogames, ambientes interativos e 
colaborativos em rede, hipermídias – o clássico machadiano continua provocando rumores e sendo 
um convite às releituras. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: transmídia 
Palavra-chave 3: redes sociais 
Palavra-chave 4: convergência

Luciana Dadico (USP) Experiências de leitura digitalmente mediadas: o livro em tela 

O objetivo desta apresentação é apresentar os resultados parciais de uma pesquisa empírica, 
criticamente fundada, destinada a investigar os modos como leitores leem livros digitalmente 
mediados. A pesquisa foi realizada com leitores adultos, por meio de entrevistas semi-abertas, 
e concluída no corrente ano. A primeira parte da pesquisa permitiu descrever as características 
imanentes do livro na tela de dispositivos digitais (tais como tablets, celulares, e-readers, notebooks 
e computadores). Estas características, descritas a partir da experiência dos leitores, revelam 
alterações substanciais na aparência do livro – o que inclui seus aspectos espaciais. Dentre estas 
características, pode-se listar, por exemplo, o fato de que o livro digitalmente mediado perde 
em volume o que ganha em portabilidade, dando ensejo ao uso de novas estratégias cognitivas 
que permitam a localização do leitor no curso do texto. Ou ainda, como a conexão à Internet e a 
multifuncionalidade do objeto contribuem para uma alteração substancial do campo fenomenal 
da leitura. Em função das novas características do livro, o leitor inaugura atitudes variadas em 
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relação ao livro enquanto objeto e com o próprio texto literário. A segunda parte da pesquisa 
mostra, então, como os leitores realizam (ou não) experiências de leitura diferentes em função 
dos novos suportes para o texto, bem como o modo como estes leitores exprimem e comunicam 
suas experiências, sediadas em ambiente digital. A partir daí, pretende-se discutir o modo como 
novas formas de leitura acabam por relacionar-se a novas modalidades de escrita literária, bem 
como o estabelecimento de um novo ciclo nos mercados editoriais do Brasil e no mundo, e formas 
alternativas de difusão do livro. 
Palavra-chave 1: Novas Mídias 
Palavra-chave 2: Livro digital 
Palavra-chave 3: Experiência de leitura

Stephanie Martins Pinto da Costa (UFJF) Transmediação em livros de realidade aumentada

Livros de realidade aumentada (Augmented Reality Books) representam uma nova categoria 
de livros que, através de propriedades virtuais, interativas e imersivas, misturam sistemas 
semióticos, mídias, e dimensões do real e do virtual, em tempo real, de diferentes modos. Eles 
podem ser constituídos de duas formas: inteiramente baseados em informação virtual ou através 
da associação entre virtual e real, ao integrar informação virtual a narrativa e a materialidade 
do livro impresso. Uma análise das propriedades virtuais, interativas e imersivas de Realidade 
Aumentada (RA) relacionadas ao livro impresso, tornou-se, recentemente, mais relevante, já que 
por meio de RA, obras clássicas, como Moby Dick, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Lady Audley”s Secret, e 
obras contemporâneas, tem utilizado essa tecnologia para modificar e estender o papel do livro, 
conferindo-lhe novas propriedades. Uma das propriedades que caracteriza de modo mais enfático 
a RA é a sua capacidade para suplementar a realidade com informações virtuais geradas por 
computador em tempo real. Uma aplicação de RA (i) combina objetos reais e virtuais no espaço 
físico real, (ii) é interativa e em tempo real, e (iii) fornece uma visualização de objetos reais e 
virtuais interligados. É um consenso que o uso de RA não tem por finalidade uma substituição da 
experiência da realidade, com entidades e objetos existentes, mas uma complementação desta 
experiência com artefatos virtuais não percebidos diretamente. Em nossa abordagem, livros de RA 
permitem acoplamento de artefatos virtuais, dinâmicos, interativos e multimodais, por meio de 
textos, imagens 2D, 3D, animações e vídeos, além da simples adição de modelos tridimensionais 
sobre o livro físico e suas páginas. Tais artefatos, ao serem integrados ao livro impresso, associam 
conteúdo digital e analógico de maneiras diversas produzindo experiências visuais, auditivas 
e hápticas. Essas propriedades interativas e imersivas, ao serem associadas as características 
físicas e textuais do livro impresso, revelam “camadas escondidas de narratividade” e tornam 
difusas, em tempo real, distinções bem estabelecidas entre literatura e outras artes. Este trabalho 
tem, por propósito, descrever e analisar como importantes clássicos da literatura podem ser 
transmidiaticamente adaptados através de RA. Nosso foco concentra-se nos modos como se 
estendem dispositivos multisensoriais, especialmente visual, auditivo e háptico, de outras mídias 
para o livro impresso sem interferir na materialidade do livro. Os exemplos que usamos incluem: 
Moby Dick, de H.Melville, Lady Audley”s Secret, de Mary Elizabeth Braddon Secret, adaptados 
através de RA por Zappar, e The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, 
adaptado através de RA por Martin Kovacovsky. 
Palavra-chave 1:  literatura 
Palavra-chave 2: realidade aumentada 
Palavra-chave 3: transmediação

Luis Eduardo Veloso Garcia (Unesp/Araraquara) A crônica contemporânea e sua diluição do espaço

Considerado um dos gêneros mais expressivos e populares da literatura nacional, a crônica brasileira 
é um exemplo de modelo textual que tem suas principais características marcadas na relação com a 
plataforma na qual está inserida, como podemos perceber na teoria vigente do gênero que aponta para 
o veículo comunicativo do jornal em todas as bases de compreensão da crônica, desde seu tamanho 
textual até a linguagem mais leve e preocupada em dialogar com o leitor. Se tais bases fundamentais 
do gênero, firmadas por nomes como Eduardo Portella, Afrânio Coutinho, Davi Arrigucci Jr., Antonio 
Candido, Jorge de Sá, Margarida de Souza Neves, Marlyse Meyer, Flora Sussekind, Beatriz Resende 
e muitos outros, faziam sentido nas teorias levantadas até o momento, com o enfraquecimento da 
plataforma do jornal (refletindo em quedas vertiginosas na sua importância mercadológica, como 
podemos observar no fechamento dos principais jornais do país) e o imponente espaço que o meio 
digital abre para os cronistas, uma grande alteração se apresenta no gênero, principalmente na 
leitura sobre o espaço. Como se sabe, a crônica brasileira é reconhecida por trazer a tona o recorte 
do espaço local do autor visto de forma subjetiva de maneira que podemos enxergar facilmente o Rio 
de Janeiro nas crônicas de João do Rio, Lima Barreto, Rubem Braga, Sérgio Porto, Vinicius de Moraes 
e Nelson Rodrigues ou São Paulo nas obras de Antônio de Alcântara Machado e Oswald de Andrade, 
além de outras localidades por nomes como Mario Prata, João Ubaldo Ribeiro e Ignácio de Loyola 
Brandão. No entanto, ao tentarmos reposicionar esta leitura do espaço local na crônica de autores 
contemporâneos como Gregório Duvivier, Xico Sá, Antônio Prata, Tati Bernardi, João Paulo Cuenca, 
Mariana Ianelli, Vanessa Barbara, Carol Bensimon e muitos outros, esta leitura do espaço se dilui e não 
conseguimos mais compreender a cidade na qual estes se situam, afinal, a leitura deles corresponde 
ao “espaço local” globalizado ao qual se dirigem: as mídias digitais. Através de análise de leitura da 
plataforma comunicacional em que se encontra inserida a crônica, procuraremos compreender de que 
maneira sua transposição para o meio digital alterará as características do gênero, principalmente 
no quesito referente ao seu espaço, ou melhor, a “diluição do seu espaço”, da qual pode-se encontrar 
rastros da literatura e cultura contemporânea bem claros como a desterritorialização e até mesmo 
uma perspectiva de gentrificação . O que se propõem neste trabalho, portanto, é um novo olhar para a 
crônica contemporânea, entendendo de que maneira suas transformações de plataforma alteram sua 
maneira de ser consumida e entendida pelo nosso tempo presente. 
Palavra-chave 1: Crônica brasileira 
Palavra-chave 2: literatura contemporânea 
Palavra-chave 3: espaço

Thales Estefani Pereira e Álvaro João Magalhães de Queiroz (UFJF) O livro infantil ilustrado 
torna-se digital: book-apps como artefatos cognitivos

Com o desenvolvimento, na última década, de dispositivos eletrônicos de leitura (e-readers), e seus 
correspondentes livros digitais (e-books), ocorreram mudanças dramáticas no processo de concepção, 
produção, comercialização e distribuição do livro. Tais mudanças incluem o uso de tecnologias 
recém desenvolvidas, a introdução de novos profissionais na cadeia produtiva, novas formas de 
interação com os leitores, novas modalidades de relação com o ambiente físico circundante, e novas 
redes de difusão e comercialização do livro. Após a disseminação de dispositivos computacionais 
portáteis e locativos, como tablets e smartphones, os livros infantis ilustrados acompanharam esse 
processo e passaram a implementar diversos recursos digitais, como ferramentas multimídia e 
interatividade em tempo real. Eles tornaram-se o que pode ser chamado atualmente de e-picturebooks 
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(ver Pinto, Zagalo, Coquet; 2012). Diversos domínios como Teoria e Estudos Literários, Estudos 
de Intermidialidade, Psicologia Cognitiva, Educação, Design Gráfico e Design da Interação, têm 
abordado o fenômeno de transmediação dos livros para mídias digitais investigando, entre as muitas 
propriedades: (i) mudanças na estrutura e organização da narrativa; (ii) impacto na capacidade 
de contar e compreender histórias; (iii) implicações sobre diversas habilidades cognitivas, como 
memória e inferência analógica; (iv) consequências das publicações digitais em diversas etapas no 
processo de alfabetização; (v) aplicação de recursos tecnológicos jamais utilizados em storytelling; 
(vi) investigação de possibilidades de interação multisensoriais. O objetivo deste trabalho é descrever 
e analisar as consequências que resultam da introdução de dispositivos computacionais portáteis que, 
inéditos no domínio das narrativas infantis ilustradas, funcionam como novos artefatos cognitivos. 
Em Ciência Cognitiva, os artefatos cognitivos são descritos como ferramentas que modificam e 
ampliam as ações e as tarefas cognitivas, criando problemas e novos espaços de soluções concebíveis. 
Eles modificam as ações no ambiente, amplificam ou intensificam habilidades, podendo alterá-las 
drasticamente -- os artefatos podem auxiliar a memória, classificação e comparação de categorias, 
raciocínio analógico, formas de predição e antecipação de eventos. Nosso propósito é analisar um tipo 
específico de e-picturebook, os book-apps, como artefato cognitivo, e abordar o impacto que ele exerce 
no domínio das narrativas infantis. Os book-apps (ou story-apps, ou enhanced-books) são aplicativos 
com experiências de storytelling contendo recursos multimídia variados e ferramentas interativas, sem 
os quais a experiência narrativa não está completa. Para extrair material para nossas análises, vamos 
nos concentrar no Bologna Ragazzi Digital Award, premiação da Bologna Children”s Book Fair, a mais 
importante feira mundial de livros infantojuvenis. Esse prêmio vem sendo oferecido desde 2012 aos 
melhores book-apps infanto juvenis de cada ano. Nossos exemplos alguns dos vencedores, e menções 
honrosas, do período 2012-2015 na categoria “Ficção”, totalizando doze títulos, todos disponíveis para 
dispositivos com sistema operacional iOS, da Apple. 
Palavra-chave 1: Livro ilustrado 
Palavra-chave 2: Livro digital 
Palavra-chave 3: Storytelling 
Palavra-chave 4: Artefatos cognitivos

TARDE [14:30|16:50]

SESSÃO 2 [EXERCÍCIOS DE METAFICÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO NA PROSA 
CONTEMPORÂNEA] COORDENAÇÃO: ANDREA SAAD HOSSNE 

Andrea Saad Hossne (USP) A literatura e seu lugar como problema em quatro autores: Perec, 
Murakami, Baricco e Terron

Em 1979, Perec escreveu o conto “Le Voyage d´Hiver”. Trata-se das agruras do estudante, depois 
professor, de literatura, Vincent Degraël, que encontra um volume com o mesmo título, do obscuro 
Hugo Vernier, numa biblioteca, às vésperas da 2ª. Guerra Mundial, o qual abala as bases da tese que 
escrevia sobre poesia francesa e a própria história literária. Vernier teria sido a fonte onde beberam 
os poetas da 2ª. metade do século XIX, e versos antológicos de alguns deles teriam sido, antes, de 
autoria do misterioso autor. As buscas de Degraël (cujo nome evoca Graal) acerca do autor se dão 
junto com deslocamentos geográficos por conta de sua inserção no exército francês. Também os 
personagens do livro de Vernier deslocam-se por paisagens que evocam regiões por onde a guerra 
obriga Degraël a passar. Enquanto tais deslocamentos se dão, duas histórias se revelam pelos desvãos 

do espaço: a das profundas mudanças implicadas pela, na, e após a Guerra; a dos modos de ler e de 
conceber a literatura. O lugar da literatura e os modos de se ler e lidar com ela, seus espaços frente ao 
mundo em transformação são, a meu ver, o cerne do conto. Às vésperas da década de 1980, ele parece 
apontar questões centrais sobre o lugar da literatura na contemporaneidade. A comunicação propõe 
uma discussão acerca desse lugar, tanto dentro do texto em questão, quanto a partir dele. São, pois, 2 
movimentos, ambos sempre partindo do modo como a questão se coloca dentro de textos literários. 
O primeiro compreende, pela análise do conto, um mapeamento inicial da questão. O segundo, que se 
lança dele para fora, vale-se do diálogo com outras 4 obras de 3 autores atuais em que literatura, seu 
lugar, público e academia são configurados como problema: Norwegian Wood (1987), de Murakami; 
Não há nada lá (2001) e Hotel Hell (2003), de Terron e Mr. Gwyn (2011) de Baricco. A aproximação 
ancora-se em 2 pontos: 1) tais obras descrevem um arco temporal e geopolítico dos anos 1980 até mais 
recentemente, passando por contextos diversos ( europeu, japonês e brasileiro); 2) trazem a literatura 
e seu lugar no mundo contemporâneo como problemas, ocupando seus autores posição também 
problemática no campo literário. Murakami, conhecido no mundo todo, flerta com a tradição oriental 
e com a cultura pop, é recebido tanto como autor midiático quanto como academicamente legitimado. 
Baricco também ocupa posição ambígua nas instâncias de legitimação do campo, mas emerge em 
contexto europeu. Terron não apenas ocupa lugar indefinido e ambíguo no campo como também se 
insere nele pelo viés da proclamação do fim da literatura, de um lado (Não há nada lá), e, de outro, 
pela reafirmação dela, calcada na emergência de formas em franco deslocamento de posições dentro 
dele - blog, participação direta do leitor, história em quadrinhos (Hotel Hell). O segundo movimento se 
completa, assim, numa reflexão acerca do espaço da literatura na cultura contemporânea, a partir do 
embate direto com e entre obras em que esse espaço se apresenta como um problema. 
Palavra-chave 1: instâncias de legitimação 
Palavra-chave 2: lugar da literatura 
Palavra-chave 3: contemporaneidade

Talita Mochiute Cruz (USP) Para a margem de lá: os limites do espaço literário no Coetzee 
australiano

Esta comunicação propõe uma leitura da construção do espaço literário em Elizabeth Costello (2003), 
de J. M. Coetzee. Essa obra inaugura a “ficção australiana”, composta ainda por Homem lento (Slow man, 
2005) e Diário de um ano ruim (Diary of a bad year, 2007). É um momento de virada significativa na 
trajetória coetzeeana, marcada pelo esfumaçamento dos limites entre ficção e não ficção; pelo hibridismo 
de gêneros; pelo questionamento do realismo formal e pela presença de escritores-personagens, como 
duplo do autor. Dentre tantas possibilidades de leitura do livro e como um desdobramento da pesquisa 
desenvolvida no mestrado, a comunicação procurará analisar de que maneira a evocação do novo lugar 
imaginário (a Austrália) se articula com o debate sobre o espaço da literatura na cultura contemporânea 
que se incorpora na moldura ficcional de Elizabeth Costello. Primeiramente será feita uma breve distinção 
entre as três fases da prosa do autor para em seguida nos concentrarmos na ficção australiana. Na 
sequência, a partir de Elizabeth Costello, pretendemos mostrar que o novo espaço funciona apenas 
como uma nomenclatura, sem um caráter descritivo determinante para o enredo ou de interferência 
desse ambiente na identidade da personagem. Em Elizabeth Costello, Melbourne é apenas mencionada 
como a cidade onde vive a protagonista. Não à toa também a personagem está sempre em trânsito. Em 
Homem lento, o narrador faz referências rápidas aos locais de Adelaide. Em Diário de um ano ruim, o 
procedimento se repete com alusões à cidade de Sydney, residência de um escritor imigrante. Para pensar 
nestas questões, discutiremos a ideia do “realismo australiano de J.M. Coetzee”, estabelecido por Elleke 
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Boehmer (2011). Também com o intento de responder quais as implicações da construção espacial no 
projeto estético iniciado com Elizabeth Costello, consideramos produtivo ter como contraponto a criação 
da África do Sul literária, tomando como objeto a obra Infância (Boyhood, 1997), uma vez que, nesta 
ficção autobiográfica, o leitor acompanha a constituição de uma personalidade em meio à experiência 
sul-africana do início do apartheid. Ou seja, a obra permite verificar os vínculos entre identidade e 
espaço. Nesse sentido, as reflexões de David Attwell (1993 e 2015) sobre a relação da obra coetzeeana 
com os discursos culturais e políticos da África do Sul, bem como o trabalho de Attridge (2004) a respeito 
das questões éticas na obra de Coetzee, serão pertinentes para o nosso estudo. A abordagem comparativa 
pode contribuir na defesa de que Elizabeth Costello representa a configuração de um novo espaço literário 
na trajetória coetzeeana, onde velhas categorias são desestabilizadas e a própria ficção problematizada 
dentro da ficção. É um exemplo singular de obra literária que permite o debate sobre o lugar da literatura 
hoje, apresentando um questionamento profundo sobre os limites da ficção na contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2:  J.M. Coetzee 
Palavra-chave 3: ficção australiana 
Palavra-chave 4: espaço literário

Raquel Illescas Bueno (UFPR) A ficcionalidade em dois tempos: análise de representações do 
espaço em contos de Dalton Trevisan e Sérgio Sant´Anna

A dificuldade de estabelecer limites entre ficção e não-ficção, como é sabido, foi largamente ampliada 
pela interferência das novas tecnologias. Nos últimos 40 anos, foram radicalmente alteradas as formas 
e a abrangência da circulação tanto das informações como das produções artísticas. Nem por isso os 
estudos literários têm se ocupado com frequência do impacto dessas alterações para a ficção e para o 
conceito de ficcionalidade. Noutro sentido, têm aparecido no campo dos estudos literários referências 
esporádicas aos estudos de lógica que tratam dos “mundos possíveis”. Percebe-se também a retomada 
eventual de abordagens das relações entre a literatura e o mundo semelhantes àquela popularizada 
por Umberto Eco na década de 1990, especialmente em Seis passeios pelos bosques da ficção. Mas 
não são apenas os textos literários que apostam no fantástico ou no insólito, nem somente aqueles 
que flertam com o registro histórico que motivam a investigar o estatuto da ficção. Esta comunicação 
pretende pensar a ficcionalidade na narrativa brasileira recente com base no estudo comparativo das 
representações espaciais cunhadas por dois mestres do conto realista, em dois tempos diferentes: os 
anos 1970 e o início do século XXI. Sérgio Sant’Anna e Dalton Trevisan são contistas com trajetórias 
bastante diferentes no cenário da ficção brasileira contemporânea. Nenhum deles é afeito à literatura 
fantástica nem a textos que flertem com o jornalismo literário ou com a ficção histórica. Em ambos 
merece destaque, isto sim, o perfeito domínio da matéria ficcional, usualmente traduzido na atualização 
de procedimentos e técnicas narrativas. Consequentemente, são sempre muito atuais seus cenários e as 
correspondentes leituras de um mundo em constante transformação. A Curitiba de “A longa volta para 
casa” (TREVISAN, Rita Ritinha Ritona, 2005), descrita pelo narrador como “Jardim do Éden, segundo o 
cartaz, à beira do Rio Belém plantado” é, na percepção de um dos personagens egressos de uma colônia 
penal, “até que uma cidadezinha mais ou menos”. Ainda que alguns dos lugares da marginalidade das 
obras recentes de Dalton sejam os mesmos espaços públicos já ficcionalizados pelo autor desde os anos 
1960 e 1970, outras camadas de significação se sobrepõem, atualizando não apenas os endereços, mas 
toda a dinâmica que opõe e aproxima a periferia e os espaços centrais. A Vieira Souto e a rua Joana 
Angélica de “O corpo” (SANT’ANNA, O homem-mulher, 2014) não elidem os desejos dos protagonistas, 
mas são percorridas por transeuntes cuja percepção dos corpos mortos, possíveis vítimas da violência 

urbana, é permeada pela indiferença matizada por uma consciência social um tanto fluida, bem 
diferente das representações surgidas no panorama da literatura de Sant’Anna produzida no período da 
ditadura militar. Tais representações literárias pouco têm a ver com “não-lugares” ou com o conceito de 
desterritorialização da teoria recente. Independentemente da expectativa de que a literatura reivindique 
autonomia em relação a outros discursos, talvez essas representações tenham muito a ver com o 
fortalecimento do estatuto da ficcionalidade. 
Palavra-chave 1: ficcionalidade 
Palavra-chave 2: espaço ficcional 
Palavra-chave 3: Dalton Trevisan 
Palavra-chave 4: Sérgio Sant’Anna

Judith Schulde (UFF) Partindo de Thomas Bernhard: Língua, pensar e espaço em Andar (Gehen), 
de Thomas Bernhard e Sair (Ausgehen), de Barbi Markovi

A linguagem, o pensamento e a experiência do espaço representam três constantes antropológicas. O 
homem não apenas ocupa o espaço com seu corpo mas também se move, com ele, em um mundo que 
é externo ao seu corpo. Impressões subjetivas da “realidade” são processadas de forma cognitiva, em 
um espaço intelectual. Se ele pretende comunicar os conhecimentos que elabora, precisa transferi-
los para um contexto verbal. Para ser entendido, ele age em um determinado “espaço verbal”, 
sendo que a própria língua está inserida em uma estrutura hierárquica e espacial que garante sua 
funcionalidade. Cada espaço verbal pode representar espaços reais apenas por meio de seu sistema 
especial de signos. A “realidade auténtica” em seu grau máximo, tal como disponível para a recepção 
humana, depende sempre do consenso da língua. Devido a esta incapacidade da língua surgem 
conflitos diversos para o homem. Se a língua se revela pouco efetiva para a comunicação sobre 
o mundo interno e o mundo externo, quais são as condições que permitem tratar de um “espaço 
objetivo e real” ou da realidade em geral? Quais condições daí resultantes valem para a comunicação 
humana? Pensar pode ser realizado apenas de maneira verbal ou existem possibilidades de 
liberar a cognição da camisa de força das palavras? Com este dilema são confrontados também os 
protagonistas de Andar (Gehen), de Thomas Bernhard (1971), e Sair (Ausgehen), livro publicado 
em 2009 por Barbi Marković. A convergência de espaço, pensamento e língua é programática para 
a obra de Thomas Bernhards e foi muitas vezes estudada sob pontos de vista os mais diversos. 
A paródia da aluna sérvia de Germanística retoma o problema da língua enquanto tradutora da 
percepção interna e externa. São instigantes os meios literários com que Sair ironiza o modelo 
bernhardiano: a literatura sofisticada é substituída pela literatura pop, os pensadores de Bernhard 
passam seu lugar a mulheres jovens e o local do enredo é transferido da Viena dos anos 70 do 
século XX para a vida noturna de Belgrado no começo de 2000. Os protagonistas de ambos os livros 
questionam frequentemente o conhecimento do mundo, a percepção do espaço e os limites da 
razão humana. Eles sempre se mantêm em movimento, movendo o corpo, pensando e falando. Os 
protagonistas se perdem tanto na arquitetura, às vezes labiríntica, da língua, como em seu exílio 
cognitivo ou em seu trajeto de andanças e saídas que sempre preserva a sua forma circular e os faz 
voltar ao começo. A locomoção contínua no espaço é determinada em ambas as obras por um limite 
negativo e evidente, o qual figura em cada caso como ponto final do ímpeto motoro. A falta de ação 
física é associada à paralisação do pensar, e a perda do movimento provoca em última instância 
o vácuo verbal. As ideias retidas se refletem em um fiasco verbal e ambas as obras culminam no 
ceticismo da língua. O estudo comparativo procura descobrir novas perspectivas a respeito do 
modelo de Bernhard que só se revelam, talvez, graças à comparação, uma vez que não apenas 
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analisamos a “tradução” Sair, partindo de Thomas Bernhard, como também a “retraduzimos”, 
analisando Bernhard a partir de Marković. Nossa reflexão considera a literatura um próprio “espaço” 
e indaga as suas possibilidades para representar e construir espaços. 
Palavra-chave 1:  espaço 
Palavra-chave 2: (crítica da) língua 
Palavra-chave 3: límites do conhecimento 
Palavra-chave 4:  tradução/comparação

Cléber Dungue (USP) O espaço em ruínas: escavação e (re)construção em Crônica da casa 
assassinada, de Lúcio Cardoso

Todas as edições de Crônica da casa assassinada possuem, na página de abertura, a planta de uma 
chácara desenhada pelo próprio autor. A casa dos Meneses, que se destaca no desenho, com efeito, 
está ligada à ideia de um lugar em ruínas, de grande efeito alegórico, cuja degradação relaciona-se 
diretamente à família que a edificou e que nela habitava. Fazer a crônica desse espaço equivale, por 
um lado, que o organizador anônimo (figura autoral) aceite o desafio de reconstruir a história da 
intimidade dessa família, cujos segredos persistem indecifrados, por outro, que o leitor acompanhe 
a reconstrução da história dos Meneses, fazendo ele próprio uma montagem do texto que lê em 
vista da dispersão temporal e da fragmentação da narrativa. As histórias sobre a casa e sobre quem 
morou nela estão diluídas ao longo do romance. Os registros realizados pelos moradores do casarão, 
assim como as edificações e a paisagem do entorno foram alterados, dilapidados ou destruídos. 
Resta ao compilador, aos personagens e aos leitores se irmanarem na reconstrução residência e da 
família arruinadas, pois o livro resulta da reunião de histórias que já aconteceram e são reveladas 
por meio de cartas, documentos, diários, confissões, depoimentos e de um livro de memória. Os 
signos, os rastros e as informações estão dispersos na obra, cada um pode organizá-los, desmontá-
los e reacomodá-los segundo o interesse que as pistas encontradas despertem. Nesse sentido, 
a planta, em consonância com o trabalho do leitor, passa a servir à organização dos fragmentos 
da história dos Meneses dispersos ao longo do tempo em um único espaço. Uma casa arruinada 
convoca, sem dúvida, a figura de um leitor que, semelhante a um arqueólogo, também teria diante 
de si o trabalho de recolher as pistas, os fragmentos, os restos da história de uma família e de 
uma casa já destruídas. Crônica da casa assassinada parece mobilizar estratégias de enunciação 
que remetem ao repertório semântico da arqueologia, mas também ao da arquitetura. O próprio 
leitor é impulsionado a encontrar procedimentos de leitura associados à figura do arqueólogo e do 
arquiteto. Para tanto, deve-se considerar dois movimentos distintos, mas complementares: escavar 
e construir. Nesse contexto de análise, a planta da casa atuaria como uma espécie de epicentro em 
torno do qual as pistas e fragmentos da história dos Meneses seriam ordenados pelo organizador da 
narrativa. Seguindo um pensamento de Le Corbusier, poderia-se entender a planta como a geradora 
de uma ordem, que atua contra a total arbitrariedade. Ela orienta um processo de construção 
movido por uma intencionalidade estética. Portanto, essas duas figuras, associadas à escavação e à 
(re)construção, poderiam ser utilizadas como operadores eficazes de leitura. Além disso, a planta 
permitiria ser interpretada como um primeiro esforço de organizar os elementos e fatos associados 
à ruína da casa e da família e não apenas para circunscrever o espaço da ação do romance. 
Palavra-chave 1: Arquitetura 
Palavra-chave 2: Escavação 
Palavra-chave 3: Ruína 
Palavra-chave 4: (Re)Construção

François Weigel (UERJ /Université de Clermont-Ferrand) A escrita dos não-lugares em Eles eram 
muitos cavalos (2001), de Luiz Ruffato e Naissance d´un pont (2010), de Maylis de Kerangal

Eles eram muitos cavalos e Naissance d’un pont são dois romances contemporâneos que receberam 
vários prêmios e suscitaram numerosas reações críticas nos países de seus dois autores respectivos, 
o Brasil e a França. Em Eles eram muitos cavalos, Luiz Ruffato lança mão de vários tipos de discursos, 
linguagens e recursos da ficção e da poesia para representar a cidade de São Paulo, da manhã até a 
madrugada do dia 9 de maio de 2000. Em Naissance d’un pont, Maylis de Kerangal cruza os destinos 
de uma dezena de personagens, de classes sociais diferentes, para tecer o relato da construção de 
uma gigantesca ponte, numa cidade imaginária da Califórnia. Apesar das diferenças óbvias entre 
esses dois romances, no quer diz respeito ao estilo e aos enredos, são duas obras que, em vez de 
focar-se na situação de um ou dois protagonistas determinados, retratam, através de numa estrutura 
fragmentada, a diversidade e a pulsação da vida num espaço urbano em que o capitalismo tende a 
desagregar os laços humanos. Segundo o antropólogo Marc Augé, nessa época que ele qualifica de 
“sobremodernidade”, “é preciso reaprender a pensar o espaço.” (CERTEAU, p. 49) Nos parece que 
uma das razões do sucesso encontrado por Naissance d’un pont e Eles eram muitos cavalos é que eles 
apontam para algumas configurações espaciais típicas das sociedades capitalistas de hoje, e pelas 
implicâncias dessa reestruturação espacial sobre a sociabilidade. Sem pretender ilustrar nem teorizar, 
a escrita ficcional, alimentando-se de emoções e percepções subjetivas, poderia constituir um viés 
para iluminar esse fenômeno de reconfiguração espacial que Marc Augé designou com o qualificativo 
de “não-lugares”. Nessa era paradoxal das redes globalizadas, com a aceleração do tempo, assim como 
da circulação de bens e pessoas, as relações humanas são profundamente alteradas e marcadas pelo 
efêmero, pelo provisório e pela desagregação das mediações interpessoais. O “lugar antropológico” 
(que Augé caracteriza partindo de Marcel Mauss), “tem um sentido inscrito e simbólico” (CERTEAU, p. 
104), e “pode se definir como identitário, relacional e histórico” (CERTEAU, p. 100). “O espaço do não-
lugar”, ao contrário, “não cria nem uma identidade singular, nem relações, mas solidão e semelhança.” 
(CERTEAU, p. 130). Nosso objetivo, nessa apresentação, será de analisar de que modo e com que 
estratégias literárias essas ficções jogam luz sobre a experiência do não-lugar, que representa hoje, 
ainda segundo Marc Augé, “um componente essencial de toda existência social” (CERTEAU, p. 149). 
Luiz RUFFATO, Eles eram muitos cavalos, Edições BestBolso, Rio de Janeiro, 2012 (2001) Maylis de 
Kerangal, Naissance d’un pont, Paris, Verticales, 2010 
Palavra-chave 1: espaço 
Palavra-chave 2: literatura francesa 
Palavra-chave 3: non-lieu 
Palavra-chave 4:  literatura brasileira

Ana Maria Cavalcante de Lima (USP) O narrador-espectador de José Saramago e as suas relações 
espaciais com a narrativa 

Em seus romances, José Saramago elabora um narrador radicalmente aproximado das ações que 
narra. A voz narrativa se mostra espacialmente tão avizinhada dos acontecimentos que, por vezes, 
afirma sequer poder narrar aquilo que foi dito pelas personagens. Essa postura do narrador dá 
às personagens e às ações uma autonomia dramática. O método empregado pelo autor possibilita 
presentificar acontecimentos passados, em geral históricos, como ocorre, por exemplo, em Memorial 
do convento. Nesse romance, o narrador torna vívida a narrativa da construção do convento de Mafra, 
extraindo das paredes do monumento histórico o trabalho que o tornou concreto. Assim, o narrador 
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confere dinamicidade à associação entre passado e presente, formulando uma versão na qual os 
homens simples de Portugal angariem protagonismo. A dramaticidade emergente de uma narrativa 
que simula ações à queima roupa, como se estivessem acabando de acontecer, irá se afastar, estrutural 
e esteticamente, da contemplação na qual se fundamenta a narrativa histórica. O narrador será 
simultaneamente responsável pela força empregada na construção do convento e pela redenção das 
personagens simples esquecidas pela historiografia, objetivando sugerir uma alternativa vivificada 
ao reducionismo frio e consolidado do discurso histórico que atribuiu ao rei D. João V a construção 
do convento de Mafra. O mesmo estratagema de aproximação é utilizado em História do Cerco de 
Lisboa, uma vez que caberá à personagem Raimundo Silva a elaboração de uma narrativa na qual os 
cruzados não tenham ajudado os portugueses a conquistar Lisboa, então em domínio dos mouros. A 
potencialização da distância espacial, nesse romance, será explorada em dois níveis: entre o narrador 
e o lugar de ação da personagem e entre a personagem, feita autora, e a cidade pela qual passeia em 
diferentes lapsos temporais. A comunicação ora sugerida, dessa maneira, visa a promover, por meio da 
observação dos dois romances citados, uma análise do projeto literário do autor no que diz respeito às 
relações espaciais em suas elaborações estruturais e em seus possíveis objetivos estéticos. 
Palavra-chave 1: narrador 
Palavra-chave 2: dramaticidade 
Palavra-chave 3: espaço 
Palavra-chave 4: ficção

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:50]

SESSÃO 3 [O ESPAÇO LITERÁRIO NA CONTEMPORANEIDADE] COORDENAÇÃO: JEFFERSON 
AGOSTINI MELLO  

Lucas de Jesus Santos (UNICAMP) Cósmica literária: os mundos comparados da literatura

A atual crise climática planetária ou do chamado aquecimento global produziu consequências 
não apenas de ordem tecnocientíficas, com o desenvolvimento, por exemplo, de tecnologias de 
geoengenharia, mas também, e sobretudo, de ordem epistemológica e, no limite, ontológica. A alcunha 
de Antropoceno, dada por Paul Crutzen e Eugene Stoermer a um novo período geológico cujo principal 
agente seria a espécie humana, lança um profundo choque nas estruturas onto-epistemológicas que 
guiaram boa parte do pensamento ocidental. A divisão elementar entre natureza e cultura, a separação 
entre a ordem histórico-cultural humana e a ordem perene-natural do mundo entra radicalmente em 
crise, pois a linha que estabilizava tal divisão é turvada: objetos naturais passam a atuar nos espaços 
humanos; estes, por sua vez, produzem e manipulam objetos naturais.. Da mesma forma, surgem 
figuras paradoxais que agem simultaneamente nas duas esferas, Cultura e Natureza, terminando 
por desestabilizar, em última instância, as próprias noções de mundo e humanidade. A “irrupção 
de Gaia” foi a expressão cunhada por Isabelle Stengers para esse cenário de crise extrema, onde a 
humanidade é levada a encarar sua agência recalcada, a saber, seu papel na história geológica do 
planeta. O presente trabalho pretende, assim, dar corpo ao problema e oferecer uma discussão das 
relações entre a Literatura Comparada (LC) e esse cenário de crise onto-epistemológica. Pretende-se 
fazê-lo, primeiramente, pela realização de uma genealogia da LC, retomando alguns textos fundadores 
e apresentando os alicerces que ajudaram a estruturar a disciplina. Em segundo lugar, aponta-se que 
a noção de “mundo” aparece no discurso crítico-teórico da LC frequentemente como um espaço vazio, 

homogêneo, sem densidade, cujo modo de existência seria apenas de passividade ou, no máximo, de 
indiferença. O “mundo” funciona como uma espécie de exterior calmo e estável, como uma planta 
arquitetônica intacta, na qual se projetam os objetos, extraem-se os dados, comparam-se as formas 
e modalidades de distribuição dos seres. A partir dessa constatação, torna-se imperativa a questão: 
como pensar a comparação sem um espaço estável e comum? Em suma, onde está a literatura 
comparada? Encaminhamos este debate, por fim, por levarmos em consideração, do ponto de vista 
ético, a proposta de Isabelle Stengers de ter uma postura cautelar e hesitante, de “resistir à tentação 
de julgar”, produzindo uma forma de “prestar atenção” e de perplexidade que poderiam criar outros 
modos de pensamento e de lidar com tais questões. Do ponto de vista teórico, abordamos o debate 
para uma aproximação entre a LC e a chamada Literatura Mundial (LM), através dos trabalhos de 
Armando Gnisci, “A Literatura Mundial como futuro da Literatura Comparada”, e de Emily Apter, 
“Against World Literature”. 
Palavra-chave 1: Literatura Comparada 
Palavra-chave 2: Literatura Mundial 
Palavra-chave 3: Antropoceno 
Palavra-chave 4: Mundos Possíveis

Umberto de Souza Cunha Neto (USP) Questões sobre a recepção da literatura contemporânea e 
análise de textos da imprensa portuguesa: o caso dos países de língua portuguesa

Visando a colaborar nos questionamentos que o Simpósio 44 procura levantar, é possível estudar a 
recepção da literatura contemporânea estrangeira de língua portuguesa em Portugal; é justamente 
sobre esse tema que a comunicação proposta se debruça. A presença de uma obra em outro 
território, seja ela científica ou literária, implica uma série de “operações sociais” envolvidas no 
que Bordieu chamou de “circulação internacional das ideias” (BORDIEU, 2002). Quando pensamos 
nas literaturas escritas em língua portuguesa, e na circulação internacional dentro do que se chama 
atualmente de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vemos que as operações 
sociais envolvidas aí incluem fatores como, em primeiro lugar, a relação marcada pelo passado 
colonial, principalmente quando pensamos nos países africanos de língua oficial portuguesa – já 
que o imperialismo colonial português em África se estendeu até os anos 1970, diferentemente 
do colonialismo português no Brasil. Em segundo lugar, há fatores particulares dentro do campo 
literário português (o conceito de campo literário aqui utilizado tem como base a obra de Pierre 
Bourdieu, 2002: campo se refere à relativa autonomia da produção e dos produtores literários e às 
tensões e disputas entre os agentes em sua busca de legitimação dentro de um determinado país) 
que podem influenciar a recepção de uma literatura naquele país. Partindo dessas informações, 
essa comunicação se propõe a analisar textos da imprensa portuguesa e tratar de semelhanças e 
diferenças nas leituras que se fazem, em Portugal, de autores brasileiros e africanos de publicação 
mais recente. Elegemos textos publicados nos jornais portugueses Público, Expresso, Diário 
de Notícias, entre outros, como corpus – dada a maior tiragem e importância na vida pública 
portuguesa, de tais veículos, sobretudo do jornal Público, o qual permite maior acesso via online 
de seus textos e cujas tiragem e importância são maiores. Nestes, verificaremos resenhas, artigos, 
notícias, reportagens e entrevistas a respeito de autores de língua portuguesa premiados, é o 
caso dos brasileiros Bernardo Carvalho, Milton Hatoum e Chico Buarque (vencedores de prêmios 
literários como Portugal Telecom e Jabuti), num contraste com textos acerca de diferentes 
autores também premiados de países africanos, como Ondjaki (vencedor dos prêmios Jabuti e 
José Saramago), além de Mia Couto, Arménio Vieira e Pepetela (vencedores do Prêmio Camões). 
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Pensando no Brasil como um dos países de maior importância para a colonização portuguesa entre 
os séculos XVI e XIX, e os países africanos de língua oficial portuguesa com seus sistemas literários 
recém-formados e recente independência política, quer-se cotejar as leituras que autores de um e 
outros países recebem, estando todos eles na periferia da chamada “República mundial das letras” 
(CASANOVA, 2002) e tendo uma relação de passado colonial com Portugal. 
Palavra-chave 1: literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: recepção 
Palavra-chave 3: crítica da imprensa 
Palavra-chave 4: sociologia da cultura

Jefferson Agostini Mello (USP) A literatura periférica e o polo restrito do campo literário: 
embates e articulações

Um dos debates mais prementes na produção literária contemporânea se dá em torno do acesso de 
autores por assim dizer outsiders às instâncias restritas de produção e de consagração. Isto é, como em 
outros campos, o debate atual se dá em torno do problema da democratização, que, no caso das artes, 
deveria envolver não apenas a distribuição de bens culturais ao público em geral, mas também uma 
maior representatividade de autoras e autores, com seu respectivo público, em um circuito que se quer 
cada vez mais diverso, e, ao mesmo tempo, mais identitário. Nesta comunicação, pretendo discutir, 
especificamente, algumas estratégias textuais e performáticas de acesso ao polo restrito do campo 
literário as quais vêm sendo utilizadas por parte de alguns autores da chamada literatura periférica 
paulistana. Por meio do exame dessas estratégias, que se valem por vezes de um substrato violento, 
de revide, e de um afastamento proposital e performático dos leitores de classe média, procuro 
demonstrar que se, em um primeiro momento, elas são formas de contestação do status quo literário, 
em um segundo momento, servem, paradoxalmente, para que seus agentes construam articulações 
seja com seus pares, seja com produtores culturais consagrados. Antes de me deter na análise de 
obras e autores, ainda na primeira parte do argumento, destaco a conjuntura histórica que contribuiu 
para a ascensão dessa literatura, desde as suas primeiras produções nos anos 1990, vinculadas 
sobretudo à emergência do rap e a um contexto social de ascensão do Partido dos Trabalhadores até 
as novas gerações e ao ressurgimento, no Brasil, dos movimentos sociais identitários. Em paralelo a 
esse contexto mais amplo, analiso a recepção da crítica universitária aos novos autores. Ao final da 
comunicação, traço algumas hipóteses em torno do ingresso e da permanência da literatura periférica 
em um campo de produção simbólica tão restrito quanto o literário, examinando, igualmente, 
novidades e rupturas introduzidas pelos autores da periferia. 
Palavra-chave 1: Literatura Brasileira Contemporânea 
Palavra-chave 2: Literatura Periférica 
Palavra-chave 3: Performance 
Palavra-chave 4: Sociologia da Literatura

Carlos Alberto Cortez Minchillo (Dartmouth College) Slam: cartografia social e território poético 

Organizados e frequentados especialmente por jovens de classes economicamente menos 
privilegiadas e/ou moradores de regiões periféricas da cidade, slams de poesia sugerem 
interessantes questões de natureza política, ética e estética. Esta comunicação deriva de recentes 
incursões no circuito de slam poetry na cidade de São Paulo e apresenta algumas reflexões sobre 
a vigorosa cena poética da cidade. Defendo que esses os slams, que consistem em concursos de 

poesia em performance, têm grande potencial transformador do ponto social e estético, não 
apenas pelas mensagens de contestação e confronto que muitos textos, flagrantemente inspirados 
pela cultura do rap, veiculam, mas sobretudo pelo modo como eles são apresentados e julgados, 
e pela rede de sociabilidade “marginal” que eles ajudam a estabelecer. Os poetas que apresentam 
seus textos nos slams costumam cruzar a cidade para participar de vários eventos a cada semana, 
criando uma espécie de confraria ou irmandade transmetropolitana e interperiférica que estabelece 
uma rede social sustentada pela escrita e performance de poesia. Atrelados ao movimento maior 
de fortalecimento das vozes subalternas na sociedade brasileira, inclusive pela discreta – e 
controvertida – recente ascensão de segmentos pobres às classes médias, os slams de poesia têm 
contribuído na construção de discursos contra-hegemônicos que potencialmente desestabilizam 
representações sociais cristalizadas. Isso porque têm multiplicado as oportunidades de produção, 
circulação e recepção de literatura sobretudo entre jovens periféricos que, por diversos fatores, têm 
sido vítimas históricas de estigmas. Desde 2004, João Cezar Castro Rocha vem apontando para “a 
natureza coletiva” da literatura produzida nas margens. Os slams agregam sujeitos heterogêneos 
que no entanto compartilham, em diferentes graus e arranjos, certos traços identitários baseados 
em faixa etária, raça, posição social, vizinhança, gênero e opção sexual. Talvez por isso mesmo, 
compartilham ainda uma certa linguagem, um pathos e um ethos: os slams, assim como os saraus, 
são locais de troca e de aprendizagem, onde se inventa, se define e se divulga um vocabulário, se 
estabelecem tons discursivos (a franqueza cortante do “papo reto”) e posturas políticas (o confronto 
por meio de palavras que devem agir como balas). Nesse aspecto, fazem lembrar as agremiações 
literárias do século XVIII, responsáveis por difundir os topoi da literatura árcade. Num tempo em 
que partidos, sindicatos e classe política parecem perder a capacidade de representar anseios 
e causas dos cidadãos, essa comunhão por intermédio da poesia constitui fenômeno social que 
merece ser analisado e que já vem recebendo atenção das ciências sociais, como o trabalho seminal 
de Érica Peçanha do Nascimento (2009). Ao mesmo tempo, slams desafiam noções amplamente 
aceites sobre o que é literatura, como ela é produzida, difundida e avaliada. Daí que a dimensão 
propriamente literária do fenômeno encontre mais resistência ou descaso no meio acadêmico, uma 
vez que uma forma menos mediada de se fazer literatura dificilmente atenderá às exigências dos 
padrões de análise formulados a partir de uma longa e diferente tradição cultural – a primazia do 
texto impresso normalmente escrito por “homens de letras”– e de outras condições materiais de 
produção, circulação e fruição de literatura. Mas como desprezar essa vibrante onda de expressão 
poética, verdadeira renascença, quando se sabe que a poesia é um gênero que há muito “não vende”? 
E o que dizer das previsões equivocadas de há alguns anos de que o futuro da literatura estaria nos 
experimentos online, nas narrativas de confecção coletiva pela internet, na poesia visual, cinética, 
tridimensional – verdadeiros objetos artísticos virtuais – que as novas tecnologias eletrônicas 
possibilitariam? Em vez disso, a poesia dos slams reinstituiu o valor das relações presenciais 
entre autor e audiência – e portanto um território para o evento poético –; revalorizou a dimensão 
verdadeiramente sonora e teatral do texto e a presença corporal e as marcas identitárias do poeta; 
por fim, colocou nas mãos dos ouvintes/espectadores ad hoc a avaliação do texto/performance. 
Todas essas instâncias requerem instrumentos de apreciação que em grande medida ainda estão 
por serem criados entre nós e que contam com algumas iniciativas na crítica anglo-saxã, como nos 
trabalhos de Dana Gioia, Tyler Hoffman e Susan Somers-Willett. 
Palavra-chave 1: slam poetry 
Palavra-chave 2: literatura contemporânea 
Palavra-chave 3: performance
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Ana Beatriz Rangel Pessanha da Silva (UFRJ) Literatura e oralidade: os saraus contemporâneos 
no Rio de Janeiro como fenômeno de arte e comunicação

Este trabalho busca elaborar as potências que podem ser forjadas na relação entre literatura e 
oralidade no contexto contemporâneo, tomando como base o recente fenômeno dos saraus na 
cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa se desenvolve sob duas perspectivas históricas: a poesia oral 
na Grécia Arcaica e Clássica e os movimentos literários modernos que incluíram a literatura falada 
em seus projetos artísticos. Ao mesmo tempo, o trabalho busca estabelecer as conexões que a 
experiência da poesia como manifestação oral no Rio de Janeiro atual realiza com as estéticas das artes 
contemporâneas e com os suportes midiáticos da comunicação em rede, procurando formular quais 
seriam as tradições recuperadas e transgressões em desenvolvimento. A manifestação oral da poesia 
não é um fato novo. Ao lançarmos mão de uma perspectiva historicizante, trouxemos à memória dois 
momentos na história — certamente não os únicos —, no início e ao final do trabalho, nos quais essa 
articulação foi realizada, de maneiras bem diferentes: a poesia falada na Grécia Arcaica e Clássica 
e os movimentos literários modernos entre os anos 1950 e 1970, com a geração beat nos Estados 
Unidos e a poesia marginal do movimento Nuvem Cigana, no Rio de Janeiro dos anos 1970. A escolha 
pelo recuo histórico até a civilização grega antiga não foi gratuita. Além de sua importância para a 
formação de valores da sociedade ocidental que permanecem até hoje, trata-se de um período em 
que a oralidade foi experimentada não como uma possível manifestação para uma literatura — como 
é o caso dos movimentos literários modernos —, mas como a própria condição de manifestação de 
todas as tradições daquela civilização. Por isso, a análise foi realizada no sentido de apostar na palavra 
oral como potência, não só nas manifestações poéticas, mas também no processo de configuração 
democrática. Em diálogo com a pesquisa da professora Paula Sibilia, no livro O show do eu: a intimidade 
como espetáculo, além das teses de Walter Benjamin e Jaques Rancière, analisamos o processo de 
descontinuidade operado pela modernidade na popularização dos romances e do processo de leitura 
individual silenciosa nos novos espaços privados da família burguesa, essencialmente constituinte 
das noções de individualidade, intimidade e privacidade. A reconfiguração, portanto, de rituais de 
leitura coletiva e oral no contexto contemporâneo é significativa para estimar quais são os novos 
possíveis agenciamentos entre a literatura e o espaço público no nosso tempo. O fato de se tratar de 
eventos que se colocam à margem do mercado tradicional de cultura — quase todos gratuitos ou a 
um preço módico, não sendo peças reproduzíveis em massa — indica a afirmação de uma lógica de 
funcionamento na contramão da literatura como reprodução editorial para o consumo ou mesmo como 
reprodução virtual na rede, também passível de ser capturada pelas forças mercadológicas. 
Palavra-chave 1: oralidade 
Palavra-chave 2: poesia 
Palavra-chave 3: comunicação 
Palavra-chave 4: contemporâneo

Dalva Martins de Almeida (UnB) Ressignificações no campo da literatura infantil contemporânea: 
diversidade temática e autoria afroidentificada

Peter Hunt (2010) sugere que é necessário questionar o que é esse campo chamado “literatura 
infantil”. E isso se dá por vários motivos, entre eles o de identificar sua abrangência, seu lugar na 
produção cultural contemporânea. Isso inclui a resistência ao juízo de valor imposto por cânones 
literários. Ou seja, significa que delimitar o ‘status’ de um texto, entendendo que o que um texto é, 
relaciona-se com o seu contexto. Então, o poder de grupo no campo da literatura infantil é inevitável 

(Hunt, 2010, p.35). Ao recortar, minimamente, o pensamento de Hunt em seu trabalho de crítica 
ao campo da literatura infantil, é possível a percepção de um diálogo com a questão da autoria e da 
temática nas narrativas infantis contemporâneas. E isso leva-me a questionar que pensar o texto 
infantil na atualidade, requer posturas de enfrentamento ideológico. Nessa esteira, este texto se 
sustentará em torno da reflexão quanto às “novas” temáticas, ou seja, a presença de outras narrativas 
nos contos infantis atuais, por um lado. Por outro, imbricado nesse processo, a emergência da autoria 
de escritoras afrodescendentes. Para compreender que a literatura infantil investe-se como campo de 
poder, onde o processo de construção afirmativa das identidades negras e a destituição do racismo, 
embutido na democracia racial à brasileira, se acoplam. Esse ideal encontra eco no processo de 
escrevivência, ou a autorrepresentação de uma escrita que incomoda, que rompe com processos de 
hegemonia cultural. Escrita que revela as marcas de pertencimento. Desse modo, seguindo a linha 
histórica de escritoras afro-brasileiras, tais como: Maria Firmina dos Reis, Auta de Sousa, Carolina 
Maria de Jesus, Conceição Evaristo, citando algumas, na literatura infantil contemporânea estão 
presente várias autoras. Para esta análise, destaco Nilma Lino Gomes, com Betina (2008) e Heloísa 
Pires Lima, em Histórias da Preta (1998). O estudo desses textos partirá da discussão da representação 
de gênero feminino, com evidência do protagonismo infantil da menina negra, elegendo-a como sujeito, 
como agente de sua vida, não mais um corpo abjeto, silenciado. Implicando que a reflexão em torno das 
protagonistas Betina e Preta, revela a perspectiva da discussão da construção das identidades negras 
à partir da infância da menina negra. Observando os discursos da alteridade, através, entre outros, 
do resgate das histórias dos povos negros na diáspora à brasileira. Por outro viés, essa análise deve 
evidenciar a autoria negra feminina, para realçar a voz autoral da escritora negra. A análise terá como 
esteio, a contribuição da crítica literária, os estudos culturais e pós-coloniais.  
Palavra-chave 1: Literatura Infantil Contemporânea 
Palavra-chave 2: Autoria 
Palavra-chave 3: Identidade 
Palavra-chave 4: Representação

Lucília Paula de Azevedo Ferreira e Maria Perla Araújo Morais (UFT) Modos de falar e de 
lembrar: as narrativas de Contos Negreiros

Este trabalho se propõe analisar dois contos do livro Contos Negreiros, de Marcelino Freire: “Solar 
dos príncipes” e “Curso Superior”. Queremos, a partir disso, refletir sobre a representação dos 
afrodescendentes na Literatura Brasileira contemporânea. Acreditamos que Marcelino Freire 
discute a identidade nacional, entrecruzando espaços, tempos e imagens para afirmar uma 
sociedade brasileira multifacetada. O livro explora aspectos que colocam os afrodescendentes em 
primeiro plano, como protagonistas, mas debate também um espaço de subalternidade a que esta 
identidade aparece relacionada por uma certa formulação social. Ao mostrar a situação atual dos 
negros em nossa sociedade, verifica-se que a violência que eles sofreram no passado colonial do 
Brasil ainda persiste sob outras formas, outras estratégias. Para expressar o falar popular imerso 
em um cotidiano de sofrimentos, misérias humanas e exclusão social, o autor se utiliza de uma 
linguagem coloquial como forma de chamar atenção para o que está sendo narrado e para demarcar 
no discurso a força da indignação. A nação, enquanto sistema de representação cultural, é um 
sistema de significações que influencia e organiza a vida dos indivíduos, molda a sua compreensão 
de mundo e de si próprio. A cultura nacional imaginada em seu caráter unificador tende a anular, 
separar e subjugar as demais culturas em suas diferenças. As identidades culturais unificadas são 
questionadas na pós-modernidade, pela emergência de espaços de poder e identidades relacionados 
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às culturas que foram silenciadas em prol da narrativa nacional. Ademais, “as nações são sempre 
compostas de diferentes classes sociais e diferentes grupos étnicos e de gênero” (HALL, 2014, 
p. 36).A literatura é uma dessas instâncias de poder em que se faz o questionamento de espaços 
de subalternidade. No livro de Marcelino Freire, os contos invertem algumas situações sociais 
em que os negros são julgados como objetos. Marcelino Freire ao lidar com estereótipos, não o 
faz de modo a reforçá-los, mas de questioná-los, por meio de mecanismos textuais que reforçam 
a indignação diante de uma realidade excludente. Ao negro que habita no submundo da cidade, 
vivendo à margem, é dado-lhe a voz. Uma realidade complexa e miserável é exposta na fala dos 
negros marginalizados, para incomodar aqueles que sempre os trataram com preconceito. Assim, 
gritam sua própria situação de abandono e exclusão, fazendo com que ouçam as consequências que 
ocorrem na vida de quem é tratado com discriminação. Os negros em Contos Negreiros, portanto, 
tornam-se protagonistas de suas histórias ao lutar contra um construto histórico responsável por 
engendrar na maioria da população uma visão estereotipada das populações negras. Os contos do 
livro são chamados de cantos em razão do falar popular (a oralidade com aspectos de musicalidade 
de que Marcelino se serve); em razão do seu diálogo com a obra Navio Negreiro, de Castro Alves, e 
porque tratará de “cantos”, de margens. Dessa forma, verificaremos quais concepções ideológicas 
são acionadas para retratar esse grupo social na atualidade e quais estratégias literárias o escritor 
utiliza para marcar a identidade dos negros. 
Palavra-chave 1: Afrodescendentes 
Palavra-chave 2: Narrativa Nacional 
Palavra-chave 3: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 4: Marcelino Freire

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [ESPAÇO LITERÁRIO, CORPO, ESCRITA] COORDENAÇÃO: RITA LENIRA BITTENCOURT 

André Ricardo Duarte Santana (UFBA) Flanâncias em Gonçalo Tavares

A proposta deste trabalho é analisar a presença da rua e de seus cafés como locais de observação 
dentro da poética do escritor português contemporâneo Gonçalo M. Tavares, em um diálogo 
com a tradição de Baudelaire e seus “Quadros parisienses”, criados durante as ações de Eugène 
Haussmann para a modernização de Paris, no século XIX. Nesse sentido, Baudelaire, em suas 
andanças pela cidade, em sua “botânica de asfalto” (BENJAMIN, 1989), recolhe as marcas de um 
tempo em que “o lodaçal de macadame virá a ser um dos fundamentos a partir dos quais brotará 
a nova literatura mundial do século XX” (BERMAN, 1998), responsável por conspurcar a aura 
do sagrado e do sublime de seus frequentadores e por buscar um novo sentido para a existência 
humana. Tavares constrói uma reflexão sobre o contemporâneo, que ultrapassa os limites de 
uma suposta regionalização lusitana, expandindo sua literatura a um universalismo de lugares 
e pessoas, situando-se dentro de uma escrita marcada pelo discurso intertextual, mostrando a 
rua como tradução do modo de vida pós-moderno, caracterizado pelo pragmatismo das ações e 
eliminação do elemento humano incapaz de produzir, tais como idosos e deficientes. Definindo-
se frequentemente em entrevistas como “um escritor de cafés”, Tavares, além de remeter a outro 
português — Fernando Pessoa —, comporta-se como o escritor benjaminiano que “coloca o 
pensamento sobre a mesa de mármore do café. [...] Em seguida desempacota gradualmente seu 

estojo: caneta-tinteiro, lápis, cachimbo. A multidão dos fregueses, ordenada anfiteatralmente, 
compõe seu público clínico.” (BENJAMIN, 1995). O espaço do café aparece assim como território 
ambíguo, pois simultaneamente “um espaço privado, em público” (BERMAN, 1998), que encarna 
a proteção em meio ao mundo das mercadorias e que propõe uma pausa contemplativa em um 
mundo de agitação, pressa e não permanência. De seu esconderijo, o eu póetico pode analisar os 
fregueses daquele ambiente, captando seus dramas e histórias de vida, que, em um paroxismo, 
tendem a uma previsibilidade pelo esvaziamento da experiência. A obra de Tavares dialoga 
frequentemente com o espaço urbano, seja através da criação da série “O bairro”, que reúne em um 
espaço fictício diversos escritores e intelectuais, seja pela retomada da temática da flânerie, seja 
por reflexões sobre a arquitetura. Nesse sentido, tomaremos como corpus principal os poemas 
que compõem a seção “Observações”, do livro “1”, tentando demonstrar como Tavares constrói 
uma poética em que o olhar transeunte sobre a cidade e seus passantes se constrói, denunciando a 
pressa dos habitantes, o pragmatismo econômico nas atitudes e a rejeição à velhice e à deficiência 
como marcas da sociedade pós-moderna na qual a literatura tenta buscar espaço. 
Palavra-chave 1: Gonçalo M. Tavares 
Palavra-chave 2: Baudelaire 
Palavra-chave 3: Cidade 
Palavra-chave 4: Modernidade

Maria Salete Borba (Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro) “De superfícies as 
nuvens sem céu”: um estudo de Josely Vianna Baptista

Josely Vianna Baptista (1957-) é reconhecida pelo trabalho como tradutora e poetisa. Foi com o 
apoio de uma Bolsa Vitae de Artes que a escritora realizou em 2002 o projeto “Do zero ao zênite”, 
o que resultou no conjunto de poemas intitulado “Moradas nômades” e no manuscrito “A fonte 
da fala”. Seu trabalho de tradução de importantes escritores hispano-americanos é contínuo, 
integrou o corpo de tradutores das Obras Completas de Jorge Luis Borges (Globo, 1999), e nos 
últimos anos vem traduzindo Alan Pauls e Mario Bellatin. Para a presente discussão, optou-se pela 
leitura de Sol entre nuvens (2007), uma coletânea composta pelos livros Ar (1991), Corpografia 
(1992) e Os poros flóridos (1995), além de alguns poemas esparsos. Os poemas que fazem parte 
dessa coletânea nos conduzem às discussões em torno da categoria espaço, que atingiu o ápice 
nas discussões teóricas na França no final da década de 1960 e início da de 1970. Michel Foucault 
e Roland Barthes foram alguns dos autores que dedicaram parte de seus estudos à temática e 
livros como Des espaces autres (FOUCAULT, 1984) e Semiologie et urbanisme (BARTHES, 1970), 
contribuíram para a compreensão da complexidade da abordagem e da variabilidade do conceito 
de espaço. Para o presente estudo, o objetivo é tecer comentários a cerca da categoria espaço no 
texto literário, em especial o poético, enquanto possibilidade de contato pela linguagem. O espaço 
enquanto possibilidade, enquanto incerteza que se apresenta a partir das diversas manifestações 
da linguagem nos ajudará a ler o presente com o passado, tal como Walter Benjamin reivindica 
em suas teses sobre a história. É o espaço esculpido pela palavra e pelo grafite que nos é 
apresentado em Sol entre nuvens. Desse modo, somos convidados a ler o espaço literário enquanto 
multiplicidade, enquanto linguagem que se desdobra ora em poesia, ora em imagem. É essa 
linguagem que se manifesta pelo desdobramento de si mesma pela poesia ou pelo desdobrar-se 
em outras linguagens como a do desenho, que é introduzida em Corpografia pelo traço do artista 
Francisco Faria, por exemplo, que nos revela a possibilidade de ler o espaço enquanto um corpo 
sensível, espelhado, multifacetado. Desse modo, a discussão será realizada a partir das relações de 
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posicionamento, que nos fazem repensar o contemporâneo enquanto espaço de simultaneidade, 
de justaposições, do longínquo e do próximo. O diálogo em torno da categoria espaço em Sol 
entre nuvens se dará tanto pelo viés das relações teóricas que figuram no trabalho crítico de Gilles 
Deleuze e Jean-Luc Nancy, quanto pela leitura da linguagem (verbo-visual) enquanto percepção do 
sensível, do corpo enquanto arquitextura. 
Palavra-chave 1:  poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: texto/imagem 
Palavra-chave 3: Josely Vianna Baptista 
Palavra-chave 4: espaço

Gabriela Semensato Ferreira (UFRGS) A poeta e o poema-pássaro – trajetórias de trânsito e ocupação

A obra de Dora Ferreira da Silva (São Paulo, 1918-2006), desde a fundação de Cavalo Azul, no 
início dos anos 1960, até publicações póstumas, dedica-se à palavra poética e traz à tona uma 
leitura atual dos mitos da antiga Grécia. Durante a vida, Dora recebeu diversos prêmios literários, 
incluindo o Prêmio Jabuti a “Poemas da estrangeira” (1995). Além disso, traduziu as primeiras 
versões para o português da obra de Carl Gustav Jung. Ainda assim, e apesar de elogiada por 
poetas como Carlos Drummond de Andrade, foi só na última década que se viu seu nome em maior 
circulação em escritos sobre literatura brasileira. Recentemente, seu acervo foi organizado pelo 
Instituto Moreira Salles e publicaram-se obras póstumas, como O Leque (2007) e Transpoemas 
(2009). Devido ao tratamento dado a personagens mitológicas como Perséfone Koré e Orfeu, 
assim como o uso de metalinguagem, seus poemas, em especial os de Hídrias (2004) tornaram-
se matéria de recentes estudos. No presente trabalho, parte-se da linguagem poético-imagética 
e enigmática de Transpoemas para seguir a trajetória do pensar errante investido nessa obra 
e que principia, em suas palavras, “no Poema”. Nesse sentido, pode-se pensar na correlação 
entre esse pensar poético e a “palavra errante” a qual se dedica Maurice Blanchot, em O espaço 
da literatura. Nessa obra de Dora, o eu lírico, que inicia neutro e torna-se feminino, dirige-se 
em algumas instâncias ao processo de criação do poema, que se anteciparia à poeta, e indica 
também o transitar e a passagem por diferentes espaços, assim como o silêncio de onde surgem as 
palavras. Ao citar Perséfone e Gymnopédie, constrói a imagem de corpos dançantes, em constante 
movimento, e pede para si um “corpo” emprestado. Considerando-se tais características, essa 
poesia é aqui analisada a partir das ideias de corpos e pensamento errantes, vinculadas ao “trans” 
anexado ao título, e ao “poema-pássaro” criado por Dora. Com esse objetivo, questiona-se quais 
seriam os espaços ocupados nesse trânsito poético, que encena um eu lírico feminino, e de que 
modo a intertextualidade presente no texto entra em jogo nessas passagens. Assim, retomam-
se ideias como a de “trajetória” e “movimento circular”, trabalhadas em obras traduzidas por 
Dora, como Os arquétipos e o inconsciente coletivo (2000), de C.G. Jung, e O segredo da flor de 
ouro (2001), de Jung e R. Wilhelm, procurando determinar que relações podem estabelecer com 
Transpoemas. Da mesma forma, importa discutir os “corpos”, nesse contexto, não apenas como 
“objetos do pensamento”, nas palavras de Judith Butler (1993), mas como construções indicadoras 
de um “movimento fronteiriço em si mesmo”. 
Palavra-chave 1: Trânsito 
Palavra-chave 2: Espaço 
Palavra-chave 3: Corpo 
Palavra-chave 4: Poesia brasileira

Olívia de Melo Fonseca (UFF/IFF)  O espaço da escritura em Roland Barthes e Armando Freitas 
Filho: o trânsito entre o literário e o autobiográfico

O espaço de produção literária é comumente imaginado de forma segregada, fechada e sagrada. 
De acordo com Maurice Blanchot, em O livro por vir, esse espaço seria idealizado como o “Tibete 
imaginário”. Contudo, segundo este autor ainda, para escrever, é preciso entrar no templo, mas é 
importante buscar desconstruí-lo. Eis uma contradição vivida pelo escritor que se tranca em casa 
para escrever, embora tenha que permanecer fora de si para conduzir-se à escritura. A partir dessa 
questão levantada, torna-se interessante ponderar o distanciamento entre o pensamento reflexivo e 
o pensamento do fora. Se, de acordo com a primeira noção, o sujeito busca uma suposta verdade em 
si, por outro lado, de acordo com a segunda noção, o sujeito busca-a no outro, fora de si. Diferente da 
linguagem reflexiva que tende a reduzir a escrita à interioridade, esse desaparecimento do sujeito 
está presente na escrita que tende à exterioridade do sujeito. Em consonância com o pensamento 
blanchotiano, em seu “Prefácio à transgressão”, Michel Foucault afirmou que, na escrita, abre-se um 
espaço onde o escritor não para de desaparecer. Enquanto o pensamento cartesiano afirma a relação 
imprescindível entre o sujeito e o mundo ou entre um eu e um interior, por outro lado, seria possível 
pensar a ideia de dessubjetivação presente na literatura, espaço neutro onde há o esvaecimento 
das fronteiras dentro/fora e o onde o sujeito pode não se encontrar. O espaço literário, de tal modo, 
poderia ser abrangido como um produtor de extimidades. Esta definição foi desenvolvida por Lacan 
com o objetivo de repensar paradigmas filosóficos que foram construídos a partir do jogo de oposições 
entre interioridade e exterioridade. A extimidade localiza-se, ao mesmo tempo, no mais íntimo de cada 
sujeito e no mais exterior. Ela se delineia pelo medo que é familiar, pela recuperação do que foi perdido. 
Porém, em vez desta parte perdida vir complementar o que falta ao sujeito, ela arruína a sua realidade. 
Por isso, o êxtimo é, ao mesmo tempo, íntimo, desconhecido, ameaçador e angustiante. Neste trabalho, 
será relevante tanto esta apreensão da teoria psicanalítica que repensa o sujeito pela perspectiva 
êxtima quanto o debate em torno das relações estabelecidas entre o escritor e o espaço literário para 
permitir o percurso pelos textos de Roland Barthes e de Armando Freitas Filho, os quais tematizam a 
escritura de si. Para ambos, a literatura é linguagem que não tem o poder de dizer a verdade do sujeito. 
Por conseguinte, o que o leitor pode encontrar nestes arquivos é a perlaboração arqueológica de si, 
do outro, sujeitos que resistem aos padrões linguísticos, formais e temáticos que enquadrariam, se 
entendido de modo estereotipado, o gênero autobiográfico. 
Palavra-chave 1: Roland Barthes 
Palavra-chave 2: Armando Freitas Filho 
Palavra-chave 3: Espaço literário 
Palavra-chave 4: Escrita de si

Rita Lenira de Freitas Bittencourt (UFRGS) O espaço negociado: Mascate, de Wilson Bueno

Publicada em tempo póstumo, mas dando continuidade à saga de “novelas marafas” - Mar Paraguayo 
(1992) e Meu tio Roseno, a cavalo(2000). Mascate (2014) acrescenta mais uma língua ao portunhol 
selvagem praticado pelo escritor paranaense Wilson Bueno: o árabe. Porém, a ambivalência da 
personagem, o sírio libanês Faissal Mohamed el-Rachid, ou Don Faruk Mohamed, ou simplesmente 
Felicio, também conhecido como Turco ou Turca, não se desenha apenas nas palavras e frases em 
guarani-espanhol-português orientalizado. Sendo um mascate, carrega uma maleta repleta de 
bugigangas, fazendo surgir na narrativa, além dos espelhos, tecidos, maquiagem, lenços de seda e 
disfarces, objetos marcadamente heterotópicos (Foucault, 2001), bem como lugares, como os navios, 
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a Arábia lendária, a batalha de Alcácer Quibir, e, figura suplementar, a metáfora da viagem, que inclui 
a tradição da literatura e os descobrimentos marítimos. Participa ainda, com força espetacular, do 
drama de uma identidade cindida e expandida, que desafia os limites do corpo e do gênero - há uma 
condição andrógina, no plano enunciativo, que alterna Aladim e Xerazade e se combina a certa condição 
estrangeira (Kristeva,1994) de quem nunca está de todo, ainda mais quando conectada a uma profissão 
que reforça um constante nomadismo. Do ponto de vista de um narrador/narradora “marafa”, marafona 
em seu delírio ou encantamento, tudo é intercambiável nas idas e vindas desse pequeno e denso texto, 
contrabandeado pela Editora Cartonera YiYi Jambo nas fronteiras do nacional: Há um nome que se 
expande e inclui outros nomes, ou que se apequena infinitamente pelo uso dos sufixos guaranis; há 
as coordenadas de um mapa imaginário, com rotas continentais - Brasil -Istambul, Paraná-Damasco, 
Eldorado del Paraná-Ryad -, por onde amor e ódio circulam e as culturas se desterritorializam, nos 
interstícios de uma literatura menor (Deleuze, 1997 e 2014) e em direção a vários fins, quer se trate de 
explorar as tensões políticas do estado nacional ou os impasses da biopolítica, que atingem os corpos 
não domesticáveis e as questões imigratórias (Pelbart, 2003; Esposito, 2010), quer se trate de narrar, 
simplesmente, uma paixão e um rompimento amorosos, que faz negócio, do lado de quem conta, do 
ponto de vista da palavra, inclusive com a morte. Depois das experiências anteriores de Bueno, que, 
segundo Perlongher (1992), referindo-se ao Mar Paraguayo, produziu uma ficção “hispano-afro-guarani”, 
e depois de um breve diálogo com Guimarães Rosa, em Meu tio Roseno..., a hipótese é a de que, ao incluir 
outra etnia na sua malha vernacular, o escritor tenta recuperar os trânsitos e comércios bem conhecidos 
e localizáveis no interior de um Brasil - o dos mascates - e também, em operação simultânea, fazer uma 
homenagem a algumas vozes relevantes na literatura brasileira contemporânea. 
Palavra-chave 1: espaço 
Palavra-chave 2: portunhol 
Palavra-chave 3: novela 
Palavra-chave 4: textualidades contemporâneas

47
O Jogo Textual Osmaniano: Correspondências, Reflexos, 
Irradiação

Coordenadoras: 
Leny Da Silva Gomes (UniRitter) 
Elizabeth De Andrade Lima Hazin (UNB)

RESUMO: Em todos os tempos, alguns escritores surpreendem seus contemporâneos pelas 

inovações empreendidas em suas obras, as quais rompem padrões vigentes, sedimentados no gosto 

do público em geral. Suas experiências conteudísticas e formais, se bem sucedidas, constituem 

pontes entre as conquistas do passado e visões de um futuro que não cessa de transformar o já 

feito, num processo de busca de algo ainda a fazer, sempre insuficiente às possibilidades de criação 

e de compreensão do ser humano. A proposta temática do XV Encontro ABRALIC “Experiências 

literárias, textualidades contemporâneas” nos move a trazer a obra do escritor Osman Lins para 

o centro de reflexões e discussões deste simpósio, basicamente, em dois sentidos. 1) Propomos 

a leitura da obra do autor sob a perspectiva de uma produção textual que impõe a si própria 

contraintes rigorosas e, ao mesmo tempo, se faz espaço para que o leitor assuma um papel funcional 

de extrema fertilidade. Em vista disso, criam-se, na obra, possibilidades para o leitor entrar no 

jogo textual, abrindo uma ou várias das portas que lhe dão acesso. Nesse sentido, Osman Lins seria 

precursor das formas de “textualidades contemporâneas” veiculadas em suporte digital. Comumente 

realizadas em hipertextos informatizados, essas textualidades se caracterizam pela confluência 

de linguagens, pela tendência à multilinearidade, concretamente viáveis por diferentes ligações 

entre blocos de textos, de imagens, de informações adicionais. Além disso, a espacialização própria 

dos hipertextos gera uma intensa mobilidade e faculta a movimentação do leitor imersivo que 

pode ativar uma recomposição textual. Não é, entretanto, propriedade exclusiva dos dispositivos 

eletrônicos potencializar esses recursos. Também não é lícito pensar nas experiências do passado 

apenas como precursoras, como condições de um devir. Na contemporaneidade há coexistência de 

meios, de ferramentas, de linguagens. Entretanto, mesmo antes do entrecruzar das redes, inúmeras 

narrativas operaram (e ainda operam) com elementos verbais que funcionam na fragmentariedade, 

na multiplicidade e na interatividade postas em evidência nas textualidades contemporâneas; 

inúmeras narrativas apelavam (e ainda apelam) ao leitor por sua participação no jogo textual, 

muitas vezes cifrado em regras que são verdadeiros desafios. Basta que citemos de forma 

aleatória alguns exemplares que se referem, no conjunto, às dimensões de produção, de recepção 

e de mediação de obras literárias. Podemos iniciar com a própria interpretação figural da bíblia 

rastreada e estudada por Erich Auerbach, ou com Barthes (1980) e suas lexias. Segundo o autor, “O 

texto escrevível é um presente perpétuo acerca do qual não se pode manifestar nenhuma palavra 

consequente (que o transformaria fatalmente em passado) o texto escrevível somos nós ao escrever, 

antes que o jogo infinito do mundo (o mundo como jogo) seja atravessado, cortado, interrompido, 

plastificado por qualquer sistema singular (Ideologia, Gênero, Crítica) que reprima a pluralidade das 

entradas, a abertura das rede, o infinito das linguagens” (p. 12). Ou, ainda, com Deleuze e Guattari 

(1995) e a concepção de rizoma: “Falamos exclusivamente disto: multiplicidade, linhas, estratos e 

segmentaridades, linhas de fuga e intensidades, agenciamentos maquínicos e seus diferentes tipos, 

os corpos sem órgãos e sua construção, sua seleção, o plano de consistência, as unidades de medida 

em cada caso” (p.12). Não podemos deixar de citar Ítalo Calvino com sua proposta de hiper-romance, 

ou a escrita/leitura hipertextual de O Dicionário Kazar, de Milorad Pávitch. Certamente, merecem 

referência os artifícios formais que ao mesmo tempo servem de ornamento e de limitação praticados 

pelos membros do grupo OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle), fundado em novembro de 1960 

por Raymond Queneau. De uma forma mais geral, podemos tomar como perspectiva o conceito de 

“literatura combinatória” e seus vários desdobramentos, como também as estruturas narrativas 
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conformadas entre o rigor de sistemas matemáticos e o caos. Nossa proposta abriga qualquer 

uma dessas perspectivas, por entendermos que estão em sintonia com a obra osmaniana. 2) Em 

segundo lugar, propomos trazer para o debate hipóteses de continuidades das combinações formais 

experimentadas por Osman Lins, perceptíveis em autores e obras atuais

PALAVRAS-CHAVE: Osman Lins; hipertexto; literatura combinatória;literatura e matemática

PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada apresentação e 20 minutos de debate]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [NOVE NOVENA: INÍCIO, MEIO E FIM]

João Vianney Cavalcanti Nuto (UnB) O grotesco mecânico em Osman Lins

A partir de Nove, novena Osman Lins passa a utilizar intensivamente dois ousados procedimentos de 
composição, que rompem com uma representação naturalista. No que diz respeito à representação 
de tempo e espaço, o escritor opta por uma aproximação com a simultaneidade, em detrimento da 
linearidade, o que denomina, com base na arte medieval, aperspectivismo. No que diz respeito à 
caracterização, Osman passa a compor seus personagens valendo-se do estilo grotesco de representação. 
A caracterização grotesca não é mera composição formal na obra de Osman Lins, para quem o ornamento 
não se reduzia a enfeite, mas era uma forma de representação do cosmos. O estilo grotesco sempre se 
apresentou carregado sentidos, causadores de estranhamento. O grotesco vem sendo utilizado como 
forma de representação satírica desde a Antiguidade. Com Victor Hugo, o grotesco é uma forma de 
contrabalançar o efeito do sublime, rompendo com a pureza de estilo defendida pela estética clássica. 
Para Wolfgant Kayser, o grotesco expressa o estranho, o misterioso e o horror. Mikhail Bakhtin, 
associando o grotesco ao riso popular, aponta-lhe um sentido de subversão e regeneração. Entre as 
diversas configurações e sentidos do grotesco, exploramos nesse trabalho o que denominamos grotesco 
mecânico. Nesses tempos em que a máquina vem sendo humanizada, quando se fala não somente 
em inteligência, mas até em consciência artificial, observamos em Osman Lins uma crítica à direção 
oposta, também muito presente nos dias de hoje: a desumanização do homem. O grotesco mecânico, em 
Osman Lins, aparece na caracterização de personagens cujos corpos são compostos por peças: corpos 
mecanizados. O corpo mecanizado pode expressar uma alma estagnada, como é o caso do personagem 
Mendonça, no conto “Noivado”, associado à composição por meio de enxames de insetos diversos. 
Mecanizado também é o corpo do pai da personagem “nascida e nascida”, em Avalovara: um corpo cuja 
parte orgânica vai-se desintegrando, sendo recomposto por próteses. Esse corpo traduz uma alma que 
também se vai empobrecendo, como resultado do clima de opressão e de vazio espiritual do ambiente 
afetivo que habita. O corpo que sobrevive organicamente, mas que se apresenta meio morto tanto 
física como espiritualmente, contrapõe-se à imagem da máquina, que, assim como o pássaro Avalovara, 
perpassa a narrativa. Neste trabalho, analisamos a forma e os sentidos do grotesco mecânico no conto 
“Noivado” no romance Avalovara. 
Palavra-chave 1: grotesco mecânico 
Palavra-chave 2: Avalovara 
Palavra-chave 3: Osman Lins

Thomaz Antonio Santos Abreu (UnB) À luz e à sombra dos pássaros de Lins

Esta comunicação possui três objetivos que se relacionam às narrativas “O Pássaro Transparente” 
e “Perdidos e Achados”, escritas por Osman Lins: 1- mostrar que, nelas, encontram-se elaboradas 
duas imagens de pássaros marcadas estilisticamente; 2- mostrar que ambos esses pássaros são 
paradigmáticos em cada narrativa; e 3- mostrar que tais imagens apresentam aspectos constitutivos 
os quais as relacionam entre si dialeticamente. Esta proposta justifica-se porquanto as narrativas 
citadas parecem construir imagens de aves que possuem uma força conceitual e estilística. Neste 
sentido, pode-se afirmar que, em “O Pássaro Transparente”, o homem, a partir da sua resignação 
intersubjetivamente coisificadora, depara-se com a imagem de uma ave, pintada num quadro 
reproduzido num jornal, a qual está voando com o coração transparente. Este pássaro representa 
um modo de ser oposto ao do homem, uma vez que a singularidade deste não se encontra efetivada 
na vida fosca a que ele se submeteu, de modo que o pássaro transparente adquire valor conceitual 
e estilístico consistente no texto. Assim, pode-se dizer que o olhar de gente do pássaro que voa 
transparente é metáfora de um modo de ser singular, isto é, indica-se a intimidade de um ser cuja 
singularidade encontra-se em seu próprio modo de ser, proceder esse de autoafirmação da intimidade, 
da peculiaridade, do si mesmo, ao contrário da repressão contra a singularidade, o que resulta em 
uma pessoalidade ofuscada, proceder esse da carência de si. Da mesma forma, há um valor conceitual 
e estilístico consistente em “Perdidos e Achados” no atinente à figura das aves costeiras, porquanto 
elas exprimem um modo de violência impiedosa e mortalmente agressiva, uma vez que descem sobre 
bichos que vivem na fronteira entre o mundo telássico e o mundo terreno, sendo que tais bichos são 
submetidos ao ataque voraz daquelas aves quando os mecanismos de defesa e as formas de vida deles 
se mostram insuficientes para eles se protegerem contra as aves, de modo que a sombra impiedosa 
destas marca, nodalmente, a narrativa. Existe um modo imanente dos seres que vivem na fronteira, 
na qual há relações de conflito inerente, como, por exemplo, dada a subida da maré, a invasão dos 
peixes ceifadores, que exercem voracidade peculiar. Diferentemente destes, as aves costeiras, porém, 
simplesmente, descem em voracidade hiperbólica, atacando os seres, estejam estes protegidos ou não, 
escondidos ou não, de modo que a voracidade delas exprime um trucidamento ante o qual não se torna 
exequível qualquer resistência. Esta voracidade pode ser indicada pela imagem de tais aves, pois elas 
não são diretamente vistas, mas as sombras dos seus olhos terrestres e dos seus agudos bicos tomam 
a força da presença empírica que preludia o fim dos seres sobre os quais elas impõem. A partir dessas 
considerações, procurar-se-á sugerir conexões e desconexões de sentidos entre as narrativas citadas. 
Palavra-chave 1: pássaros 
Palavra-chave 2: estilo 
Palavra-chave 3: transparência 
Palavra-chave 4:  trucidamento

Cacilda Bonfim (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão) Uma 
leitura do “Retábulo de Santa Joana Carolina”, de Osman Lins à luz do pensamento político de 
Hannah Arendt

Traçar um paralelo, ao meu ver inédito, entre um conto de Osman Lins e algumas reflexões da 
pensadora alemã Hannah Arendt é a meta basilar deste empreendimento acadêmico. Do “Retábulo 
de Santa Joana Carolina”, traz-se a labuta da mulher nordestina consagrada literariamente por sua 
lida em mundo inóspito que se torna âmago da denúncia do paradoxal cenário social brasileiro. Já 
de Arendt, evoca-se sua análise sobre o fenômeno político no que tange a construção de um mundo 
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comum que imortalizado por ações e palavras se constrói como obra de arte do pensar. Ora, o cerne 
do pensamento arendtiano fixa-se na política, sendo sua análise acerca do totalitarismo, tese que lhe 
permite demonstrar como ocorreu a degeneração da política e as ameaças que tal deformação causam 
aos pretensos governos liberais e democráticos. Neste sentido, o que está em jogo é a permanência do 
espaço público como espaço de manifestação da própria dignidade humana. Tem-se daí, que o termo 
“público” possui duas dimensões que se complementam: enquanto mundo comum o termo representa 
o espaço no qual os homens se relacionam, mas enquanto espaço de aparição refere-se aquilo que vem 
a público para ser visto e ouvido. A obra de arte requer a proteção do espaço público para que possa 
aparecer em um mundo comum do qual é, simultaneamente, doadora e recebedora de significado. 
É nesse mundo de compartilhamento de sentido que o escritor Osman Lins, artesão de palavras, 
confecciona sua obra, arte narrativa que torna manifesto ao mundo o que antes era só pensamento. 
Joana Carolina, personagem do conto de Lins é uma camponesa pobre e nordestina, cujo sofrimento 
se manifesta ao leitor na medida em que testemunhos de sua vida vão sendo contatos por narradores 
diversos. Uns, assim como a protagonista, já estão mortos, outros estão no cortejo de seu funeral. Mas 
a existência de Joana se imortaliza através da palavra. Joana é a lembrança de um tempo sombrio, 
assolado por injustiças sociais e opressão – penúria, tristeza, dor – o mundo comum está ameaçado 
pelo descaso de uma política obscurecida e degenerada. Não me refiro aqui, a compreensão limitada e 
usual da política como atividade burocratizada de organização da coisa pública com vistas a garantir 
a vida humana, mas do sentido originário de política indissociável do conceito de liberdade que já 
era evidente aos gregos antigos. Cabe, portanto, seguir os passos de Arendt, em sua desconstrução 
metafísica e crítica à modernidade a fim de evidenciar a recuperação da dignidade política é também 
a garantia de proteção ao mundo comum no qual a arte pode aparecer e que esta regeneração política 
se dá como um mergulho no próprio mundo, pois só assim, pode haver a possibilidade de preservação 
da alteridade, das perspectivas, do questionamento, para que a pluralidade humana não seja dissolvida 
na unidade eterna do silêncio mediante uma lei, um padrão, um mandamento, uma regra, uma ordem, 
uma farda, uma insígnia, uma bandeira ou uma terrificante ideia de superioridade racial. 
Palavra-chave 1: Osman Lins 
Palavra-chave 2: Hannah Arendt 
Palavra-chave 3: arte 
Palavra-chave 4: política

Andrea dos Reis Collaço (UnB) Imagens da ausência

O livro Nove, Novena, lançado há 50 anos, dois após o golpe civil-militar no Brasil de 1964, é composto 
por nove narrativas. A última delas, Perdidos e Achados, narra a partir de diferentes perspectivas 
histórias que se entrecruzam tendo como ponto de contato o desaparecimento de um menino na praia. 
Nela, vemos o homem que mergulha no lodo do Capibaribe para dele sair sem família, sem amor e 
sem identidade; vemos a mulher cuja memória do pai se perde em meio à busca do irmão pela única 
fotografia dele de que se tem notícia, também perdida; vemos um homem acompanhando o seu amigo 
perder a esperança; vemos esse amigo perder o filho; vemos o povo do Recife encontrar um morto. 
Um filho, um pai, a família. O vazio deixado não é apenas o da falta da pessoa, mas também o da falta 
da possibilidade de expressão do sentimento causado por essa ausência. Em Perdidos e Achados, 
publicado dois anos após o golpe, Osman Lins acompanha o estupor, a sensação de impotência, a 
débil esperança e o pânico daqueles capazes de perceber o vazio deixado pela frágil democracia 
desaparecida. Uma vez que a palavra é falseada em tempos de opressão, fazendo de opositores 
terroristas e de terroristas forças da ordem, ela perde a capacidade de comunicar a verdade. Essa 

percepção do esvaziamento do sentido da palavra e a necessidade de ressignificá-la por meio da arte 
são parte intrínseca do fazer literário osmaniano. “Tudo o que está para desaparecer assume a forma 
de uma imagem”, pontua Walter Benjamin, e é também em imagens que Osman Lins transforma os 
desaparecimentos e reaparecimentos de suas histórias. Da mesma forma, a recuperação da imagem 
do vazio como portador de significados é usada por artistas da América Latina em seus trabalhos 
sobre as ditaduras em seus países. A fotografia, a literatura e a arte extrapolam o sentido individual 
da ausência e constroem em torno dela um significado coletivo, atemporal, múltiplo. O artista o faz 
ampliando os sentidos a partir de um ponto, como o barco navegando em espiral em busca do pai, 
como o pai caminhando em espiral à procura do filho. Assim, a criação, em oposição à morte, converte-
se uma espécie de operação alquímica de transmutação: quanto mais afastado do ponto de início, do 
evento que deu origem ao trauma, maior a superfície de contato com o cosmos. Este trabalho investiga 
a ausência em Perdidos e Achados por meio das imagens criadas a partir dela, traçando um paralelo 
com o papel da fotografia e da imagem no contexto dos desaparecimentos políticos na América Latina. 
Apoiando-se em Walter Benjamin e Selingmann-Silva, o trabalho debate a relação entre imagem e 
palavra, perda individual e memória coletiva, vazio e criação na literatura osmaniana. 
Palavra-chave 1: desaparecimento 
Palavra-chave 2: fotografia 
Palavra-chave 3: ditadura 
Palavra-chave 4: criação

Graciela Beatriz Cariello (Universidad Nacional de Rosario) Quem escreve o texto? Uma leitura da 
literatura combinatória em Perdidos e achados, de Osman Lins e Nadie nada nunca, de Juan José Saer

A leitura comparativa que este trabalho propõe se inicia com uma pergunta, que na nossa 
abordagem está respondida de antemão, mas é colocada para orientar a análise. Comparam-se nela 
um conto de Nove, Novena com um romance do argentino Juan José Saer. Apesar de atualizarem 
gêneros literários diversos, ambos os textos realizam uma escrita que pode ser situada na área 
da “literatura combinatória”, na trilha das pesquisas de Luiz Ernani Fritoli (2012). Essa literatura 
combinatória realiza-se de modo semelhante nas duas obras, que pertencem a períodos comparáveis 
da sociedade a que cada uma pertence. O traço histórico comum é a opressão social e a censura 
que as ditaduras provocaram nos nossos países. No caso de Saer, apesar de residente na Europa no 
momento de produção do romance, situa ele no contexto argentino e, com o objetivo de ser lido por 
argentinos, refere no texto a realidade vivida por seus compatriotas. Não pode ser considerado, no 
entanto, um romance realista. Isto, precisamente pelo recurso da “literatura combinatória”. É por 
tanto, possível se fazer a presente comparação entre os dois textos. Por um lado, do ponto de vista 
do gênero textual-literário, ambos os textos tem a ver com o gênero romance ou conto policial de 
enigma. Há um enigma a resolver (desaparição de uma criança em um, assassínio de cavalos no 
outro) e ao longo do texto vai-se fornecendo pistas para ser resolvido. Há, também, uma subversão 
do gênero, pois o enigma, para ser resolvido, exige uma transposição a uma outra realidade, de que 
o texto é alegoria ou metáfora. Por outro lado, quanto ao modo de ser narrados, em ambos os textos 
existem vários narradores e pontos de vista e uma diegese fragmentada que é preciso reconstruir ou 
mesmo construir. Essa construção faz parte da resolução do enigma, que é, no caso, uma mensagem 
cifrada. E de que, em última análise, não se tem absoluta certeza. Por tudo o anterior, na nossa 
leitura, a pergunta colocada de início tem uma resposta, não única, mas possível, e que pretendemos 
comprovar, na linha da análise barthesiana: quem escreve o texto é o leitor. Referências bibliográfica: 
BARTHES, Roland. S/Z, Madrid: Siglo XXI, 1980. FRITOLI, Luiz Ernani. Italo Calvino e Osman Lins: da 
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literatura combinatória ao hiper-romance. 2012. 334f. Tese (doutorado). USP, FFLCH, Departamento 
de Teoria Literária e Literatura Comparada. São Paulo, 2012. LINS, Osman. Nove, Novena, 2a. ed., São 
Paulo: Melhoramentos, 1975 (1966). SAER, Juan José. Nadie nada nunca. Buenos Aires: Compañía 
Editora Espasa Calpe Argentina/ Seix Barral, 1995 (1980) 
Palavra-chave 1: combinatória 
Palavra-chave 2: enigma 
Palavra-chave 3: narrador 
Palavra-chave 4: leitor

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2 [AVALOVARA: ALGUNS SEGMENTOS DA VIAGEM. INCURSÕES]

Elizabeth de Andrade Lima Hazin (UnB) Do peixe subterrâneo, não mais se tem notícia? - do 
traçado (não tão oculto) do texto osmaneirista

Instigada pelas palavras do resumo deste Simpósio, que apontam o pernambucano Osman Lins como 
precursor das formas de ‘textualidades contemporâneas’, em muitas das vezes caracterizadas pela 
tendência à multilinearidade, aceito o desafio de abordar o texto osmaniano sob o viés do conceito 
de ‘literatura combinatória’. A ideia para esse trabalho surgiu diante da descoberta do livro de Gustav 
Hocke – intitulado Maneirismo: o mundo como labirinto – no acervo de Osman Lins, que se vê no 
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Dos pouquíssimos livros que sobraram 
de sua biblioteca, este se mostra ao pesquisador como objeto de importância. Osman Lins não cultivava 
o hábito de grifar ou de fazer anotações à margem da página (só muito raramente), mas sim o de 
escrever a lápis, na última página branca do livro, o número referente a cada uma das páginas que ali 
lhe impressionaram. Sempre muito poucas. Às vezes, a elas acrescentava algum comentário, ou uma 
única palavra, provavelmente com o intuito de resgatar a reflexão causada pela sua leitura. No livro de 
Gustav Hocke, que pertenceu ao escritor, encontram-se vinte e seis referências de páginas. Cito, como 
exemplo, a página 297, em que se lê que “o unicórnio era um dos mitos prediletos do Maneirismo”, 
o que nos remete a Avalovara e à passagem em que o Narrador lembra que o unicórnio circula em 
todas as páginas do romance. Todavia, devo dizer ainda o seguinte: a edição do livro de Gustav Hocke 
é de 1974, ou seja, vem a lume após a escrita de Avalovara, o que significa que dificilmente (ele 
poderia ter lido o livro antes, em outro idioma, o que não se pode assegurar, infelizmente) o diálogo 
a que me refiro tenha se estabelecido a partir da leitura do texto. Porém, a meu ver, parece ainda 
mais instigante a marcação feita por Lins: como se de repente ele se percebesse, à leitura daquelas 
páginas, como se ele se descobrisse – identificando-se plenamente – um maneirista. Osmaneirista. 
Assim, pretendo não apenas aproximar o texto osmaniano do Maneirismo (sobretudo aquele definido 
por Gustavo Hocke e por Ernst Curtius, em Literatura Europeia e Idade Média Latina, que o despem 
de todo preconceito que rodeia o termo, sempre visto pela História da Arte como degenerescência 
do Classicismo. Tais autores pretendem que o maneirismo seja entendido como uma constante da 
literatura europeia, espécie de fenômeno complementar de todas as épocas. Segundo Curtius, muito do 
que se denomina Maneirismo é hoje qualificado como Barroco), mas também recuperar a ideia de uma 
literatura como labirinto - imagem aporética por natureza, na medida em que evoca a multiplicidade 
de significados e de possibilidades - figura que, segundo Pierre Rosenstiehl, representa a essência dos 
sistemas reticulares e que se adapta perfeitamente aos métodos combinatórios. E o que seria uma 

literatura como labirinto? Umberto Eco se refere a três tipos de labirinto: o labirinto clássico, o da 
mitologia grega, que tem um curso único e conduz a um centro; o do tipo maneirista, propondo várias 
possibilidades e um terceiro, que se assemelha a uma rede, em que todos os pontos se conectam uns 
com os outros. No caso de Avalovara, o diagrama deste romance representa um itinerário e o tempo 
que desliza sobre o espaço, com o objetivo de alcançar um centro, nos remete à ideia do primeiro tipo 
de labirinto. O segundo tipo – perfeitamente situado dentro da questão maneirista a ser aqui abordada 
-, leva em conta, ainda, que no romance já citado se encontram amalgamados os principais elementos 
caracterizadores da alma maneirista: enigma, espiral, fantástico, espelho, mitos, tempo, relógio, morte. 
E labirinto. Por fim, o texto de Osman Lins permite que o leitor nele encontre remissões a outros 
pontos que a muitos outros se ligam, criando uma verdadeira rede de significações, caracterizadora do 
terceiro tipo de labirinto citado por Umberto Eco. REFERÊNCIAS: CURTIUS, Ernst. Literatura Europeia 
e Idade Média Latina. São Paulo: EDUSP, 1996 ECO, Umberto. Da árvore ao labirinto. Rio: Record, 2013. 
HOCKE, Gustav. Maneirismo: o mundo como labirinto. São Paulo: Perspectiva, 1974. ROSENSTIEHL, 
Pierre. Labirinto in Enciclopédia Einaudi 13. Lisboa: Imprensa Nacional, 1988. 
Palavra-chave 1: Osman Lins 
Palavra-chave 2: Avalovara 
Palavra-chave 3: Literatura em Labirinto 
Palavra-chave 4: Combinatória

Marina dos Santos  Ferreira (UFSC) Avalovara e a multiplicidade do presente

A partir da correlação entre duas formas geométricas, numa combinação de ordem e caos, 
quadrado e espiral representam tempo e espaço de forma a se complementarem em Avalovara, num 
desafio a concepção da história tradicional. Pautada no palíndromo “SATOR AREPO TENET OPERA 
ROTAS”, a obra oferece ao leitor diferentes perspectivas que se entrelaçam por meio da linguagem: 
presente, passado e futuro exercem influências entre si e desta forma, há que se ler aquilo que 
não está dado se se objetiva alguma compreensão do presente, presente este cada vez mais 
multifacetado e heterogêneo, o que configura impossibilidade de unicidade histórica. O presente, 
na sua impossibilidade de apreensão do todo, encontra na representação espiralada uma chave 
de leitura por meio da articulação linguística na obra de Osman Lins. Assim, este trabalho busca 
relacionar a linguagem e a enigmática personagem inominada do romance como chave de leitura 
para uma concepção arqueográfica do presente, a partir da problematização do conceito de história 
para Walter Benjamin. 
Palavra-chave 1: Presente 
Palavra-chave 2: Espiral 
Palavra-chave 3: História

Maria Aracy Bonfim (UFM) Jogo de espelhos: Avalovara e Alices, reflexos intertextuais

Sondar o inegável jogo de espelhos nas obras Avalovara, de Osman Lins e Através do Espelho e o que 
Alice encontrou por lá, de Lewis Carroll constitui o motivo dessa comunicação, ilustrar a importância 
da simbologia do espelho colhida nas duas obras. Para além da do reflexo, função primeira do espelho, 
mescla-se aí o próprio jogo intertextual que engendro num jogo metafórico. O espelho desempenha 
diferentes papeis nos enredos dessas obras. Se por um lado, o espelho Através do Espelho e o que 
Alice encontrou por lá é um portal, equivalente em Aventuras de Alice no país das maravilhas à toca do 
coelho (materializações de aberturas oníricas), por outro, em Avalovara, a imagem do espelhamento 
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vem a fundir dois outros aspectos: a duplicidade e a reversibilidade. Ocorre uma espécie de desvio de 
simbolizações - o espelho que se atravessa pode, oblíqua e analogamente, ser visto em Avalovara como 
porta ou até como o tapete final – ambos, elementos liminares nessa obra. Na arquitetura textual de 
Avalovara tem ligação decisivamente forte com a imagem do espelhamento – desde o Quadrado Mágico 
isso fica claro, pois é na escrita espelhada que forma e conteúdo se fundem – em Alice, o lado avesso 
do espelho configura espaço que, se não reproduz propriamente a imagem, representa como distorção 
onírica e abertura para a o enredo. O espelhamento neste estudo será tomado em duas acepções: 
primeiro de reflexo enquanto mecanismo de duplicação e, segundo, de reversibilidade/inversibilidade, 
frequentemente usada em Avalovara e que aparece nas Alices. Apesar de serem aspectos diferentes 
um do outro, terminam por se mesclar, abrindo, a partir do estudo da duplicação, como um aporte 
metaficcional, minha leitura acerca da mise-en-abyme em Avalovara – mecanismo estético disseminado 
no texto de forma perspicaz, principalmente no que concerne à destreza com que Osman Lins 
coordena a orquestração do romance, muito acentuadamente nos fragmentos metaficcionais. A ênfase 
nos movimentos especulares se fixa pelo peso descomunal e irizado de teias de acessos que comporta 
o espelho – metaforizado também nas implicações do ato da leitura e fortemente interligado ao 
aspecto temporal – indubitavelmente uma das linhas de força de Avalovara. Esta comunicação integra 
um trabalho mais amplo que desenvolvo junto ao Grupo de Estudos Osmanianos (liderado pela Profª 
Elizabeth de Andrade Lima Hazin, Universidade de Brasília) e mostra-se aqui como uma das faces nos 
estudos de Literatura Comparada e que, além disso, se afina com a proposta deste simpósio , que tem a 
obra do escritor pernambucano Osman Lins como fonte. 
Palavra-chave 1: Avalovara 
Palavra-chave 2: Alices 
Palavra-chave 3: espelhamento 
Palavra-chave 4: intertextualidade

Martha Costa Guterres Paz (UFRGS) Os elementos sonoros-textuais em Avalovara: peças de um 
quebra-cabeça

A aparente desconexão entre segmentos de Avalovara resolve-se na sequência temática produzida 
pela passagem da espiral pelo palíndromo de Loreius. O romance também expõe um universo sonoro 
associado a personagens e a fragmentos cênicos em que a inter-relação desses fragmentos fornece 
um significado às expressões acústicas e musicais. São como peças de um complexo quebra-cabeça, 
um jogo a ser decifrado pelo leitor atento que deve descobrir os caminhos e nós de uma malha de 
sons e de imagens textuais, que dão sentido ao todo da obra de Osman Lins. A narrativa explicita um 
emaranhado de códigos cujos significados vão além da teia sonora e de imagens. As artes plásticas, a 
arquitetura, a música, os sons da natureza, os ruídos, os sons metafísicos e os seres míticos formam 
uma estrutura coesa e multidimensional. A cidade misteriosa submersa nas águas escuras da cisterna 
sugere uma similaridade com a cidade indiana Varanasi, cujo simbolismo extrapola o seu mero 
aspecto físico: é o ponto denominado pelos tântricos de bindu, o centro de luz no alto da cabeça onde 
os místicos almejam encontrar o fim de suas jornadas de intermináveis nascimentos e mortes, tal 
qual o paraíso do tapete em que Abel e a Inominada se fundem. Com ênfase na linguagem musical, 
é possível identificar pontos comuns entre a pesquisa do músico e educador canadense Raymond 
Murray Schafer e o ornamentalismo acústico do romance Avalovara, especialmente no que concerne à 
simultaneidade de sons naturais e de sons artificiais da sociedade moderna, presentes em diferentes 
cenários do cotidiano da civilização pós-industrial e também nas múltiplas cenas que compõem a 
narrativa. Da mesma forma que na linguagem cinematográfica, a linguagem dos sons desempenha 

um papel fundamental para dar vida à sucessão de cenas e, com isto, criar uma conexão emocional 
com o público. A música, na narrativa literária, serve como trilha sonora para construir a identidade 
psicológica dos personagens e a identidade temática do enredo ficcional. Em Avalovara, a música 
assume um papel funcional ao estabelecer-se como elo entre o desenrolar da trama e a estrutura da 
obra, e de elemento simbólico revelador de significados não mostrados diretamente ao leitor. O enlace 
de elementos contrastantes e inseparáveis que permeia a história dos personagens é a força motriz 
de suas vidas, de seus anseios e apreensões. Este trabalho procura desvendar a articulação entre os 
diferentes níveis narrativos e seus múltiplos aspectos, bem como seus possíveis significados com 
destaque para as variadas expressões sonoras e musicais presentes no romance de Osman Lins. 
Palavra-chave 1: Osman Lins. 
Palavra-chave 2: Avalovara. 
Palavra-chave 3:  Schafer. 
Palavra-chave 4: Linguagem sonora.

Margot Ines Villas Boas Caruccio (Unisinos) A quadratura de Heidegger na obra Avalovara

Este trabalho analisa três lugares descritos na obra Avalovara de Osman Lins que, a partir de certas 
ocorrências e reações de alguns personagens, são transformados e passam a constituírem lugares 
sagrados. O primeiro lugar é no Recife, quando o personagem Abel ainda jovem, se isola em torno de 
uma cisterna. Olhando para a água, busca um sentido para sua vida, almeja encontrar o amor, ocorrendo 
o que podemos interpretar como a iniciação de Abel em busca do conhecimento. O segundo lugar é 
habitado pela personagem Inominada, o terraço do edifício Martinelli em São Paulo onde uma estranha 
ave realiza voos espiralados no céu, tentando se aproximar de seu corpo em direção ao seu ventre. 
Finalmente o terceiro lugar está localizado na sala de um apartamento da cidade de São Paulo, em que 
os dois personagens, Abel e a Inominada  se encontram, vivem a experiência do ato sexual e diluem-se 
como seres opostos na busca da unidade, do paraíso, sob um curioso tapete. Os três lugares mencionados 
acima são analisados segundo conceitos de habitar, de lugar e de quadratura, formulados pelo filósofo 
alemão consagrado, Martin Heidegger (1889-1976), em uma conferência denominada Construir, Habitar 
e Pensar (1954). Segundo ele, o mundo é formado de quatro elementos, cada um refletindo os demais, 
reunindo-os de forma integradora. Nesse conjunto que ele chamou quadratura, terra, céu, divinos e 
mortais, a terra é o suporte do construir e o céu é o espaço onde estão as nuvens, o sol, as estrelas em 
transformação, em movimentos cíclicos. Entre o céu e a terra, existe a arquitetura de forma escultórica, 
a coisa concreta que reúne os quatro elementos. Nos lugares mencionados acima, se configura a 
quadratura de Heidegger, a cisterna, no Recife, constitui a coisa concreta que reúne os quatro elementos 
heideggerianos, a terra, o céu, o divino, que “fala” através da água, indicando um caminho para Abel, o 
mortal; no terraço do Martinelli em São Paulo, a coisa concreta é a casa do comendador, um zigurate 
escalonado em que a divindade é o pássaro que sobrevoa o corpo da Inominada e na sala do apartamento 
dos pais de Olavo Hayano, também em São Paulo, a coisa é o tapete sobre o qual Abel e a Inominada se 
amam e de onde saltam figuras de diferentes procedências. Detalhadamente abordados, primeiramente, 
os três lugares são limitados por elementos de arquitetura construtivos concretos, como paredes, tetos 
e pisos e segundo, os personagens Abel e a Inominada quando inseridos por meio de ações específicas, 
participam da transformação destes, em lugares sagrados. 
Palavra-chave 1: Avalovara 
Palavra-chave 2: Lugar 
Palavra-chave 3: Quadratura 
Palavra-chave 4: Espaço
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Leny da Silva Gomes (UNIRITTER) Da história da escrita ao projeto hipermídia em Avalovara

Pensar as “textualidades contemporâneas” conduz de imediato às práticas textuais que abrigam, 
num mesmo espaço, diferentes linguagens, diferentes percepções e uma múltipla atividade 
sensorial do leitor/espectador/ouvinte. Dentre os conceitos que dizem respeito a essas formas 
de expressão, o de hipertexto difundiu-se com o rápido desenvolvimento das tecnologias da 
informação. Entretanto, o termo não é restrito ao uso dos suportes eletrônicos, visto que, no 
âmbito do literário impresso, é associado aos conceitos de intertextualidade, transtextualidade, 
polifonia. Sob esse enfoque, leem-se os textos como redes de vozes que se cruzam, percebem-
se suas familiaridades e suas dissonâncias com outros textos, verbais e não-verbais. Às vezes, 
os propósitos do autor causam esse efeito de rede, outras vezes, o entrecruzar de textos é efeito 
da própria natureza da linguagem que, no adensamento da palavra poética, reflete e refrata a 
memória discursiva, cultural. Hoje, quando se fala em hipertexto, predomina uma referência aos 
textos formados nas redes interconectadas por sistemas computacionais. Contudo, alguns textos 
literários – Avalovara, de Osman Lins, entre eles – se realizam no suporte livro em processo 
de superação dos limites próprios das páginas impressas, aproximando-se do hipertexto 
informatizado. Assim, algumas estratégias desse romance, tais como: os múltiplos narradores; 
a segmentação em temas, que se articulam mediante sintagmas; as construções imagéticas; as 
subjetividades coletivas, instauradas na narrativa; as cadeias de representação, que configuram 
outras linguagens na linguagem verbal; o ir e vir da narrativa; a inserção de histórias encaixadas; 
as permanentes quebras da linearidade pelas reflexões sobre o ato de criar; são também 
características próprias do hipertexto em suporte eletrônico. Em Avalovara, a escrita e seus 
suportes, bem como as técnicas de comunicação, são referências sugestivas para uma abordagem 
que talvez possibilite religar visões de diferentes estágios culturais. Os antecedentes desta 
comunicação remontam a um projeto de pesquisa ? Uma rede no ar: os fios invisíveis da opressão 
em Avalovara, de Osman Lins – disponível no sítio www.um.pro.br/avalovara que reestrutura o 
romance em dispositivo hipertextual. A experiência levou a reflexões que dizem respeito, entre 
outros temas, à história da escrita. Marshall Mcluhan, já na década de sessenta, postulava uma 
periodização baseada no surgimento de novas mídias, circunscrevendo formações, identificadas 
como: cultura oral, cultura letrada manuscrita, galáxia de Gutenberg e era eletrônica. Lucia 
Santaella, por sua vez, utiliza uma divisão em eras culturais que compreendem: cultura oral, 
cultura escrita, cultura impressa, cultura de massas, cultura das mídias e cultura digital. Esta 
última, caracterizada pela confluência das demais. Com esse arcabouço, pretende-se verificar 
como a escrita, em seus percursos e suportes, é representada em Avalovara, de Osman Lins. 
REFERÊNCIAS LINS, Osman. Avalovara. Apres. Antonio Candido. São Paulo: Melhoramentos, l973. 
MCLUHAN, Marshall. O meio é a massagem. Rio de Janeiro: Imã, 2011. SANTAELLA, Lúcia. Culturas 
e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. 
Palavra-chave 1: Avalovara 
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Palavra-chave 3: Escrita 
Palavra-chave 4: Hipermídia

QUINTA 22
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SESSÃO 3 [A RAINHA DOS CÁRCERES DA GRÉCIA: O LADO NEGRO E CRU DO OFÍCIO DE 
ESCREVER]

Maria Aparecida Nogueira Schmitt (CES/JF) O leitor ativo na recepção da nova narrativa latino-
americana

Tecer considerações entre duas obras escritas por autores cujo fazer literário parte de inovadoras 
técnicas narrativas na América Latina constitui o objeto deste estudo. Desestabilizando cânones, 
Osman Lins, na literatura brasileira, e Julio Cortázar, na obra de ficção argentina, elaboram sua escrita 
desafiando o leitor a percorrer os labirintos textuais guiados por fios que se esgarçam nas respectivas 
tessituras narrativas. Os estilos muito próprios dos dois romancistas acabam por dialogar quando o 
insólito e a desconstrução dos arquetípicos romances tradicionais atordoam leitores passivos, afeitos 
ao convencional e os desafiam a se tornarem coautores no desmanchar e no refazer das respectivas 
arquiteturas romanescas. Com A rainha dos cárceres da Grécia, de Osman Lins, e O jogo da amarelinha, de 
Cortázar, a linearidade narrativa desconstrói-se no puzzle textual e o leitor se vê reconstruindo o enredo à 
sua maneira. Ao buscar pistas de leitura, descobre-se detetive atrás da chave que lhe oferecerá passagens 
alternativas ao percorrer a trama romanesca. Por outro lado, a preocupação com o leitor em ambos os 
escritores, leva-os a dar-lhe liberdade de traçar caminhos de leitura conforme desejar. Temas em comum 
como o da loucura, da quiromancia, da alteridade, são tratados nos romances em estudo, de forma a dar 
vasão à genialidade criativa de dois escritores que sabem minar a realidade e nela injetar elementos 
fantásticos, estilhaçando desde o foco narrativo até o espelhamento de personagens que se desdobram 
nos muitos aspectos do seu ser. Perante a polifonia, o dialogismo, a polissemia textual, A rainha dos 
cárceres da Grécia e O jogo da amarelinha se situam dentro da circularidade infinita da linguagem, a que 
se refere Barthes, disseminando fragmentos que dialogam entre si em narrativas heráldicas. Por meio 
de um estudo comparatista, afinidades ideológicas e artísticas entre os dois escritores se evidenciam 
e indiciam pontos de análise. Desconstruindo fronteiras espaciais em prol da concepção de comarcas 
intelectuais na América Latina, os dois romances em estudo curvam-se sobre si mesmos, em exercício 
de análise crítica da própria forma de narrar dos respectivos autores, em uma verdadeira poética 
introduzida no texto ficcional. Em A rainha dos cárceres da Grécia e em O jogo da amarelinha se apresenta 
o rechaço ao instituído por intermédio das ambiguidades e das constantes buscas no jogo textual em que 
se envolvem personagens e leitor. Osman Lins e Júlio Cortázar explodem palavras, recorrem à técnica do 
fluxo da consciência em permutas entre a voz narrativa e a das demais personagens, oferecem diferentes 
ângulos de abordagem, revelando brechas inesperadas para se chegar ao centro da mandala textual. 
Palavra-chave 1: Leitor 
Palavra-chave 2: Insólito 
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Thayla Crisrhana Martins Pereira (UNB) O conto, o narrador, o ouvinte e o abrigo: o epideixis em 
A Rainha dos Cárceres da Grécia

O pernambucano Osman Lins (1924-1978) durante toda sua atividade como escritor mostrou ser 
consciente de seu ofício e comprometido com a literatura. Lins, em seus escritos - sejam narrativas, 
romances ou ensaios - revela projetos muito bem delimitados de criação literária, conquanto cada 
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texto osmaniano tenha suas especificidades, todos eles apontam para um assunto central: a literatura. 
No romance Avalorava (1973) é executada com primor a reflexão sobre o fazer literário através da 
busca do personagem principal, um jovem escritor, pelo espaço literário, pelo personagem e pela 
palavra, elementos personificados por três personagens femininas. Em A Rainha dos Cárceres da Grécia 
(1976) a questão literária continua a permear fortemente o texto, mas dessa vez Osman Lins imprime 
ao romance novas estratégias e é sobre elas que essa comunicação pretende se deter. N’A Rainha dos 
Cárceres, diferentemente de Avalovara em que a estrutura é extremamente precisa e pauta-se no rigor, 
a composição do romance é exposta ao tempo, como afirma o próprio Lins em entrevista a Marcelo 
Beraba (O Globo) em 1976 ao assinalar à presença no romance de recortes de jornais, comentários 
sobre acontecimentos diversos e eventos históricos e/ou triviais, e a realização dessa proposta 
funciona muito bem por meio da escolha estética de Osman Lins de escrever o romance em forma 
de diário. Eleger o gênero diário como rota do romance diz-nos mais do que a preocupação com a 
demarcação do tempo, como já foi citado. Essa escolha permite que o narrador se dirija a alguém para 
falar sobre o livro não publicado de sua amada morta, a escritora Júlia Marquezim Enone. E então, tem-
se em A Rainha dos Cárceres da Grécia, a figura do leitor. Quem narra, comenta, critica e reflete é um 
leitor, e ele se dirige a alguém. Afirma Osman Lins em entrevista a Esdras do Nascimento para o Jornal 
de Brasília em 1977: “A Rainha dos Cárceres da Grécia se ocupa, antes, da leitura, do ato de ler. Das 
relações entre o leitor e a obra literária. Do modo como a narrativa impregna o leitor, e, inversamente, 
do modo como o leitor anima o texto.”. Assim, partindo da relação entre escritor e leitor (emissor e 
receptor, locutor e ouvinte) presente em vários níveis n’A Rainha dos Cárceres, pretende-se pensar nos 
artifícios utilizados por Osman Lins que apontam ao epideixis no romance através da atuação de seu 
narrador, que se coloca na posição de apresentador do texto de sua amada; e por meio de elementos 
retóricos no romance que aduzem à presença de um público (como a utilização do termo “ouvintes” 
tanto por J. M. E. em seu romance, quanto pelo professor narrador em seu diário), estratégias que 
terminam por trazer à superfície a importância da presença do leitor para a literatura osmaniana.2: 
Palavra-chave 1: A Rainha dos Cárceres da Grécia 
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Pedro Henrique Couto Torres (UnB) “Buscava reencontrar alguma arte perdida”: uma 
arqueologia de A Rainha dos Cárceres da Grécia

O objetivo deste trabalho é, em um escrutínio comparativo da poética osmaniana, identificar as 
relações intertextuais que o narrador de A Rainha dos Cárceres da Grécia, do escritor Osman Lins , 
estabelece a partir do diário de viagens do artista Albrecht Dürer. Analisarei o fragmento ? “As artes 
perdem-se muito facilmente, sendo necessárias orações inumeráveis e um tempo enorme para 
reencontrá-las” ?, supostamente acreditado a Dürer, que perfaz uma discussão teórica afinada a 
vários temas trabalhados e desenvolvidos no livro de Lins e, ao mesmo tempo, se dissemina em várias 
outras instâncias de significação e criação ao longo do romance. A passagem a que aludo reforça 
um dos aspectos centrais de A Rainha dos Cárceres da Grécia, a conexão entre vida e arte. O estudo 
do binômio vida-arte é o que proponho ao simpósio “O jogo textual osmaniano: correspondências, 
reflexos, irradiações” em uma tentativa de repensar o projeto poético do escritor pernambucano. 
Em especial no seu último romance publicado, A Rainha dos Cárceres da Grécia, a literatura, em sua 
força contraditória, aparece na condição de um arquivo anacrônico que potencializa e radicaliza a 
condição pública da obra literária. O romance, paradigma da oficina poética, contudo, não consegue 

abjurar os contornos autorais de seu criador. A ficção romanesca, também a seu modo próprio, 
perfaz um caminho do testemunho do inventado, misturando e dissimulando a mentira na verdade, 
desdizendo os lugares comuns e as imagens fixas do que a teoria literária tenta impregnar no discurso 
a respeito das regras da narrativa e do romance, pensado como um gênero literário estável. Derivada 
da suposta citação de A. Dürer, tem-se a seguinte afirmação do Professor: “Na desolação da peste, eu 
inquiria sobre a minha identidade e, nessa caçada, buscava reencontrar alguma arte perdida, movido 
pela frase de Dürer. Identidade e arte confundiam-se.” Sob a inspiração da afirmação do Professor, 
pretendo pensar o romance numa jornada arqueológica, a partir da qual irei analisar os processos 
narrativos e composicionais empregados por Osman Lins em seu livro, à luz da ideia de reflexão e 
correspondência entre vida e arte. A noção de identidade se imiscui ao plano da narração, de onde 
surgem dúvidas decisivas sobre quem narra e sobre o que se narra. A pergunta que determina o rumo 
desta investigação poderia assim se formular: até que ponto a vida pode se refletir na literatura? quais 
seus reflexos e desdobramentos na criação literária e, em especial, no romance? 
Palavra-chave 1: Osman Lins 
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Poliana Queiroz Borges  (UFG/ UnB) e Kelio Junior Santana Borges (UFG)

Desde o início das discussões teóricas sobre o fantástico, ainda com Charles Nordier (1780-1844), 
a questão da realidade na obra é antiga conhecida dos estudos sobre o fantástico, devendo este 
estar ligado às representações do real, pois é justamente o desequilíbrio das leis reconhecidas que 
determinarão a modalidade. Tal questão também foi posta em discussão por Todorov (1939) que 
entende o fenômeno fantástico, mesmo partindo da ideia da hesitação, como possível somente 
mediante a noção de real. A partir do momento que esse real é questionado, é deslocado, não se 
pode dizer que se esteja nos domínios de um fantástico tradicional. Esse deslocamento é marcado 
especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial e estabeleceu-se no entre guerras, 1918 a 1939. 
Nesse momento histórico, surgiram na literatura textos com elementos do fantástico, mas cujo fator 
realidade mostrou-se com alterações de valor. Tanto assim, que o próprio Todorov, em sua obra de 
referência nos estudos sobre o gênero, Introdução à literatura fantástica, questiona a certo momento 
se a literatura fantástica ainda existiria. Para responder à própria questão lançada, o crítico admite 
o surgimento de um outro gênero, nascido das percepções de uma nova realidade. Partindo da ideia 
proposta por Todorov - de que o fantástico tradicional não está mais presente nas literaturas do século 
XX -, Jaime Alazraki (1934) desenvolve três características para o estabelecimento do neofantástico: 
visão, intenção e modus operandi, todas elas presentes em A rainha dos cárceres da Grécia, de Osman 
Lins. Nesta obra, a pouco e pouco o leitor assiste à desintegração de um homem para o surgimento de 
um outro tipo de ser: um espantalho. Ao longo da obra, é a relação memória versus esquecimento que 
configura essa nova identidade, pois o esfacelamento total da personagem para o surgimento de outra 
se dá, propriamente, quando aquele chega ao cúmulo de esquecer o próprio nome. Mantendo a tensão, 
Lins encaminha o leitor para as últimas páginas, dando a entender que uma nova narrativa se formará 
dentro do romance, que continuaria seu profundo desdobrar-se. Este trabalho pretende investigar a 
presença do traço neofantástico e a contraposição com o fantástico tradicional na obra em questão, 
bem como o processo de ressignificação de identidade, por meio da personagem espantalhal. Para 
tanto, serão utilizadas as considerações de Jaime Alazraki a respeito da teoria do Neofantástico, ou 
fantástico contemporâneo. Esse novo gênero, de acordo com o crítico, não adere às estruturas típicas 
do gênero fantástico, porém, mantém relações estreitas com o gênero tradicional e suas características 
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típicas, e um dos fatores fundamentais que irá diferenciá-los, reside no fato de que a intenção, no relato 
neofantástico, não tenciona provocar medo, mas sim inquietação ou perplexidade, características 
muito próprias da escrita osmaniana: inserir nos fatos cotidianos elementos do fantástico, porém, de 
maneira habilmente tecida, de modo a não criar sobressaltos, mas sim, que torne o fato como algo 
naturalmente consequente aos acontecimentos da narrativa, mesmo que esse algo seja de natureza 
insólita ou nonsense. 
Palavra-chave 1: Neofantástico 
Palavra-chave 2: Personagens neofantásticas 
Palavra-chave 3: Memória e Esquecimento 
Palavra-chave 4: Osman Lins

Poliana Queiroz Borges (UFG/ UNB) e Kelio Junior Santana Borges (UFG) Tecido de simulações: o 
neofantástico em A rainha dos cárceres da Grécia

Desde o início das discussões teóricas sobre o fantástico, ainda com Charles Nordier (1780-1844), 
a questão da realidade na obra é antiga conhecida dos estudos sobre o fantástico, devendo este 
estar ligado às representações do real, pois é justamente o desequilíbrio das leis reconhecidas que 
determinarão a modalidade. Tal questão também foi posta em discussão por Todorov (1939) que 
entende o fenômeno fantástico, mesmo partindo da ideia da hesitação, como possível somente 
mediante a noção de real. A partir do momento que esse real é questionado, é deslocado, não se 
pode dizer que se esteja nos domínios de um fantástico tradicional. Esse deslocamento é marcado 
especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial e estabeleceu-se no entre guerras, 1918 a 
1939. Nesse momento histórico, surgiram na literatura textos com elementos do fantástico, mas 
cujo fator realidade mostrou-se com alterações de valor. Tanto assim, que o próprio Todorov, em 
sua obra de referência nos estudos sobre o gênero, Introdução à literatura fantástica, questiona 
a certo momento se a literatura fantástica ainda existiria. Para responder à própria questão 
lançada, o crítico admite o surgimento de um outro gênero, nascido das percepções de uma nova 
realidade. Partindo da ideia proposta por Todorov - de que o fantástico tradicional não está mais 
presente nas literaturas do século XX -, Jaime Alazraki (1934) desenvolve três características 
para o estabelecimento do neofantástico: visão, intenção e modus operandi, todas elas presentes 
em A rainha dos cárceres da Grécia, de Osman Lins. Nesta obra, a pouco e pouco o leitor assiste 
à desintegração de um homem para o surgimento de um outro tipo de ser: um espantalho. Ao 
longo da obra, é a relação memória versus esquecimento que configura essa nova identidade, pois 
o esfacelamento total da personagem para o surgimento de outra se dá, propriamente, quando 
aquele chega ao cúmulo de esquecer o próprio nome. Mantendo a tensão, Lins encaminha o leitor 
para as últimas páginas, dando a entender que uma nova narrativa se formará dentro do romance, 
que continuaria seu profundo desdobrar-se. Este trabalho pretende investigar a presença do 
traço neofantástico e a contraposição com o fantástico tradicional na obra em questão, bem como 
o processo de ressignificação de identidade, por meio da personagem espantalhal. Para tanto, 
serão utilizadas as considerações de Jaime Alazraki a respeito da teoria do Neofantástico, ou 
fantástico contemporâneo. Esse novo gênero, de acordo com o crítico, não adere às estruturas 
típicas do gênero fantástico, porém, mantém relações estreitas com o gênero tradicional e suas 
características típicas, e um dos fatores fundamentais que irá diferenciá-los, reside no fato de 
que a intenção, no relato neofantástico, não tenciona provocar medo, mas sim inquietação ou 
perplexidade, características muito próprias da escrita osmaniana: inserir nos fatos cotidianos 
elementos do fantástico, porém, de maneira habilmente tecida, de modo a não criar sobressaltos, 

mas sim, que torne o fato como algo naturalmente consequente aos acontecimentos da narrativa, 
mesmo que esse algo seja de natureza insólita ou nonsense. 
Palavra-chave 1: Neofantástico 
Palavra-chave 2: Personagens neofantásticas 
Palavra-chave 3: Memória e Esquecimento 
Palavra-chave 4: Osman Lins

Sebastiana Lima Ribeiro (UnB) Em busca da síntese em A Rainha dos Cárceres da Grécia, de 
Osman Lins: escalonamentos de um texto híbrido

No que tange à obra romanesca de Osman Lins, busco investigar nesta comunicação em que medida o 
jogo com elementos textuais de A Rainha dos Cárceres da Grécia acerca-se cada vez mais de uma noção 
de síntese. O esforço do escritor para o alcance e expansão de novas formas do fazer literário conclama 
um novo tipo de leitura. Observamos que tratamento concedido ao tempo e ao espaço ganham uma 
dimensão mais ampla, mais desenvolvida. A integração do espaço literário une o fluido ao sólido, a 
planície às colinas, Recife à Olinda já a desarticulação do tempo cronológico contribui para o equilíbrio 
entre a memória e o esquecimento. Estes dois elementos sintetizam-se na forma de duas figuras 
geométricas, respectivamente: o quadrado (um mapa dobrado) e o círculo (o contínuo eterno). Além 
disto, contribui para uma nova síntese, o modo como a questão da autoria se refrata no foco narrativo, 
distribuindo-se ora na locução de Maria de França, ora nas considerações de Julia Marquezin Enone, 
ou ainda nos estudos do professor de história natural, e torna a ganhar unidade com o discurso do 
espantalho. Em A Rainha dos Cárceres da Grécia, a arte espraia-se pelo ar levada pela música; age como 
labareda que esculpe, colore e transforma a matéria; flui extravasando os diques do tempo e batiza o 
presente com a voz imemorial dos séculos; por fim, enraíza-se na terra, na pedra, nas árvores e solidifica 
as palavras pela escrita. O trabalho do escritor aproxima-se, nesta obra, àquele desenvolvido pelos 
alquimistas: “Sua vida e seus livros representam um exercício de transmutação [...] um paciente esforço 
no sentido de aperfeiçoarem-se mediante o trato incessante com algo que lhe é exterior – a linguagem”, 
conforme assevera Osman Lins em Guerra sem testemunhas em referência ao trabalho do escritor. 
Palavra-chave 1: Tempo 
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SESSÃO 4 [NARRATIVA OSMANIANA: REUNIÃO DOS DISPERSOS]

Vanessa Pereira Cajá Alves (UnB) Tríptico, texto: a clave do enigma em Conto Barroco ou Unidade 
Tripartita

A publicação de Nove, Novena (1966), antes mesmo de concretizar uma nova visão do mundo do 
escritor pernambucano Osman Lins, após sua viagem à Europa, revela uma escrita de novidade 
que reintegra o caráter visual e espacial ao sistema alfabético ocidental de inscrição da palavra. O 
escritor, burilando palavra por palavra, procede à fatura de uma escrita que se revela hieroglífica ao 
entalhar imagens e significados em seu tecer literário, de maneira que a imagem, enquanto coisa e 
sua representação, se apodera da palavra, concebendo uma escrita iconográfica. Os códigos dessa 
escrita, em “Conto Barroco ou Unidade Tripartita”, narrativa sobre a qual este estudo se debruçará, 
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perfazem-se por meio da conjunção “ou”, que entremeia blocos de narrativas, evocando leituras que 
operam no campo do possível e no campo da simultaneidade e arquitetando, frente à totalidade de 
seu microcosmo, um arranjo pictural. Lins, ao eleger sintagmas ordenadores da narrativa supracitada 
enleados por aquela conjunção, estabelece uma relação de convergência entre eles, de modo a tornar 
factível a ideia de alternância entre esses elementos, isto é, uma articulação, um movimento dialógico, 
que se estende desde o título à estrutura da narrativa. Essa dinâmica, em Conto Barroco, compõe uma 
atmosfera enigmática que parte desde o desvelamento do que vem a ser uma unidade tripartita e de 
que maneira ela se realiza no texto até o liame que ata todas as quatro mil e noventa e cinco leituras 
possíveis em uma mesma novena. A ideia de enigma aqui proposta não diz respeito à charada, ou, 
até mesmo, a um hermetismo, mas sim à ideia de trânsito de desdobramentos, tal qual as arestas e 
sua função interseccional das faces de um poliedro. O leitor, então, em função do caráter pictural ? e 
plástico ? desse tecido literário, quando põe-se defronte a esse microcosmo, põe-se, também, frente a 
um tríptico. Visando captar as nuanças que emergem da narrativa, salta aos olhos a obra homônima 
Unidade Tripartita, do suíço Max Bill, produzida em 1948-1949. A escultura parte do conceito 
matemático Fita de Moebius, que consiste na colagem das duas extremidades de uma fita, após dar 
volta numa delas, criando uma faixa de apenas um lado e dando forma a um paradoxo espacial. Diante 
disso, é proposto para este estudo a análise da clave do enigma em Conto Barroco, a partir de pontos 
de confluência entre as obras de Bill e de Lins, em que se configuram ressonâncias de um choque 
estético que traça uma possível irmandade entre as artes e uma relação escultural de diluição. 
Palavra-chave 1: Osman Lins 
Palavra-chave 2: Conto Barroco ou Unidade Tripartita 
Palavra-chave 3: Iconotexto 
Palavra-chave 4: Palavra e Imagem

Luciana Barreto Machado Rezende (UnB) e Fabiano Antônio Melo e Silva (Universidade Nova de 
Lisboa) Da lã ao fio, da trama ao mundo: um diálogo entre o imaginário osmaniano e a tradição 
literária sufi

Em sinal de desapego do mundo material e de recusa a luxúrias e prazeres diversos, ascetas muçulmanos 
inspirados por eremitas cristãos e orientados pela busca da espiritualidade suprema, no século VIII da 
nossa era, valiam-se da lã para compor vestes e abrigos e assim enfrentar adversidades variadas em suas 
peregrinações pelos desertos. Daí o termo ‘sufi’ derivar da palavra ‘çuf’, que significa lã de carneiro, em 
alusão aos primeiros seguidores do Sufismo – no senso comum conhecido como misticismo islâmico. No 
ornamento a encimar o Sétimo Mistério, uma das micronarrativas que compõem a vida da protagonista 
de “Retábulo de Santa Joana Carolina”, é justamente a lã que se apresenta como elemento simbólico e 
ordenador da cosmovisão literária de Osman Lins, o qual irradia significados alusivos à relação do homem 
com a criação, da matéria-prima com a obra, da ‘physis’ com a ‘thecné’, da transição do caos ao cosmos. Ao 
avaliar que “uma grande parte da arte contemporânea está inteiramente equivocada pelo fato de voltar as 
costas para o universo, e toda a arte despojada de nossa época, a arte que recusa o ornamento (...) é uma 
arte a caminho da morte” , Osman Lins inscreve a sua obra em um horizonte de restauração da dimensão 
sagrada da realidade e o que chama de “essência ininteligível do mundo”. Também em “Avalovara”, além 
de assumirem o estatuto de ‘imago mundi’, ‘axis mundi’, mais do que adereços, ornamentos, elementos 
de caracterização espacial, a lã e o tapete operam um inegável salto ôntico, ultrapassando seu caráter de 
objeto – “quadro fantástico e engendrado na Beatitude” – para figurar e “animar” a extensão terrestre do 
Paraíso, a “ser descoberto no reverso, no lado sempre oculto da trama, onde se cortam os fios e dão-se os 
nós”, enfeixando ainda reflexões sobre a palavra e o mundo, entre Abel e a última das suas três mulheres, 

com quem o alcança por meio de um ritual de adoração e erotismo, de êxtase e iluminação. Da expressão 
persa apiri-daeza ou pairidaeza (“pomar cercado por um muro”), o vocábulo “paraíso” coincide com 
“Jardim do Éden” e a sua apropriação nos primeiros livros do Antigo Testamento. E o jardim associado ao 
paraíso tem sua representação nos tapetes persas, microcosmo a conter, repartidas em seu retângulo, as 
quatro partes do mundo. Propomos, nesta comunicação, o entrecruzamento da religião cristã do medievo 
ocidental e da tradição sufi a partir do entendimento de que o arco semântico fiandeira-carneiro-fuso-lã-
tear-trama-tapeceira-tapete, presente em “Retábulo de Santa Joana Carolina” e em Avalovara, bem como 
no imaginário literário islâmico, inscreve tanto o espaço sagrado como chave para iluminação e ascese, 
quanto a Palavra como instauradora iniciática da Verdade e do Mundo. 
Palavra-chave 1: Osman Lins 
Palavra-chave 2: Retábulo de Santa Joana Carolina 
Palavra-chave 3: Avalovara 
Palavra-chave 4: Sufismo

Adriano Siqueira Ramalho Portela (UFPE) Casos Especias de Osman Lins: o épico vai para TV!

O artigo faz parte de um processo contínuo referente a uma pesquisa envolvendo o audiovisual na obra 
de Osman Lins. Desta vez, o estudo em questão é sobre a narrativa: Quem era Shirley Temple?, texto 
que foi para televisão em 1978, exibido no programa “Caso Especial”. A série de programas fez parte 
da grade da Rede Globo entre 10 de setembro de 1971 e 5 de dezembro de 1995, com periodicidade 
variada. No total foram 172 episódios, cada um com média de uma hora de duração. Diversos autores 
foram adaptados, como Machado de Assis, Graciliano Ramos e Jorge Amado. De Osman Lins foram 
veiculados três episódios: A Ilha no Espaço, Quem era Shirley Temple? e Marcha Fúnebre. Os textos 
foram compilados e publicados por Raul Wassermann, editor da Summus. Em Quem era Shirley 
Temple?, narrativa escolhida para a nossa análise, vamos perceber que o pernambucano, apesar de 
já ter escrito em formato de roteiro televisivo, ainda está muito preso a dramaturgia. Pretendemos 
mostrar esse caminho ascendente que Osman Lins traçou até se achar totalmente confortável com 
trabalho produzido para grande mídia. Se em A Ilha no Espaço ele estreou com a prosa, aqui o autor, 
que tinha vindo de uma intelectual convivência com Anatol Rosenfeld e Hermilo Borba Filho - e 
influenciado por dramaturgos como Ariano Suassuna, Augusto Boal, Gianfrancesco Guarniere e 
Oduvaldo Viana -, passa a beber no teatro épico, inserindo na TV o distanciamento brechtiano e os 
elementos usados por Erwin Piscator. Lins inova: aniquila os enlatados norte-americanos e deixa o 
telespectador com possibilidades para um reflexão crítica. 
Palavra-chave 1: Osman Lins 
Palavra-chave 2: TV 
Palavra-chave 3: Casos 
Palavra-chave 4: Épico

Ricardo Andrade (UnB) A Escrita em Osman Lins

Esta comunicação mostrará a importância da escrita para Osman Lins e sua obstinação pelo ato de 
escrever. Destacará, em sua visão de escritor, a escrita salientada como patrimônio da humanidade e 
uma verdadeira obra de arte coletiva. Percorrerá observações relacionadas à escrita em diversos textos 
do autor — parte de suas obras ficcionais, artigos de jornais e textos críticos. Partirá de seus estudos 
iniciais, do incentivo e encorajamento de seu professor, José Aragão, à busca de conhecimento, de 
compreensão do mundo, à leitura, como referido em O Evangelho na Taba. Seguirá em sua produção 
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escrita ficcional inicial — com o destaque do romance O Visitante (vencedor do Prêmio Fábio Prado de 
1954)—, e suas contribuições para os suplementos literários de O Diário de Pernambuco e de O Estado de 
São Paulo, percorrendo seus estudos de Artes Dramáticas, de Estética, sua primeira viagem internacional 
e o contato com escritores de outros países. Destacará a preocupação com a Educação, com o ensino 
da língua portuguesa e o primeiro acesso à literatura — a formação de um público leitor brasileiro, as 
condições e possibilidades de existência do escritor no país e, consequentemente, da própria literatura 
brasileira — evidenciadas por Um Mundo Estagnado (1966). Focalizará também no caráter de inovação 
narrativa existente em sua literatura a partir de Nove, Novena (1966), a ideia de ofício do escritor, as 
preocupações de sua condição, o mercado editorial, o direito autoral e a censura, a escrita como forma 
de ampliar a visão da realidade e a própria realidade, conjugando condições materiais, ao mesmo tempo, 
com uma espécie de mágica. Observações sobre a criação de personagens, uso de classes de palavras 
como substantivos e adjetivos. A escrita enquanto obra de arte, com possibilidade de inesgotáveis formas, 
transcendentes e inovadoras, de inesgotáveis interpretações, uma materialização da linguagem e uma 
alquimia da realidade, uma “candeia” que ilumina e possibilita mais conhecimento e compreensão do 
mundo real, como destacado em Guerra Sem Testemunhas (1969 e 1974, respectivamente, primeira 
e segunda edições). A relação de personagens escritores em suas obras: Willy Mompou e Abel, por 
exemplo, caracterizando Osman Lins como um escritor que não se desliga nunca da escrita. Em 
Avalovara (1973), desnudando uma dimensão transcendental da escrita, uma forma de cosmogonia e de 
transfiguração. As relações materiais e espirituais na escrita de Osman Lins. Leituras, correspondências 
e anotações em livros. Reflexões sobre sobre Crítica Literária, Estética e História da Arte. O conceito 
de autoria exposto em Guerra Sem Testemunhas, considerações sobre forma e conteúdo, o conceito de 
beleza, considerações interpretativas e de abertura a diferentes sentidos, arbitrariedades e relativismos, 
além de críticas a análises literárias formalistas e estruturalistas, consideradas por Osman Lins como 
práticas que prejudicam a vitalidade do texto. (Orientadora: Elizabeth Hazin) 
Palavra-chave 1: Escrita 
Palavra-chave 2: Osman Lins 
Palavra-chave 3: Teoria Literária 
Palavra-chave 4: Estética

Cristiano Moreira  (UFSC) O triunfo das imagens mineiras em Nove, novena

No ano do cinquentenário de Nove, novena, é importante repassar ou seja, seguir alguns passos 
de Osman Lins nos anos que antecedem a publicação deste livro fundamental na obra do escritor 
pernambucano. Nos anos de formação, enquanto escrevia assiduamente para o Diário de Pernambuco 
e Jornal do Commércio, Osman publica um texto que se apresenta como um primeiro contato com as 
alterosas. Este encontro com Minas Gerais se intensifica nos anos seguintes e se repete até a idade 
madura, dois anos antes de seu falecimento. As imagens barrocas das cidades históricas sobrevivem 
em seu imaginário e se materializam em narrativas do seu livro de 1966, mas ecoam inclusive em seu 
romance inconcluso A Cabeça levada em triunfo. Assim queremos apresentar um trabalho no qual 
diremos que o barroco “mineiro e mais ainda as relações de Osman Lins com escritores mineiros ( 
corrrespondência com Murilo Rubião, as colaborações com o Suplemento Literário de Minas Gerais e 
com o Grupo da Revista Tendência) é fundamental para sua o giro estético de sua obra. 
Palavra-chave 1: Nove, novena 
Palavra-chave 2: Barroco 
Palavra-chave 3: Minas Gerais 
Palavra-chave 4: sobrevivência

48
Performar A Literatura

Coordenadores: 
Alexandre André Nodari (UFPR) 
João Camillo Barros De Oliveira Penna (UFRJ) 
Flávia Letícia Biff Cera (SPECIES-NAE)

RESUMO: Todo texto literário, para se constituir enquanto experiência literária, precisa do leitor (mesmo 

que seja o leitor virtual ao qual o autor se dirige), precisa, portanto, ser performado: formado através 

(do outro), por meio de uma travessia. O gesto da leitura coloca, assim, o corpo em cena, o corpo na cena 

da literatura: a visão, o movimento dos lábios, a respiração, o manuseio das páginas (mesmo – no caso 

da leitura silenciosa, mental - que se trate da virtualização de tais movimentos corporais), e os afetos, 

sensações, do espanto à identificação, do enfado ao êxtase. E o mesmo não se daria no gesto da escrita 

(e o escritor é sempre antes um leitor, mesmo que seja do mundo e da própria linguagem)? O circuito 

do texto (potencialmente infinito, já que aberto sempre a novas leituras - o mesmo leitor nunca lê o 

mesmo texto duas vezes, já que nem ele nem o texto são os mesmos) produziria assim o atravessamento 

de corpos, fazendo do corpo do texto um texto do corpo, em que se cruzam não só autor e leitor (este 

escuta e ecoa, isto é, repete de forma diferida, o corpo daquele), mas também os corpos virtuais de 

personagens, narradores, bem como os corpos anônimos que compuseram a linguagem (do tempo) 

da escrita e (do tempo) da leitura. Ler é sempre escutar e traduzir, e toda tradução é uma performance 

(Augusto de Campos). Desse modo, a experiência literária não só necessita do outro, como envolve um 

“outrar-se” (Fernando Pessoa), uma modificação a um só tempo existencial e corporal: uma perversão, 

versão enviesada, transversal, e um performar (etimologicamente: uma formação atravessada; no 

limite, um atravessamento ou extravasamento das formas - corporais, artísticas, textuais, etc. -, ou 

seja, uma travessia do corpo). Corpos atravessados pela linguagem performam gêneros (no plural), 

corpos machucados por atos de fala, diz Judith Butler. Eis a proposta: fazer a literatura dialogar com as 

proposições da body art e da performance, como ela é entendida no circuito das artes contemporâneas, 

como “eventos não ensaiados e abertos ao público” (Ana Bernstein). Qual seria o interesse de introduzir 

na crítica textual o vocabulário extrínseco das artes contemporâneas? Se a noção de “performativo” 

abriu a caixa fechada da representação de acontecimentos para fazer a frase agir, a performance visa 

menos à ação de transformação do mundo do que à transformação do próprio corpo do mundo. Nesse 

sentido, Hélio Oiticica entendia a performance como um “EXPERIMENTAR-MUNDO”, ou seja, uma forma 

de criação de multiplicidades que dessubjetivam na medida em que está em jogo nela uma descoberta 

do corpo, mas pelo corpo, através dele (“descoberta CORPO/PERFORMANCE (...) q revele: invente: 

descubra”). Portanto, o objetivo da performance é levar as situações e os corpos ao limite, deixar 

marcas nos corpos e é através da contestação deste limite que se abre a possibilidade da experiência e 
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do experimental e as possibilidades de inventar mundos. A performance, por isso, nunca é individual; 

antes, obedece à mesma lógica da escrita barthesiana ou a do travestimento, apontada por Sarduy: não 

é um autor que escreve a obra, não é um corpo que realiza a performance, mas sim uma relação que se 

estabelece com o outro, uma relação de devir. O escritor-performer sofre o mundo em seu corpo, estimula 

o expectador/leitor a escrever/mexer em seu corpo, escreve ou “excreve”, para citar o neologismo 

de Jean-Luc Nancy, imprimindo o mundo na pele de seu corpo (ou o corpo na pele do mundo). Na 

performance a arte sai do palco italiano, não produz resultados, ou objetos fechados, como a literatura 

sai do relato, ela busca o seu limite, saindo da literatura? No lugar ela expõe um corpo (com artigo 

indefinido), vulnerável, que sofre, presente. “O artista está presente”, diz Marina Abramovic, o artista é 

presença. O programa, script ou contrato performático deslocam a arte para o limiar que a separa da 

não arte, e ali a faz viver. Perfomar, em suma, a literatura significa ler a literatura como uma ontologia do 

corpo. O que encena e o que pode ele?, repetindo a pergunta célebre de Spinoza. Ressensibilizar assim o 

corpo da literatura, retomando a sua capacidade de afetar e ser afetado, perguntando-se o que e como ele 

é afetado. Como entender essa performance em que experimentamos não somente que “nosso corpo é 

apenas uma estrutura social de muitas almas”, como dizia Nietzsche, mas que nossa alma é apenas uma 

estrutura fictícia de muitos corpos? O simpósio pretende discutir essas questões por meio de enfoques os 

mais variados - teóricos, históricos, análise poética ou de prosa, dança e outras artes. 

PALAVRAS-CHAVE: Performance; Experiência; Corpo.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 |NO CORPO DO TEXTO

Adriana Bolite Frant (PUC-Rio) Linhas de errância / traços de vida nos cadernos de Tatsumi 
Hijikata

Conforme atenta Henri Lefebvre em A Produção do espaço, há algo em comum entre o modo 
como as palavras são inscritas numa página de texto e o modo como os movimentos e os ritmos 
da atividade humana e não humana são registrados no espaço vivido. Essa constatação parece 
se contrapor a sugestão de Roland Barthes que, ao tratar do traço gestual do pintor Cy Twombly, 
repara: “ O traço—todo traço inscrito na folha—desmente o corpo importante, o corpo de carne, 
o corpo de humores; o traço não nos leva nem à pele nem as mucosas”. O que Tatsumi Hijikata, 
precursor do butô no Japão, com seu método de anotação de dança, denominado butô-fu, parece 
justamente questionar é: mas e se levasse? E se o traço na folha levasse à pele e às mucosas? Esta 
comunicação pretende girar em torno da hipótese de que através dos butô-fu é possível vislumbrar 
uma linha – errante – que perpassa o traço na página e segue em direção ao corpo, vivo, no espaço. 
Formulados entre 1970 e 1985 (período esse em que Hijikata deixou de dançar), em um total de 
dezesseis cadernos, os butô-fu não indicam passos a serem seguidos, mas compreendem uma 
cartografia de corpos, gestos e movimentos, produzidos a partir de um emaranhado complexo de 

colagens, que mesclam textos poéticos, citações literárias e imagens, com centenas de referências 
iconográficas. Trata-se, portanto, de um sistema completamente original, contendo uma rica gama 
de propostas teóricas que iluminam a relação complexa e dinâmica entre corporalidade e escritura. 
Nesse âmbito, os cadernos de Hijikata podem ser compreendidos como um suporte para a criação 
de um espaço fluido por onde se traçam linhas de errância que atravessam as fronteiras entre 
a página e o corpo, estabelecendo-se, portanto, através de um processo de escrita performática 
e gestual que não se encerra no formato do livro supostamente imposto pelo caderno, mas, 
conforme alude Derrida, se inscreve antes da letra, ou ainda, se inicia com o fim do livro. Nessa 
perspectiva, o caderno funciona como uma extensão do corpo, uma espécie de prótese, ou ainda um 
agenciamento, uma máquina de escritura que tem não apenas a página, mas o próprio corpo como 
o suporte de inscrição. Se é possível, a partir dessa noção alargada de escrita, compreendemo-la 
como a forma pela qual os viventes humanos e não humanos produzem toda a espécie de rastros 
e inscrições, nessa mesma perspectiva, pode-se questionar a afirmação de que Hijikata deixou de 
dançar nos últimos anos de sua vida, mas ao contrário, com a feitura dos cadernos, criou e efetuou 
uma escrita dançante, traçando suas linhas de fuga na vida, borrando as fronteiras entre o dançar, 
escrever e o viver. 
Palavra-chave 1: caderno 
Palavra-chave 2: linha 
Palavra-chave 3: corpo 
Palavra-chave 4: gesto

Flávia Letícia Biff Cera (SPECIES - NAE) Corpo do texto, corpo no texto.

Há texto quando há encontro. E há encontro quando há estranhamento. Talvez seja só assim, ou seja, 
saindo das malhas de identificação, e nos aproximando do incômodo que possamos experimentar 
os efeitos de um texto. Essa experiência nos faz ler o que não pode ser escrito – que, segundo Lacan, 
é o real da relação sexual –, porque não é mais um gesto de interpretação, nem mesmo um gesto de 
suposição. É algo que ressoa do corpo e no corpo, perto do tremor e do abalo. O choque do texto com 
o corpo que cria, no gesto de leitura, um corpo do texto. Corpo que não corresponde à linguagem, 
esta entendida como um sistema de significantes e significados, mas que corresponde à língua. Ponto 
sem articulação que passa por fora do sentido e se escreve no corpo. Um texto do corpo, portanto. 
Para discutir esses temas tomaremos Clarice Lispector que em A paixão segundo GH apresenta um 
corpo que não se encerra em si mesmo: é no corpo da barata, na alteridade absoluta, que G.H. faz uma 
experiência de si, nesse atravessamento dos corpos, nessa relação em que o outro é tomado em sua 
diferença radical. 
Palavra-chave 1: corpo 
Palavra-chave 2: texto 
Palavra-chave 3: escrita 
Palavra-chave 4: experiência

Luciana di Leone (UFRJ) A economia do leite: o corpo e as trocas da poesia latino-americana

Sabemos que a interpretação da tradição literária em termos paternalistas tem sido a mais 
corrente, mas também a mais discutida nas últimas décadas, talvez no último século. Esse modo 
unidirecional de realizar a transmissão e a herança literária foi muitas vezes contestado por 
um gesto maniqueísta de reivindicação do novo, outras vezes por um gesto temporalmente 
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heterogêneo – anacrônico, borgeano – de explosão da mão única. Talvez um desses gestos 
anacrônicos mais radicais tenha sido enunciado por Oswald de Andrade ao reivindicar o 
matriarcado como o sistema de trocas próprio do mundo americano, do seu entre-lugar não 
verticalista, não capitalista, um sistema que encena outro tipo de relação com a alteridade. 
Continuando esta reflexão, esta comunicação se propõe pensar a partir de alguns poemas de, entre 
outras (e outros) Ana Cristina Cesar, Roberta Iannamico e Tamara Kamenszain, uma “economia 
do leite”: economia da nutrição e do contato maternal com a alteridade na qual, como diz Jean-
Luc Nancy, se invertem os papeis: “a criança que foi contida contém, por sua vez, o corpo que a 
continha”. Poemas onde se encena, performa ou encarna, um modo de troca onde o corpo (no 
leite) não cessa de se mostrar. 
Palavra-chave 1: economia do leite 
Palavra-chave 2: maternidade 
Palavra-chave 3: corpo 
Palavra-chave 4:  tradição

Clarissa Loyola Comin (UFPR) Confluências: experiência, corpo e linguagem em galáxias e 
fragmentos de um discurso amoroso

O famoso aforismo barthesiano, “a linguagem é uma pele”, é prenhe em desdobramentos. A pele 
é o nosso maior órgão e caracteriza-se por uma simultaneidade comunicativa, isenta de centro 
difusor. É impossível precisar com exatidão onde começa ou quanto dura cada estímulo (carícia, 
corte, princípios alergênicos, tudo se alastra) e todos eles passam por um centro racionalizante – 
cérebro – onde recebem, invariavelmente, uma tradução linguística: “isso fere, isso refresca, isso 
faz cócegas”. A obrigação de dizer é o fascismo da língua e o enrijecimento dos corpos já que cada 
estímulo, assim que inicia sua flutuação livre, alastrado no corpo, é capturado por uma máquina 
significante. Mas, se há um fascismo da língua, nem tudo na língua é fascista. “O vocabulário é 
uma verdadeira farmacopeia”, diria o mesmo Barthes. Devolver ao corpo seus estímulos: aí há 
uma verdadeira farmácia. O escritor é aquele alquimista ancestral capaz de dosar e combinar 
efeitos, inventando um espaço – terceira margem – inapreensível, que foge à máquina significante 
do cérebro, um espaço feito de línguas e linguagens (semioses). Alguns chamam tal farmácia de 
literatura. E o artista, – o escritor –, ensaia sempre uma nova resposta para o que é literatura? 
Fazer a linguagem se alastrar. Uma linguagem esfrega-se na outra e evidencia, assim, um desejo de 
ramificação. Nesse sentido, a literatura nasce no espaço de atrito entre as linguagens: abandonar-
se, apenas sentir. É impossível localizar e apontar o desejo, pois ele é minha pele (dentro) e a do 
outro (fora). Esta pele, um “papel machucado e sensível como uma ferida de vida aberta e úmida” 
(Haroldo de Campos), é o lugar onde se inscrevem as novas constelações de signos, onde a língua 
se rearranja deixando ver seu avesso. Assim, as galáxias são uma verdadeira dança da potência da 
linguagem, liberta dos automatismos tirânicos da língua que engessa o corpo ao obrigá-lo a dizer e 
significar segundo a regra. A permuta constante entre os sentidos e o vaivém do mar-pele faz com 
que, neste livro de viagens (linguagens), tudo esteja vibrando – polifluxbórboro, polivozbárbaro, 
fluctissonante. Nessa experiência de leitura-viagem somos constantemente invadidos por cores, 
sons, aromas, gostos, – o texto vivencia suas metáforas. É ele (tecido) que se dobra e desdobra, 
pele sob pele, pli selon pli, com sua trama difusa e prolixa, confluência de estímulos, pele para 
que te quero. A pele é a literalização da metáfora do texto, é a metáfora do têxtil radicalizada. Ir à 
raiz dos signos é desbastar o texto, ver que o tutano é a pele: a pele é o osso. A linguagem é uma 

pele, diz Barthes; o texto é um mar, uma viagem, diz Haroldo de Campos. Há, em ambos os autores, 
a proposta de uma erótica da linguagem. À luz deste encontro, proponho a leitura cruzada de 
algumas passagens de Galáxias e dos Fragmentos de um discurso amoroso. 
Palavra-chave 1: Linguagem 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Corpo 
Palavra-chave 4: Experiência

Debate

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2| MOVIMENTOS DA ESCRITA (DE SI)

Rodrigo Ielpo (UFRJ) As máscaras de si: performances do autor em Jean-Benoît Puech

Starobinski, em seu texto sobre “Os problemas da autobiografia em Rousseau”, explica que a 
linguagem funcionaria para o autor das Confissões de duas maneiras: seria tanto a instância de 
uma experiência imediata através da qual o ser se criaria, quanto uma mediação entre interior e 
exterior, atuando como “dar-a-ver” de uma verdade profunda – porém transparente - do sujeito. 
A autenticidade do relato surgiria, assim, no ato da sincera espontaneidade com que o autor se 
entregaria ao próprio lance da escrita. No que pese a importância desse aspecto para a produção 
autobiográfica ao longo do século XX, vemos, sobretudo na segunda metade do século, certo 
grupo de textos que parecem inaugurar outro regime de sinceridade. Neste, a autenticidade 
passaria a orbitar ao redor de uma exterioridade produtiva na qual o sujeito parece se ver, desde 
o início, não mais a auscultar suas profundezas, mas a performar suas superfícies por meio de 
narrativas que ao mesmo tempo em que o despossuem se oferecem como chave de reinvenção. 
A sinceridade, nesses termos, se daria menos por espontaneidade que pela construção de 
estratégias narrativas que permitiriam ao autor, como nos diz Barthes em O grau zero da escritura 
ao falar dos signos romanescos, “indicar a máscara que está usando”. O comentário de Barthes 
nos remete diretamente à experiência ao mesmo tempo crítica e ficcional encenada pela obra 
do escritor francês Jean-Benoît Puech. Misturando análises de livros imaginários e autores 
inexistentes que não cessam de flertar com biografemas do próprio Puech, La bibliothèque d’un 
amateur pode ser pensado como um interessante exemplo dessa problemática. Como nos diz 
um dos autores de seu livro, “essas páginas tecem os efeitos que nos cobrem e sem os quais nós 
nos apagaríamos.” No regime de sinceridade em que esse texto se inscreve, não haveria mais 
uma distância possível entre as máscaras e o próprio autor que as porta, performando por essa 
via seus possíveis aparecimentos através dos quais ele se dá a ler a si próprio. O objetivo dessa 
comunicação é pensar esses efeitos de que nos fala Puech a partir da questão lançada por Judith 
Butler em Relatar a si mesmo: crítica da violência ética: “O que posso me tornar, dada a ordem 
contemporânea do ser? 
Palavra-chave 1: performance 
Palavra-chave 2: máscaras 
Palavra-chave 3:  autor 
Palavra-chave 4: Puech
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Nathalia Greco de Freitas Cardoso (UFMG) “na asa do vento corre o melancólico corpo”, escrita e 
performance em Diários, de Al Berto

Um dos poetas contemporâneos que se embrenhou pelo labor diarístico foi o português Al Berto, cuja 
singularidade se dá no redimensionamento do lugar desse gênero considerado menor, centralizando-o 
enquanto escrita de dimensão ética e estética em nada inferior à noção de obra literária inventiva ou 
poética. Em sua obra completa, hoje reunida sob o título de O medo, há uma pluralidade de gêneros em 
que é possível perceber um espraiamento do eu em poesia, autorretratos, cartas, gravuras, desenhos, 
fotos e, no objeto dessa comunicação, seu diário, que revelam uma forte necessidade do mis-en-coeur 
à nu. Para além disso, o fato do escritor autorizar a reunião desses diferentes registros todos sob um 
único título aponta para a possibilidade de ler a sua obra de uma mesma maneira (há, constantemente, 
um tu, um endereçamento nas poesias, como se elas também fossem diarísticas, pessoais). Pode-se 
ler como poesia, os diários, e as poesias como o diário. No presente trabalho, intenta-se perfilar o lado 
de um Al Berto como escritor-performer, que sofre o mundo no corpo, uma vez que pode-se perceber 
uma potente tensão entre vida/obra que se extravasa em uma “escrita frenética”. Na escrita albertiana, 
a importância de se tratar a performance como operadora de práticas e sentidos parece reverberar 
na inseparabilidade entre escrita e vida, entre o viver e o dizer. O gênero adquire um outro sentido, 
performativo, no que tange a passagem de um modelo de representação e descrição dos dias para o 
de um ato de fala que realiza a subjetividade de um eu em relação incontornável com a linguagem. 
A performance age, portanto, na realização de um mundo criado em ato, continuamente, ao mesmo 
tempo em que é sintoma não só da realidade linguística como único real possível, mas também de certo 
“declínio da sinceridade” (Carla Damião), projetada desde Baudelaire, com a noção de “sinceridades 
artísticas” como habilidade de criar “impressões de verdade” ou verdades realizadas pelas pequenas 
intensidades em ação na linguagem, isto é, como prática da própria língua. A própria capa da sua 
antologia, O Medo, é Al Berto em uma encenação caravaggiana, com partes de seu corpo à mostra e 
que nos revela o intenso jogo proposto entre representação, subjetividade e sinceridade, de um eu que 
procura essencialmente uma assinatura. Golgona Anghel, importante pesquisadora e organizadora de 
sua obra, além de poeta, afirma no prefácio de Diários, que “estamos perante um corpus que se expõe 
a si mesmo”, muito porque é alimentado por um corpo, tão fragmentado quanto o estilo da escrita do 
devir, que sente e escreve tudo que vive e experiencia. Estamos diante de uma escrita que passa pelo 
corpo, “escrevo-te a sentir tudo isto.”. 
Palavra-chave 1: diário 
Palavra-chave 2: subjetividade 
Palavra-chave 3: corpo 
Palavra-chave 4: perfomance

Ana Paula Veiga Kiffer (PUC-Rio) A agitação de uma folha de papel

“As palavras desse não diário, desse relato tão esburacado, lacunar, dão a ver e fazem ainda mais 
sensível a distância que separa a elaboração e a execução da obra, a agitação por assim dizer de uma 
folha de papel, de sua inscrição sobre os muros e as bancadas de um museu, como sobre a página 
tipografada”, escreve Mauriès a propósito dos Cadernos de África de Miquel Barcelò, que tomo como 
ponto de partida dessa reflexão que buscará pensar nessa “agitação da folha de papel”, nas relações 
que ela coloca entre a matéria escrita e a matéria corpo ou: sobre a potência performativa da escrita – 
vista aqui na sua ‘forma disforme’, através desse suporte processual e inacabado que são os cadernos. 
A minha pesquisa atual sobre a escrita de cadernos parte dessa direção e toma essa posição: entrar 

em contato com o pensamento e a escrita larvar, lacunar. A atenção às formas larvares de escrita ou 
aos processos do pensamento [e aos pensamentos processuais, em fluxo ou devir] teve início anos 
atrás face aos cadernos de Artaud. Segundo Grossman, “Nada menos literário, então, do que esses 
cadernos por um lado enroscados uns dentro dos outros e por outro lado como que arrastados para 
um fora, misturando temporalidades e espaços”. Eu completaria: temporalidades e espaços, letra e 
traço, corpo e sentido, eu e outro, num gesto que recolhe e deshierarquiza as relações entre uma coisa 
e outra. Os cadernos, como uma das dimensões corpórea da escrita foram também trabalhados pelo 
artista Anselm Kiefer, que diz: “Há um outro aspecto: esse do corpo. Nietzsche dizia um dia: eu danço. 
De fato ele não sabia dançar, ele sublinhava desse modo o lado corporal, físico. Uma biblioteca possui 
algo dessa ordem. É preciso subir numa escadinha para chegar, e se esses gestos desaparecem faltará 
o toque sensorial.” Vamos aqui buscar pensar os cadernos como essas escadinhas, fora das prateleiras 
das bibliotecas. Esse mesmo fora apresenta-se recentemente na publicação daquilo que de fato são os 
Cadernos escritos e guardados por Piglia ao longo de sua trajetória, publicados recentemente como 
os Diários de Emilio Renzi onde se lê: “Por suposto não há nada mais ridículo do que a pretensão de 
registrar a própria vida. Você se converte automaticamente num clown”, afirmava. No entanto, está 
convencido de que se não tivesse começado uma tarde a escrevê-lo, jamais haveria escrito outra 
coisa. Publicou alguns livros –publicará quiçá alguns mais- somente para justificar essa escrita”. Se 
tomarmos “a sério” o que disse Piglia sobre Emilio Renzi, ou o que diz Piglia ter ouvido de Emilio Renzi 
entendemos que não existe “o escritor”, assim chamado, sem “essa escrita”, esse caderno, “clown da 
literatura”, essa palhaçada da vida, essa vida falida, essa matéria larvar da existência e essa penosa 
necessidade de atravessar o pulsante e o insignificante de “nós mesmos”, performando a sua “própria” 
voz ou, como entendemos, essa voz sempre tão “imprópria”. 
Palavra-chave 1: caderno 
Palavra-chave 2:  corpo 
Palavra-chave 3:  escrita 
Palavra-chave 4: performance

Adriana Sucena Maciel (PUC-Rio) Variações – poéticas em movimento

Para lidar com as demandas de sua multiplicidade, as complexas formas de escrita do século XXI, 
é preciso colocar em jogo os diferentes modos de escuta dessas escritas e os meios pelos quais se 
fazem ouvir. Nesse cenário intenso, há escritas que são performáticas e performativas. Performáticas 
no sentido em que organizam, em sua própria feitura, uma invenção singular com a linguagem, 
performativas, porque agem no tempo e no espaço de sua recepção. O pensamento não se desata do 
corpo que produz, esse corpo é, ele mesmo, pensamento em ação. São formas críticas de lidar com as 
realidades, formas narrativas que produzem ficções, que em nada opõem-se ao real, mas, ao contrário, 
realizam dissensos. Os novos cenários da escrita incluem a de produção de pensamento, produção 
crítica de conteúdo, considerando, sempre, que conteúdo não exclui forma. A forma é linguagem. Há 
modos e limites fluidos que buscam seus contornos. As contemporaneidades, múltiplas, exigem novos 
desafios e outros modos de leitura/escuta. Ressignificações. A dispersão é uma forma de percepção 
capaz de produzir arranjos cognitivos singulares e desviantes da tradição, abrindo linhas de fuga 
importantes para o pensamento crítico às realidades em que estamos inseridos. A escrita é, também, 
espaço de estabilização de gestos artísticos fluidos que não geram um corpo estruturado, mas corpos 
imateriais em disseminação. Toda narrativa é uma maneira de lidar com o tempo, é interpretação desta 
temporalidade, é duração que delimita espaço. Em grande medida, as experiências estéticas atuais 
são sinestésicas e comunitárias. Instauram, durante o momento do encontro, pequenas comunidades 
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circunstanciais, no caso de textos em livros formam-se microcomunidades, sem objetivos comuns, 
sem laços, sem comprometimentos. Essas linguagens se fazem em um tempo flutuante e propõem 
uma experimentação, sempre em processo. Em muitos casos, é a partir de uma escrita verbal que 
elas se estabilizam. Se é impossível – e desnecessário – eliminar o hábito da interpretação, é, da 
mesma forma, imprescindível perceber a constituição de realidades que as experiências estéticas 
promovem. As escrituras inventam um espaço habitável de reverberação de corpos. Esse espaço é, 
ele mesmo, experiência real, não uma simulação ou tentativa mimética da vida. No exercício da sua 
complexidade, entre ordem e contingência, encena formas ativas e potentes de desconfigurar o mundo, 
reconfigurando-o a partir de práticas que nos ultrapassam, que não se fazem no solipsismo de nossas 
histórias e referências pessoais, mas na intrincada rede de relações entre os diversos corpos que 
ocupam o planeta. Som é matéria, presença. No momento da escuta, ganha forma e, talvez, sentidos, 
nem sempre estáveis. Frágeis e potentes. Os sons no mundo são realidades que se fazem e desfazem de 
acordo com encontros. Às vezes deixam rastros. Às vezes, nada. A experiência da escuta não traz um 
sentido geral de verdade, é uma prática contingente, particular e incompleta. Em vez de um nome, na 
prática de John Cage, o som é um verbo, age intransitivo, molda realidades, produz afetos, gera e apaga 
memórias. A escuta é possibilidade de invenção. Os sentidos se misturam na percepção e criação de 
mundos. Quanto mais aguçados, mais oportunidades se fazem ouvir, mais nos aproximamos do caos. 
Caos, nesse caso, é afirmação da vida em sua desordem ruidosa, sem hierarquias e sem razão. A partir 
de 1958, Cage começou a compor uma série de trabalhos a que chamou de indeterminados, nos quais 
passou a usar, cada vez mais, sistemas e equipamentos eletrônicos. As Variation, de I a VII, é com elas 
que se escreve este texto. 
Palavra-chave 1: John Cage 
Palavra-chave 2: Escrita 
Palavra-chave 3: performance 
Palavra-chave 4: escuta

Lia Duarte Mota (PUC-Rio)  Escrita em movimento

Este trabalho pretende desenvolver um conceito de escrita performática, entendendo-a como uma 
escrita composta com o corpo, como experimento realizado na estrutura do texto e em sua forma, na 
recriação da sequência frasal e de sua pontuação, de modo a reverberar no sensível e afetivo antes de 
ser capturada pela representação, pois é na tentativa, no experimento, que o corpo aprende algo novo. 
Uma escrita performática só é possível após o questionamento dos limites da arte e a dissolução de 
barreiras entre o pop, o marginal e a arte estabelecida. Artistas como José Agrippino, Lygia Clark, Luiz 
Ruffato e Paulo Nazareth, em seus trabalhos, parecem expandir a noção de arte ao experimentarem 
com os limites impostos pelas áreas nas quais atuam. Luiz Ruffato chama Eles eram muitos cavalos de 
instalação. Paulo Nazareth propõe uma peregrinação pela América Latina, Notícias da América, uma 
residência móvel, uma arte de conduta. José Agrippino desenvolvia happenings ou, como preferia 
nomear, teatro rock. Lygia Clark interessava-se pelo “ato imanente realizado pelo participante”. A 
partir de tais percepções, parece produtivo explorar como a escrita textual, em PanAmérica e Eles eram 
muitos cavalos, reverbera no corpo físico que a lê para além de seu corpo da linguagem, e como os 
trabalhos Caminhando, Notícias da América e Aqui é arte, que colocam o corpo em ação e o ato como 
trabalho, tocam a escrita textual. Parte-se, aqui, da proposta de escrita como movimento. Movimento 
dos dedos, das mãos, antebraço, ombro, até que se chegue ao tronco, centro do corpo. Principalmente, 
movimento do pensamento. Não se trata do binômio mente-corpo, imaginado pelos cartesianos. 
O pensamento se desloca. Desloca-se pelo corpo até chegar à folha branca do papel, podendo ser 

originado em qualquer parte dele. O pensamento, esboçado no papel, torna-se escrita. O movimento 
desta pede um esforço originado no centro do corpo que se espalha pelas extremidades. Por isso, 
trata-se de um esforço no sentido de espalhar. A escrita é um movimento de espalhamento. Ela se 
dissemina. Movimentos são formas de expressão. Rudolf Laban, dançarino e coreógrafo, compreendeu 
que os movimentos são realizados por impulsos internos. O corpo produz um esforço que os origina e 
define a sua singularidade. O esforço pode ser percebido, pode ser visto, ouvido, tateado. É composto 
por tensões musculares e formas espaciais variadas. Como corpos são diferentes, os movimentos são 
únicos. Assim, quando realizam um movimento, os homens se distinguem. O corpo está sempre em 
movimento, mesmo quando parece parado. O fisiologista John Basmajian, no século XX, descobriu 
que não era preciso um feedback (uma demonstração visual) para que as pequenas unidades do 
corpo entrassem em movimento, bastava colocar a atenção em determinada parte do corpo para 
que a musculatura ganhasse tonicidade. Pensar, portanto, produz movimento. Assim, esses trabalhos 
produzem uma experiência transformadora, que causa sensações físicas e emotivas, ativa-as no corpo 
todo. Coloca-o em prontidão, mesmo o corpo deitado que lê, pois produz movimentos, ainda que bem 
pequenos e só internos, invisíveis no exterior, produz pensamento que o circula. 
Palavra-chave 1: escrita 
Palavra-chave 2: performance 
Palavra-chave 3: corpo 
Palavra-chave 4: movimento

Debate

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [A POLITICIDADE DAS POÉTICAS PERFORMÁTICAS]

Juliana Caldas (USP) Vozes dotadas de silêncios: a comunicação e a incomunicabilidade em Hilda 
Hilst e Lygia Clark

Para além do fato de que Hilda Hilst gostava de desenhar “São as horas da respirada, quando 
não dá para dizer nada, quando está muito difícil tudo. Aí então, eu desenho um pouco” e Lygia 
Clark mostrava inclinação literária nas cartas e diários que escreveu, como também no livro Meu 
doce rio que “não tem nenhuma pretensão de literatura e em que entram as vivências arcaicas e 
mitológicas de minha análise, banalizando toda a minha fantasmática e emprestando mágica às 
coisas banais”, essas artistas tematizaram em sua obra literária ou plástica a performatividade como 
topos privilegiado de suas poéticas, a ponto de tal questão deslocar-se para rupturas formais que 
colocaram em xeque a materialidade de suas linguagens – as palavras e as imagens –, e os limites de 
suas gramáticas – a narrativa e a pintura. Nesse sentido, a proposta desta comunicação é apresentar 
uma leitura transversal da narrativa “Fluxo”, do primeiro livro em prosa de Hilda Hilst, Fluxo-floema 
(1971), em comparação com as obras relacionais de Lygia Clark, a partir da série Bichos, de 1960, 
até a obra Pensamento mudo, de 1971. Tendo como eixo norteador o par analítico “vozes dotadas 
de silêncios: a comunicação e a incomunicabilidade”, pretende-se discutir nesta fala como essas 
artistas convocam, por meio de procedimentos formais, o outro (espectador ou leitor) a co-habitar 
as obras, ressignificando-as. Aqui Hilda Hilst e Lygia Clark se aproximam na medida em que veem na 
arte contemporânea um problema de ordem filosófica também, afinal o que está em jogo é a vida e a 
vida social esgotada dos homens no mundo pós-vanguardas. Assim, quando as artistas se deslocam 
em direção à implosão da forma, seu interesse é também ético, político e social. É um ato poético 
não cristalizado na gramática da narrativa ou da pintura no qual uma forma de vida transforma uma 
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forma de linguagem e vice-versa. Na medida em que os corpos rasgados e descontínuos da obra 
de Hilda Hilst e Lygia Clark recriam-se ao tomarem conhecimento de suas fraturas e convidarem 
o outro a costurar sobre elas possibilidades de reencontro com alguma totalidade, a vontade de 
comunicação que anunciam revela a busca por uma continuidade possível para além do fechamento 
dessa obra em si mesma. No entanto, esse procedimento de abertura ao outro só é possível ao 
tornarem sua nudez e a consciência do seu vazio um espaço privilegiado para frutificarem as 
fantasias. A partir da pergunta: se há na vida pulsante que emerge das expressões destas artistas 
uma busca pela religação com a alteridade, seja ela imediata, como o espectador ou leitor de suas 
obras, seja ela transcendental, como o Deus ou a natureza em seu estado bruto, por vezes, cruel; 
como a alteridade, a corporeidade e o erotismo são convocados a adentrar essas obras a partir dos 
dispositivos formais criados pelas artistas? 
Palavra-chave 1: Performatividade 
Palavra-chave 2: Corporeidade 
Palavra-chave 3: Hilda Hilst 
Palavra-chave 4: Lygia Clark

Fábio Roberto Lucas (USP) Nu como um grego, ouço um músico negro – o kairos político da 
desagregação poético-corporal de Paulo Leminski

Nossa proposta é ler um haicai de Paulo Leminski – “Nu como um grego / ouço um músico 
grego / e me desagrego” (La vie en close, 1991, p. 151) – pondo-se à escuta de sua equivocidade, 
sobretudo aquela que ressoa a partir das diferentes expectativas em torno da pronúncia da 
sílaba tônica na rima final, vocalizada seja em acordo com os hábitos da linguagem cotidiana 
(|e| aberto, desagrégo), seja em acordo com as preferências da convenção poética (|e| fechado, 
desagrêgo). Nesse conflito entre o convencional e o habitual, o poema – “esse sempre ressuscitado 
atrito entre dois (ou mais) códigos” (Anseios Crípticos, 1986, p. 100) – expõe sua implicação em 
diferentes sistemas de valor e redes significantes, restitui ao signo sua virtualidade, efetua sua 
sobredeterminação (cf. Patrice Maniglier, “Surdétermination et duplicité des signes de Saussurre 
à Freud”, 2005, p. 158-159), isso não só para abri-lo a um número infinito de interpretações, mas 
também para conduzir cada interpretação, cada leitura, à sua infinitude e inacabamento singular 
(ibid, p. 152). Exposta em seus limiares, tal leitura passa a ter lugar a partir de uma brecha no 
contínuo do sentido, ponto de vibração que, segundo Jean-Luc Nancy, não delimita mais a posição 
do sujeito com predicados e “necessidade de ser reconhecido para se reconhecer” (La communauté 
desouvrée, 1986, p. 207), mas retoma a escritura, nela reinscreve seu corpo e ex-creve suas dobras, 
sua pele, “lá onde há ao mesmo tempo dentro e fora, nem dentro, nem fora” (ibid, p. 224; cf. id, 
“L’excrit”, 2013, p. 312-320). Nessa leitura – em contágio e ressonância com o ato de escrita, 
reenunciando seus tons, reencenando seus gestos – o haicai de Leminski deixa de ser um poema 
sobre um corpo nu, ou sobre os dilemas da trajetória poética do escritor (com suas idas e vindas 
entre música popular e herança concretista) ou mesmo sobre os cruzamentos intricados entre o 
visual e o sonoro. Por certo, tais elementos estão aí, mas não como referentes externos, supostos 
beneficiários de uma relaxada e caprichosa retórica construída pela forma, conjurada para suturar 
as dores de um corpo que se guardaria à distância, aquém da desagregação final. Muito pelo 
contrário, é toda tentativa de ler e apreender desse modo o haicai leminskiano que ficaria aquém 
de seu corpo equívoco, infinito, “inachevé et inachevant” (id, 1986, p. 159), corpo em que o nu 
(grego, visual-concreto ou libertário-contracultural), a música (negra, contraposta ou convergente 
à plástica nudez helena) e a desagregação (como liquefação de heterogêneos ou síntese disjuntiva 

em que eles mútua, sutilmente se sobredeterminam) partilham sua diferenciação recíproca. 
Seguindo o movimento dessa diferenciação, ao longo de seus deslizes contínuos entre o habitual 
e o convencional, o natural e o positivo, nossa leitura pretende evocar o kairos político da 
elaboração poética leminskiana, seu modo específico de desoperar discursos com pretensão à 
esquematização unívoca de mundos (ibid., p. 195), em meio ao período da redemocratização 
brasileira dos anos 1980, evocação que, por sua vez, certamente também diferirá nossa implicação 
nos problemas poético-políticos do momento. 
Palavra-chave 1: Paulo Leminski 
Palavra-chave 2: Poesia contemporânea 
Palavra-chave 3: Equivocidade e sobredeterminação 
Palavra-chave 4: Corpo e Linguagem

João Camillo Penna (UFRJ) Pragmática e poética do programa

« O ‘programa’ performativo é sempre uma espécie de poema » (Cecilia Cavalieri). « Ninguém me 
representa. » O «programa» da performance (cf. Eleonora Fabião) é um gênero interessantíssimo 
: misto de descrição, narração e imperativo, contrato entre o performer e os participantes 
da perfomance, enunciado preditivo que estabelece as coordenadas da espacialização e 
temporalização do programa. Escrito, em geral, ele constitui uma cifra a ser realizada. Seu espaço 
é o da virtualidade do real. O programa é um « performativo », no sentido estrito que Austin 
empresta ao termo, de um enunciado que age, que é ação. A chamada « virada performática » 
procurou dar conta do deslocamento da noção de obra e de texto para a de acontecimento. Se a 
literatura não produz representações mas pautas ou programas de ação, hipótese que gostaria 
de sustentar aqui, seria preciso repensar integralmente a noção de mito, de literatura e de ficção. 
Algumas referências para esboçar essa pergunta. Sabemos que o Livro de Mallarmé se queria 
uma espécie de « partitura » a ser «performada»: uma cerimônia ou ritual, baseada no modelo 
da missa, mas sem o anteparo de um padre, representante de um deus, e de fato sem deus, um 
ritual imanente, pensado a partir do modelo da música que junta pessoas sem representá-las 
(cf. « Ofícios »). Um show de música. O Livro é a cifra de um ofício, uma festa cívica, organizada 
em torno de um « significante vazio », para usar a expressão que Ernesto Laclau sugeriu para 
se pensar o modo de articulação de coletivos singulares, constituídos de grupos heterogêneos 
com reivindicações distintas, contraditórias e frequentemente inconciliáveis. Outra referência : 
o livro impossível novaiorquino de Hélio Oiticica (cf. Frederico Coelho) surge da frustração pela 
não realização do ambicioso projeto indefinidamente redesenhado de instalar quatro penetráveis 
interligados no Central Park. Excessivamente custoso, o projeto nunca foi realizado, e o artista 
imigrante, instalado no centro da periferia do império, e agora de fato um marginal, que ele havia 
antes heroicizado, encolheu os penetráveis que viraram maquetes, modelos, instruções, manuais, 
visando a uma realização sempre projetada, e afinal nunca levada a cabo. O livro seria literalmente 
a materialização de uma regra de construção, que acaba se realizando em si mesmo, um penetrável 
que penetra no espaço em construção do modelo. Terceira referência: uma manifestação, 
por exemplo, as manifestações de junho de 2013, que inseriram a política contemporânea 
brasileira no espaço da rua, e a rua como espaço privilegiado da manifestação da política não-
representativa, é a realização de um programa. O caminho aqui seria o inverso : a pauta composta 
pela manifestação, realizada por ela, precisaria ser post factum deduzida. As manifestações, 
que se espalharam pelas ruas das maiores cidades do Brasil, articulam e são articuladas por 
grupos, coletivos e reivindicações as mais diversas, em torno do significante vazio anti-poder, 
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anti-governo, anti-estado. Minha hipótese : instaura-se aqui um novo programa da política, cujos 
termos ainda precisam ser decifrados, coisa que quem sabe a performance nos ajude a fazer. 
Palavra-chave 1: performance 
Palavra-chave 2:  programa 
Palavra-chave 3: Mallarmé 
Palavra-chave 4: manifestações de junho de 2013

Mariana Patrício Fernandes (UFRJ) Onde esta a paixão? Onde está a política? Manifestações (in)
tensas) da relação entre corpo e política na contemporaneidade

O presente trabalho toma como ponto de partida as indagações levantadas por duas artistas da dança 
cujas obras se relacionam de forma intensa com a literatura e o pensamento para pensar os desafios 
contemporâneos da relação entre corpo, literatura e política na contemporaneidade: Yvonne Rainer e 
Mathilde Monnier. Nos anos 1960 a coreógrafa, cineasta e escritora americana Yvonne Rainer estava 
pensando modos de colocar o corpo em cena no qual este não estivesse submetido à um sistema de 
significações que lhe eram exteriores. Quarenta anos depois de sua composição, a coreógrafa faz a 
autocrítica do seu desejo de construção, nos anos sessenta, de uma presença neutra do performer 
em cena na palestra proferida no Rio de Janeiro, em 2006 intitulada Where’s the Passion? Where’s the 
Politics? or How I Became Interested in Impersonating, Approximating, and End Running Around My 
Selves and Others’, and Where Do I Look When You’re Looking At Me? A questão foi lançada por uma aluna 
de Patrícia Hoffbauer, bailarina e professora do Departamento de dança de Yale University. A aluna 
lançou a questão após assistir a um vídeo da emblemática coreografia de Rainer Trio A, criada em 1966. 
Recusando o virtuosismo ou a expressividade do movimento, Rainer impossibilita a construção de 
qualquer linha narrativa ou de dramaticidade através da dança. No entanto, como comenta na palestra 
de 2006, esse vínculo entre corpo e identidade não se desfaz através do ideal de uma neutralidade 
assubjetiva do performer. Há sempre um “eu” que insiste em ocupar a cena. Como então problematizar 
essa questão? Em 2005, a coreógrafa francesa Mathilde Monnier e o filósofo francês Jean-Luc Nancy 
escrevem o livro Allitérations no qual discutem temas relativos aos modos de produção de sentido 
através corpo. A esse respeito Nancy reconhece no corpo que dança um lugar por onde o sentido escapa: 
“Le corps c’est le lieu par ou le sens s’échappe”. Problematizando essa afirmação, Monnier dizia que 
em seu trabalho tinha o desejo de pensar como a dança poderia se articular com questões políticas 
e subjetivas que a cercavam, nesse processo de esvaziamento do sentido. Agenciar essas questões 
com o corpo em movimento era para Monnier o grande desafio da dança (Nancy, Monnier,2005:20). É 
possível notar nesse desejo de pensar em um modo de relação entre corpo e política que não submeta 
o primeiro a um sistema de discursividade normativa, mas que ao mesmo tempo possa manifestar 
inquietações políticas e sociais, um prenúncio da explosão de corpos insurgentes que tomaram as ruas 
do mundo a partir dos movimentos de ocupação dos anos 10 do presente século. O desejo de ocupar 
espaços públicos com corpos excluídos do sistema político coexiste com a necessidade de reinventar a 
sua relação com a linguagem. Escapando às capturas autoritárias da arte engajada, mas capaz de resistir 
aos ditames normativos da onda conservadora do capitalismo contemporâneo. A literatura oferece uma 
resposta possível para esse impasse? Através dessas questões o trabalho pretende pensar nos desafios 
contemporâneos que a noção de engajamento enfrenta. 
Palavra-chave 1: Corpo 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Política 
Palavra-chave 4: Engajamento
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MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4 [DIANTE DO TEMPO]

Mariana Lage Miranda (Universidade Federal do Pará) A temporalidade suspensa e a 
contingência do estético como performance

Em torno do final da década de 1970, o filólogo suíço Paul Zumthor alterou a direção metodológica 
de suas pesquisas em torno da poesia oral medieval: de uma perspectiva estruturalista e semiótica a 
uma abordagem mais diversificada e abrangente, que incluía contribuições da antropologia, etnografia, 
linguística, fenomenologia e estética. Ao analisar diversas formas contemporâneas e arcaicas de 
comunicação poética oral em redor do mundo, ele compreendeu o caráter essencialmente corporal, 
dinâmico e movente da forma poética. Tendo como objeto de pesquisa poesias da Idade Média secular, 
da África Ocidental, do sertão brasileiro, do folk norte-americano, dos nômades do Saara aos maori 
da Nova Zelândia, Zumthor reconheceu que, mais do que oralidade, tratava-se de falar em vocalidade, 
assumindo o aspecto de ação e engajamento corporal envolvidos na comunicação poética. Ao destacar, 
deste modo, a corporeidade das produção, transmissão e recepção da poesia vocal, Zumthor utiliza a noção 
de performance para compreender um fenômeno sobretudo fugidio, evanescente, reiterante e sempre 
movente: a poeticidade como corporeidade, ou ainda, o fato de que a forma da poesia somente surge no 
momento aqui agora de uma percepção em copresença entre poeta, poesia e público. O aparecimento deste 
conceito em Zumthor marca também a ousadia do autor em propor que a teoria literária, a análise estética 
e a filologia tratem de seus objetos de pesquisa de forma mais aberta e sobretudo menos totalizante, 
permitindo, deste modo, que as ciências humanas exercessem, como dizia, um pouco mais de “imaginação 
crítica”. Embora para Zumthor a performance advenha das pesquisas etnográficas e do folclore, é possível 
perceber contribuições da performance como poética artística contemporânea, demonstrando que uma 
abordagem performativa da arte e da literatura, essencialmente corporal e contingente, se situa para além 
das dicotomias, tais como real e representação, arte e vida, significado e superfície, forma e conteúdo. 
Nesta perspectiva, a forma estética/poética, entendida como performance, somente vem a ser enquanto 
um instante – dependente da contingência aqui e agora de um corpo (copresente ao performer e ao poeta) 
que percebe. Em outras palavras, a forma estética e/ou poética é um acontecimento; um acontecimento 
que se forma e/ou conforma no mesmo instante em que se retira e desvanece, permanecendo como forma 
estética-poética apenas para uma percepção e uma experiência. Desta forma, o trabalho não só analisa o 
papel preponderante da performance nas pesquisas de Zumthor, como destaca as contribuições recíprocas 
entre uma estética do performativo (tanto na Estética quanto na teoria literária) e as artes contemporâneas. 
Em última instância, visa-se apreender, com o conceito de performance de Zumthor, a qualidade mesma do 
estético (e da forma poética) como acontecimento, instante e movência. 
Palavra-chave 1: performance 
Palavra-chave 2: Estética 
Palavra-chave 3: Paul Zumthor 
Palavra-chave 4: experiência estética

Lucius Provase (USP) A performance como produção de lastro

A minha fala partirá de um pressuposto teórico-conceitual: vivemos, hoje, um momento em que o 
discurso perdeu seu lastro. Explicando rapidamente, há dois pontos que sustentam essa hipótese: 
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as condições de partilha de um mínimo múltiplo comum do nosso discurso se perderam devido a 
uma dificuldade em compartilhar o tempo; as palavras sofreram um ataque especulativo, resultando 
em uma circulação excessiva de significantes. Tal perda se relaciona diretamente com uma mudança 
no intervalo entre espaço de experiência e horizonte de expectativa, termos do historiador alemão 
Reinhardt Koselleck, causando uma maior dificuldade de relacionar a experiência do tempo presente 
com a experiência de tempo passado e, ao mesmo tempo, causando a dificuldade em projetar o 
tempo presente no horizonte de expectativa. Essa quebra na maneira como o tempo é percebido 
provoca uma fissura nas relações sociais. Com a ausência de um tempo comum a ser partilhado, o 
discurso passa a funcionar sem a experiência de tempo necessária que permitiria construir contextos, 
materialidades, cenas de enunciação que constituem a base de qualquer lastro. O outro aspecto, a 
especulação linguística (essa ideia me foi apresentada por Alexandre Nodari), é algo que, podemos 
dizer, deriva diretamente do uso que a propaganda, o marketing, fazem da palavra, ou seja, o uso 
da linguagem como expansão do consumo, como o duplo do consumo, produzindo uma circulação 
excessiva de significantes. Disso provém o fato de que o cinismo, no sentido que lhe atribui Peter 
Sloterdijk, passa a ser a forma base de funcionamento da ideologia, pois sua racionalidade específica 
permite navegar pela indeterminação e justificar a saída mais imediatista e utilitária possível sem que, 
com isso, crie-se uma contradição. Ora, o que pode a literatura diante deste cenário? O que vemos, 
com frequência, é uma tentativa de recriar narrativas, daí o predomínio do gênero romance sobre a 
poesia, ou, na mesma linha, o surgimento dos quadrinhos, a força do filme e das séries de tv no campo 
cultural contemporâneo, como forma de recriar lastros. Nessa perspectiva, os lastros só podem ser 
recriados se, com eles, forem também recriadas as grandes narrativas. Essa tem sido a alternativa de 
parte da produção contemporânea: atrelar o lastro a uma narrativa; ater-se ao histórico, esquecendo 
a historicidade. Há, no entanto, uma outra forma de responder a esse mesmo problema da perda do 
lastro, uma que não envolve a retomada da estrutura narrativa. Parece-me que a compreensão de 
performance, o discurso atravessado pelo corpo, trabalha, justamente, com essa possibilidade. O ato 
de performar produz o lastro necessário, por meio da materialidade inerente ao corpo, sem, com isso, 
produzir uma narrativa, obrigando o crítico a pensar na historicidade e não no histórico. Em minha 
comunicação, procurarei mostrar como isso acontece na poesia contemporânea no Brasil, não apenas 
na performance propriamente dita, mas no cruzamento das artes que vem se tornando uma linguagem 
comum no campo poético, retomando o conceito de perda de lastro e o trabalho com a historicidade da 
obra de arte, tal como aponta Henri Meschonnic. 
Palavra-chave 1: poesia 
Palavra-chave 2: perda de lastro 
Palavra-chave 3: performance 
Palavra-chave 4: historicidade

Juliana Pereira (UFSC) Susana Thénon e Angélica Freitas: poesia, corpo e excesso

Em suas reflexões sobre a arte contemporânea na obra Volverse público (2014), Boris Groys discute, 
entre outras questões, sobre a “time-based art”. Trazendo o pensamento de Bataille sobre a noção de 
dispêndio e de Derrida sobre diferença e repetição – e afirmando que Sísifo, de Camus, poderia ser 
compreendido como um protótipo dessa arte –, Groys afirma que a repetição literal na “time-based 
art”, por ser artificial, provoca um furo no tempo, produz excesso de tempo. Não se trata de uma obra 
que pode ser contemplada ao ser exibida; diante dela, o “espectador”se vê impossibilitado de criar um 
juízo estético. Uma vez que na vida contemporânea exige-se tempo produtivo e o tempo desperdiçado 
não faz parte do registro de narrativas, Groys afirma que a “time-based art” documenta esse tempo que 

corre o risco de se perder, e que por isso essa arte é contemporânea, pois, segundo o autor, é “camarada 
do tempo”, sentido esse tomado da acepção alemã do termo “contemporâneo” (“zeitgenossisch”, em 
que “Genosse” significa “camarada”). Interessante observar que, com relação à poesia, o excesso 
recorrentemente foi compreendido como algo a ser desvalorizado e rechaçado. Quanto às poetas que 
interessa a este trabalho, que são Susana Thénon e Angélica Freitas, observam-se produções críticas 
(sobre aquela, um exemplo é a resenha “Asesinato del espíritu santo”, de Ricardo Herrera, em Hablar de 
poesía; sobre esta, o artigo “Feminismo ralo serve a interesses comerciais imediatistas”, de Denise M. 
Freitas, publicado na Sibila) que partem de uma noção de estética como elaboração de procedimentos 
puramente formais, excluindo aquilo que não se encaixa nessa noção: segundo seu entendimento, essas 
poesias são ou verborrágica e estéril, no caso de Thénon, ou uma repetição sem critério e infrutífera 
do coloquial, no caso de Angélica Freitas. Contudo, assim como, na performance, o corpo é mediação 
(Ana Bernstein, 2001), e segundo Groys, os meios agenciam relações, na poesia, o próprio poema é 
corpo e, enquanto tal, está sempre em relação. Assim, não seria, no lugar dessa percepção formal de 
estética, mais interessante perguntar de que forma tal “verborragia” e repetição do cotidiano podem 
ser compreendidas como performáticas, principalmente porque, na relação que se coloca por meio do 
corpo do poema, a operação de repetição e de “esterilidade”cria efeitos, produz excesso que, conforme 
Groys, é contemporâneo porque produz um inscrever-se incessante do presente? Podemos fazer, 
diante do poema, a mesma pergunta que Didi-huberman faz diante da imagem, “que tempo é esse?”, 
e então observar que se coloca uma imensidão, uma abertura, provocada por este excesso que fura o 
tempo? O objetivo deste trabalho, portanto, é discutir, a partir dos poemas, que possíveis perguntas 
provocam esse “falar desvairado” e “verborrágico”, repetitivo; como isto pode ser compreendido como 
performativo; e, nesse sentido, de que modo um movimento do poema para fora de si produz contato e 
fricção e se insere na partilha do sensível (Jacques Ranciére, 2009). 
Palavra-chave 1:  poesia 
Palavra-chave 2: corpo 
Palavra-chave 3: tempo 
Palavra-chave 4: estética

Fernanda Ribeiro Marra (UnB) A escritura curadora de Verônica Stigger

Esta comunicação é sobre as obras Os Anões e Delírio de Damasco de Verônica Stigger. O assunto abordado 
é a identificação, em ambas as obras, do trânsito promovido pela autora entre universos artísticos e não-
artísticos, a priori considerados distintos, e também entre papéis performados por Stigger no âmbito das 
artes que ela cria e pesquisa. Assim, entendendo o movimento de fluxo como o próprio desenho da escritura 
da autora, concebo uma chave de leitura dessas duas obras que não as desvincula de seu trabalho como 
pesquisadora, crítica de arte e curadora. Ao contrário, entendo que o movimento provocado e produzido 
resulta em uma literatura que desobstrui e desmonta os parâmetros que permeiam os discursos da arte 
fazendo transbordar fronteiras que ilusoriamente distinguem: artes entre si, arte e crítica, vida e ficção. 
Uma relação de quase derivação aproxima as duas obras de Stigger. A concepção semelhante acerca dos 
textos os reúne na sessão “Pré-Histórias”, de Os anões, e pode ser também verificada nas frases de Delírio 
de Damasco. Em ambos os casos, o que encontramos nos textos curtos e muito curtos são sugestões 
narrativas, lufadas, como a própria autora diz, que inquietam e desestabilizam o leitor. As pré-histórias e 
os delírios estão, assim, ecoando entre o arquivo bruto e o manipulado (selecionado, recortado, esvaziado, 
travestido) pela autora. Esse trabalho pode parecer simples intervenção, de um certo ponto de vista. E 
pode ser que seja efetivamente simples em termos operacionais. A questão, no entanto, é de autoria e 
concepção de uma obra, temas caros não apenas à Stigger escritora, como também à pesquisadora e crítica 
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de arte. Ao trabalhar com arquivos, Stigger nos remete a uma série de pressupostos conceituais que esses 
arquivos transportam para sua arte. Exemplo disso é o que Derrida entende ser o aspecto constitutivo do 
arquivo: a um só tempo unidade de conservação e de deterioração. Em outras palavras, o mal de arquivo, 
de que nos fala Derrida, dialoga com a noção de mal batailliana e com a psicanalítica de pulsão de morte. 
Reúne essas acepções o fato de que operam ao modo de um sistema biológico auto-imune em que a 
morte é condição para vida tanto quanto a vida depende da morte. Enfim, todo esse arcabouço conceitual 
evoca uma perspectiva ambígua, não-contraditória e não-excludente que se faz presente no trabalho 
com arquivos. Ainda a propósito do mal, destaco que a violência e a morte irrompem nas narrativas de 
Os Anões como nos sonhos, isto é, sob a forma de realização do desejo (Flávia Cera). Assim, atento para 
essa performance de Stigger como escritora má, que oscila entre o acontecimento, a ficção e o absurdo. 
Destaco que vários de seus narradores comungam dessa característica de descrever o horror com tamanha 
trivialidade que ele acaba assumindo um caráter duplamente hediondo ao chegar ao leitor. Em síntese, 
comento uma literatura que entendo circular dentro e fora dos limites da arte concebendo o texto como 
corpo permeável aos vestígios desses universos e como espaço de manifestação e elaboração do que ela, 
autora, descobre e vivencia. O trabalho da artista, nesse sentido, está arraigado ao de pesquisadora, crítica 
de arte e, sobretudo, de curadora. Sobre esse último, destaco ser proveniente dos estudos críticos das artes 
plásticas a ideia de que o curador é autor, autor independente. Logo, não se trata de um lugar neutro. Ao 
dispor dos arquivos alheios, o curador constrói sua própria narrativa curando (Groys) a arte de um discurso 
sacro e unívoco. Compreendida a partir dos desenvolvimentos da arte pop, do minimalismo e da arte 
conceitual, que tomaram a cena artística nas décadas de 1960 e 1970, a ideia de performance pressupõe 
a corporeidade do artista e o instante. Stigger, vinculada a conceitos e técnicas desenvolvidas no âmbitos 
das artes plásticas modernas – tal como o conceito de dètournement, desenvolvido pelos Situacionistas 
da década de 1950, e a noção de ready-made criada por Duchamp – empresta seu corpo e seu tempo para 
curar os arquivos da enfermidade da banalização cotidiana (quando vai ao shopping, por exemplo, recolher 
as frases entreouvidas enquanto come um doce) e oferece a eles a oportunidade saudável de reverberar 
em sua escrita. É nesse sentido que entendo a performatividade curadora da escrita de Stigger. Explorando 
com genialidade o modo de escrita não-criativa (Goldsmith) e expondo a palavra, seja nos tapumes ou nas 
páginas de seu livro, o trabalho de Stigger consiste em empreender escolhas em meio aos arquivos de que 
dispõe, promover o esvaziamento do traço, da imagem, da palavra e devolvê-los, ao mesmo tempo, ocos de 
sentidos rijos e fecundos de possibilidades. 
Palavra-chave 1: Verônica Stigger 
Palavra-chave 2: arquivo 
Palavra-chave 3: curadoria 
Palavra-chave 4: autoria
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 5 [O RUÍDO DOS TEXTOS NOS RUÍDOS DOS CORPOS]

Cecilia Cavalieri (PPGAV/UFRJ) jardim do corpo

queria escrever e ler e nadar então mergulhou em uma piscina vazia cheia de cacos de vidro cheia de 
plantas cortantes com uma espinha de peixe nas costas a sustentar seus livros favoritos¬¬ existe uma 
relação singular da performance com a poesia, no sentido de o “programa” performativo sempre ser 

uma espécie de poema; quase como se a performance fosse a realização de um poema, como se ela 
desse literalidade à experiência poética ou, ainda, como se realizasse a experiência físico-química e 
espaço-temporal da própria poesia: não sua representação, mas a própria coisa em si dita no espaço, 
excedendo à linguagem. jardim do corpo é o desdobramento de uma residência artística chamada 
becoming an image, feita por um grupo de artistas do campo da performance, pilotada pelo fotógrafo 
e performer italiano manuel vason e realizada em 2014, na casa do sol, morada bucólica de hilda hilst 
em campinas. o poema-epígrafe deste resumo nada mais é do que uma pequena narrativa descritiva de 
uma das cenas que se materializaram durante esta residência. me explico: trata-se de uma composição 
da artista ana hupe, que pesquisa a relação da escrita com o nado, e na ocasião construiu uma espinha 
de peixe em madeira, dela fez uma estante onde depositou os livros mais importantes de sua vida, 
pendurou-a nas costas e andou pela gigantesca piscina vazia e abandonada nos arredores da casa 
do sol. em sua tese de doutorado [nyu, 2006] eleonora fabião, performer e teórica da performance, 
cunhou o termo “programa performativo” como uma operação composicional específica a partir da 
ideia de programa proposta por deleuze-guattari no famoso cso, em escrito de 28 de novembro de 
1947. no fragmento do texto os autores sugerem que o programa é o “motor da experimentação”, ou 
motor de experimentação psicofísica e política. partindo da proposição de fabião e deste encontro na 
casa do sol, jardim do corpo performa uma certa literatura ou literaliza os acontecimentos dos dias 
na casa, estabelecendo uma relação entre programa performativo, performance e poema: as imagens 
produzidas durante a residência, cada cena – registrada em fotografia ou não – colocada no papel como 
texto ganha força poética de acontecimento. mais do que uma grande coincidência, uma residência 
sobre performance na casa de uma poeta, hilda hilst, é uma espécie de confirmação desta hipótese, 
a de que a performance seria a encarnação do poema. naquele lugar historicamente encharcado de 
corpo, acidentar os espaços durante uma residência de performance era materializar poemas: nua elen 
rastejou entre as folhas por 8 metros úmidos por 80 minutos ofegante até sangrar o ventre jardim do 
corpo é uma investigação que propõe, a partir da “análise” das imagens resultantes da residência, uma 
inquietação diante das noções de poesia e performance. 
Palavra-chave 1: performance 
Palavra-chave 2: programa 
Palavra-chave 3: poesia

Alexandre Nodari (UFPR) “Quasi-corpus”: indeixificação e texterioridade literárias

Partindo da hipótese aventada por Barbara Smith em “Poetry as fiction” de que a literatura não 
consiste na mímesis (em sentido amplo) de ações e feitos, mas de discursos e enunciados, ou seja, de 
que o ficcional em um texto literário não é (apenas) a referência, mas a alusão a ela (ou seja, a própria 
enunciação), pretendemos extrair algumas consequências que permitam esboçar uma ontologia da 
experiência literária. Em primeiro lugar, o caráter historicamente indeterminado ou mesmo (contr)
a-histórico do texto literário (“a estória, em rigor, deve ser contra a História”, habitar o tempo do tal 
vez) implica que o contexto de interlocução da sua enunciação, o aqui-e- agora do eu fictício que o 
enuncia, não está dado nem pode ser reconstruído de uma vez por todos, mas deve ser produzido, 
feito – poetizado – a cada vez pela leitura: em certo sentido, o leitor promove uma “ocupação” (para 
usar uma expressão de Lucius Provase) da posição de enunciação. Um poema seria, argumenta Smith, 
como uma partitura musical ou o roteiro de uma peça de teatro, que precisa ser performado pelo leitor, 
o qual deve, para usar uma expressão de Ibã Huni Kuin, “pôr [o texto] no sentido” – nos dois sentidos: 
significação (alma) e materialização (corpo). Todavia, essa experiência performadora não consiste 
em uma deixificação completa da linguagem, em que o “eu” da enunciação do texto literário se reduz 
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ao “eu” do leitor, nem tampouco em uma identificação subjetiva pura e simples, pelo qual o “eu” do 
leitor se cola ao “eu” poético, mas em uma espécie de equi-vocação dêitica entre “eus”, que sugerimos 
chamar pelo neologismo de indeixificação. Pois o fora de um texto literário (seu contexto, seu sentido, 
sua referência, o aqui-e- agora para o qual aponta) não coincide completamente com o seu dentro (há 
uma referenciação, embora fictícia, i.e., equívoca), nem é estabelecido por ele de forma positiva; antes 
é indicado pelos seus buracos, pelas suas entrelinhas, pelos intervalos da trama da tessitura, sem os 
quais essa não existe. Assim, se “todo texto tem seu fora do texto” (Eduardo Viveiros de Castro), então 
o texto literário parece constituir uma texterioridade: um espaço-tempo transicional, constituído pela 
intersecção dos eixos dentro-fora e eu-outro, a ser ocupado na experiência performadora da leitura por 
um sujeito igualmente transicional (termos inspirados em Winnicott), um “ego experimental” (Milan 
Kundera), uma terceira margem oblíqua entre o eu e o outro, a interioridade e a exterioridade, embora 
heterogênea a eles. A experiência literária parece, ou ao menos é o que tentaremos defender, dar corpo 
a uma relação, tornar palpável uma metamorfose. 
Palavra-chave 1: corpo 
Palavra-chave 2: texto 
Palavra-chave 3: experiência 
Palavra-chave 4: exterioridade

Marcelo Reis de Mello e Khalil Andreozzi (UFF) Poesia: O ilegível da escrita e a escrita do ilegível

O século em que Haroldo de Campos escreve Metalinguagem e outras metas (1959), defendendo uma 
literatura gaguejante (Machado de Assis é o tartamudo arquetípico) e seu irmão, Augusto de Campos, 
sai à procura de uma poesia com sinal de menos (o livro Poetamenos data de 1953), é também o 
século em que Gilles Deleuze defende a gagueira nos textos iniciais de Crítica e Clínica (1997) e em 
Kafka: por uma literatura menor, escrito em parceria com Félix Guattari. Não há dúvidas acerca do 
impacto dessas ideias frutificadas no pós-guerra, a partir das rupturas estabelecidas pelas vanguardas 
históricas, sobre a língua dos poetas e artistas de um modo geral. A crise (ou se preferirmos: a 
gagueira, a afasia) da poesia torna-se o seu próprio leitmotiv. Diante desse limite traumático (um 
limite assintático) em que voltar a fazer poesia parecia impossível, uma saída é reenviar a escrita à sua 
essência ilegível, ao gesto da mão, o peso do corpo que imprime uma imagem, ou a voz produzindo 
sons tão indecifráveis quanto o canto dos pássaros ou o címbalo dos grilos. Em um de seus ensaios, 
intitulado Mistério Ritmo, o poeta Arturo Carrera diz: “Transcrevemos apaixonadamente um ritmo 
encouraçado pelo segredo das sensações das coisas”. Então a escrita se apresenta como um ritmo 
trazido por um dialeto remoto, infantil (infans), e que, portanto, não oferece acesso a um significado, 
mas a uma sensação. Nesse sentido também um breve texto de Giorgio Agamben publicado em 2015, 
que termina com a seguinte afirmação: “A poesia é aquilo que faz a escrita regressar até o lugar de 
ilegibilidade de onde provém, aonde ela continua se dirigindo”. Sendo assim, o fundamento da escrita, 
vinculado a uma dimensão performática e não-instrumental, parece iluminar as margens ou limites 
cada vez mais tênues entre o escritural, o gráfico e o pictórico. O apagamento desses limites podem 
ser identificados em personagens consagrados da modernidade, como Mira Schendel e León Ferrari, 
ou em contemporâneos como a grega Nina Papaconstantinou e os inúmeros praticantes de asemic 
writing, que passam a se organizar a partir dos anos 1990 em torno do rótulo “post-literate”. Há 
também os artistas/escritores de que fala Roland Barthes, sobretudo a partir de Variações sobre a 
escrita, publicado postumamente em 1994, como Erté, Réquichot, Mirtha Dermisache e André Masson 
(companheiro de Georges Bataille na aventura acefálica, cujas semiografias parecem remeter ao ápice 
da caligrafia oriental, principalmente às escritas assêmicas do louco Zhang Xu e do bêbado Huai Su). E 

podemos avançar até a noise art realizada hoje por Joseph Nechvatal, calcada em grande parte na arte 
brimful ou transbordante da abside da caverna de Lascaux (a mesma que fascinou Bataille). O que se 
coloca aqui não é a volta da literatura a uma suposta origem mítica, mas, de acordo com Raul Antelo 
(ao falar de uma “concepção mnemônica” – via Alfred Métraux), talvez o que defina a literatura, ao 
carecer de um marco fundacional, seja “a infinita oscilação em sua indecidibilidade”. 
Palavra-chave 1: escrita 
Palavra-chave 2: ilegibilidade 
Palavra-chave 3: poesia

Marilia Librandi Rocha (Stanford university) e Sergio Bairon Blanco Santanna (USP) Usina de 
ruídos: Machado de Assis e o eco fonográfico.

Essa fala analisa a imbricação entre morte, escuta e escrita no romance de Machado de Assis. Qual a 
relação entre a escrita da morte (“memórias póstumas”) e a escuta da vida, e entre a escrita da vida 
(autobiografia) e a escuta da morte, que compõem a revolução estética de Memórias Póstumas de 
Brás Cubas? Para responder, estabeleço uma analogia entre o surgimento simultâneo desse romance, 
em 1880/1881, e o aparecer das novas tecnologias na mesma década, em especial aquela que desde 
seu anúncio mais se aproxima da morte: o fonógrafo. Patenteado por Thomas Edison em 1877, eis 
sua anunciada magia: a de que a partir de então seria possível ouvir (e não apenas ler) a voz dos 
mortos, e guardar as vozes (sem o corpo). A partir dessa coincidência histórica, indago: seria possível 
ler Memórias Póstumas de Brás Cubas como um “romance-fonógrafo”? Como um texto performando 
os ruídos na escrita de modo similar ao fonógrafo, que registra os barulhos, a fisicalidade do corpo 
em ação, e não apenas palavras articuladas? Como é possível que a voz continue viva separada do 
corpo que lhe deu origem? Como é possível entender a junção entre voz e morte? Para pensar essas 
questões, sigo de perto a narrativa histórica das mídias, proposta por Friedrich Kittler, e a analogia 
que ele estabelece entre dois eventos contemporâneos da década de 1880: as novas tecnologias e 
a psicanálise. A partir da terminologia de Jacques Lacan, Kittler propõe que o fonógrafo está para o 
Real lacaniano, assim como o filme está para o Imaginário, e a máquina de escrever para o campo do 
Simbólico. A grande mudança do fonógrafo, de acordo com Kittler, é a mudança de uma ordem em que 
o simbólico domina para uma (des)ordem na qual o real assume preponderância, pois o fonógrafo 
grava e reproduz os ruídos de fundo, os restos e resíduos, que nem o espelho do imaginário nem as 
grades do simbólico podem captar. Brás Cubas pode ser assim definido: como uma voz falante em 
um corpo, literalmente, morto. Brás Cubas é a escrita simbólica sendo comida pelo real (dos vermes). 
Bras Cubas é um corpo sendo roído, em ruído, enquanto escreve, assim como a agulha roendo o disco 
enquanto ouvimos as vozes que dali emanam. O narrador defunto autor seria como uma espécie de 
presença espectral entre o nada e o simbólico, que inaugura a morte da autoria por meio de uma voz 
autoral que só se torna possível postumamente. Podemos falar dos Machadianos arruídos, sussurros, 
soluços das damas, do burburinho surdo das conversas, do bulicio, do diálogo entre Adão e Eva, 
do palavrear de estômagos, do chocalho de Brás Cubas. O “som estrídulo de uma navalha que um 
amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro”, e que compõe a “orquestra da morte” que 
Brás Cubas ouve ao morrer, é também o som do fonógrafo: a não-linguagem dos ruídos que só pode 
ser compreendida pela escuta na escrita. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: Fonógrafo 
Palavra-chave 3: Friedrich Kittler 
Palavra-chave 4: Textura sonora
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Debate

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 6 [A GAMBIARRA DA TERRA E OS RECADOS DOS OUTROS]

Sabrina Sedlmayer Pinto (UFMG) Jacuba é gambiarra

A partir da leitura do livro de Cao Guimarães intitulado “Gambiarra”, pretendo deter-me acerca de 
uma determinada cena da arte contemporânea brasileira que ao mesmo tempo que dialoga com 
o ready made e o objet trouvée, convida-nos ao alargamento conceitual do termo ao aproximá-lo, 
ontologicamente, da noção de sobrevivência e de formas de vida. Na Wikipédia lê-se: “Gambiarra 
provém do Tupi-Guarani, Gambiarã, e significa acampamento provisório em território desconhecido”. 
Para além dos adjetivos relacionados à improvisação e ao mal acabamento, gambiarra coloca 
em questão a noção de performance, de originalidade, de reprodutibilidade e de experiência, 
e questiona, a um só tempo, a cultura material e imaterial. Numa entrevista sobre o tema, Cao 
Guimarães esclarece: “O meu conceito de gambiarra é algo em constante ampliação e mutação. 
Ele deixa de ser apenas um objeto ou engenhoca perceptível na realidade e se amplia em outras 
formas e manifestações como gestos, ações, costumes, pensamentos, culminando na própria idéia 
de existência. A existência enquanto uma grande gambiarra, onde não cabe a bula, o manual de 
instrução, o mapa ou o guia. A gambiarra enquanto ‘phania’ ou expressão, uma manifestação do 
estar no mundo. A gambiarra é quase sempre um ‘original’ e não uma cópia, uma reprodução. E por 
isso é uma entidade viva, em constante mutação. Registrá-la é torná-la reproduzível, multiplicá-la 
modificando sua função fundamental” (Guimarães, 2009). Nesse sentido, encontramos em Grande 
sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, a reverberação dessa problemática ligada à fome e às soluções 
inventadas para a nutrição do jagunço. A receita de jacuba sugere uma relação de proximidade ao 
conceito de patrimônio. Jacuba, segundo o Léxico de Guimarães Rosa, de Nilce Sant’Anna Martins, é 
um prato do Brasil regional, popular: refresco ou pirão feito com água, farinha de mandioca, açúcar 
ou mel e por vezes temperado com cachaça. A farinha de mandioca pode ser trocada por fubá de 
milho. O açúcar pode ser substituído por melaço de cana. Jacuba é um prato da fome, para enganar 
a fome: “Naquele dia eu estava de jejum quebrado só com uma jacuba. (GSV, 416). Jacuba é um 
improviso com finalidade última de aplacar a urgência da fome. Sacia-se por um tempo. Protela-se 
e adia-se a nutrição. Mas essa precária solução, tal como a gambiarra, aponta para questões além 
desse campo lexical. Relacionar a gambiarra à jacuba é a tarefa desta comunicação. 
Palavra-chave 1: Gambiarra 
Palavra-chave 2:  Jacuba 
Palavra-chave 3: Cao Guimarães 
Palavra-chave 4: João Guimarães Rosa

Érika Rodrigues Corrêa (UERJ) Dar com a língua nos dentes: o conto sertão.

A comunicação pretende estabelecer como questão que sertão é uma espécie linguística 
performativa orientada pelo estalar da língua de Riobaldo. Tendo por guia a escuta do seguinte 
trecho da obra Grande Sertão: Veredas, escrita por João Guimarães Rosa, o qual diz: “Ações? O que 
eu vi, sempre, é que toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada 
ou guardada, que vai rompendo rumo” (ROSA: 1994, 245), busca-se compreender como a palavra 
pegante sertão, enquanto signo linguístico, ganha corpo e chão – entendendo-se aqui a extensão de 

suas veredas -, ao passo que o contar de Riobaldo vai atravessando, sulcando qualquer escuta que se 
oferece a pôr-se diante de si e a testemunhar o que o ele afirma conhecer. Indo além, entende-se que 
sertão é mais do que um som que reverbera na voz de Riobaldo e uma palavra prenhe de significados 
que se organizam no interior de sua narração, é a instalação de uma imagem que dá aparência às 
coisas narradas e à Riobaldo, instrumento do narrar, a visão de si mesmo e o pertencimento ao que o 
sertão funda. Tendo esse pensamento em vista, ao colocar diante dos olhos ou dos ouvidos o dito de 
Riobaldo, “O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca... O senhor 
crê minha narração?” (ROSA: 1994, 840), o leitor, congênere desse narrador, percebe que sertão 
– aquela palavra pegante – roça nas coisas, inclusive no próprio leitor, enredando-as numa trama 
que, em sua ação performativa, artificializa uma forma falada, que acende a própria ideia de conto, 
de uma reprodução de extensões, de imagens repassadas ao longo do tempo. Assim, segue o leitor, 
envolvido pela “matéria vertente” (ROSA: 1994, 134) que é o sertão e sendo requisitado pela própria 
busca de expressão da obra, glosando de ditados que parecem lhe ensinar algo sobre o contar. 
Ainda, incidindo na ideia de que sertão trama um grande conto e também o é, essa comunicação 
investe suas reflexões para pensar o gesto literário do contar, deposto em terras brasileiras por João 
Guimarães Rosa, buscando reconhecê-lo como um gesto inaugural de fundação e de descoberta de 
uma nova terra, ainda inabordável, que se supõe apta a declinar sua filosofia. Filosofia essa que, 
aludindo às contribuições da filosofia emersoniana, se desenreda ao passo que a palavra sertão, por 
constituir-se em peso, finca o lugar e destrincha, pelo seu poder de deslocamento, a ideia filosófica 
de chão, de fundamento. Sendo assim, ao ouvir Riobaldo ao leitor dizer “O senhor faça o que queira 
ou o que não queira – o senhor toda a-vida não pode tirar os pés: que há-de estar sempre em cima do 
sertão.” (ROSA: 1994, 763), pretende-se pensar no quanto sertão, essa espécie linguística, é, em sua 
performance, o labor do contar a mirar a travessia filosófica de se pôr a caminhar com ela. 
Palavra-chave 1: Sertão 
Palavra-chave 2: Conto 
Palavra-chave 3: Filosofia 
Palavra-chave 4: João Guimarães Rosa

Roberto Zular (USP) No fluxo dos recados: ler a fala escrita em A queda do céu, de Bruce Albert e 
Davi Kopenawa e “O Recado do morro”, de Guimarães Rosa.

O começo é um tanto esquisito. Um artigo de jornal de José Miguel Wisnik em que ele atribui a Eduardo 
Viveiros de Castro a posição de Nomenidômine em “O Recado do Morro” de Guimarães Rosa. Mas o que 
parecia uma “boutade”, eis que ecoa com intensidade no final do prefácio à edição brasileira de A queda 
do céu onde Viveiros de Castro treslê o magistral livro de Bruce Albert e Davi Kopenawa atravessado e 
atravessando o fluxo de recados roseanos. Nossa comunicação pretende acompanhar a singularidade 
dessa teoria do funcionamento da linguagem implicada na noção de recado, atentando para o 
espaço tenso de relações que aí se produz entre um crítico literário e um antropólogo, literatura e 
antropologia, entre o mundo indígena e o ocidente, a fala e a escrita, corpo e linguagem, o não-humano 
e sua insistência como eco que dá força e forma à relação entre os recados e a urgência de um modo de 
ler que nos torne capazes de ouvi-los. 
Palavra-chave 1: leitura 
Palavra-chave 2: antropologia 
Palavra-chave 3: voz 
Palavra-chave 4: recado
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Guilherme Gontijo Flores (UFPR) Perder o espírito - a tradução como poética nas performances 
dos Kisêdjê

Ver como outros povos traduzem ou performam isso que nós ocidentais chamamos pela metáfora 
de traduzir (nas línguas neolatinas, derivado “traducere”, “conduzir para o outro lado”) ou trasladar 
(“translation”, em inglês, a partir “translatio”, em latim) ou “Überseztzung” (com o mesmo sentido 
etimológico, em alemão, apesar de origem diversa), etc., pode oferecer uma ampliação imensa 
em nosso escopo das ideias tradutórias, porque mostra como nosso modo de pensar esse ato — e 
portanto de teorizá-lo e praticá-lo — é profundamente marcado pelas metáforas que o circundam. 
Basta pensarmos em um termo indiano como “rupantar”: segundo Maurizio Bettini (2012: x) “ru” 
significaria “forma” e também significa “beleza”, o que faz com que essa mesma “mudança de forma” 
produzida pela tradução produza uma nova beleza. Um caso como esses nos faz pensar que, muito 
embora a mudança de língua de um texto possa parecer banal, o modo de encarar esse mesmo 
ato muda muito. Daí a necessidade de uma espécie de antropologia tradutória e performática. 
Exatamente por isso, limitar-se a traduzir as palavras para ‘traduzir’ por ‘traduzir – o trocadilho 
é inevitável – leva não apenas a falsear o sentido dessas palavras específicas, mas, pior ainda, a 
mistificar o contexto cultural onde elas foram geradas (2012: ix). Mas não é apenas o vocabulário 
que muda. Também podemos encontrar lógicas tradutórias em espaços muito diversos. No estudo 
antropológico de culturas do presente, por exemplo, como observa James Clifford a respeito dos 
trabalhos de campo em pesquisas etnográficas, “muito do nosso conhecimento sobre outras 
culturas deve agora ser visto como contigente, o resultado problemático do diálogo intersubjetivo, 
da tradução e da projeção” (2014: 73), mas aqui tradução/projeção indica, para além do confronto 
linguístico, um processo interpretativo em que um etnógrafo se relaciona com um determinado 
grupo; é o mesmo que sugere Eduardo Viveiros de Castro, ao lembrar como é praticamente um 
clichê a comparação entre antropologia e tradução (2002: 15 e 2009: 54). O ponto que instiga, aqui, 
é pensar não especificamente a tradução antropológica necessária para qualquer relato, discurso 
etnográfico, estudo cultural, etc.; mas pensar antropologicamente como a tradução toma forma em 
determinados grupos. Desejo fazer isso com o modo com que o povo kisêdjê entende a origem de 
seus próprios cantos, segundo a análise feita por Anthony Seeger em “Por que cantam os Kisêdjê?” 
(2015). Veremos há um problema crucial na abordagem: em momento algum Seeger fala dos cantos 
kisêdjê como traduções, em momento algum vemos o termo tradução nas citações dos próprios 
Kisêdjê. Mas isso não quer dizer que não haja aí um pensamento tradutório em ação; muito pelo 
contrário, ampliando a citação de Bettini, poderíamos dizer que não devemos nos limitar a traduzir 
as palavras para traduzir por traduzir, mas precisamos ainda pensar como um traduzir se dá até 
onde uma palavra para tradução não aparece. Desse confronto imaginativo, podemos sugerir uma 
categoria peculiar dos Kisêdjê: não uma poética da tradução, nem mesmo uma reflexão sobre 
tradução poética, mas a tradução como poética. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Antropologia Poética 
Palavra-chave 3: Performance 
Palavra-chave 4: Kisêdjê

Debate

49
Poesia Contemporânea: Crítica E Transdisciplinaridade

Coordenadores: 
Leonardo Davino De Oliveira (UERJ) 
Miguel Jost Ramos (PUC-Rio) 
Carlos Augusto Bonifácio Leite (UFRGS).

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 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 
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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. 
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MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Homero Vizeu Araújo (UFRGS) Saída à francesa – poetas franceses e dilemas brasileiros na 
poesia de Drummond nos anos 50

São notáveis os ecos de O cemitério marinho, de Paul Valéry, em Relógio do Rosário, poema de Claro 
enigma, mas o jogo intertextual entre os dois poetas está longe de se esgotar aí. John Gledson, em 
Influências e impasses – Drummond e alguns contemporâneos, chama atenção para a célebre epígrafe 
de Claro Enigma, (“Les événement m’ennuient”) que define certo estado de espírito drummondiano 
nos anos cinquenta a aproximá-lo dos ideais da poésie pure valéryana, embora a identificação com os 
momentos mórbidos de Drummond tenham traços tipicamente baudelaireanos, de que trataremos 
adiante. De resto há várias pistas a serem seguidas e pesquisadas na obra de Valéry que podem 
iluminar a posição peculiar de Drummond nos anos 50; mesmo a comparação entre as pretensões 
valéryanas de João Cabral também rende notável esclarecimento da posição de Drummond, no que 
os dois poetas brasileiros têm de contato e atrito. No caso específico de Claro Enigma, John Gledson é 
enfático ao apontar que se trata de um momento de crise na consciência poética de Drummond, a qual 
contara, pelo menos desde a coletânea Sentimento do mundo (1940), com a afirmação da comunidade, 
ainda que dilacerada, na vida dos homens. Uma disposição participativa que bloqueava os ímpetos 
mais estetizantes, irônicos e agressivos do poeta. Com a guinada classicizante de Claro Enigma, a qual 
vem acompanhada de forte dose de ceticismo e ironia, a afirmação quase heroica da atividade poética, 
tal como entendida por Valéry e outros, apresenta-se como alento renovado na hora da crise. “O flerte 
aberto e flagrante com o pessimismo filosófico, numa forma tão declarada e até perigosa, é sinal de 
uma dificuldade em conciliar a poesia e sua justificação. A escrita é produzida por simples prazer – 
“contentamento de escrever” – e o egoísmo dessa posição produz seu próprio sentimento de culpa. 
Os problemas formal e lingüístico estão ligados a isso. (...) Devemos notar, entretanto, que os poetas 
escolhidos por Drummond – Valéry, Rilke e Pessoa são os que mencionamos – são todos heróis da 
“profissão”, que ou superaram períodos de silêncio, ou viveram sua vida em função da poesia. Sua fé 
na validade e na necessidade de sua arte foi, podemos ter certeza, uma inspiração para Drummond.” 
(GLEDSON, 2003, p. 168) Uma inspiração não isenta de resistência, já que Drummond sente-se pouco 
à vontade no solipsismo racionalista de Valéry, com o mineiro tratando de desequilibrar a influência 
construtiva e harmônica do francês. Se como querem Antonio Candido e Leda Tenório da Mota, esta 
autora ainda mais enfática do que aquele, há presença forte de Baudelaire em Claro Enigma, tratar-
se-ia de um livro em que a disposição para a harmonia classicizante viu-se subvertida pela verve 
insubordinada modernista, temperada pelo ennui baudelairiano. Se Gledson não vê Baudelaire aí, 
nem por isso deixa de mencionar a culpa que atormenta o poeta, afastado de sua pretérita crença de 
elaborar seus poemas no contato solidário com a vida do país. Voltaremos a Baudelaire enunciado por 
Antonio Candido em breve, mas cumpre notar que os achados de John Gledson dão continuidade a 
comentários e análises de vários críticos que, no entanto, estão longe de esgotar o assunto. 
Palavra-chave 1: Carlos Drummond de Andrade 
Palavra-chave 2:  Poesia brasileira 
Palavra-chave 3: Charles Baudelaire 
Palavra-chave 4: poetas franceses
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Bruno Nothlich Pimentel (PUC-Rio) Mario Sá Carneiro, personagem de SCI-FI? 

No início do século XX um dos tema-conceitos operacionais das vanguardas europeias foi a chamada 
Quarta Dimensão. O tempo invadiu os –ismos: cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, 
surrealismo, abstracionismo, orfismo. Da pintura ao texto, atravessando o plástico, o visual, o 
ruidoso, os espaços das/nas obras eram remontados por perspectivas outras. Artistas vanguardistas 
multiplicavam novos mundos, multifacetavam velhos sujeitos. Houve um, entretanto, poeta, português, 
estrangeiro em Paris, “bichinha complicada”, segundo a compositora Adriana Calcanhoto, em cuja 
Quarta Dimensão ele não se fez fragmentário, outrossim, permaneceu com unidade estilística dentro e 
fora do ficcional (BERARDINELLI, 1985). No real homens e mulheres dividem-se no tempo em diversos 
atores e autores, concomitantes e simultâneos, entre o ordinário e extraordinário – ou pendulando 
em movimento elíptico contemporâneo-extemporâneo. Não foi o caso de Mário de Sá-Carneiro que 
permaneceu involucre ante a Quarta Dimensão, integral até o fim prenunciado a cada trama de sua 
unicidade, indivisível em um tempo desconjuntado. O presente trabalho pretende (se) jogar (n)essa 
imunidade, (d)esse poeta, deslocando e expandido a discussão para o campo do gênero literário da 
ficção científica. Para tal uma provocação é posta: um sujeito inteiriço, como Mário de Sá-Carneiro, em 
um mundo fractal pré-apocalíptico, como a Europa da Primeira Guerra Mundial, seria possível/passível 
de real ou ele não passa de – transpassa por – algum personagem de sci-fi? Desse modo, partindo 
do pressuposto que dispersão, e propriamente Dispersão, de 1916, não são fragmentações de um 
sujeito e articulando com fato desse poeta ter sido o primeiro em um país de modernidade periférica, 
Portugal, a escrever e publicar um conto de ficção científica – A estranha morte do professor Antena, 
1915 – o recorrente tema do suicídio do artista é tratado aqui como um ensaio para as realidades 
alternativas. Por inusitada coincidência um incerto nexo literário pode ser traçado entre o tipo de 
“sci-fi utópico” das aventuras fantásticas, da segunda metade do século XIX até a década de 1910, e as 
distopias da ficção científica moderna – Ray Bradbury (anos 40/50), Ayn Rand (anos 50/60), Phillip 
K. Dick (anos 60/70), Douglas Adams (anos 70/80) – tendo no suicídio [nada] anômico (DURKHEIM, 
1897) dos poetas essa inflexão. A unicidade ficcional de Mário de Sá-Carneiro era inconciliável com 
as multiplicidades que começavam a ser postas e impostas sobre do real, não somente pelas forças 
produtivas do Capital, mas também, pela força criativa dos artistas. A indivisibilidade do sujeito afronta 
as divisões do mundo. É nesse agravo que a estética poética na prosa do gênero literário da ficção 
científica acontece. 
Palavra-chave 1: quarta dimensão 
Palavra-chave 2: fragmentação 
Palavra-chave 3: dispersão 
Palavra-chave 4: prosa poética

Victor Hugo Lopes Correa Bello (UFSC) O inacabamento do lugar: operações críticas do poema 
em Nuno Ramos e André Vallias

A proposta apresentada aqui pretende contribuir para o Simpósio intitulado “Poesia contemporânea: 
crítica e transdisciplinaridade”, a partir da abordagem inicial de pesquisa de mestrado em Literatura 
na UFSC. Foram escolhidos para compor o corpus de pesquisa os trabalhos do artista plástico, visual 
e poeta Nuno Ramos e do designer e poeta André Vallias. A contribuição científica parte da análise 
das operações de inacabamento e oscilações das formas, da inferência da noção de forma fraca 
(STUDART, 2014), ou seja, de trabalhos que oscilam em torno da forma, tanto em conceito, quanto em 
procedimento, revelando uma espécie de goma informe, nunca determinada, sempre em potência. 

Giorgio Agamben (2002) faz uma proposta em “O fim do poema”, no sentido de abrir o poema para o 
futuro e não encerrá-lo num discurso autonomista e tampouco dissolvente. Scramim (2009) observou 
que desse modo, Agamben, dirige o fim do poema para um lugar - e não um espaço - no qual ele 
resta como pensamento crítico, ou melhor, o pensamento potência. Em Nuno Ramos (2011), a forma 
fraca, tem a ver com a procura de usos da potência da imagem moderna, numa virtualização que 
tende a propor e desfazer toda ideia de ordem ou hierarquia compondo, assim, novas imagens, numa 
inoperação do comum, ou sua forma fraca, indefinida e potente ao mesmo tempo. Em Junco (2011), 
Nuno Ramos, parte de um projeto em que os poemas se encontram associados às fotografias numa 
construção de séries metafóricas e imprevistas através de uma remontagem de forças semelhantes e 
dessemelhantes que estariam em jogo, com o que podemos pensar o trabalho da arte, com Rancière, 
posição próxima da montagem posta em ação por Jean Luc-Godard, por exemplo (RANCIÈRE, 2011), 
e se estabelecermos a fusão arte-fotografia observada nesse trabalho de Nuno trata-se dos desafios 
da transição da fotografia, de seu status de ferramenta para o de material da arte contemporânea 
(ROUILLÉ, 2009). Já, Totem, de 2013, um trabalho digital que virou “instalação” em espaço físico, vídeo 
animação na web e, álbum gráfico, em forma de onomatopoema, pode ser lido como livro ou montado 
como exposição. André Vallias arma através de procedimentos verbivocovisuais, uma montagem de 
222 nomes de povos indígenas com imagens de fundo do Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendajú, a 
partir de uma manifestação das redes sociais, quando uma porção de gente incluiu “Guarani Kaiowá” 
em seu identificador pessoal, afirmando assim sua solidariedade com este povo indígena do Mato 
Grosso do Sul. Essa remontagem das imagens que é possível observar nos projetos compõe um atlas e 
um novo documento que exige uma tomada de posição: ler o tempo e ler as imagens projetadas pelos 
poemas e pelas imagens fotográficas e multimídia como uma possibilidade imaginativa de decifrar 
esse tempo saturado de “agoras” (BENJAMIN, 2014). Diante do exposto, pretende-se fazer uma análise 
de cunho teórico e expositivo das textualidades e procedimentos poéticos em Nuno Ramos e André 
Vallias, abarcando formas circulantes e inacabadas em seus projetos poéticos que propõem uma 
operação crítica e relevante na Literatura Brasileira contemporânea. 
Palavra-chave 1:  poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: textualidades 
Palavra-chave 3: Nuno Ramos 
Palavra-chave 4: André Vallias

Rosana Nunes Alencar (UNIR) (Des)limites na poesia contemporânea de Sebastião Uchoa Leite: o 
caso A regra secreta 

A poesia de Sebastião Uchoa Leite faz dos encontros impensados com outras vozes (da tradição 
moderna) e outros sistemas culturais (em especial o cinema e as HQs) uma de suas figurações 
contemporâneas, ou seja, seu modo de ser, sua atuação. A contrapelo do que Iumna Maria Simon 
destacou no texto “Condenados à tradição. O que fizeram com a poesia brasileira”, quando acusa 
a poesia brasileira publicada desde meados dos anos 1980 de passar por um processo que chama 
de “retradicionalização frívola” (2001, p. 7), para esse poeta “pensar a partir de um lugar é saber, 
pois, por um lado, que se pensa sempre a partir de um limite, e por outro lado, é saber que o que 
se pensa tem limite” (PÉREZ-ORAMAS, 2012, p. 28). E onde paira, para Uchoa Leite, o seu limite, o 
limite de sua dicção literária? Sucintamente, pode-se dizer que ritualiza o “passo em suspenso” de 
que fala Agamben, reconhecendo que a constituição de sua poesia se dá no encontro com outras 
vozes legitimadas (ou não) pela tradição literária. Tendo em vista as questões aventadas, é nosso 
objetivo, nesta comunicação, empreender um estudo acerca do modo como esse poeta trabalha, na 
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contemporaneidade, com heranças da tradição moderna. Para tanto, analisaremos A regra secreta 
(2002), seu último livro de poesia publicado. Há nesse livro um estado de coisas que longe de encarnar 
uma crise da linguagem, no sentido de esgotamento dramatiza-a e revela seus próprios impasses à 
medida que “não apenas deixa ler em seu corpo as marcas da violência característica da época, mas 
que a partir dessas marcas, nomeia a crise – a indica, a dramatiza como sentido do contemporâneo” 
(SISCAR, 2010, p. 10). Talvez por isso, o livro apresente uma experiência poética que se quer híbrida, 
pois o poeta alia (ou tensiona) o recurso gráfico (cores fortes, imagens visuais labirínticas, a própria 
disposição de letras, versos e poemas na página) ao recurso verbal. 
Palavra-chave 1:  Poesia contemporânea 
Palavra-chave 2:  Tradição moderna 
Palavra-chave 3:  Visualidade 
Palavra-chave 4: Sebastião Uchoa leite

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Carolina Barbosa Lima e Santos (UFMS) A reinvenção da tradição literária na lírica 
contemporânea: uma leitura sobre “Sentimental”, de Eucanaã Ferraz

Proponho neste trabalho desenvolver uma leitura sobre a coletânea de poemas Sentimental, 
de Eucanaã Ferraz, vencedora do Prêmio Portugal Telecom, em 2012. Para tanto, analisarei as 
maneiras pelas quais diversas vozes da tradição literária são reinventadas em meio a esta poética 
contemporânea, caracterizada pela pluralidade de modos de representação. Vale notar que longe de 
tecer poemas que representem um sujeito movido por mundos ou sentimentos sublimes e grandiosos, 
Ferraz alinhava sua coletânea por meio de uma voz lírica de cunho cético e prosaico, em estado de 
desencantamento em meio à sua contemporaneidade. A metalinguagem poética e a metaficcionalidade 
se fazem presentes em diversos textos de Sentimental. Tecido em versos livres, em meio a um fluxo 
coloquial de palavras, Vida e obra é um de seus metapoemas, isto é, uma de suas criações literárias 
que têm como tema o próprio fenômeno poético. Vida e obra promove uma reflexão de cunho prosaico 
na qual compara a sensação de leveza favorecida pela embriaguez de vinho ao deleite proporcionado 
pela prática poética. A boemia cantada no poema possibilita a compreensão da “amizade” mencionada 
na primeira estrofe como uma referência a Charles Baudelaire, poeta que sugere a embriaguez “de 
vinho, de poesia ou de virtude” como um método eficaz para a neutralização dos efeitos provocados 
pelo “fardo do tempo”. Para além da intertextualidade, a auto-reflexão presente em Vida e obra pode 
ser interpretada como uma maneira pela qual o poema propõe uma desautomatização no modo de 
leitura de seu público. Ao apresentar os limites e as possibilidades dos seus modos de expressão, 
o eu lírico põe em xeque a própria literatura, seus recursos e seus temas, promovendo, assim, uma 
aproximação com o leitor. Em Recebei as nossas homenagens, podemos analisar uma das formas 
pela qual Ferraz trabalha a metaficcionalidade em Sentimental. O poeta tece uma síntese de Hamlet 
ao contemplar nesse poema as passagens significativas dessa tragédia shakespeariana. Tal como o 
personagem Hamlet, o “príncipe estragado” do poema encontra-se solitário em meio à Dinamarca, em 
desacordo com tudo, sobretudo consigo mesmo, observando o teatro vazio e vagando durante a noite 
enquanto aguarda a presença fantasmagórica de seu pai. A apropriação desse personagem clássico, 
de alma atormentada, no poema de Ferraz evidencia que determinadas metáforas e criações literárias 
atravessam o tempo e o espaço, pulsando vigorosamente no presente imaginário da cultura ocidental. 
Estruturalmente, Ferraz opta pelo desvio das normas tradicionais da poesia. A desconstrução 

dessas normas pode ser notada pela forma livre de seus versos, pela exploração do enjambement, 
pelo emprego da pontuação, pela presença de ambiente e personagem bem como pela descrição 
de suas ações ao longo do poema. Juntos, estes elementos acentuam a feição narrativa do poema 
que, por sua vez, pode ser compreendida como um recurso estético que reforça a ideia do estado de 
tensão no qual se encontra seu personagem, bem como um questionamento próprio de uma poesia 
contemporânea que reverencia a tradição literária por meio de uma forma que rompe com os modelos 
poéticos canonizados. É possível notar também que uma visão política sobre o cenário metropolitano 
brasileiro dá cor à obra de Eucanaã Ferraz. Ao se valer de elementos banais do cotidiano paulista para 
compor Nuvens cobrem a cidade de São Paulo, o escritor articula uma aproximação entre o mundo 
empírico e o literário a fim de desenvolver uma análise – marcada pela leveza e pelo humor – sobre o 
ambiente representado. A crítica que atravessa o poema é evidenciada desde o seu primeiro verso, na 
passagem em que a metrópole é comparada à Messalina, personagem histórica romana, comumente 
conhecida por ter sido esposa – adúltera e inescrupulosa – do imperador Claudius (40 d.C.). Eucanaã 
Ferraz desenvolve no poema uma reflexão em torno de fatores socioculturais que levam a sociedade 
paulistana a promover realidades discrepantes dentro de uma mesma cidade. Para além das dinâmicas 
descrições de transitoriedade de seus personagens, a ausência de pontuação na maior parte de seus 
versos sugere uma representação rítmica da velocidade acelerada que marca o cotidiano vivido pelos 
sujeitos deste ambiente moderno. No entanto, o tom grave do poema é pulverizado pela leveza de 
sua linguagem, pela maneira como o poeta arquiteta uma sequência de imagens etéreas – tal como 
a das nuvens, flutuando sobre as coisas – e promove um efeito de movimento e rapidez por meio 
das palavras postas em liberdade em seus versos. Em Sentimental, deparamo-nos com a literatura 
conduzida por uma linguagem que se caracteriza pela variedade de formas, tons e ritmos. Ao lermos 
a obra, reconhecemos que a sua força inovadora se encontra tanto em seu trabalho estético – que se 
define pela relação de ruptura com modelos poéticos historicamente canonizados – quanto em sua 
proposta de retorno à realidade empírica. Vale notar que as propostas de leitura desenvolvidas neste 
trabalho estão ancoradas em teorias de estudiosos como Alfonso Beradinelli, Sebastião Uchoa Leite, 
Alfredo Bosi, dentre outros. 
Palavra-chave 1: Poesia Contemporânea 
Palavra-chave 2: Tradição Literária 
Palavra-chave 3: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 4: Eucanaã Ferraz

Maíra Fernandes Ribas de Melo e Silva (PUC-Rio) “Quando não estou por perto”: poema-paisagem 

A comunicação aqui proposta pretende desenvolver uma leitura do livro quando não estou por perto, 
da poeta Annita Costa Malufe. Admitindo que toda leitura é apenas uma hipótese, a que viemos propor 
se valerá da noção de paisagem em contato com procedimentos poéticos que configurariam este 
livro como um poema-paisagem. Mais do que uma compilação de poemas específicos, pretendemos 
demonstrar que quando não estou por perto pode ser considerado uma sucessão de versos criando um 
ritmo próprio, espécie de música ambiente, de paisagem sonora que ressoa e retorna, como “cama” 
para seus campos semânticos. O crítico Denilson Lopes, a quem majoritariamente recorreremos 
para a noção de paisagem, observa o surgimento da categoria de paisagem sonora, em artigo sobre o 
trabalho dos músicos Eric Satie e Brian Eno. A partir dele, pensaremos a paisagem como procedimento 
metodológico que instaura um deslocamento, uma ambiência, uma viagem. Assim, quando não estou 
por perto, composto por sete capítulos, pode ser considerado um poema em sete movimentos. A 
narrativa inconclusa e estilhaçada, como quer Donizete Galvão na orelha do livro, não chega a figurar, 
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em nenhum dos sete capítulos, um fio condutor de contornos nítidos. Como uma partitura que 
incorpora as repetições em suas sutis diferenças, quando... revela-se um poema longo, “onde importa 
mais o fluxo sonoro e rítmico do que uma ideia explícita” (GALVÃO). Os temas gerais do livro (amor, 
relacionamento, memória e esquecimento, distância, viagem, casa, cidade, impossibilidade, infância, 
afeto, além do onipresente “fazer poético”) deslizam por todas as páginas: frases inteiras se repetem, 
motivos retornam, versos que finalizaram um poema iniciam, levemente transformados, outro logo 
a seguir. Certa paisagem vai tomando forma ao longo do livro, forma essa, porém, que é diluída no 
momento mesmo em que se configura. No ensaio “A poesia-em-crise ou a indecisão da forma” (Revista 
FronteiraZ, 2012), Annita Costa Malufe analisa o livro Metade da arte, do poeta Marcos Siscar. O que 
ela própria observa, em relação à poesia de Siscar, poderia também se aplicar a quando não estou por 
perto: “A escrita do poema é uma procura, uma deambulação, delineando uma espécie de movimento 
autopoïetico – o poema que, ao mesmo tempo em que se faz, busca criar o pensamento que, em 
mão dupla, o torna possível” (MALUFE). Annita Costa Malufe é. além de poeta, doutora em Teoria 
Literária e professora do Departamento de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Sua tese 
de doutoramento é um estudo sobre a poesia de Ana Cristina César e Marcos Siscar. Nesse sentido, 
podemos imaginar que este lugar, o do poeta também crítico, que escreve poesia e sobre poesia, 
circulando dentro e fora dos ambientes acadêmicos, seja talvez um lócus privilegiado para/da poesia 
contemporânea; se não exclusivo, ao menos determinante para que se compreenda o fazer poético e 
sua crítica, hoje. 
Palavra-chave 1:  Annita Costa Malufe 
Palavra-chave 2:  poema-paisagem 
Palavra-chave 3:  crítica

Esmeralda Barbosa Cravançola (UFBA) A poética de Torquato Neto: uma viagem perdida na noite 
escura dos anos 1960

Torquato Neto é um poeta singular na literatura brasileira. Talvez porque ele não tenha sido apenas 
poeta: também foi jornalista, roteirista, compositor de música popular brasileira, participante ativo 
na escrita de manifestos do Tropicalismo, dirigiu e atuou em filmes Super-8, foi um agitador da cena 
cultural de sua época. Talvez porque a sua obra seja amplamente fragmentária e convulsionada; 
escrevia desde os nove anos de idade; tinha cadernos de restos de textos não publicados, diários 
produzidos dentro e fora dos manicômios pelos quais passou. Talvez porque sua vida de poeta se 
confunda com o período histórico de ditadura civil militar em que se situa – conturbado, violento, 
permeado por morte, por catástrofes e ruínas –, do qual não podemos e não devemos separar sua obra. 
A produção de Torquato Neto também é um meio de conhecimento da experiência histórica vivenciada 
por ele e por seus contemporâneos e dos desacertos do país. Fazer uma sondagem da sociedade 
brasileira a partir de produtos culturais, além de funcionar como documento de memória, leva-nos 
a reconhecer quais as formas que Torquato procura nessa complexa matéria. Mostrar como suas 
intenções artísticas se traduzem em linguagem artística, bem como as ambiguidades e contradições 
podem servir como um sismógrafo tanto dos movimentos artísticos do poeta como das mudanças 
ocorridas no país e os sentimentos daqueles que estavam envolvidos naquela experiência histórica 
e tinham expectativas relacionadas ao desenvolvimento do Brasil. Neste cenário, nossa hipótese 
é de que a melancolia funcione como um mecanismo de resistência aos acontecimentos da época, 
contra a vertigem da violência e uma reação contra o presente que se mostra inapropriado e que não 
demonstra possibilidade de continuação que não seja barrada pelas ações do tempo. A melancolia que 
seria a priori vivenciada no íntimo do indivíduo explode para uma extensão social a partir do chamado 

ao outro para ocupar espaços, saindo da experiência particular para a experiência coletiva, ambos – 
indivíduo e coletivo – vivendo à beira da dissolução. Sua obra surge como uma resistência melancólica, 
como uma resposta ao não esquecimento do que estava acontecendo no país, da densa e complexa 
realidade que tomava conta dos espaços públicos e privados, mas sem superação das perdas e sim as 
reconhecendo. Resistência ao mundo que desaparecia, não só o mundo dos avanços culturais e sociais 
como também o mundo da infância que ficou para traz, numa triste Teresina, sabendo de antemão que 
os caminhos da vida seguiam em direção à morte, o que não deixa de ser paradoxal, já que caminha 
para o fim, deixando seus escritos como escapes, como meio sobrevivente. Sua atitude transgressora 
vai se mostrar na violência das formas, na escolha das palavras, na forma como trata o leitor, e 
pretendemos analisar e interpretar sempre numa perspectiva que leva em conta o contexto histórico 
cultural. A essa postura do poeta o resultado de uma perda afetiva que ultrapassa o afeto individual, 
transbordando para os acontecimentos históricos, o afastamento do exílio, o desaparecimento da 
infância, na sua perspectiva fracassada de adulto. 
Palavra-chave 1:  Torquato Neto 
Palavra-chave 2: poesia brasileira 
Palavra-chave 3: melancolia 
Palavra-chave 4: ditadura

Wilberth Clayton Ferreira Salgueiro (UFES) Poesia e História: leitura de “Fotografia”, de Fábio 
Weintraub (2007), e “Presente’”, de Antonio Cícero (2012)

A poesia brasileira do século XXI abriga um sem-número de traços e elementos que tanto possibilitam 
certos agrupamentos, quanto separações inconciliáveis. Um modo de se perceberem tais diversidades 
e afinidades é investigar como a caudalosa produção contemporânea lida com a existência do 
sofrimento humano. A pesquisa que desenvolvo junto ao CNPq, ora com o título “Poesia de testemunho 
e catástrofe cotidiana: trauma, humor e violência”, tem evidenciado que os problemas sociais coletivos 
aparecem (considerando uma grande massa de obras recentes) bem escassamente. Os poetas e os 
poemas atuais ao que parece têm preferido elaborar versos em que, entre tantos aspectos, se destacam 
experiências da intimidade (instantes epifânicos, metáforas do corpo) e habilidades de escrita (obras 
metapoéticas, alusões intertextuais). Em paralelo, e proporcionalmente em menor número, outros 
poetas e poemas tematizam as dores, as misérias e as mazelas de uma população desassistida de 
voz e poder. Para tensionar esses dois polos – em que evidentemente não se exaurem as formas e 
forças da poesia de hoje –, vamos analisar e cotejar os poemas “Fotografia” (Baque, 2007), de Fabio 
Weintraub, e “Presente” (Porventura, 2012), de Antonio Cicero: naquele, vê-se a imagem deplorável de 
uma mulher “oculta / pelos caixotes / embriagada / entre sobras de repolho” e vem à tona a questão 
da indigência urbana; neste, o sujeito, mesmo ciente de “que há sofrimento / de um lado e de outro 
e atrás e à frente”, opta, numa espécie de carpe diem contemporâneo, pelo prazer da autoentrega, 
no desejo de “dar a mim mesmo este presente”. O poema de Cicero faz parecer hegemônica, ainda, a 
perspectiva hegeliana de que o tal “eu lírico” (a própria expressão induz à categoria da subjetividade 
plena) não enxergaria muito longe além da particular vivência, sendo incapaz – por excelência, desde o 
seu estatuto de gênero – de falar do outro, a não ser de forma interessadamente solipsista. Já o poema 
de Weintraub exemplificaria uma abordagem que estreita os vínculos entre arte e compromisso, entre 
estética e ética. Em clássico artigo de 1957, Theodor Adorno pensava as relações intrínsecas entre 
“lírica e sociedade”, entre sujeito e coletivo, entre forma e história, num mundo desencantado, pós-
guerra. Redimensionando radicalmente estas relações, o filósofo alemão diz que “a lírica se mostra 
mais profundamente assegurada, em termos sociais, ali onde não fala conforme o gosto da sociedade, 
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ali onde não comunica nada, mas sim onde o sujeito, alcançando a expressão feliz, chega a uma sintonia 
com a própria linguagem, seguindo o caminho que ela mesma gostaria de seguir”. Tais conflituosas e 
incontornáveis relações entre lírica e sociedade, entre poesia e história conduzirão o debate que aqui 
se propõe, a partir dos poemas de Fabio Weintraub e Antonio Cicero. 
Palavra-chave 1: Poesia brasileira 
Palavra-chave 2:  Poesia e história 
Palavra-chave 3: Fabio Weintraub 
Palavra-chave 4: Antonio Cicero
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SESSÃO 3

Maria Ângela de Araújo Resende (UFSJ) Eu também moro nas ruas: corpo e espaço na poesia 
brasileira contemporânea

Na obra Poesia e crise, Marcos Siscar (2010) propõe pensar a poesia a partir da modernidade de 
Baudelaire, ratificando-a como momento e expressão da crise. Crise como elemento fundante de 
nossa experiência moderna e entendida em seus aspectos estéticos, culturais e políticos e que 
tem peso nos desdobramentos da poesia brasileira, estabelecendo novos pontos de vista sobre 
os desafios da cultura. Tomando como base as reflexões feitas por Siscar, este trabalho pretende 
discutir a poesia brasileira contemporânea, tomando como ponto de partida a ideia de crise e 
colocando em cena o corpo e a cidade como elementos indissociáveis da literatura moderna. 
Nesse sentido, vale pensar também a escrita como o corpo que plasma a ideia do contemporâneo 
(AGAMBEN, 2010; DIDI-HUBERMAN, 2011). Wally Salomão, Régis Bonvicino, Ana Martins Marques 
e Bruna Berbe, cada qual a sua maneira, criam uma “língua poética” em que os babilaques, as ruas e 
os becos, inutilidades, memórias das gavetas, pequenas louças, dedicatórias e assinaturas rasuradas 
apresentam ao leitor uma dicção feita de cacos e ruínas, voltada muito mais para a apresentação do 
que para a representação. 
Palavra-chave 1: poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: corpo 
Palavra-chave 3: escrita 
Palavra-chave 4: modernidade

Andressa da Costa Farias (UFSC) Textualidades e experimentações da poesia contemporânea em 
Augusto de Campos

O trabalho apresentado aqui pretende contribuir com o Simpósio intitulado “Poesia contemporânea: 
crítica e transdisciplinaridade” a partir do andamento prévio de pesquisa no âmbito de doutorado 
intitulada Articulações possíveis para os conceitos de temporalidade e espacialidade na poesia 
contemporânea: a obra de Augusto de Campos. A análise tem como foco o viés da poesia 
contemporânea, do fazer poético e das publicações destas através do poeta mencionado. A escolha de 
Campos deve-se à representação deste autor como um dos fundadores e disseminadores da poesia 
concreta e de vanguarda. Além disso, tais poesias possuem acentuada expressão gráfica, através dos 
meios visuais, e sonora. E figuram também em meios digitais constituindo, assim, nova textualidade 
e experimentação poética. A relevância desta proposta de discussão consiste na escolha da poesia 

concreta como uma das possibilidades de representação da poesia contemporânea. Através da 
poesia contemporânea e, neste caso, particularmente, da poesia concreta, manifesta-se a poesia de 
vanguarda, para a qual o leitor é peça fundamental tanto no processo criativo quanto na proposta de 
reflexão que a poesia busca suscitar. Para Agamben (2009), o poeta contemporâneo mantém fixo o 
olhar no seu tempo para perceber não luzes, e sim o escuro. O contemporâneo, percebendo o escuro 
do presente, divide e interpola o tempo à altura de transformá-lo e colocá-lo em relação com outros 
tempos, de nele ler de modo inédito a história. A justificativa para tal afirmação estaria na noção 
de que todos os tempos, para quem deles experimenta contemporaneidade, são obscuros. A poesia 
contemporânea, entendida aqui como poesia de vanguarda, soube enxergar o escuro de seu tempo 
através das diversas manifestações de arte propostas por inúmeros autores, entre eles, Augusto de 
Campos. Siscar (2010) expõe que Campos está sempre perfeitamente antenado com o que há de mais 
“avançado” tecnicamente e deste modo de maneira mais explícita aos rumos da atualidade através da 
exploração do grafismo, da holografia, da sonoridade e da cibernética na sua trajetória poética. E faz 
um paralelo do poeta brasileiro com a figura intelectual de Mallarmé que experimentou em diversos 
graus o desprezo por uma época de materialismo burguês, de cultura rebaixada, cuja linguagem 
estaria reduzida ao falatório cotidiano e utilitário da “universal reportagem”. Constituirão o corpus de 
pesquisa as obras: Expoemas, Poetamenos, Despoesias. Pretende-se investigar características da poesia 
de Campos a partir de elementos como persuasão, capacidade de síntese, comunicação, conteúdo 
crítico e interatividade. Objetiva-se traçar o perfil de sua textualidade discutindo o intercâmbio que 
esta poesia faz com as formas contemporâneas de tecnologia de comunicações tais como a publicidade, 
o digital, a “intermídia”. A poesia de Augusto de Campos é relevante para contribuir com o que propõe 
Scramim (2012) quando apresenta a necessidade de reflexão sobre a produção poética. Acredita-se 
que as textualidades poéticas abarcam conceitos relevantes da Literatura Brasileira, sobretudo quando 
permitem uma releitura da contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: Augusto de Campos 
Palavra-chave 3: textualidades 
Palavra-chave 4: tempo e espaço

Marina Lima Mendes (PUC-Rio) A contribuição do Concretismo para os coletivos artísticos

Apesar de ser recente a multiplicação e destaque dos ‘coletivos’ – grupos que atuam de forma 
não hierárquica, unindo esforços e compartilhando decisões sem destaque individual, segundo 
definição de Claudia Paim – o gesto de criar e se posicionar coletivamente no campo das Artes 
não é um fenômeno que se iniciou no contemporâneo. Em entrevista ao programa Roda Viva, 
em 1992, Haroldo de Campos afirmou que todo movimento de vanguarda, não somente a 
Poesia Concreta brasileira, haveria de ser primeiramente um movimento coletivo. Haroldo, seu 
irmão Augusto de Campos e Décio Pignatari, três dos principais nomes entre os concretistas, 
participaram por um breve período do Clube da Poesia até que, em 1952, fundaram seu próprio 
grupo, o Noigandres – nome dado também a revista que publicavam juntos. “Tem de haver uma 
redução da personalidade individual de cada um dos poetas, escritores ou pintores engajados em 
prol de uma linguagem comum. (...) No caso da Poesia Concreta se desejava chegar quase a uma 
desaparição elocutória do eu, poema anônimo total,” disse Campos em 1992. O espírito coletivo de 
que fala, além de favorecer uma unidade estética e conferir um ar de militância aos movimentos, 
também proporcionava processos com trocas enriquecidas pelas diferenças e embates criativos 
em diversas áreas – uma vez que as fronteiras entre literatura, música, cinema, pintura foram 
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dissolvidas nesta época. E se “há uma história da literatura que se projeta na história da cidade 
de São Paulo e há uma história da cidade de São Paulo que se projeta na literatura,” como disse 
Antônio Cândido, outro aspecto importante a destacar é a relação entre o pensamento coletivo, as 
obras e a cidade. No caso especificamente dos concretistas, a influência do entorno – as vitrines, 
a publicidade, as mudanças no trânsito e as longas distâncias percorridas – se faz clara, sendo o 
poema “Cidade, City Cité” de Augusto de Campos um dos melhores exemplos disto. Quais destes 
traços e modus operandi brevemente expostos acima – a supressão do eu, a unidade estética, a 
troca, a multidisciplinaridade, a militância, a relação com a cidade, etc – se pode identificar como 
herança das vanguardas refletindo-se na lógica dos coletivos artísticos contemporâneos? O que 
há de novo, o que foi reinventado? Entende-se que a semântica relacionada ao termo ‘coletivo’, 
este sim uma novidade, parece reforçar o desejo de derrubar fronteiras, promover o encontro, 
fazer roçar conceitos e friccionar linguagens. A própria diminuição do eu, a não-assinatura 
individual, em prol do grupo ganha um caráter conceitual extremamente político em tempos de 
individualização crescente. Propõe-se lançar um olhar aos coletivos artísticos contemporâneos, 
tais quais o Atrocidades Maravilhosas e o Opavivará – reforçando a diluição dos limites entre a 
poesia e as artes plásticas – a fim de tecer uma comparação e uma atualização sobre o modo de ser 
coletivo na contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: coletivo 
Palavra-chave 2: poesia concreta 
Palavra-chave 3: concretismo 
Palavra-chave 4: vanguarda

Miguel Jost Ramos (PUC-Rio) Coletivos de Arte: uma experiência de Políticas do Comum no Rio 
de Janeiro 

O objetivo da comunicação é debater a constituição de uma série de coletivos de artistas nas 
últimas duas décadas na cidade do Rio de Janeiro, e debater, de maneria crítica, a capacidade de 
intervenção destes coletivos em reformular determinados parâmetros da produção cultural a partir 
de uma nova experiência de cooperação, de organização e de práticas políticas de proximidade. 
Como força motriz dessa nova experiência pretendo destacar ações destes coletivos que 
desestabilizaram formas convencionais de relação com o mercado, a sociedade, o campo acadêmico 
e outras instituições de perfil sedimentado e definido. A comunicação gira em torno de coletivos 
de diferentes naturezas, e independe de um campo de atuação específico. Coletivos de escritores, 
artistas visuais, músicos, de profissionais das artes cênicas, ou mesmo coletivos compostos por uma 
sobreposição destas linguagens, estão dentro do meu objeto de pesquisa. Suas distintas matizes 
socioeconômicas também fazem parte do espectro que pretendo abordar, As similitudes e diferenças 
entre os coletivos e redes da periferia frente aos coletivos de artistas que já inseridos, a priori, 
dentro do modelo cultural vigente, fazem parte de uma série de questões que pretendo levantar 
na comunicação. Mesmo porque, a noção de inserção a que me refiro aqui, foi nos últimos anos 
completamente alterada e reconfigurada sob novas dinâmicas geradas no processo de globalização 
e na transformação da lógica do capital e do poder após a década de 90. Cada vez mais, os critérios 
de centro e periferia estão sendo desestabilizados por essas mudanças, e isso cria um campo 
aberto e permeável a uma série de contaminações que demandam uma nova clave de interpretação 
desses agentes. O que pretendo observar e debater são os traços ou índices comuns a estes grupos 
e a engrenagem que sustenta seu funcionamento. Neste sentido, o trabalho é uma tentativa de 
apreender quais dispositivos e agenciamentos forjaram na cidade do Rio de Janeiro um ambiente 

tão favorável a proliferação destes coletivos principalmente a partir da virada dos anos 2000. O 
recorte cronológico não representa, de nenhuma maneira, um estreitamento deste debate, mas sim 
uma constatação de um novo locus de discurso – o “coletivo”– que passa ser utilizado de forma mais 
constante nestes anos. A emergência deste novo lugar está relacionada a uma série de tramas que 
foram tecidas na produção cultural da cidade (ou a tangenciaram) ao longo do século passado, e 
passam por experiências de natureza bem diferentes como o samba, a Bossa Nova, o Cinema Novo, 
o neoconcretismo, e outras experiências conceituais dos anos 60 e 70. Toda essa super estrutura 
será foco do trabalho, mas não como uma relação de causalidade com a emergência destes coletivos, 
e sim como parte de uma cartografia que ajude a compreender certas características que parecem 
intrínsecas a estes coletivos que atuam hoje na cidade. 
Palavra-chave 1:  coletivos 
Palavra-chave 2: rio de janeiro 
Palavra-chave 3: políticas do comum 
Palavra-chave 4: contemporâneo

QUINTA 22
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SESSÃO 4

Andreia da Silva Santos (Faculdade de Integração do Sertão) Poéticas do vídeo: uma análise 
intersemiótica da obra “Nome”, de Arnaldo Antunes

O diálogo da poesia com outras artes não é algo novo, no entanto, para a produção deste trabalho 
não será realizado um mapeamento das diversas facetas da poesia realizadas ao longo de sua 
história e que vão para além da página branca do livro. Para tanto, o corpus de análise desta 
pesquisa é o enfoque de um modelo de poesia que tem como base o vídeo, trata-se da videopoesia, 
que, por sua vez, advém da videoarte e que impulsionou uma série de representações artísticas 
provenientes do meio vídeo. Nesta época, a TV foi alvo de severas críticas por parte de alguns 
teóricos da comunicação, esses críticos alegavam a superficialidade do suporte, em contraponto, os 
artistas enxergaram no vídeo um meio que estava para além de um conteúdo incrustrado no “lugar 
comum”, no clichê e na mesmice entediante, eles subverteram a lógica da TV vista “inferior” no 
mundo das artes e conseguiram produzir obras emblemáticas, a exemplo de Global Grove, do artista 
Nam June Paik espécie de videoclipe com colagens de imagens e sons. Dessa forma, percebe-se a 
dinâmica existente no vídeo e a dialética arte/vídeo ao explorar a mobilidade que é própria deste 
meio e a multifuncionalidade com que consegue criar mais do que uma expressão artística, mas 
uma teia delas, como a videoarte, videoescultura, videoinstalação, videoperformance, videoteatro, 
videoclipe, videocarta, videotexto, videopoesia etc. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar 
o vídeo Nome (2005) de autoria de Arnaldo Antunes. O exame se dá por meio de uma perspectiva 
intersemiótica e interdisciplinar. Dessa forma, levanta-se o seguinte questionamento: como se dão 
as relações entre poesia, imagem, palavra e música? Para responder a tal pergunta, a hipótese que 
se levanta é a de que Nome aponta para uma perspectiva em que a poesia dialoga de forma fecunda 
com as diversas ferramentas eletrônicas/digitais postas à disposição do poeta/videopoeta. Partindo 
desse raciocínio o que se pretende é observar a obra de Arnaldo Antunes e buscar compreender a 
superfície textual- e para além dela- de extrema relevância na obra deste autor, pois embora Antunes 
“abuse” da palavra em seus videopoemas, inclusive sob a forma da escrita, a questão da palavra em 
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sua poesia não é tanto de ausência, mas de intersemiose. Deste modo, a palavra, escrita ou oralizada, 
incluída em um contexto específico, os videopoemas, que são inter por natureza, faz com que haja 
uma quebra no hábito do letramento como monosemiose, a palavra em um contexto que apaga todas 
as outras relações, como a página branca do livro. 
Palavra-chave 1: poesia 
Palavra-chave 2: videopoesia 
Palavra-chave 3: Nome

Omar Salomão (PUC-Rio) Construir ruínas

A rasura, a mancha, o resíduo, a sobreposição e o vestígio - procedimentos poéticos para permear 
segredos, camadas e caminhos no objeto poema. Todo texto é imagem. Repensar a cisão forma e 
conteúdo de que falava Haroldo de Campos ao virar seu olhar para outras culturas: “o poeta era 
também um calígrafo por definição”. Incorporar a escrita. Como identifica Pérez-Oramas: “linguagem 
como presença material, corpo de sinais e traços, (...) enquanto tremor da mão e arrepio do corpo. (...) 
A linguagem encarnada e estremecida”. 
Palavra-chave 1: poesia 
Palavra-chave 2: rasura 
Palavra-chave 3: arte 
Palavra-chave 4: escrita

Mila Bartilotti Alencar Barbosa (PUC Rio) Ressonâncias das vanguardas nas poéticas sonoras 
contemporâneas

A atenção aos ecos que chegam de longe revela que há pelo menos um século de experiências 
poético-artísticas heterogêneas fundando movimentos, inaugurando transformações. Desde Luigi 
Russolo é possível expandir a escuta. Para emoções acústicas mais amplas, uma Arte dos Ruídos 
(1913). Variedade de timbres e coloridos inusitados. Vibrações confusas e irregulares no tempo 
e na intensidade. O motor e seus discursos. Sons e gritos brutais da cidade na poesia. Palavras 
futuristas livres do papel, da linearidade, da sintaxe, da pontuação. Marinetti e sua artilharia de 
onomatopéias: Zang Tumb Tumb (1914). Uma língua nova, conceitual, na Rússia; poesia fonética 
no Cabaret Voltaire, em Zurique. Palavras dadaístas inventadas, sem significado - blago bung/ 
blago bung - em Karawane (1916), de Hugo Ball. Poemas-som. Entonação, intenção, intensidade. 
Materialidade sonora. Do texto-partitura para a performance. Voz que ultrapassa a palavra, voz 
emancipada da linguagem. Pesquisas fonéticas que parecem querer imitar os ritmos vitais do 
homem. Busca por uma “língua natural”, boca meio apropriado para a poesia. Para Ball, assim como 
para Kurt Schwitters e sua concepção poética merz: colagens verbais, destruição de vocábulos, 
letras em relação, confronto, conduzindo o ritmo dos versos. Intervenções no fonema, na sílaba. 
Ursonate - Fu?mms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwii Ee/ Desdesnn nn rrrrrr (…)/ Rinnzekete bee bee 
nnz krr muu?(…)/ Rrummpff tillff toooo? -, a sonata de sons primordiais da fala. Poesia fonética 
em sua máxima expressão. Mais experimentações. Foco na qualidade vocal das letras, sons do 
corpo, a respiração, roncos, uivos e gritos no Letrismo de Isidore Isou. Radicalização da pureza 
vocal, eliminação da letra da poesia, feita agora de sons e ritmos elementares do corpo humano. 
Linguagem anterior à palavra, no Ultraletrismo de François Dufrêne e Gil Wolman. E mais Henri 
Chopin e o gravador de fita magnética, a voz mediada pela máquina. Gravada, repetida, processada. 
Poética dos ritmos respiratórios, digestão, fluxo do sangue, vibrações da laringe, sopro e saliva, 

e dos sons eletronicamente manipulados: modulação, variação de velocidade, reverberações, 
síntese. O corpo, realidade primeira e última da poesia sonora. Tendo em vista esse longo caminho 
de experimentos e as transmutações impostas à linguagem pelos precursores que pensaram o 
som, o ritmo e a voz, o meu interesse aqui é compartilhar a investigação, em desenvolvimento na 
minha pesquisa de doutorado, das ressonâncias e sobrevivências dessas estéticas de invenção nas 
entrelinhas das escritas sonoras contemporâneas. Poesia que se faz com o corpo e com dispositivos 
eletrônicos, digitais, virtuais, cada vez mais avançados e acessíveis. Escritas feitas de escuta, que 
se materializam em algum lugar além da página e das telas de computador, entre a música, a 
performance e a arte sonora. 
Palavra-chave 1:  Poesia 
Palavra-chave 2: Arte sonora 
Palavra-chave 3: Corpo 
Palavra-chave 4: Performance

Aïcha Agoumi de Figueiredo Barat (PUC-Rio) A presença da poesia visual em capas de disco 
brasileiras

Esta comunicação pretende mostrar como, a partir dos anos 70, a presença da poesia visual 
marcou algumas capas de disco icônicas. Nos anos 1960 e 1970, as vendas estratosféricas de disco 
fizeram a indústria fonográfica mundo afora explodir. No Brasil, onde a música age como uma 
das mais fortes e abrangentes expressões da cultura, o disco foi, durante muito tempo, o ponto 
inicial e crucial no processo de comunicação do artista com o grande público. Ele foi um produto 
consumido pelos mais diversos segmentos da população e o maior veículo de trabalho dos artistas 
até meados dos anos 1990. Todavia, nem sempre o cuidado estético com as capas foi uma questão 
para as gravadoras. Foi somente no encalço de uma série de modernizações que o país atravessou 
nos anos 1950 que ocorreram transformações fundamentais para a comunicação das capas 
de disco. Com o advento do tropicalismo e da grande inventividade das capas concebidas pelo 
designer e poeta Rogério Duarte, um pontapé foi dado em direção às múltiplas possibilidades do 
quadrado do LP. A capa, ou a identidade visual do disco, é materialidade e potência performativa 
do artista e evoca uma estratégia criativa.  Para além de ser simples invólucro de discos, é 
interessante notar como ela é terreno fértil para a expressão artística de uma poesia visual 
enquanto parte de um projeto musical maior, que se apropria de fortes simbologias e identidades. 
A valorização do poder da palavra escrita, assim como a visualidade da palavra, pensada em elos 
com as canções contidas nos discos, surge em diversas capas. A construção de uma plasticidade 
poética é consequência direta da influência das vanguardas russas, da liberdade dos caligramas de 
Guillaume Apollinaire, do coup de dés de Stéphane Mallarmé. No Brasil, como aponta Haroldo 
de Campos, Oswald de Andrade libera a poesia do “vício retórico nacional”: “a poesia ‘pau-brasil’ 
de Oswald [...] caracteriza-se pela linguagem reduzida, pela extrema economia de meios, pela 
intervenção surpreendente da imagem direta, do coloquial, do humor”. A isto se alia a invenção 
pelos concretos do poema visual, mas também da teoria do não objeto e do poema espacial por 
Ferreira Gullar. Todos estes marcos influenciaram a geração de capistas seguintes, que atuaram no 
auge da expansão do mercado fonográfico, quando vendas astronômicas permitiram a feitura de 
capas especiais, com encartes e desdobramentos. Esta apresentação abordará capas influenciadas 
e marcadas pela poesia visual e suas possibilidades, capas de discos que deram destaque especial 
à palavra e/ou ao gesto poético contido em sua manipulação (como Milagre dos peixes, de 
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Milton Nascimento; Barra 69, de Caetano Veloso e Gilberto Gil; Índia, FaTal e Legal, de Gal Costa; 
Cores, nomes, UNS e Transa, de Caetano Veloso; Chico canta, de Chico Buarque; Próxima parada, 
de Marina Lima; Nós, de Marcelo Camelo; Cavalo, de Rodrigo Amarante). 
Palavra-chave 1: musica popular 
Palavra-chave 2: capa de disco 
Palavra-chave 3: poesia 
Palavra-chave 4: visualidade

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Carlos Augusto Bonifácio Leite (UFRGS) Torquato ou Caetano: quem é o parceiro de Gil?

Inspirado no ensaio de Roberto Schwarz, “Leituras em competição”, o presente trabalho consiste 
numa análise dos primeiros dois anos do tropicalismo, 1967 e 1968, e compõe a primeira parte de 
um projeto maior intitulado Tropicalismo: cenário de liberdade, que pretende analisar como esta 
estética se desenvolveu pelas décadas seguintes, tomando-a também como um projeto de poder no 
campo da canção popular brasileira. Neste primeiro momento, a partir de dados empíricos, análises 
de canções e interpretações sobre a conjuntura específica desses anos, interessa verificar como há, 
ao menos, dois tropicalismos, “canções em competição”, e um deles sairá como vencedor, tornando-se 
sinônimo unívoco de tropicalismo, ao final de 1968, paradoxalmente, com a prisão de Caetano e Gil. 
Entender o início deste movimento revela com maior nitidez as diferenças internas à dicção, muitas 
vezes apagadas nos anos seguintes, por autores e críticos, além de ensejar, com maior especificidade, 
uma leitura dialética que identifique de que forma o tropicalismo de Caetano Veloso se relaciona com o 
estabelecimento pleno da indústria cultural no Brasil. 
Palavra-chave 1: tropicalismo 
Palavra-chave 2: dialética 
Palavra-chave 3: canção popular 
Palavra-chave 4: desenvolvimentismo

Frederico Oliveira Coelho (PUC-Rio) Voz e Imagem na canção brasileira: uma poética da ausência

Em breves passagens de “Tropicalista Lenta Luta”, Tom Zé faz referencia ao compositor e poeta 
piauiense Torquato Neto. Em uma delas, dedicada ao período tropicalista, ele diz que “não cantar 
apagava a visualidade de Torquato, na fase em que se instaurava com mais força o cantor-imagem”. 
Seguindo essa brecha aberta pela fala do compositor, a comunicação fará alguma considerações 
e hipóteses sobre o “cantor-imagem” na canção brasileira e seus desdobramentos em ausências 
e silêncios. Ao partir do período em que eclode a hegemonia televisiva e, simultaneamente, os 
primeiros momentos de novas políticas acerca do corpo no âmbito da contracultura, vamos sugerir 
alguns pontos acerca da voz e da imagem na música na cultura brasileira das ultimas décadas. 
Palavra-chave 1: Musica 
Palavra-chave 2: Voz 
Palavra-chave 3: Corpo 
Palavra-chave 4: Performance

Leonardo Davino de Oliveira (UERJ) Jeito de corpo: desbunde como resistência político-poética

Segundo os dicionários, desbundar é perder o auto-controle, perder as estribeiras, tirar o disfarce, 
causar espanto e impacto. Daí a possibilidade de relacionar o desbundado e o louco, o alienado e o 
vagabundo. A imagem do hippie estadunidense serviu de modelo para a dicionarização do desbunde 
entre nós. No entanto, fazendo uso das estéticas convergentes da Tropicália, o desbundado vivia 
no corpo seus ideais de contracultura e de contestação dos modos de vida ocidental. Misticismo, 
orientalismo, terapias alternativas, psicologia corporal, sexualidade libertária e ecologia regiam a 
ética do desbunde. A consciência da falência dos modelos disponíveis levava o desbundado – sendo de 
esquerda – a questionar os procedimentos da própria esquerda. Ou seja, o desbundado era marginal 
por excelência, pois afrontava tanto a direita conservadora, quanto a esquerda militante; tanto o 
regime militar, quanto quem combatia o regime com a luta armada. Talvez a canção que melhor 
sintetize essa ideia seja “Maluco beleza”, de Raul Seixas e Cláudio Roberto: “e esse caminho que eu 
mesmo escolhi / é tão fácil seguir por não ter onde ir / controlando a minha maluquez misturada com 
minha lucidez”, dizem os versos. Ao contrário da energia permanentemente solar imposta à imagem 
dos desbundados, eles pareciam agir entre aquilo que Oswald de Andrade chamou de “uma consciência 
participante” e “uma rítmica religiosa”. Eles agiam “contra todos os importadores de consciência 
enlatada”, buscando “a existência palpável da vida”, como também escreve Oswald no seu “Manifesto 
Antropófago”. Essas expressões servem para pensarmos o desbundado para além do lugar comum. 
O desbunde estava intimamente relacionado à ação performativa em seu instante-já, a um jeito de 
corpo: de Caetano Veloso interpretando “Tenho ciúmes de tudo” na TV a Maria Alcina interpretando 
“Fio Maravilha” no Macanãzinho. Passando pelos amalgamas de gênero e sexo dos Dzi Croquettes e 
dos Secos e Molhados. No Brasil, desbundar é resistir, é engendrar gestos artísticos antiprovincianos e 
lutar contra a mentalidade conservadora e domesticadora dos corpos. O desbundado faz do desbunde 
a crítica: a crítica como resistência, a resistência como desvio, o desvio como enfrentamento. A partir 
dessas premissas gerais, esse trabalho busca reconhecer gestos de desbunde, de dessacralização, de 
transformação do exótico em óbvio, do tabu em totem na canção brasileira contemporânea. Da “bicha, 
preta e pobre” Liniker ao “rapper gay” Rico Dasalam; da imagem do índio tecnizado em Jaloo ao 
empoderamento – “do gueto ao luxo / do luxo ao gueto” – de Karol Conká. 
Palavra-chave 1: desbunde 
Palavra-chave 2: corpo 
Palavra-chave 3: canção 
Palavra-chave 4: contemporâneo
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Poesia Contemporânea: Reconfigurações Do Sensível No 
Brasil E Na América Latina

Coordenadores: 
Gustavo Silveira Ribeiro (Universidade Federal De Minas Gerais) 
Tiago Guilherme Pinheiro (Universidade Estadual De Campinas) 
Nicola Gavioli (Florida International University)

RESUMO: Ainda relativamente pouco estudadas, as relações que a poesia contemporânea do Brasil 

mantém com aquela que vem sendo escrita, no presente, no vasto e variado horizonte da América 

Latina, têm se revelado um dos seus aspectos mais interessantes e originais, uma rede intrincada 

de vasos comunicantes que têm marcado decisivamente o plano das leituras, as trocas afetivas 

e os projetos editorias da cena poética dos nossos dias. Chama a atenção também o modo como 

em muitos dos principais autores e poéticas que aí dialogam uma série de problemas comuns se 

coloca, dando ensejo à reflexão e ao trabalho crítico de natureza comparativa. Entendida como um 

campo de criação ao mesmo tempo específico e multitudinário, a poesia contemporânea desse novo 

território literário pode ser lida - historicamente e de modo especial no presente - como um espaço 

de passagens e traduções, de deslocamentos e negociações entre línguas e linguagens distintas, entre 

culturas, políticas e formas de vida; um tecido denso de relações que estão sempre em movimento 

e que, por isso mesmo, permitem pensar a transformação e o novo, o impensado e aquilo que ainda 

apenas está, no plano mesmo do pensamento, latente ou não configurado. Se se considerar também 

que a poesia, enquanto código e potência particular, pode ser compreendida como um intervalo, um 

entrelugar situado entre a paisagem e a consciência, isto é, configurado dupla e ambiguamente entre 

o som e o sentido, entre o impulso e a razão, seria produtivo pensar que ela, a poesia, permite ao 

mesmo tempo captar, de modo fantasmático e fugidio, as tensões e tremores (éticos, estéticos, sociais) 

mais recônditos da sua época, ao mesmo tempo em que é capaz de receber do passado mais remoto 

práticas, formas e estímulos que a fecunde e desloque, muitas vezes tornando-a anacrônica, atada 

não só ao seu tempo mais igualmente a muitos outros, por mais distantes que eles estejam. É nesse 

sentido que se deve entender a poesia como a operadora de uma gramática dos afetos, instância capaz 

de recolher e assimilar os desejos e temores do presente, transformando aquilo que é apenas sopro 

-aspiração informe e ainda não pronunciada - em palavra, em pequenas peças arquiváveis e móveis. 

Movendo-se assim entre o arcaico e o presente, a poesia contemporânea do Brasil e da América Latina 

tem sido capaz de absorver e problematizar os novos suportes (que, cada dia com mais intensidade, 

questionam os espaços tradicionais de escrita e difusão do material poético), do mesmo modo que 

mostra-se interessada e capaz de acolher a performance e as renovadas formas da poesia sonora. 

Ainda, é preciso lembrar do papel que vêm jogando nesse contexto as pesquisas e traduções de 

canções indígenas e tradicionais, sons e imagens que infiltram-se no universo da criação do presente 

de modo a expandi-lo e transtorná-lo. Diante desse quadro vário e em transformação permanente, 

é interessante propor a hipótese de que a poesia têm respondido a um quadro mais amplo de 

modificações profundas no campo da linguagem, das formas de vida e das contradições e possibilidade 

do corpo social. As modificações que tem sido possível notar no texto poético parecem repercutir (sem 

necessariamente representar, pois não se trata aqui de registro documental) três grandes questões 

que em nossa época se impõem à cultura de modo incontornável, ainda que não hegemônico: a) o 

sentido de urgência e o risco da catástrofe trazidos à tona pelo antropoceno, uma novo período para a 

vida do e no planeta segundo o qual tudo o que se conhece está ameaçado de cancelamento e extinção 

devido a mudanças profundas nas condições climáticas da terra; b) as mudanças nas noções e formas 

de vida, ocasionadas pelos experimentos científicos muito sofisticados, bem como pela possibilidade 

crescente da manipulação genética e suas consequências ainda imprevisíveis; c) a multiplicação dos 

dispositivos tecnológicos, que a um só tempo ampliam a capacidade e a velocidade da comunicação 

e do trabalho, bem como cerceiam a liberdade e o anonimato ao servir de suporte para o controle 

quase total sobre indivíduos e comunidades inteiras. Como se vê, está-se diante a uma verdadeira 

reorganização geral do campo do sensível, à qual a poesia brasileira e latino-americana tem procurado 

responder criticamente, bem como oferecer alternativas para o pensamento e para a própria vida, 

constituindo-se, muitas vezes, como possibilidade distinta para o convívio comunitário, a ação política 

e a experiência estética. É objetivo deste simpósio reunir os pesquisadores interessados em refletir 

sobre o papel da poesia contemporânea diante dessas novas formas do sensível, seja a partir da leitura 

de obras e autores individuais, seja a partir de panoramas e leituras comparativas que possam colocar 

a descoberto as questões que a cena do presente guarda e constrói.

PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Contemporâneo; Crítica; Transdisciplinaridade.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [O RETORNO DO REAL] COORDENAÇÃO: GUSTAVO SILVEIRA RIBEIRO

Aulus Mandagará Martins (UFPEL) Três disparos em Sarajevo: poesia, fotografia e violência em 
Claudia Roquette-Pinto

Evocando as indagações de Giorgio Agamben (O que é o contemporâneo?) acerca da 
contemporaneidade (“De quem e do que somos contemporâneos? E antes de tudo: o que significa 
ser contemporâneos?”), interessa-nos perguntar o que torna contemporânea a poesia brasileira 
produzida na atualidade. O problema que se coloca não é o de estipular os limites cronológicos do 
contemporâneo, já que, ainda pensando com o filósofo italiano, esse não se restringe ao “tempo 
presente” ou ao “agora”, mas se define por uma específica relação do sujeito com o tempo presente, 
de modo a perceber nele suas “obscuridades” (2009). Nesse sentido, esta comunicação visa a 
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discutir as marcas da contemporaneidade da poesia de Claudia Roquette-Pinto, em seu livro mais 
recente, Margem de manobra (2005). Alguns desses traços indicam uma “desconcertante guinada 
de trajetória”, na percepção de Paulo Henriques Britto, sobretudo pelo tema da violência, que 
aparece em alguns poemas, como no famoso “Sítio”. Desse modo, a poesia de Claudia Roquette-
Pinto configuraria a expressão de uma determinada experiência urbana pautada pela violência — 
aspecto que, salvo engano, não é tão evidente assim na poesia brasileira contemporânea. Além dessa 
temática, sua poesia articula um forte apelo à narratividade e à visualidade. Um nítido exemplo 
dessas articulações temáticas e textuais pode ser encontrado “Em Sarajevo”, poema que parece não 
ter recebido da crítica a devida atenção. Nos dezoito versos desse poema, o eu lírico contempla 
fotos do conflito bélico de que Sarajevo foi palco. Uma vez que as fotos a que o eu lírico se refere 
não integram o volume em que o poema é publicado, o que temos é a “tradução” em linguagem 
verbal das fotografias, quer dizer, lemos o que o eu lírico vê nas fotos, e não as fotos em si, ou, por 
outras palavras, sua interpretação ou leitura das imagens. Entretanto, muito mais do que uma mera 
descrição ou explicação dessas imagens, o eu lírico, na tematização do evento traumático, incorpora 
elementos da linguagem fotográfica, configurando, desse modo, um interessante entrecruzamento 
de poéticas visuais e verbais. É a partir desse entre-lugar que pretendemos analisar o poema “Em 
Sarajevo”, destacando tanto os desdobramentos formais da articulação da poesia com a fotografia 
quanto seus aspectos éticos e políticos. Nesse ponto, com o apoio nas reflexões sobre a fotografia de 
Benjamin (“Pequena história da fotografia”), Barthes (A câmara clara) e Sontag (Sobre fotografia; 
Diante da dor dos outros), verificaremos de que modo essa articulação se opera na textualidade do 
poema e, ainda, quais as implicações ideológicas, éticas e políticas das imagens de episódio violentos 
na sociedade contemporânea, já saturada de imagens, que tanto impactam o espectador quanto 
anestesiam sua sensibilidade para o sofrimento do outro. 
Palavra-chave 1: Poesia brasileira contemporânea 
Palavra-chave 2:  fotografia 
Palavra-chave 3:  violência 
Palavra-chave 4: Claudia Roquette-Pinto

Renan Nuernberger (USP) O signo espesso (na poesia de Tarso de Melo) 

Em nossa comunicação, apresentaremos uma leitura horizontal da obra de Tarso de Melo, 
recentemente reunida no volume Poemas 1999-2014, a fim de demonstrar sua crescente abertura 
à “referencialidade concreta” e as implicações formais dessa abertura. Se os poemas do livro de 
estreia, A lapso, caracterizam-se por certa exposição lacunar das imagens, configuradas por meio de 
versos visualmente curtos e de uma aparente fragmentação sintática – a qual, embora possa causar 
estranhamento à primeira vista, resolve-se na leitura completa do poema –, podemos perceber 
que, nos trabalhos mais recentes do autor, há uma maior explicitação das imagens, constituídas 
a partir de acontecimentos sócio-políticos amplamente noticiados (casos de violência policial, 
por exemplo), resultando num alargamento do verso e numa maior fluidez sintática. É como se a 
forma lacunar, tão cultivada por jovens poetas brasileiros na virada do século XX para o XXI, tivesse 
esgotado suas possibilidades de configuração na poética de Tarso de Melo e não pudesse, assim, 
formalizar mais sua experiência presente. Nossa hipótese, por isso mesmo, não é simplesmente a 
de que o poeta esteja diante de um novo material, que exigiria, por si, uma nova forma. Obviamente, 
as mudanças no tecido social brasileiro nesta década de 2010 e a reavivada politização (e suas 
enormes implicações), impulsionada por essas mudanças, não podem ser ignoradas pois, sem 

dúvida, redefiniram a postura estética e ética de muitos artistas brasileiros, os quais têm se 
posicionado publicamente das mais variadas maneiras dentro do atual panorama político. No caso 
de Tarso de Melo, parece-nos que essa nova postura é também o ponto no qual desemboca uma 
pesquisa metalinguística, que perpassa seus livros anteriores – Carbono, Planos de fuga, Lugar 
algum, Exames de rotina e Caderno inquieto –, cujo escopo poderia ser resumido como o esforço de 
dar, na tessitura do poema, maior espessura ao signo, o que realçaria tanto o significante quanto o 
significado. Essa espessura, e sua dupla face, seria evidenciada nos próprios títulos dos livros: da 
elipse de A lapso, que sintetiza a poética lacunar, ao Caderno inquieto, como imagem de uma poética 
que, consciente de sua precariedade e/ou perecimento (o “caderno”, afinal, pode ser entendido 
como o espaço da anotação ou do esboço), pretende enfrentar seu próprio tempo. Por fim, 
tentaremos demonstrar que, embora apareça de maneira bastante específica na poesia de Tarso 
de Melo, essa maior abertura à “referencialidade concreta” – e sua tensão com a forma lacunar, 
que tende à “rarefação referencial” – talvez seja uma tendência mais ampla na poesia brasileira 
contemporânea (como sugere Iumna Maria Simon), desenhando por sua vez um vetor de leitura 
que poderia ser útil para a análise da obra de outros poetas. 
Palavra-chave 1: poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: referencialidade concreta 
Palavra-chave 3: Tarso de Melo

Rafael Zacca (PUC-Rio) 4 poemas contemporâneos atravessam a rua sem cuidado ou distração 
como atitude heroica na grande cidade

A vida produtiva e o deslocamento complexo na intrincada rede das cidades engendraram 
novos modos perceptivos na população europeia no auge do capitalismo. O surgimento das 
metrópoles marca uma espécie de trauma coletivo, a partir do qual se desenvolvem uma série de 
comportamentos defensivos nas gentes - na capacidade dupla de atenção e de dispersão - com 
relação à cidade (Jonathan Crary, Suspensões da percepção). A partir de uma crítica de quatro 
poemas contemporâneos (“É preciso aprender a ficar submerso” de Alberto Pucheu, “Graça” 
de Eucanaã Ferraz, “Lixeiros” de Heyk Pimenta, e um poema sem título de Liv Lagerblad), essa 
comunicação procurará apresentar os diferentes modos pelos quais a distração se estrutura 
como forma interna (o que no jovem Walter Benjamin era denominado “poetificado”). Uma vez 
estabelecida como forma interna, como um modo de fazer do poema, a distração passa a interferir 
(em cada poema de uma maneira diferente) mais diretamente no que Jacques Rancièré chamou de 
“partilha do sensível”, um conceito que evidencia certa dimensão estética da política, cuja chave de 
acesso residiria nos diferentes modos de fazer e usar partilhados na produção e recepção de obras 
(o tom pedagógico - consigo e com o outro - do poema de Pucheu expõe essa atitude na imagem dos 
possíveis submersos). A atitude heroica surgiu nos primeiros poemas da humanidade como aquela 
capaz de dobrar os perigos oferecidos por forças obscuras, traduzidas nas forças míticas de seres 
que ultrapassavam de longe a força humana (Adorno e Horkheimer tipificaram essa oposição na 
sua caracterização da atitude heroica em Odisseu, na Dialética do esclarecimento). Hoje, as forças 
obscuras do mercado e dos nódulos urbanos, que se comportam como uma espécie de segunda 
natureza, oferecem perigos similares àquelas forças, como o provam as guerras internacionais e 
civis, as crises econômicas e a insuficiência dos sistemas democráticos que sofrem golpes sucessivos 
pelas classes dominantes (como o cenário de guerra no rosto de Graça, amada pelo poema de 
Ferraz). Tal cenário mítico de “desastres naturais” se acumulou condensado ao longo dos últimos 
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anos em nosso país (a poesia de Heyk Pimenta é um secreto testemunho dos desamparados), o que 
favorece o surgimento de um outro tipo heroico, que nasce, do fracasso e da impotência, para uma 
potência ainda por vir. Se não podemos falar em heróis propriamente modernos, podemos falar 
em algumas atitudes heroicas, em que a chance de interrupção do tempo das catástrofes lampeje 
para a humanidade como redenção possível (como parecia ser o sonho de Baudelaire, segundo 
Walter Benjamin, e em alguns suicidas modernos). Se a emergência dos perigos metropolitanos e a 
disciplina do capital engendram sujeitos capazes de certa atenção dispersiva que devem se habituar 
a dobrar o perigo para usar a cidade (em uma visada utilitária do espaço urbano), a distração 
resplandece simultaneamente como um campo de possibilidades e como uma interrupção da 
normatividade (onde o amor pode surgir insuspeito do coração minúsculo de um pequeno animal à 
beira da morte, como no poema de Lagerblad). 
Palavra-chave 1: distração 
Palavra-chave  2: atitude heróica 
Palavra-chave 3: metrópole 
Palavra-chave 4: poesia contemporânea

Luciano Ramos Mendes (UFSC) De um outro mundo: poéticas imigrantes na América Latina

A vida produtiva e o deslocamento complexo na intrincada rede das cidades engendraram 
novos modos perceptivos na população europeia no auge do capitalismo. O surgimento das 
metrópoles marca uma espécie de trauma coletivo, a partir do qual se desenvolvem uma série de 
comportamentos defensivos nas gentes - na capacidade dupla de atenção e de dispersão - com 
relação à cidade (Jonathan Crary, Suspensões da percepção). A partir de uma crítica de quatro 
poemas contemporâneos (“É preciso aprender a ficar submerso” de Alberto Pucheu, “Graça” 
de Eucanaã Ferraz, “Lixeiros” de Heyk Pimenta, e um poema sem título de Liv Lagerblad), essa 
comunicação procurará apresentar os diferentes modos pelos quais a distração se estrutura 
como forma interna (o que no jovem Walter Benjamin era denominado “poetificado”). Uma vez 
estabelecida como forma interna, como um modo de fazer do poema, a distração passa a interferir 
(em cada poema de uma maneira diferente) mais diretamente no que Jacques Rancièré chamou de 
“partilha do sensível”, um conceito que evidencia certa dimensão estética da política, cuja chave 
de acesso residiria nos diferentes modos de fazer e usar partilhados na produção e recepção de 
obras (o tom pedagógico - consigo e com o outro - do poema de Pucheu expõe essa atitude na 
imagem dos possíveis submersos). A atitude heroica surgiu nos primeiros poemas da humanidade 
como aquela capaz de dobrar os perigos oferecidos por forças obscuras, traduzidas nas forças 
míticas de seres que ultrapassavam de longe a força humana (Adorno e Horkheimer tipificaram 
essa oposição na sua caracterização da atitude heroica em Odisseu, na Dialética do esclarecimento). 
Hoje, as forças obscuras do mercado e dos nódulos urbanos, que se comportam como uma espécie 
de segunda natureza, oferecem perigos similares àquelas forças, como o provam as guerras 
internacionais e civis, as crises econômicas e a insuficiência dos sistemas democráticos que sofrem 
golpes sucessivos pelas classes dominantes (como o cenário de guerra no rosto de Graça, amada 
pelo poema de Ferraz). Tal cenário mítico de “desastres naturais” se acumulou condensado ao 
longo dos últimos anos em nosso país (a poesia de Heyk Pimenta é um secreto testemunho dos 
desamparados), o que favorece o surgimento de um outro tipo heroico, que nasce, do fracasso e 
da impotência, para uma potência ainda por vir. Se não podemos falar em heróis propriamente 
modernos, podemos falar em algumas atitudes heroicas, em que a chance de interrupção do tempo 

das catástrofes lampeje para a humanidade como redenção possível (como parecia ser o sonho 
de Baudelaire, segundo Walter Benjamin, e em alguns suicidas modernos). Se a emergência dos 
perigos metropolitanos e a disciplina do capital engendram sujeitos capazes de certa atenção 
dispersiva que devem se habituar a dobrar o perigo para usar a cidade (em uma visada utilitária 
do espaço urbano), a distração resplandece simultaneamente como um campo de possibilidades 
e como uma interrupção da normatividade (onde o amor pode surgir insuspeito do coração 
minúsculo de um pequeno animal à beira da morte, como no poema de Lagerblad). 
Palavra-chave 1: distração 
Palavra-chave  2: atitude heróica 
Palavra-chave 3: metrópole 
Palavra-chave 4: poesia contemporânea

Nicola Gavioli (FIU) Eclipse e despedida: representações da doença de Alzheimer na cultura 
brasileira contemporânea 

“Não entres docilmente nessa noite serena,/porque a velhice deveria arder e delirar no termo 
do dia;/ odeia, odeia a luz que começa a morrer.” Estes célebres versos de Dylan Thomas–
aqui propostos na tradução de Fernando Guimarães–tornaram-se uma referência dos estudos 
contemporâneos sobre literatura, doença e melancolia a par de A morte de Ivan Illich de Tolstoj. 
Dylan Thomas não explicita para nos o nome da doença do pai, nem poderíamos designar a 
estranha enfermidade de que sofre o juiz Illich. Em literatura, a representação da morte, em 
muitos casos, prescindiu da descrição exata de uma patologia. Frequentemente, assistimos 
e lemos a morte tout court, evento sem adjetivos e sem etiologia. Quiçá um aspeto normal, 
considerando que o ponto de vista é frequentemente o de um filho poeta que se despede de 
seus pais. A dimensão memorial (se pense na “Carta a mi madre” do exilado argentino Juan 
Gelman), regressiva e quase-sacral (“Supplica a mia madre” de Pier Paolo Pasolini), filosófica 
e política (“Coplas por la muerte de su padre” de Jorge Manrique) são os aspetos privilegiados 
dessa despedida, o que vale a pena testemunhar em versos. Nas literaturas lusófonas a descrição 
da doença corporal e mental sempre se apresentou como forte núcleo de meditação e de 
rearticulação verbal (fato também devido ao número significativo de escritores que exerceram 
também a profissão médica quer em Portugal quer no Brasil) como demonstra, por exemplo, 
a bela antologia organizada por Clara Rocha A caneta que escreve e a que prescreve (Verbo, 
2012). Uma área de pesquisa já muito avançada nos países anglófonos–mas ainda incipiente no 
Brasil–se ocupa do estudo das relações entre medicina, literatura, e filmes. A cultura brasileira 
contemporânea parece oferecer um terreno fértil para este tipo de abordagem que conjuga 
bioética, estudos da incapacidade e close-reading literário, apresentando um amplo corpus 
de textos que nomeiam diretamente as patologias do corpo e a desestruturação psíquica. 
Nesta comunicação, analisarei um pequeno corpus sobre a doença de Alzheimer por autores 
brasileiros–o livro de poemas Monodrama (2009) de Carlito Azevedo, o memorial O lugar escuro 
(2013) de Heloísa Seixas, e o curta-metragem Clarita (2007) de Thereza Jessouroun–mostrando 
como a vertente crítica dos Disability Studies pode enriquecer a análise de textos colocando novas 
perguntas e novos desafios interpretativos para críticos e leitores. 
Palavra-chave 1: Carlito Azevedo 
Palavra-chave 2: Alzheimer 
Palavra-chave 3: Disability Studies 
Palavra-chave 4: doença
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [A VERTIGEM DA HISTÓRIA: PASSADO E PRESENTE] COORDENAÇÃO: JULIANA 
GONÇALVES BRATFISCH

Aline Magalhães Pinto (PUC-Rio) Olhinhos de gato – reflexividade e autorreferência na obra 
autobiográfica de Cecília Meireles

Partindo da hipótese de que os modos de constituição do ‘eu’ autobiográfico e do ‘eu’ lírico ressoam 
mutuamente intencionalidades conformadoras de uma consciência de si mesmo, nossa proposta será 
a de fazer uma leitura do texto Olhinhos de gato, em que a autora - como educadora, cronistas, poetisa, 
folclorista – retorna poeticamente à infância como período formador da “menina sozinha”. Nessa obra, 
Meireles utiliza recursos metafóricos para representar as pessoas mais próximas (e queridas) como 
a avó (Boquinha de Doce), que a criou e educou, D. Jacinta Garcia Benevides, a negra Pedrina que 
era sua babá (Dentinho de Leite) e a cozinheira Maria Maruca e si mesma (Olhinhos de gato) Dessa 
forma, Cecília Meireles apresenta sua voz em Olhinhos de gato como uma menina vista com ternura 
pela mulher que se tornou. A narrativa de Meireles é fortemente marcada pelo traço memorialista, 
traduzindo metaforicamente as lembranças infantis à luz da compreensão adulta de problemas como a 
finitude, o efêmero, a afeição, a saudade. Nesse sentido, o texto que brinca e se disfarça num tom pueril 
é conduzido por uma serenidade retrospectiva. A narrativa define por meio do personagem Olhinhos 
de Gato a projeção de um eu perene que tem na conexão estabelecida entre o momento presente e 
a memória da infância o ponto de autocentramento. Assim como foi feito com C. Possi, buscaremos 
explorar o potencial metafórico dessa escrita em relação às experiências de silêncio, solidão e perda 
da escritora brasileira. Nesse sentido, procuraremos investigar – do ponto de vista do rendimento 
reflexivo – o impacto dos vários desaparecimentos que marcam a vida da escritora: o pai, os irmãos, a 
mãe, a avó, o primeiro marido, seu posicionamento político, a trajetória intelectual. 
Palavra-chave 1: Cecília Meireles 
Palavra-chave 2: metáfora 
Palavra-chave 3: autobiografia

Roberto Said (UFMG) A mesa de Waly: para ler o que não está escrito

Em suas divertidas aparições públicas, realizadas com inaudita capacidade performática em 
entrevistas, vídeos ou em suas eloquentes leituras, Waly Salomão valia-se sempre, a despeito das 
diferentes circunstâncias que emolduraram sua trajetória artística, de uma intrigante máscara de 
poeta-profeta-delirante, exibindo seu sorriso aberto, sua fala e gestualidade excessivas. A persona 
laboriosamente construída pelo poeta fomentou uma vertente de leitura – sistematizada a partir da 
análise de Antonio Cícero e hoje dominante na fortuna crítica de Waly – cujos argumentos concentram-
se no debate acerca do simulacro, da máscara, da metamorfose e de outras variações concernentes 
à teatralização do sujeito do poema. A despeito da validade incontestável dessa interpretação pela 
via da desconstrução identitária ou justamente por entender que a “falange de máscaras” do poeta 
abre caminhos para se tecer verdades profundas sobre a poética de Waly, bem como para mobilizar 
clichês e estereótipos, sempre à mão quando se trata de estabelecer as linhas de força de uma 
determinada obra, parece-me necessário analisar quais seriam as significações políticas e culturais 
dessa estratégia discursiva engendrada pelo poeta-personagem. Em que medida as aludidas máscaras 
interpelam a cena histórica ou mesmo a tradição poética brasileira? Isto porque entendo que a 
teatralização de Waly, ao conjugar a desinibição um tanto quanto desajeitada diante das câmeras com 
uma presença tumultuária, portadora de um discurso híbrido, composto por diferentes registros e 

amparada em versos certeiros, parece assinalar, para além de toda a mise-en-scène arrebatadora, o 
desconforto da condição do poeta contemporâneo na nação periférica. Vale notar, nessa perspectiva, 
que os dilemas e o conflituoso jogo de vozes decorrentes das transformações em curso no país, no 
período que se estende da luta contra a ditadura aos impasses da sociedade desigual e globalizada 
dos anos de redemocratização, foram tomados por Waly como matéria poética. Desde o livro de 
estreia, Me segura que eu vou dar um troço (1972), redigido no cárcere e lançado nos anos de chumbo 
da ditadura brasileira, Waly engendra uma linguagem experimental que, em diálogo com outros 
universos artísticos, como a fotografia, o cinema e as artes plásticas, aciona “operações polissêmicas” 
cujos significados não se alinhavam ao balizamento ideológico vigente e encetavam um discurso 
provocativo e desconcertante em relação a valores e comportamentos, tecido com inconfundível 
agudeza crítica acerca de seu tempo. Interessa-me, portanto, avaliar a “câmara de ecos” de Waly, em 
que vozes passadas e presentes, “o lido e o vivido”, se fundem a ponto de criar um dito tão instável e 
inacabado quanto a identidade de quem o dizia, movendo-se com os restos da experiência histórica 
e os da tradição, não para recuperar o perdido, mas para reinventá-lo, ressignificá-lo em sua mesa de 
mixagens. 
Palavra-chave 1: Waly Salomão 
Palavra-chave 2: Montagem 
Palavra-chave 3: cultura 
Palavra-chave 4: tradição

Luiz Guilherme Barbosa (UFRJ) A superfície do segredo: a democracia e a metáfora num poema 
de Leonardo Fróes 

A poesia de Leonardo Fróes, ainda que em sua dicção atenta à lição modernista do verso livre (ou 
por isso mesmo), convoca para seus versos as vozes de um homem que, em alguns momentos, parece 
reservar um lugar para o “humano” no avesso das coisas. Os últimos poemas inéditos, publicados em 
2015 na antologia de sua trajetória poética, Trilha, seguem tematizando o cotidiano de um homem 
entre a cidade e o mato que, deparando-se com pequenos acontecimentos (repete-se muito o encontro, 
a troca de olhares entre pessoas ou entre pessoas e animais ou ainda a observação de plantas), faz do 
poema o canto reflexivo por uma democracia por vir, irrealizada. À constância de leituras (embora no 
geral poucas) da obra de Leonardo Fróes que reivindicam a mística e a ecologia como forças originais 
dos poemas, principalmente os ensaios de Eduardo Guerreiro Losso, pode-se complementar a “dicção 
em voz baixa” da voz narradora de um cotidiano urbano mesmo quando no mato atento ao pequeno, 
ao detalhe, ao mínimo espanto. A comunicação, a partir do esboço montado, procura ler o poema “A 
lagoa dos olhares” (Trilha, 2015) como paradigmático da obra de Leonardo Fróes desde o processo de 
redemocratização e a publicação de Assim/Missa (1986). Nele, a troca de olhares fortuita entre duas 
pessoas num ônibus dá ensejo à rarefação da “presença da espécie” e à inversão do nome “humano 
ser” provocada pela experiência da multidão. Com “a democracia em literatura”, tal qual formulada por 
Jacques Rancière (Políticas da escrita, 2005) a partir do realismo romanesco, e a “democracia por vir” 
tal qual lida por Marcos Siscar (“O discurso da crise e a democracia por vir”, 2010), procura-se ler, no 
poema de Leonardo Fróes, uma ideia de democracia que se elabora pelo recuo à polêmica, ao poema 
que polemiza os significantes ou significantes e significados, e afirma a voz baixa, lenta (em frases mais 
longas que curtas, versos mais longos que curtos) e andarilha. O “fantasma de voz” que o romance 
realista teria produzido como modo de restituir “o estatuto da letra abandonada” (cf. Rancière, 1995) 
ecoa possivelmente a caça aos mosquitos que o poema “A poesia e a matança dos mosquitos” institui 
como modo de inscrever os insetos, seus cadáveres, confundindo-se, nas letras do poema de Fróes. 
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A “injunção” com a qual o poeta responde à crise e se insere no mercado “de modo a denunciar seus 
efeitos de censura” (cf. Siscar, 2010) aponta para uma revalorização da metáfora e de seu segredo para 
a poesia. A “lagoa dos olhares” aparece como metáfora cuja superfície produz o encontro entre duas 
pessoas: no poema, as metáforas são o território em que lê a senha secreta da experiência. A superfície 
do segredo é, na obra de Leonardo Fróes, um nome para a democracia. 
Palavra-chave 1: Leonardo Fróes 
Palavra-chave 2: democracia 
Palavra-chave 3: metáfora

Rafael Lovisi (UFMG) Do virtual ao atual: a fábrica do poema

Na tentativa de se traçar uma escrita focada nas relações transversais entre poesia e filosofia, 
isto é, detida nas possibilidades de contaminação e suplementação entre as mesmas, propõe-se 
no presente texto a criação de uma zona de vizinhança entre o plano verbivocovisual da “Fábrica 
do poema” (1994), poema do escritor baiano Waly Salomão, e o par conceitual atual-virtual, 
reelaborado e desdobrado pelo filósofo Gilles Deleuze ao longo de sua obra. Com efeito, pretende-
se romper as fronteiras amiúde erigidas entre o pensamento filosófico e o poético, no intuito de 
assinalar ressonâncias e dissonâncias entre conceitos, imagens e dicções, além de amplificar as 
questões levantadas por estas. Neste sentido, leva-se adiante certa ambição da poética de Waly, 
aquele que se declarava um “campo aberto” aos saberes e linguagens advindas dos mais variados 
cantos, um “amalgâmico filho das fusões”, “câmara de ecos” de uma gama de referências artísticas e 
teóricas. Em sua “Fábrica”, dá-se a ler o descompasso entre o texto que se sonha compor e a matéria 
escrita ainda por vir, ainda separada do gesto. A ânsia por atualizar um plano virtual luminoso no 
qual as palavras se conectam e são cimentadas linhas após linha, talhadas pelo artífice que se tornou 
“perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras”, é contraposta ao corpo lírico que resta inerte, 
à página que espera. É assim que a usina poética de W.S nos coloca em contato com a multiplicidade 
enquanto agenciadora do ato de composição, na medida em que a dupla face de seus elementos, 
uma atual e a outra virtual, é revelada pelo relato da voz que cria. A cada sucessivo sono figurado no 
poema em pauta, o estado de vigília rodeia-se de névoas sempre renovadas de virtualidades, cosmo 
do sonho que não cessa de emitir novas imagens que reagem sobre o corpo daquele que enuncia, que 
por certa duração permanece com “os ouvidos moucos” e “os olhos chumbados” diante do múltiplo 
que o atravessa. O desenrolar deste processo, que permite a distinção entre o que é virtual e o que é 
atual, corresponde aos cortes cravados pelo tempo, quando este segue diferenciando-se de acordo 
com dois caminhos, a saber, um que preserva o passado e outro que faz o presente transcorrer, 
sonhar e acordar, revezamento reiterado ao longo dos versos. O presente que passa em nós e diante 
de nós é que define o atual, enquanto o virtual aparece, por sua vez, em um tempo menor do que o 
mínimo de movimento apreensível por nossos sentidos, mas que persiste. Na engrenagem poemática 
composta pelo atual e virtual avulta-se ainda a presença de outrem, ou seja, uma instância que 
faz com que ao redor de cada coisa que se perceba, ou de cada ideia que se pense, organize-se um 
mundo à margem, um fundo do qual outras coisas e outras ideias podem surgir a partir da transição 
dos virtuais aos atuais, ou da passagem tênue do sonhar ao acordar. 
Palavra-chave 1: Gilles Deleuze 
Palavra-chave 2: Waly Salomão 
Palavra-chave 3: atual-virtual 
Palavra-chave 4: A fábrica do poema

Érica Alves Rossi (UFMS -Três Lagoas) A construção metafórica em Micheliny Verunschk: uma 
leitura de suas imagens

O trabalho faz uma análise dos poemas “Face” e “A bicicleta”, presentes no livro Geografia íntima 
do deserto (2003), da pernambucana Micheliny Verunschk. Amante confessa da poética cabralina 
e adepta de uma linguagem precisa com alto teor imagético, Verunschk vem se destacando no 
cenário da poesia brasileira contemporânea. Buscou-se investigar seu processo construtivo, em 
especial seu estilo de construção metafórica, estabelecendo um diálogo com concepções modernas 
de poesia destacadas na crítica e na poética de alguns autores, como Roland Barthes (2000). Ainda 
que se anuncie como uma obra que se envereda pela intimidade, ela não se dá por meio de um 
lirismo exacerbado. “Uma poesia íntima, mas do deserto, e não do ou da poeta como subjetividade 
que venha se escancarar diante do leitor por uma linguagem de desafogo desabrido” (BARBOSA, 
2003, p. 14). Barbosa encontra nas produções da pernambucana proximidade com certa tradição 
literária, preocupada em explorar os preceitos da linguagem, revivendo a capacidade instauradora 
da poesia de nomear. Sua análise dialoga com a própria concepção de metáfora, corroborando para 
enxergar na escrita da autora sua intrincada relação com um fazer poético que busca nas imagens 
e no resgate da função da arte sua literatura. “Face” dialoga com poemas de inclinação metapoética 
de dois grandes ícones da poesia brasileira moderna, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral 
de Melo Neto, apresentando ao leitor seu deserto. É a essa composição que nos reportaremos para 
entender melhor a proposta do livro, que quer nos apresentar sua “geografia íntima”. O poema 
quer-se instrutivo, como a explicar os procedimentos do poeta ao enveredar-se pela matéria de 
sua poesia. O terreno árido, de trato dificultoso, é aqui ressaltado. O poeta não está alheio a ele: 
imagens sensoriais nos remetem à experiência árdua com o deserto, poesia que não se derrama em 
lirismos, mas que ganha tom visceral. Metáforas desconcertantes e inovadoras são mais evidentes 
no poema “A bicicleta”, que não se traduzem por ideias precisas. O poder sugestivo das palavras e 
das imagens que elas constroem é o cerne do poema. Temos que embarcar, com a poeta, em uma 
aventura possível de significação. Fábio Cavalcante de Andrade (2008) analisa o poema em questão 
e afirma que se tem aí a construção de uma metáfora absoluta, que se caracteriza por um fluxo 
contínuo capaz de espalhar-se por todo o poema, transformando o texto numa estrutura metafórica 
global. Filiando Micheliny Verunschk a um grupo de poetas ditos herméticos, Andrade busca, na 
essência dessa tendência, a explicação para a surpresa que o poema nos desperta. O deserto, assim, 
novamente aqui se apresenta, e mais do que apenas cenário às imagens, é elemento constitutivo 
dessa figura emblemática que é a bicicleta. No referido poema, Verunschk traz ao texto a tradição 
clássica da literatura, ressignificando figuras como a sereia e a esfinge para eleger como objeto a 
própria palavra poética, ao mesmo tempo em que as aproxima da sua atual e banal figura da bicicleta 
enterrada no deserto, espaço inóspito em que sua palavra poética desabrocha. 
Palavra-chave 1: Micheliny Verunschk 
Palavra-chave 2: Poesia 
Palavra-chave 3: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 4: Metáfora

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [POESIA, NÃO-POESIA E ALÉM] COORDENAÇÃO: TIAGO GUILHERME PINHEIRO
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Gustavo Silveira Ribeiro (UFMG) Os (des)limites da poesia: expansão e passagem no Brasil 
contemporâneo

A partir das investigações teóricas muito diferentes entre si, mas convergentes em certos pontos-
chave, de Jacques Derrida (“La loi du genre”), Jean-Luc Nancy (“Resistance de la poesie”), Josefina 
Ludmer (“Literaturas posautónomas”), Jean Marie Gleize (“Sorties”) e Marcos Siscar (Poesia e crise), 
pretendo observar como parte significativa da poesia (e da mais interessante reflexão sobre poesia) 
contemporânea no Brasil têm sido feita fora dos marcos tradicionais da teoria dos gêneros e das 
discussões sobre a forma poética estanque, aqueles consagrados pela cultura moderna e pelas sempre 
renovadas possibilidades conceituais do problema da autonomia do texto literário. Mesclada a outras 
linguagens, códigos e possibilidades artísticas, a poesia vem apostando num paradoxal afastamento 
de si, buscando os seus próprios limites e condições em outras texturas e novos espaços de atuação, 
todos eles distantes dos que originalmente a ela estiveram associados, migrando, desse modo, para 
formas híbridas e intervalares como o ensaio (e outras formas discursivas da prosa) ou mesmo 
escapando para fora do livro e da voz, seus nichos históricos, ao alojar-se em lugares distintos e às 
vezes inesperados. Ora habitando os muros e superfícies arquitetônicas das grandes metrópoles 
(conforme dá a ver o trabalho crítico e criativo de Alberto Pucheu e Eduardo Sterzi, por exemplo, ou 
a práxis poética de novos e – até aqui – anônimos criadores, que espalham pixos, lambe-lambes e 
outros modos de inscrição no espaço), ora nas telas e gravuras e objetos de artistas plásticos como 
José Leonilson, Arthur Bispo do Rosário, Nuno Ramos e Leila Danziger, entre tantos outros, cujos 
trabalhos incorporam e transtornam a palavra escrita, transformando-a sempre, e a cada vez de modos 
distintos, em poesia-imagem (o que não é o mesmo que poesia visual). Colocadas as coisas nesses 
termos, destaco que serão três os autores que aqui figuram como objetos da breve análise que vai 
proposta nesta comunicação – que é, como se pode ver, parte de um projeto acadêmico mais amplo, 
que agora apenas começa: os já citados Alberto Pucheu e seus mais recentes livros Mais cotidiano 
que o cotidiano (2013) e Apoesia contemporânea (2014), dos quais se destacarão, respectivamente, 
o poema “Anotações de turismo e lazer” e o texto crítico “Apoesia contemporânea”; José Leonilson, 
com a tela Todos os rios (1988), síntese, em certo sentido, de muitos procedimentos e temas do autor; 
e Leila Danziger, de cuja série Entre céu e ruínas (1989-1994) retiro algumas imagens para pensar a 
sobredeterminação e o sentido da letra e do fragmento textual em seu belo e hermético trabalho. 
Palavra-chave 1: poesia brasileira contemporânea 
Palavra-chave 2: pós-autonomia 
Palavra-chave 3: Alberto Pucheu 
Palavra-chave 4: Leila Danziger

Juliana Gonçalves Bratfisch (UNICAMP) Será que a poesia brasileira contemporânea realmente 
prepara o terreno para abandonar o corpo da poesia, apesar de seus afetos? 

Críticos contemporâneos tais como Marcos Siscar, Masé Lemos e Marcelo Jacques Moraes, leitores 
ávidos da tradição poética francesa, evocam saídas para a poesia contemporânea, ainda que 
problematizando cada um a seu modo a questão. O termo saídas não aparece aqui de modo fortuito: 
faço referência ao livro publicado em 2009 pelo crítico e poeta francês Jean-Marie Gleize e às questões 
por ele propostas no que concerne uma atual urgência de nudez e literalidade na poesia, remetendo a 
um discurso poético que se volta contra si mesmo ao questionar a poesia como tradição e instituição 
propondo dispositivos que buscam atuar em seus limites. No Brasil – assim como na América Latina – a 
questão encontra pontos de contato, ainda que se manifeste em contexto diverso. Através da análise do 

poema “Ordem alfabética” de Marília Garcia, poema homenagem à Ana Cristina César presente em um 
teste de resistores, assim como do vídeo-performance que dele resulta, “a garota de belfast ordena a 
teus pés alfabeticamente”, buscarei aqui estender a questão dos limites da poesia para o contexto atual 
da poesia brasileira, sem deixar de reconhecer os conflitos que permeiam as escolhas afetivas e as 
novas políticas de canonização. 
Palavra-chave 1: Marília Garcia 
Palavra-chave 2: Jean-Marie Gleize 
Palavra-chave 3: literalismo 
Palavra-chave 4: pós-poesia

Masé Lemos (UNIRIO) Composto de objetos litigiosos

A comunicação pretende articular uma nova visada de leitura de dois livros recentemente publicados 
pela Luna Parque edições intitulados Designação provisória e Gabinetes de curiosidades. O interesse 
será pensar estes livros a partir do que Jean-Marie Gleize chamou de “composto de objetos litigiosos”, 
visto que cada livro contém poemas de dois poetas diferentes, existindo uma dupla assinatura, dois 
livros distintos, mas em um só livro. Este tipo de composição enseja, então, uma nova maneira de 
leitura, a partir da comparação que ressalta o que é comum, mas ao mesmo tempo distinto. Ou seja, 
o comum só seria possível pelo diálogo entre vozes distintas, a partir daquilo que os separa e por 
isso mesmo os une. Se cada poeta fabrica uma língua própria, o poema entretanto se constitui como 
endereçamento ao outro - poeta e leitor - fazendo assim circular esta dupla, múltiplas vozes. 
Palavra-chave 1: Poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: Leitura 
Palavra-chave 3: Diferença 
Palavra-chave 4: Comunidade

Miguel de Ávila Duarte (UFMG) O pixo e a invenção da escrita: notas sobre poéticas 
contemporâneas de muro, página e tela em Belo Horizonte

Partindo da profecia benjaminiana de que os poetas do futuro, “como nos primórdios, antes 
de mais nada e sobretudo, serão expertos da grafia”, propõe-se seguir as redes que ligam a 
escrita contraditória (mais visual que verbal, ao mesmo tempo comunicativa e secreta, visível e 
escondida) da rua, cujas expressões são o grafite e a pixação, com a obra de autores da novíssima 
geração belorizontina, como Preto Matheus e Felipe Arco, cujo horizonte de publicação perpassa 
igualmente as superfícies urbanas, aquelas do papel e as redes sociais. Em gesto análogo àquele 
que em diversos tempos e lugares resultou em inúmeras invenções e reinvenções da escrita, assim 
como da letra/caractere e de seus múltiplos suportes, a cultura do pixo e do grafite se volta sobre 
a natureza do ato de grafar uma imagem legível e sobre a materialidade dos signos resultantes. 
Escrita ilegal, logo heróica, a um tempo trágica e vã – cujo jornada é enaltecida em verdadeiras 
canções-de-gesta contemporâneas por rappers como Mc Leonel – a pixação se confunde e se 
sobrepõe à “nuvem de letras-gafanhotos que obscurecem o sol da metrópole” de que falava 
Benjamin, justapondo às marcas corporativas as marcas (tags) de crews cujo recurso definidor é a 
disposição corporal ao risco. Síntoma de alguma crise/oportunidade: a cultura dos que enchem a 
cidade de letras tem se encontrado em Belo Horizonte com aquela da cidade letrada da qual falava 
Angel Rama, inclusive no âmbito da mais ensimesmada das suas expressões, a poesia. Cabe assim 
explorar as formas como tem se dado tal encontro, tanto na sua versão apaziguada – como nos 
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poemas que Felipe Arco salpica pela região central de Belo Horizonte ecoando o gesto do mascate 
de poemas da chamada Poesia Marginal e derivações –, quanto na sua dimensão mais radical – 
como no trabalho de Preto Matheus e demais integrantes dos coletivos 4e25 e Editora no qual se 
reinterpreta pela via da escrita de rua a herança da poesia experimental, desintegrando a noção 
mesma de poema em nome de uma poesia expandida. 
Palavra-chave 1: Poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: Escritas urbanas 
Palavra-chave 3: Poesia visual

Glauber Mizumoto Pimentel (UERJ) A palavra dentro e fora de si na poética de Arnaldo Antunes: 
uma leitura de n. d. a. 

O presente trabalho objetiva, sob a luz do propósito crítico da metalinguagem poética, 
considerando a conjugação essencial entre poesia e filosofia, (re)conhecer, investigar, e, assim, 
até certo ponto, esclarecer a dimensão lírica da palavra na poesia de Arnaldo Antunes, em 
especial no livro n.d.a. Sobre esta dimensão lírica, pretende-se, assim, elaborar/desenvolver uma 
reflexão que leve em conta a sua concepção diacrônica - tendo em vista, a acepção comumente 
feita ao conceito de que a poesia lírica é aquela na qual o poeta se expressa, considerando, 
assim, a sua força de expressão poética sob a égide da emoção e do subjetivismo. A partir desta 
perspectiva, devemos aqui re-considerar a dimensão lírica de que o subjetivismo está calcado nas 
exclamações emocionais do ser para daí, então, desenharmos uma reflexão mais filosófica na qual 
os dilemas, os dramas existenciais já são, de certa forma, superados, a configurarem, portanto, 
uma individualidade que não se expressa por intermédio da língua, mas, já e diretamente, na 
e pela lingua(gem). Ao pensar, então, sobre a dimensão lírica da palavra na poesia de Arnaldo 
Antunes, temos aí, inicialmente, algumas questões basilares a serem estudadas com seu devido 
cuidado para que assim possamos tratar do tema proposto. Dentre outras, destaquemos, então: 
como estudar a relação entre lírica e metalinguagem na poesia de Arnaldo? Quais são seus reflexos 
para o desdobramento de sua poética? E o que é linguagem? O que é (isso) poesia? Para tratarmos 
destas perguntas, opta-se, nesse caso, por traçar um painel de referências que será formado por 
três escopos básicos - poético, filosófico, e teórico - que contará com autores como Mallarmé, 
Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Deleuze e Heidegger. Esses grupos de referência nos 
auxiliarão na construção de uma esteira reflexiva para que, assim, possamos tratar da dimensão 
lírica da palavra na poesia de Arnaldo Antunes, tendo, como perspectiva, a linguagem e a poiesis 
como elementos essenciais para tal estudo. Estudar os fundamentos, motivações e relação entre o 
lirismo e a (meta)linguagem na poesia de Arnaldo Antunes, é, portanto, uma maneira de avaliarmos 
e levarmos em conta o papel da sua singularidade e implicações na poesia brasileira e no seu 
contexto sócio-cultural, uma vez que, aqui, a palavra, enquanto refúgio essencial do ser, ou melhor, 
do ser humano, encontra na poesia o seu sentido de ainda (des)velar o real, traçando, assim, um 
horizonte de possibilidades a (de)limitar o que a poiesis tem a dizer, ou, até mesmo, (des)dizer no 
mundo contemporâneo. Com isso, objetiva-se, também, intensificar os estudos acerca da linguagem 
- considerando a relação primordial entre a poesia e filosofia. 
Palavra-chave 1: Linguagem 
Palavra-chave 2: Poesia 
Palavra-chave 3: Metalinguagem 
Palavra-chave 4: Lirismo

QUINTA 22 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [NOVOS MODOS DO SENSÍVEL E DO ESTRANHAMENTO] COORDENAÇÃO: NICOLA 
GAVIOLI

Eduardo Horta Nassif Veras (UNICAMP) Cálculos nos intestinos da prosa: a poesia como corpo 
estranho em Paulo Henriques Britto 

Autor de seis livros de poesia, o ensaísta, tradutor, professor e poeta carioca Paulo Henriques 
Britto (1951-) sempre manteve uma relação ambivalente com o gênero que o consagrou. 
Experimentou, desde o início de sua vida literária, uma predileção pela prosa, que não se 
separava de uma certa antipatia pelo discurso “afetado” da poesia, com a qual só foi se reconciliar 
tardiamente, aos vinte e cinco anos de idade, conforme confessou em depoimento colhido 
por Augusto Massi em Artes e ofícios da poesia (1991). Britto, que “nunca quis ser poeta”, via 
na poesia “algo de enviesado, uma afetação um tanto irritante”. Incomodava-o, sobretudo, “a 
pretensão da poesia de dizer o indizível, de expressar coisas recônditas, espirituais”. Apesar 
disso, acabou “caindo na poesia”, da qual, confessa, “nunca consegui[u] [se] livrar” (Britto, 1991, 
p. 264). O depoimento de Britto nos ajuda a compreender o mecanismo central de sua poética, 
construída a partir da tensão entre as forças de persistência (Britto, 1991, p. 265) e saída da 
poesia. Em sua obra, a poesia persiste como uma força que se “enquist[a] nos intestinos / mais 
íntimos da mais agreste prosa”, como um corpo estranho que não pode ser domado pela razão, 
como algo que interrompe o fluxo do “rio de sentidos retilíneos”. “Cálculos” que invadem as 
entranhas da prosa, a poesia, pensada como discurso do eu, como linguagem difusa do corpo 
e do desejo, persiste como força indomável, como energia selvagem que desafia o controle 
racional da linguagem. Por isso, Britto não hesita em apresentar o eu como uma espécie descrita 
pela “História natural”, isto é, como uma entidade biológica, um exemplar do reino animal. 
Essa representação do eu como corporalidade também se repete quando se trata de definir a 
própria poesia. No poema introdutório de Macau, por exemplo, vemos o poeta identificar no 
discurso poético a mesma essência animal e o mesmo caráter ridículo atribuídos ao eu, outrora 
associado a um “panda desgracioso” (Cf. “História natural”, in: Trovar Claro). O poema, intitulado 
“Biodiversidade”, começa por reconhecer que “Há maneiras mais fáceis de se expor ao ridículo, / 
que não requerem prática, oficina, suor”, e, após definir a poesia fazendo uso de outra metáfora 
animal (“essas palavras bestas estrebuchando inúteis, / cágados com as quatro patas viradas 
pro ar”), termina com a afirmação do discurso poético como “outra forma de vida”, como um 
“ramo alternativo do reino animal”. Esta comunicação pretende analisar as diversas imagens 
que apontam para a ideia da poesia como corpo estranho que se infiltra e persiste no seio de 
uma poética declaradamente racionalista. Tentaremos mostrar que a poesia de Paulo Henriques 
Britto, ao incorporar o fracasso do projeto de purificação da linguagem que está na base da 
tradição antilírica, acaba por afirmar o valor da poesia em sua diferença, isto é, naquilo que ela 
tem de irredutível aos outros discursos. 
Palavra-chave 1: Poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: subjetividade 
Palavra-chave 3: corpo 
Palavra-chave 4: antilirismo
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Tiago Guilherme Pinheiro (UNICAMP) Música ambiente: a transmissão como o desapercebido 
em Walter Gam 

As formas pelas quais a prática poética mobiliza partes e funções do corpo para constituir-se enquanto 
escritura permite que sua história seja lida como uma série de conflitos envolvendo uma fisiologia dos 
sentidos e afetos. Em outras palavras, trata-se de saber como as articulações dos processos perceptivos, 
cognitivos e motores, em diferentes estéticas e contextos, acarretam maneiras distintas de produzir e 
partilhar o sensível. Essa estratégia de leitura possui importância particular na atualidade, na qual os 
procedimentos de manipulação biológica em nível genético, a iminência de uma devastação ecológica e a 
proliferação de próteses tecnológicas na mediação das relações intra e intersubjetivas se impõem como 
parâmetros de mercado e governabilidade democrática, rearticulando e mesmo dissolvendo divisões 
metafísicas como as de cultura e natureza. Proporemos então uma leitura do poeta e artista plástico 
Walter Gam, tendo como foco as formas pelas quais ele se ocupa em reelaborar órgãos de sentido, 
principalmente o visual e o auditivo, como modo de intervenção político-estética. Em Ambiente (2009), 
Gam irá reestruturar a noção de olhar a partir das imagens de aparatos cinematográficos e sonoros, 
tomando-os como próteses externas que operam, não para captar o visível ou o audível, mas para 
destacar a função da transmissão no ato do poema, pontuando um ritmo imagético e sonoro que se dá 
por ruídos de fundo e interstícios entre cenas, como na retícula de um filme cinematográfico, reforçando 
o processo plástico – de interrupção, destruição e remodelagem material – que modulam as interações 
entre o corpo e o sensível. A imagem de aparelhos técnicos em Gam serve a uma espécie de modulação 
e edição do processo de subjetivação e dessubjetivação tanto através do meio sonoro como imagético, 
e mesmo na passagem de um para o outro, como nesse poema da seção “Technicolor”: “Recorre ao/ 
intermediário, a favor/ do apagamento. aplica/ uma lente difusa./ olhava aquilo e partia pra longe/ atrás 
de um impacto/ progressivo/ reverberando/ sem prazo./ o aparato de projeção/ dimensiona/ uma 
espécie de reservatório/ há luz forte nas paredes/ desacelera/ a colagem de lugares hoje/ ficamos por 
aqui sem mais/ explicações” (2009, p. 41). Desse modo, mostraremos como Gam distende cada um dos 
elementos da percepção/comunicação os quais tomamos como conjugados, produzindo seus versos 
como se tratassem da transcrição decupadora de efeitos visuais, sonoros e verbais e de seus suportes 
técnicos. Veremos então como a busca do intervalo (frames) e do ruído de fundo (estática) visa destacar 
a tensão na poesia entre o suporte e a mensagem, entre o material e a força de transmissão por ele não 
absorvido, e como tal estratégia propicia indagações contemporâneas sobre as relações entre estética e 
política, entre arte e comunidade, entre vida e técnica. 
Palavra-chave 1: Poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: Walter Gam 
Palavra-chave 3: órgãos do sentido 
Palavra-chave 4: poesia e imagem

Cristina Henrique da Costa (UNICAMP) A imaginação poética no mundo de hoje 

O cenário histórico do século XXI, ao instaurar formas requintadas de guerra, ao promover e incentivar 
novas figuras de violência, ao aprofundar gritantes injustiças e ao demonstrar tanto o caráter móvel, 
instável, ideológico e ilusório das instituições quanto a eficiência do poder, justifica plenamente que 
a sensibilidade poética se volte para temas históricos. Para os estudos de literatura, as dificuldades 
de lidar com o contemporâneo, entretanto, são muitas: na perspectiva do universo acadêmico, à 
tarefa teórica de ter que se definir como pensamento contemporâneo, acrescenta-se a necessidade 
de definir o campo do contemporâneo onde se leem as marcas, os documentos e as produções que 

constituem provas da existência do contemporâneo. Se, como ensinam a etimologia e os usos habituais 
do próprio termo, a contemporaneidade se reconhece a partir de objetivações históricas localizáveis 
no tempo cósmico (viver na mesma época, estudar os fenômenos de sua época, etc.), parece ser outro 
o sentido adquirido pela palavra hoje. Atendendo, no plano estético, à dupla necessidade de não ser 
o moderno nem o clássico, mas apostando, no plano ontológico, na possibilidade de interpretar-se 
completamente (como contemporâneo), o pensamento do contemporâneo às vezes aprofunda-se em 
um trabalho negativo que desemboca em certo discurso, empirista quanto à definição das categorias 
históricas e estéticas, mas exigente quanto à necessidade de tê-las. Enquanto isso, poetas criam. 
Afinal, qual é a diferença entre estar vivo e com sensibilidade, ou situar-se no presente e dialogar 
com outros no âmbito de certa partilha do sensível, ou ainda pertencer ao contemporâneo? Do nosso 
ponto de vista, não há uma diferença ontológica, mas apenas níveis diversos de uma interpretação de 
si necessariamente incompleta e inacabável. Amparada nas teses de Paul Ricoeur (A metáfora viva e 
Tempo e Narrativa), e em certa medida nas ideias de Bachelard (O ar e os sonhos e A poética do espaço) 
tentaremos propor, no âmbito dos estudos literários, certo modo de lidar com a interpretação do 
lugar da poesia hoje que atenda às exigências da chamada deste simpósio no que tange à “potência 
particular” do poético, e no que toca em especial aquilo que ele tem de “intervalo, entrelugar situado 
entre a paisagem e a consciência, entre o impulso e a razão”. A capacidade poética de captar “as tensões 
e tremores (éticos, estéticos, sociais) mais recônditos da sua época” “ao mesmo tempo em que é 
capaz de receber do passado mais remoto práticas, formas e estímulos” será pensada pelo prisma do 
dinamismo poético que estimula certa dialética da detecção do real pressentido e do aproveitamento 
do real simbolizado. No campo da construção metafórica, falaremos, através de exemplos concretos, 
das relações entre metáfora e referência implicadas na pergunta de Ricoeur (“Sétimo estudo” d’A 
Metáfora viva): “O que o enunciado metafórico diz sobre a realidade?”. No âmbito da interpretação 
histórica da poesia, insistiremos na dialética que separa e une poesia e história: a poesia interpreta a 
história, e o olhar histórico interpreta a poesia. No âmbito da caracterização estética, insistiremos na 
criatividade da imaginação que articula paisagem e consciência, impulso e razão. Diversos exemplos de 
poesia brasileira contemporânea virão nutrir esta reflexão. 
Palavra-chave 1: imaginação poética 
Palavra-chave 2: Ricoeur 
Palavra-chave 3: Bachelard 
Palavra-chave 4: contemporâneo

Susana Busato (UNESP - Rio Preto) A linguagem-corpo da voz na poesia brasileira contemporânea

Perceber na linguagem do poema o corpo do sujeito que fala é compreender as molduras da poesia e a 
performance de seu movimento. Sua voz, nessa perspectiva, é ouvida como linguagem de uma busca, 
de um enfrentamento, de uma viagem. A poesia é lida nesta reflexão como urgência, como um discurso 
que transita, toca, fricciona-se (ficcionaliza-se?) no corpo de outras vozes que ressoam e reverberam 
outros tempos e outros espaços. A experiência performática do discurso poético é o caminho trilhado 
nesta reflexão Sua ficção emerge na poesia por meio dos referentes que protagonizam uma viagem que 
se autonomeia como uma descida aos infernos. Protagoniza-se um sentimento de enfrentamento da 
natureza das coisas, dos níveis de realidade presentes na realidade mesma que é chamada a se impor 
nas referências simbólicas dos objetos,frente aos quais impõe sua voz crítica ao descrever a descida aos 
infernos dessa realidade ficcionalizada da vida. A poesia de A Voz do Ventríloquo (2012), obra premiada 
do poeta Ademir Assunção, com o Prêmio Jabuti de Poesia 2013, é o foco de minha leitura aqui. É nela 
que percebo a ousadia de ironicamente dizer, na abertura do livro, que “poetry is dead” (a poesia está 
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morta), afirmativa que tem orientado parte da crítica da poesia brasileira contemporânea e também da 
crítica de arte neste novo milênio. Perceber as vozes que enunciam o espaço das molduras na poesia 
brasileira contemporânea é procurar distinguir no seu horizonte os roteiros de uma ação performativa. 
Com isso quero dizer que tenho perseguido dentre tantas as que constroem espaços possíveis de 
elocução, nos seus modos de expressar e construir um dizer as coisas, as que de alguma forma se 
posicionam para construir uma ação, uma performance única, que nasce da percepção do mundo e da 
linguagem. A Voz do Ventríloquo é uma voz que ronda e sonda dentre tantas as que de alguma forma 
elucidam ou alucinam o sujeito na sua memória, no seu presente de busca, na sua crítica ao mundo 
dilacerado pelo capitalismo, pela violência da guerra e pela ambição dos homens que detêm o poder. 
Mas há uma utopia no discurso do Ventríloquo, pois cede espaço à Arte para lá mesmo tecer o “o fim / o 
início”. É da força discursiva de uma performance artística que a poesia de Ademir Assunção emerge. Da 
cultura pop dos quadrinhos, da cultura do rock e do blues, à tradição clássica dos gregos e dos menestréis 
da cultura marginal dos anos 70: é desse abismo de resíduos que a poesia de A Voz do Ventríloquo irá 
captar as tensões e as zonas de força das relações éticas e estéticas que formam na sociedade o tecido de 
uma voz que se ergue como um corpo-linguagem a ser visitado e sentido pelo leitor. 
Palavra-chave 1: poesia contemporânea 
Palavra-chave 2: voz 
Palavra-chave 3: corpo 
Palavra-chave 4: Ademir Assunção

Alemar Rena (UFSB) Experiência comum e performance oral como cura e resistência 

A história e as questões mais centrais da literatura, desde a modernidade até os dias atuais, têm sido 
marcadas por uma triplicidade que implica a esfera solitária da escrita e da enunciação, a valorização 
formalista da escritura e da obra impressa (mesmo que não tratemos seu conteúdo como estrutura), 
e a complexa experiência da leitura, frequentemente esquadrinhada pelas pesquisas fenomenológicas 
da recepção. Uma importante instância que parece se perder nesta tríade é aquela da experiência da 
palavra oral performática – ou ainda da produção de uma certa poética ou narração coletiva – e as 
diversas implicações sociais, comunitárias e políticas que a sua existência (ou desaparecimento) revela. 
Benjamin versou sobre os feixes desta perda em sua famosa hipótese sobre o narrador. Segundo ele, 
uma certa função social da palavra vem-se apagando paulatinamente por toda a modernidade ocidental. 
Na abertura do ensaio “O narrador”, de 1936, ele é categórico: “o narrador (...) não está absolutamente 
presente entre nós, em sua eficácia viva. Ele é para nós algo de distante, e que se distancia cada vez mais”. 
E prossegue: “a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem 
narrar devidamente”. As causas do desaparecimento do narrador, para Benjamin, estariam diretamente 
atreladas à morte da experiência, e, nesse sentido, a (não) relação entre o narrar e o dizer oralmente é 
explícita: “a experiência que passa de boca em boca é a fonte a que recorreram todos os narradores. E, 
entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas 
pelos inúmeros narradores anônimos”. Trata-se de uma perspectiva que em essência se distanciaria 
daquela proposta por Blanchot, em que “escrever é entregar-se ao fascínio da ausência do tempo”, 
ou à “essência da solidão”, ou a um tempo sempre presente, sem passado nem futuro, um tempo da 
universalidade. Gostaríamos de propor uma breve leitura contemporânea da experiência da narrativa – 
entendida aqui como um processo, em ato, indissociável do fazer poético – e das possibilidades de reaver 
suas conotações políticas a partir da palavra performática, levando a discussão a novos platôs, pois não 
somente a constituição dos problemas diagnosticados pelo filósofo alemão mudaram, como as condições 
da experiência do narrador/poeta já se encontram em outro lugar. Observamos hoje, principalmente nas 

periferias metropolitanas do Brasil e da América Latina, um exercício contundente de resgate da palavra 
oral e performativa como saída, ainda que precária, para a pobreza da experiência verbal contemporânea, 
para a tomada de autonomia sobre a produção do discurso e seu engajamento nas transformações 
cotidianas, e para a constituição de processos de cura social em ambientes de extrema violência e 
exploração. A experiência coletiva e social da palavra nas franjas culturais das grandes cidades tem 
ganhado tração em suas variadas formulações. Em especial, no que tange àquilo que tem sido chamado 
de expressões linguísticas “marginais”, o retorno de mobilizações orais performativas e/ou espontâneas 
— nos saraus, no RAP, nos Duelos de MCs ou nos eventos para exposição e leitura de publicações 
literárias artesanais — merece hoje análises mais minuciosas. 
Palavra-chave 1: Experiência comum 
Palavra-chave 2: Performance oral 
Palavra-chave 3: Produção linguística marginal 
Palavra-chave 4: Literatura e engajamento

51
Portugal, Brasil E África: Experiências De Viagens E 
Hospitalidade

Coordenadoras: 
Gislene Teixeira Coelho (Instituto Federal Do Sudeste De Minas Gerais) 
Patricia Pedrosa Botelho (Instituto Federal Do Sudeste De Minas Gerais)

RESUMO: O tema da viagem fascinou o homem e sua literatura de todas as épocas, em busca 

pelo desconhecido, pelos centros de produção cultural, por um mundo diferente. O conceito de 

viagem pode transformar-se ao longo do tempo, assim como os viajantes e suas embarcações, 

que são guiados por diferentes motivações, mas o espírito de busca aventureiro simboliza um 

elo em comum entre todos os viajantes e continua a reproduzir nas mentes criativas histórias e 

personagens inimagináveis. A viagem e o viajante despontam como objeto de interesse de muitos 

escritores, porém, ao contrário das clássicas narrativas de viagem em que o viajante era movido 

por uma índole heroica de força e caráter imensuráveis, o novo viajante está acompanhado de 

uma sensação de estranhamento e mal-estar. As diversas movimentações humanas condicionam 

o homem a viver a realidade de trocas inter-nacional, intra-nacional e inter-pessoal, de forma 

a flexibilizar os conceitos de fronteiras e travessias. Os deslocamentos –sejam geográficos, 

anímicos ou imaginários– impelem o sujeito a viver entre-culturas e entre-territórios, de modo 

que ganham destaque na crítica contemporânea ao provocar, desafiar e desalinhar o conjunto 

homem-território-identidade. Nesse sentido, interessa-nos dialogar com textos criativos e teóricos 

que façam leituras da experiência de viagem como uma experiência intercultural nos âmbitos 
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nacional, internacional e pessoal. Neste ínterim, esta proposta de trabalho prevê igualmente 

leituras culturais que abordem as reações contraditórias de hostilidade e hospitalidade ao 

longo da travessia, já que o conflito e a negociação subjazem as relações culturais marcadas 

por um traumático histórico de hierarquias e desconfianças. A hospitalidade, como práxis 

e como conceito, é bastante significativa para discutir os conflitos culturais e étnicos que 

emergem com mais visibilidade desde a segunda metade do século XX. Trata-se de um conceito 

bastante abrangente que vem sendo empregado para discutir questões referentes ao contexto 

internacional, ao contexto nacional ou ao contexto mais particular das residências e das relações 

interpessoais. A hospitalidade contrapõe-se aos gestos e atos de hostilidades apresentados nas 

relações interculturais, facilmente percebidos no rechaço à cultura do estrangeiro, do autóctone 

e de povos taxados como inferiores. Assim, significa no contexto cultural abertura e flexibilidade, 

respondendo bem ao cenário cultural contemporâneo caracterizado pelo intenso deslocamento 

humano tanto dentro quanto fora dos limites territoriais nacionais. Em suma, corrobora nossa 

discussão, a experiência de vida do sujeito marcado pelo exílio, pela migração, pela segregação e 

pelo deslocamento, o que o permite expressar um olhar e uma voz crítica singular, visto que sua 

condição nômade potencializa uma aproximação do seu próprio mundo com o mundo do outro, 

o universo de dentro com o de fora. Para tanto, o viajante precisa aprender a arte da negociação, 

a conviver com universos hospitaleiros e hostis, assim, aprendeu desde o começo a aprimorar 

sua capacidade de diálogo e de defesa, performance que permite aproximá-lo de uma política 

intercultural, cujos princípios, aplicabilidade e empecilhos merecem ser discutidos neste início 

de século, principalmente à luz da experiência de autores e teóricos dos séculos XX e XXI que 

traduzem a experiência do deslocamento não como um privilégio, mas como uma condição a ser 

trabalhada. Nesse sentido, espera-se congregar vozes da segunda metade do século XX para o XXI 

que possam sugerir encaminhamentos, ainda que incipientes, de uma nova política (inter)cultural 

que dissemine ações e pensamento crítico em torno do exercício da negociação, tendo como 

norteadores os princípios da emancipação, da dignidade e do respeito. Em suma, a manifestação 

de obras e autores do supracitado período, que coincide com a emergência e fortalecimento do 

pensamento pós-colonial, representa um importante potencial performático e teórico na discussão 

dos problemas concernentes às relações humanas e culturais, bem como na encenação de uma 

política cultural de combate e resistência à hierarquização e inferiorização. Em consonância com 

o repertório teórico em tela, a produção literária de Portugal, Brasil e África parece fornecer um 

produtivo instrumento crítico capaz de conduzir a uma reflexão mais profunda acerca da questão 

das relações culturais entre esses países e aqueles formadores do continente africano, em que 

diversos itinerários são refeitos à luz de novas forças de negociação e resistência, o que vem 

gerando movimentações do Norte para o Sul, do Sul para o Norte e entre os países do Norte. 

PALAVRAS-CHAVE: viagem; hospitalidade; política cultural; experiências interculturais.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Idmar Boaventura Moreira (UFRJ/UNEB) O lugar do outro: uma leitura dos Poemas escritos na 
Índia, de Cecília Meireles

Cecília Meireles foi uma viajante; em suas muitas andanças pelo mundo, preocupou-se em conhecer 
o outro, sua língua, seus costumes, e, principalmente, preocupou-se em refletir sobre o olhar que 
lançamos sobre o ele e como, a partir desse olhar, podemos ver, de forma nova, a nós mesmos. Em 
virtude disso, a viagem sempre foi um tema recorrente em sua obra. O primeiro livro de sua fase 
madura chama-se Viagem (1939); Em 1953, a autora publica Poemas escritos na Índia; em 1968 
publica Poemas italianos; e na primeira edição de sua poesia completa são publicados os Poemas 
de viagens (1964). Entre 1998 e 1999, são publicadas, em três volumes, suas Cronicas de viagens. 
Cecília entendia que “a arte de viajar é uma arte de admirar, uma arte de amar”. Diferenciando o 
viajante do turista, afirmava que, enquanto o turista “já está em sua casa, com fotografias por todos 
os lados, listas de preços, pechinchas dos quanto cantos da terra”, “o viajante [...] é uma pessoa sem 
data e sem nome, na qual repercutem todos os nomes e datas que clamam por amor, compreensão, 
ressurreição.” Uma leitura atenta dos Poemas escritos na Índia, bem como das crônicas que Cecília 
escreveu relatando as experiências de sua viagem à Índia, pode demonstrar a importância do lugar do 
outro na obra da escritora. Nas crônicas, podemos ler suas considerações acerca das relações entre 
o Ocidente e o Oriente, e da necessidade de uma iniciação, por parte do viajante, “para entender o 
Oriente”: “é preciso vê-lo, conhecê-lo […], e compreender a atitude de povos milenares que […], através 
de tantas desgraças, permaneceram intactos” e “experimentam agora, nessa idade de silêncio, o valor 
da sua sabedoria”. No caso dos poemas, percebe-se um eu-lírico preocupado em ver o outro não como 
o estranho, mas buscar, nele, sua própria alteridade. Podemo ver isso, por exemplos, nos poemas 
“Participação”, “Som da Índia” e “Música”. No primeiro, vemos um eu lírico que, inicialmente, olha “de 
longe” para essa alteridade, mas que paulatinamente vai olhando cada vez mais de perto, até alcançar 
a comunhão com o outro; e “Som da Índia” e “Música”, o eu lírico reconhece a limitação de seu próprio 
modo de ver e sentir o mundo, e busca aprender, com o outro, a superar tal limitação aprendendo 
novas formar de ver e sentir o mundo. O que propomos, em suma, é uma leitura dessas crônicas e 
poemas para, a partir deles, compreender as maneiras pelas quais, nessas obras, Cecília vê o viajante 
como aquele que busca, no outro, sua diferença, ao mesmo tempo que, a partir dessa diferença, olha de 
volta para si mesmo. 
Palavra-chave 1: Cecília Meireles 
Palavra-chave 2: Poesia brasileira 
Palavra-chave 3: viagem 
Palavra-chave 4: alteridade

Maria Andréia de Paula Silva (CES-JF) “Cheguei a estar rico em tua terra”: viagem e permanência 
em Estive em Lisboa e lembrei de você, de Luiz Ruffato

No ano de 2005 a editora Companhia da Letras anunciou o projeto de uma coleção de romances 
denominada Amores Expressos. O desafio consistia em propor a escritores brasileiros a criação 
de uma obra a partir da experiência de uma viagem a algum país estrangeiro e, após avaliação, a 
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eventual publicação do resultado. A proposta da editora carregava em si dois temas de intenso 
apelo popular, amor e viagem, e o resultado foram dez romances publicados até 2015, entre eles, 
destacou-se Estive em Lisboa e lembrei de você (2009), de Luiz Ruffato, hoje já adaptado para o 
cinema. O pequeno livro, cerca de apenas oitenta e três páginas, apresenta o suposto depoimento 
de Sérgio de Souza Sampaio, imigrante brasileiro, gravado em Portugal por L. R., em julho de 2005, 
no qual o protagonista descreve tanto sua resolução em buscar um futuro melhor, quanto aborda as 
condições encontradas no país escolhido, Portugal. O conteúdo, contudo, pouco se acerca do amor 
no sentido da recepção comum do tema, tampouco apresenta a viagem como uma forma de busca e 
encontro tão frequente no imaginário sobre o tema, ao contrário, aponta para uma problematização 
da questão da imigração dos brasileiros para países estrangeiros. A viagem do imigrante ganha ainda 
inúmeras conotações quando se acrescem a ela as possibilidades afetivas e históricas recuperadas 
nas relações entre Brasil e Portugal, sugeridas na epígrafe de Miguel Torga que abre o volume. Neste 
trabalho a proposta é examinar esta obra do escritor mineiro a partir das várias possibilidades 
que a palavra hospitalidade adquire na obra de Ruffato em contraponto com as implicações 
éticas e políticas apresentadas para o mesmo vocábulo na obra de Jacques Derrida. Pretende-se, 
após a apresentação das circunstâncias da elaboração da narrativa, levantar as possibilidades 
interpretativas em torno do gesto da hospitalidade, imperativo ético que esbarra nos limites das leis, 
e que inclui também o seu cognato hostilidade, em referência ao estranhamento que estrangeiro 
sempre causa. A opção pela narrativa em depoimento, a organização em dois espaços entre antes 
e depois, a fórmula empregada no título, todos estes aspectos ensejaram uma abordagem do livro 
que busca o caráter classista da empresa da viagem. A hipótese é que Ruffato, na obra, apesar de 
aparentemente problematizar a agonia da busca e a forma do acolhimento do imigrante em um 
país estrangeiro, aponta para um lugar de ex-tradição ocupado por uma determinada camada da 
sociedade brasileira que independe do país em que habita. 
Palavra-chave 1: Viagem 
Palavra-chave 2: Hospitalidade 
Palavra-chave 3: Luiz Ruffato

Ozana Aparecida do Sacramento (IF Sudeste MG) “No Fim das Terras”: viagens de começo e fim

A literatura de viagens deve ser vista muito mais como um operador cognitivo que emoldura as 
possibilidades de leitura de diversos escritos em que, de alguma forma, o tema do deslocamento 
emerge. Assim, textos das mais diversas feições podem se configurar como literatura de viagem. É 
o Caso de Fim das Terras de Milton Torres. A obra se constitui como uma espécie de retomada da 
poesia épica, mas em nova clivagem. A obra divide-se em duas partes principais — “Portugueses” 
e “Novo Mundo” —, num total de 161 poemas. A obra abrange desde Gil Vicente ao Rio de Janeiro 
de hoje, trazendo à tona problemas culturais, econômicos bastante importantes tanto das terras 
lusas quanto das nossas. Isto posto, pretende-se à luz de textos como “Antropologia de viagem” e 
“Condicionantes culturais da literatura de viagem”, examinar a configuração do deslocamento que se 
apresenta na tessitura poética de Torres. 
Palavra-chave 1: viagem 
Palavra-chave 2: poesia 
Palavra-chave 3: deslocamento 
Palavra-chave 4: cultura

Patrícia Pedrosa Botelho (IF Sudeste MG) Poesia, viagem e experiência afetiva em Murilo Mendes

Propõe-se investigar de que modo os conceitos de viagem, de experiência e de tradução de Walter 
Benjamin transitam nas obras Convergência, A idade do serrote e Janelas Verdes de Murilo Mendes. 
Nessa perspectiva, este trabalho com estas obras do poeta juiz-forano exige que se discutam categorias 
conceituais em torno das ideias de espaço e de memória, de experiência e de linguagem, de identidade 
e de alteridade. Também se incluirá o debate teórico produzido pela academia sobre coleções, 
alegorias e musealização. Para tanto, faremos uso de um arcabouço teórico que dialoga com teóricos 
como Todorov, Adorno e Benjamin. 
Palavra-chave 1: Murilo Mendes 
Palavra-chave 2: viagem 
Palavra-chave 3: experiência

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2

Cíntia Acosta Kütter (UFRJ) Experiências de/em viagem: espaços de hospitalidade colonial

O historiador e escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho começa a publicar suas obras no 
ano de 2003, quando estreia com o romance As duas sombras do rio, e a partir daí sua profícua 
produção, onze livros até este ano, passeia pela história e política de Moçambique. Publica 
As visitas do Dr. Valdez, em 2004, Índicos Indícios I - Setentrião, em 2005, Índicos Indícios 
II - Meridião, também em 2005, Crónica da Rua 513.2, em 2006, Campo de trânsito, em 2007, 
Hynimbaan, em 2008 e O olho de Hertzog, em 2010. No mesmo ano publica As visitas do Dr. Valdez, 
A cidade do espelhos, em 2011, e seu último trabalho intitulado As rainhas da noite, de 2013. O 
presente trabalho pretende analisar a experiência em/de viagem e do rastro colonial no livro 
Crónica da Rua 513.2, em consonância com as questões que o ligam ao tema. Para isso faremos 
um breve do panorama histórico e literário do país para com isso analisarmos os subterfúgios 
utilizados no romance para problematizar as relações entre memória e rastro colonial. A fim 
de percebermos como essas memórias coloniais interferiram (ou traçaram diálogos?) com 
os viajantes dessa ficção. O romance apresenta a passagem do período colonial português 
em Moçambique, onde imperavam os fantasmas portugueses, para o pós-colonial, quando os 
moçambicanos começaram a tomar conta de uma terra que sempre fora sua, e evidenciar a 
forma como viveram encantados pela figura do outro (Memmi), e após passada a sedução inicial 
conseguem enxergá-lo presente entre os moradores e o seu país. Ao pensarmos o texto ficcional 
no formato de crônica, como o romancista assim o pretende, verificamos que ele o faz desta 
maneira para que também atentemos para as diversas partes em que esta sociedade pós-colonial 
foi dividida. Pensaremos ainda sobre a importância da experiência e da memória para este país 
que a tão pouco tempo conhece a expressão “independência”, embora esta tenha demorado tanto 
a chegar, é importante sempre lembrar, para que o que foi importante não seja esquecido. Será 
muito caro ainda lembrarmos da presença dos indianos em Moçambique, assim como em grande 
parte da costa oriental de África, pois será com esses índicos que as personagens do romance 
vivenciarão experiências oriundas de uma cultura outra. Ao avistar o Índico, por meio de viagens 
físicas e/ou memorialísticas, as personagens apresentam seus espaços de hospitalidade, sejam 
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eles reais, fictícios ou fantasmagóricos.Com isso, refletiremos sobre a importância deste rastro e 
desta memória para a história Moçambique. 
Palavra-chave 1: Moçambique  
Palavra-chave 2: João Paulo Borges Coelho  
Palavra-chave 3: Viagem 
Palavra-chave 4: Memória

Renata Cristina Sant’Ana (UFJF) A errância como substrato lírico da resistência no pós-colonialismo: 
uma leitura de Terra Sonâmbula, de Mia Couto

Em um contexto histórico conturbado, em que as estruturas sociais, políticas e culturais encontram-se 
intensamente desestabilizadas, a expressão lírica surge, e, através da complexa relação existente entre 
linguagem e sociedade, dá-se o constructo simbólico de toda a teia de relações que envolve indivíduos em 
situações extremas de desafios em seus deslocamentos espaciais e sociais, de resistência a um sistema 
excludente, compressor das diferenças étnicas e culturais, e por fim, de luta pela sobrevivência. A partir 
destas considerações, busco analisar as representações dos movimentos de deslocamentos – errância e 
nomadismo circular (GLISSANT, 2011) - no romance Terra Sonâmbula de Mia Couto, e o modo como a 
formação lírica se relaciona com a sociedade no sentido de fazer emergir vozes capazes de romper com 
o silenciamento imposto pelo poder hegemônico, a um povo esvaziado de sua humanidade, em uma 
terra espoliada de seus valores pela guerra fratricida pós-libertação. Em seus pressupostos teóricos, 
este estudo parte da palestra de Theodor Adorno sobre Lírica e Sociedade, em que filósofo afirma que “ 
o conteúdo de um poema não é mera expressão de emoções e experiências individuais. Pelo contrário, 
estas só se tornam artísticas quando, exatamente em virtude da especificação de seu tomar-forma 
estético, adquirem participação no universal. Assim, apresento neste trabalho o modo como, através da 
lírica, o escritor Mia Couto constrói um tipo de discurso ao mesmo tempo poético e político que reforça os 
valores civilizatórios das comunidades tradicionais integrantes e formadoras de Moçambique, porém não 
mais como elemento em sua pureza, mas já híbrido, misturado ao Diverso de outras culturas. Trata-se de 
uma análise realizada a partir do diálogo entre a produção miacoutiana, a poética da Relação de Édouard 
Glissant e pensamento filosófico de Adorno sobre estética da arte em que ele expressa sua visão sobre 
a lírica, seu alcance expressivo enquanto ação, e a partir daí sua relação com o social. Em meio a esta 
dinâmica, percebe-se como a linguagem, e o uso da palavra na literatura é Relação (GLISSANT, 2011), pois 
sem se manter enraizada em um ponto único, a linguagem funciona como um tipo de errância, que segue 
seu percurso através do verbo, este desbravador horizontes novos, rompedor de fronteiras e fluidor de 
ideias que se espalha, se mistura e se faz poética, aproximando e entrelaçando os seres, os lugares, os 
tempos, as histórias e as cultura. Eis o Diverso no mundo, em sua totalidade, Sendo e se fazendo em ciclo 
incessante de contatos, de poéticas postos e dispostos ao devir da Relação. 
Palavra-chave 1: Errância 
Palavra-chave 2: Nomadismo 
Palavra-chave 3: Lírica 
Palavra-chave 4: Sociedade

Renata Cristine Gomes de Souza (UFF) O Sul da minha vida: deslocamentos, identidade e utopia 
em O planalto e a estepe, de Pepetela

O romance O Planalto e a Estepe, de Pepetela, foi publicado em 2009. Esse é mais um romance do 
autor que tem como pano de fundo a luta de independência angolana e a construção/restruturação 

do país. Apesar dessa aparente similaridade temática, no que diz respeito ao campo político e 
social, nesse livro o escritor nos traz a espaços que nunca antes foram visitados em suas obras 
e personagens que nelas ainda não haviam sido inscritos. A partir do romance O Planalto e a 
Estepe, trataremos de algumas questões que envolvem a formação da identidade e a construção 
social do indivíduo, mostrando como os deslocamentos de Julio são importantes na busca pelo 
reconhecimento de sua angolanidadade. Esse estudo se dará através de uma análise que envolverá 
aspectos ligados à colonialidade, como raça, deslocamentos, política e utopia. 
Palavra-chave 1: angolanidade 
Palavra-chave 2: lugar 
Palavra-chave 3: deslocamentos 
Palavra-chave 4: utopia

Jose Luis Giovanoni Fornos (FURG) Viagem, diáspora, transnacionalidade e hibridação em quatro 
narrativas de língua portuguesa.

O trabalho examina um grupo de narrativas de língua portuguesa cujas peculiaridades endossam 
uma estética diaspórica e multicultural. O estudo ressalta categorias como viagem, diáspora 
transnacionalidade e hibridação, observando a importância das mesmas na constituição dos 
sujeitos e na investigação de narrativas elaboradas no atual estágio do modo de produção 
capitalista. A presença da língua portuguesa é um dos critérios delimitadores do corpus do 
trabalho, o que deflagra, por sua vez, um contexto histórico e político particular. Destacam-se 
os seguintes textos: O evangelho segundo a serpente (2006), romance de estreia da escritora 
portuguesa Faíza Hayat; As mulheres do meu pai (2007) e Milagrário pessoal (2010), do angolano 
José Eduardo Agualusa; Réquiem para o navegante solitário (2007), do escritor timorense Luís 
Cardoso. Tais livros evocam múltiplos territórios que se sobrepõem e se entrelaçam, informando 
equações históricas geradas por impérios, colônias e a globalização. Em segundo, apresentam 
travessias intercontinentais, proporcionando um conhecimento variado de identidades. Com 
efeito, a categoria viagem transforma-se num dos aspectos centrais. As motivações do excursionar 
multinacional devem ser analisadas, interrogando-as à luz de uma epistemologia do deslocar-se. 
Ao tema da identidade ajusta-se o conceito de diáspora. Os resultados de tais empreendimentos 
e configurações trazem a importância dos processos de hibridação como condição originária 
dos diversos agrupamentos sociais, em que pese os graus e modos de participação e integração 
comunitárias. As estruturas narrativas derivam também da biografia de cada autor. Os referidos 
escritores transitam por diversos países, vivenciando especificidades regionais e locais que 
acabam por dinamizar os signos da nacionalidade. São habitantes de um mundo marcado pelos 
efeitos da globalização capitalista. 
Palavra-chave 1: Narrativas de língua portuguesa 
Palavra-chave 2: Hibridação 
Palavra-chave 3: viagem 
Palavra-chave 4: diáspora
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SESSÃO 3

Edmar da Costa Barros (UFRJ) Uma rainha, uma nação, um navegador português e uma gloriosa 
família: Elementos primordiais para se contar uma metaficção angolana

A presença do invasor português e holandês e a tentativa de dilacerar as vísceras da nação 
fortaleceram seus laços simbólicos e valorizaram o papel dos Sobas africanos. Mas, como transpor 
o mar, essa grande barreira que nos separam de uma história de liberdade onde o fabular pode ser 
comparado com a engenharia repassada de geração para geração pelos Sobas? E que tem reflexo na 
cultura brasileira a partir dos povos de terreiro, através das praticas religiosas de matriz africana e 
de uma riqueza mitológica impressionante? Este é o papel do escritor de literatura africana. Então, 
temos que ver a rainha Jinga não diferente de uma monarca, não com virtudes e bondade, mas também 
como tirana e déspota que ela foi. E a obra Rainha Ginga, de José Eduardo Agualusa ameniza essa 
percepção, por motivos óbvios: A necessidade de enaltecer a rainha e valorizar a grandiosidade de 
seus atos, através de uma entidade ficcional instituído pelo autor empírico, por se tratar de claramente 
de uma mimesis possível. Uma mulher que não se deixou dobrar diante dos homens que a cercava 
e que queria seu reino a força. Assim como em Choriro, de Ungulani Ba Ka Khosa, O trono da rainha 
Jinga, de Alberto Mussa, ou em A gloriosa família: O tempo dos flamingos, de Pepetela, a obra Rainha 
Ginga nos mostra uma adaptação da história da monarca que nos ajuda a ampliar nossos conceitos 
histórico e metafictícios, desmistificar e mitificar sobre como foi a formação do primeiro reino livre 
do Ndongo e de como o africano inventou o mundo, como se pudéssemos nos (re)inventar a partir da 
(re)formulação dos nossos conceitos sobre o que foi o africano durante a tentativa de dobrar o negro 
diante de crueldade e tirania do colonizador. 
Palavra-chave 1: Ginga 
Palavra-chave 2: Metaficção 
Palavra-chave 3: Nação 
Palavra-chave 4: Agualusa

Derneval Andrade Ferreira (IFBAIANO) Quando a in dependência veio! Apanhados pela teia!

A independência de muitos países africanos não era apenas um desejo de sua população, mas 
também um acontecimento e um marco histórico necessários. No caso específico de Angola, 
vários segmentos sociais manifestaram-se a favor de um ideário de libertação: sejam estudantes, 
burgueses, pequenos comerciantes, militares, sejam homens comuns, aqueles poucos visibilizados. 
No entanto, a ambição libertacionária estava relacionada não só ao poder que cada classe social 
desempenhava, como também aos seus futuros interesses nas esferas de comando, gerenciamentos 
e organizações. Por isso, questiona-se: a independência angolana correspondeu efetivamente 
a uma aspiração coletiva de um país reconciliado, com um projeto coeso e partilhado, com um 
pensamento estratégico nacional com propostas voltadas para a população? Esse corpo nacional 
fragmentado que expele conflitos e tensões que exige reconfigurações e releituras serve de palco 
para que a história de Angola seja recontada e, ao mesmo tempo, questionada, para que assim 
se possa compreender melhor a própria formação do país. As obras Mayombe (1980) e Noites de 
Vigília (2012) distanciam-se consideradas as datas de publicação, no entanto como construções 
de uma arte literária apresentando um caráter militante, social e político, as narrativas superam 

o lapso temporal e inscrevem-se como textos literários que problematizam temáticas relevantes 
no tecido social e político. Essas narrativas são marcadas por uma construção nutrida tanto pela 
estética literária quanto pelo processo histórico no qual estão inseridas. Assim, elas apresentam 
uma estética plural e suas abordagens principais desdobram-se em tantas outras, permitindo 
assim negociações de sentido e verdadeiros jogos de polissemia. Foi a partir dessas concepções de 
análise textual e literária que se pensou em articular este trabalho para discutir a problemática do 
discurso colonialista e anticolonialista como ferramentas necessárias para se compreender melhor 
a construção libertacionária e autônoma de aspectos relacionados à sociedade angolana na sua 
formação nacional. As literaturas africanas de língua portuguesa depois de 1970, incluindo aqui a 
angolana e as produções de Pepetela e Boaventura Cardoso, questionam e tentam modificar algumas 
de suas crenças, valores e formas de pensar e desejo de formar novos conceitos sobre a história da 
formação nacional e identitária desse país. Assim, temas relacionados a fatores históricos, sociais, 
políticos e estéticos serão configurados por meio de uma leitura plural, agregando conceitos e 
valores de áreas muitas vezes distintas, mas que instigam à problematização, proporcionando a 
criação de outros olhares e de outras concepções, às vezes até desinstitucionalizando discursos 
oficiais, refutando ideias, ao mesmo tempo ampliando os limites discursivos para que outros 
discursos possam ser instituídos. 
Palavra-chave 1: Literatura e história 
Palavra-chave 2: Angola 
Palavra-chave 3: Pepetela 
Palavra-chave 4: Boaventura Cardoso

Édimo de Almeida Pereira (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA) Viagens e 
percursos de afro-brasileiros na África em finais do século XIX

O ano de [1889]1900 encerra a história da viagem de retorno de uma ex-escravizada africana 
chamada Catarina Pereira Chaves, e de seus familiares brasileiros, dentre eles Romana da Conceição, 
à cidade nigeriana de Lagos, a bordo de um veleiro denominado Aliança. Esta viagem foi objeto de 
recriação por intermédio das linhas ficcionais do romance A casa da água (1969), de autoria do 
escritor e jornalista mineiro Antonio Olinto. Nesta obra, a narrativa da experiência de brasileiros 
descendentes de ex-escravizados, na condição de estrangeiros na África, envolve a temática 
da estranheza, da hospitalidade e dos conflitos gerados a partir do ingresso desses indivíduos 
na ordem social, política e econômica de muitas das cidades da antiga Costa dos Escravos, de 
onde anteriormente haviam sido trasladados os seus descendentes, submetidos à condição de 
escravizados, em flagrante configuração de uma diáspora forçada. Na cidade de Lagos, a comunidade 
brasileira culminou por se organizar em torno dos seus grandes homens, negociantes ricos com 
quem se abasteciam e de quem dependiam as famílias mais desfavorecidas, constituindo uma rede 
de clientela, cujo sentido de unidade merece ser destacado, tendo em vista que veio a resultar 
na organização e na ocupação de um bairro brasileiro denominado Brazilian Quarter. Todavia, a 
sociedade tradicional reservara papéis definidos para esses estrangeiros – valendo ressaltar a 
associação do termo estrangeiro com o vocábulo estranho, de acordo com o que destaca Sigmund 
Freud em ensaio de 1919 – configurando-os como alteridades que se encontravam na sociedade, 
mas que não pertenciam à sociedade. Evidentemente, esse estranhamento foi elemento deflagrador 
de conflitos entre os habitantes locais e os brasileiros, pois os aparatos culturais amealhados 
por estes estrangeiros colocavam os mesmos em posição privilegiada em relação à realidade 
africana em que se inseriram, o que veio a causar impactos na concorrência por oportunidades 
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de trabalho e por melhores condições de vida. Nesse sentido, vale a pena investigar essa relação 
entre brasileiros – esses viajantes que chegaram à África e passaram a ser chamados de agudás – 
e os africanos que os receberam, sob o ponto de vista do binômio estranheza/hospitalidade. Tal 
abordagem deverá ocorrer com base nos apontamentos de Jacques Derrida, a partir da noção de 
hospitalidade, ou de hos - ti - pitalidade, termo criado pelo filósofo francês para se referir àquelas 
circunstâncias em que a hospitalidade se encontra pervertida pela hostilidade. Considerando a 
condição sui generis dos brasileiros na África, paradoxalmente recebidos não só com hostilidade, 
mas também com a hospitalidade que fez com que seus descendentes ostentem, ainda hoje, o 
orgulho de se autodenominarem brasileiros da África, esta comunicação tem por objetivo, a partir da 
narrativa da viagem dos afro-brasileiros narrada por Antonio Olinto no romance antes mencionado, 
discorrer sobre os elementos que permearam os percursos de brasileiros na cidade de Lagos, estes 
representados principalmente pela protagonista Mariana e por seus familiares. 
Palavra-chave 1: Agudás 
Palavra-chave 2: Hospitalidade 
Palavra-chave 3: Estranho 
Palavra-chave 4: Viagem

Marco Antônio Fuly (UFRJ) De Portugal à África: aproximação e distanciamento no (des)
interesse da narrativa queiroseana

Esta comunicação procura mostrar o modo de como o escritor português Eça de Queirós lidou 
com o tema relacionado à África no final do século XIX. No reportar-se ao período em que 
Portugal passava por acentuadas crises política, econômica, social e institucional dentro de seus 
termos, sendo estas potencializadas por emblemáticas questões externas, como a necessidade 
de consolidar a colonização no espaço africano e equacionar a afronta estabelecida pelo 
Ultimato Inglês, o presente trabalho tem a intenção de ser uma reflexão a respeito das diferentes 
perspectivas do pensamento queiroseano no que tange à experiência desse autor – também 
diplomata e realizador de incontáveis viagens, inclusive à África, que lhe renderam valiosas 
experiências interculturais – com as pautas relacionadas a este continente. Neste sentido, o 
registro do seu assumido descontentamento para com os rumos que a nação portuguesa estava 
tomando naquele conturbado fim de século e, por extensão, a indisfarçável visão etnocêntrica do 
homem europeu, que concebia o ente africano como um elemento diferente que habita um lugar 
distante e selvagem, serão pontuados aqui em três instâncias: a literária, que se dará pela análise 
do romance A Ilustre Casa de Ramires, no qual a personagem Gonçalo Mendes Ramires resolve 
aventurar-se em África; a política, que será orientada pela expressa discordância do escritor com 
a insistência de Portugal em explorar as colônias africanas; e pela via exótica, demonstrada, com 
certa ironia, em um artigo escrito pelo próprio Eça de Queirós intitulado A Decadência do Riso, 
publicado no ano de 1891, no jornal brasileiro Gazeta de Notícia, no qual fica sugerido que o 
autóctone africano é um ser inusitado. 
Palavra-chave 1: África 
Palavra-chave 2: Portugal 
Palavra-chave 3: crise 
Palavra-chave 4: narrativ
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Ariane de Andrade da Silva (UERJ) Vozes inquietas: (des)construções identitárias, no romance O 
memoráveis, de Lídia Jorge

Este trabalho pretende analisar em que medida o romance Os memoráveis (2014), da autora 
portuguesa Lídia Jorge, discute a experiência do deslocamento e das relações interculturais 
estabelecidas pelo migrante que constrói sua identidade num espaço outro, como um processo 
que desestabiliza o conceito de identidade nacional. Espera-se lançar luz a essa reflexão a partir 
da análise da personagem Ana Machado que, em condição de mobilidade territorial, busca livrar-
se do seu pertencimento ao pai e à própria nação, no entanto, vê-se obrigada a retornar ao país de 
origem e, através de um processo de rememoração e revisitação do passado, toma voz e cria uma 
narrativa própria, que desmistifica o discurso da história oficial sobre a guerra colonial portuguesa ao 
passo que dialoga com a construção da personagem enquanto sujeito. Posicionada em um tempo de 
interrogações, caberá a ela fazer as correspondências entre a imagética criada sobre a guerra colonial, 
a comunidade imaginada sob ótica estereotipada construída pelo Outro com quem convive e discutir as 
novas configurações identitárias do sujeito - feminino, desenraizado. 
Palavra-chave 1: Ficção portuguesa (pós 1974) 
Palavra-chave 2: identidade 
Palavra-chave 3: deslocamento 
Palavra-chave 4: memória

Roberto Bezerra de Menezes (UFMG) Percorrer o caminho mais lento: Uma viagem à Índia, de 
Gonçalo M. Tavares

A presente proposta de comunicação busca fazer uma leitura acerca da antiviagem empreendida 
por Bloom, protagonista da epopeia Uma viagem à Índia (2010), de Gonçalo M. Tavares. Concebida 
no espelhamento d’Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, a viagem de Bloom funciona como polo 
negativo daquilo que se vê na epopeia renascentista: o fracasso, o logro, a melancolia, o pessimismo. 
Nesse sentido, cumpre mostrar como o autor construiu sua epopeia sob o epíteto da “melancolia 
contemporânea”, o que convencionou chamar “itinerário”. A atitude de Tavares vai de encontro 
ao conceito de contemporâneo proposto por Giorgio Agamben, que o associa com uma postura 
anacrônica, como a escolha pelo poema longo e pelo gênero difícil da epopeia no século XXI. Essa 
atitude mostra que o autor privilegia, para a literatura, uma ação lenta. Com isso, podemos perceber 
que Gonçalo M. Tavares não se furta em colocar em discussão temas que lhe são caros: a oposição 
entre o natural e o artificial, o imbricamento entre maldade e bondade, o domínio do dinheiro contra 
a sabedoria, a velocidade e a lentidão, por exemplo. Se, como indicou Aristóteles em sua Poética, a 
epopeia deve se ocupar de ações dignas e altas, no caso da epopeia de Tavares essas ações não são 
possíveis. O “herói” Bloom, ironicamente assim chamado pelo narrador, nada pode além de incorrer 
em ações baixas, como o parricídio, o assassinato e o roubo. Homem de linguagem e de ação, Bloom 
conhece uma Índia que não corresponde com a sua idealização, resultando no fracasso da viagem em 
busca do Espírito e do esquecimento. Se, como é sugerido no resumo do simpósio, é preciso pensar 
“as reações contraditórias de hostilidade e hospitalidade ao longo da travessia, já que o conflito e 
a negociação subjazem as relações culturais marcadas por um traumático histórico de hierarquias 
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e desconfianças”, não seria menos adequado partir da obra de Gonçalo M. Tavares para se pensar a 
falência das utopias na pós-modernidade: a fé na sabedoria não vence a fé no dinheiro. O valor do ouro 
é maior que o valor da sabedoria de Sófocles e Sêneca, para Bloom e para o monge indiano: o dinheiro 
tem valor imutável, a sabedoria da escrita pode vir a mudar de valor e ser copiada. Bloom foi buscar o 
Espírito e só encontrou assaltos a sua materialidade. Da viagem resulta que Bloom não é herói, não é 
santo, não é sábio, mas é menos ingênuo. 
Palavra-chave 1: Epopeia 
Palavra-chave 2: Poesia Contemporânea 
Palavra-chave 3: Gonçalo M. Tavares 
Palavra-chave 4:  Antiviagem

Fabíola Guimarães Pedras Mourthé (CEFET-MG) Raul Bopp: viajante infatigável pelas terras do 
sem-fim

Raul Bopp foi poeta, advogado, jornalista, diplomata, mas acima de tudo um viajante apaixonado. 
Desde bem cedo se pôs a correr o mundo, era-lhe intrínseco o desejo de realizar sucessivas 
mudanças, geográficas e culturais. Sempre esteve aberto às diferenças. Viandante destemido, de 
apurada sensibilidade, rompeu fronteiras para conhecer o mundo nas suas mais diversas e vivas 
manifestações. O escritor foi um viajante infatigável; viajou Brasil adentro e mundo afora.. Com 
apenas dezesseis anos, fascinado pelas histórias ouvidas e movido pelo desejo de conhecer lugares 
distantes, realiza sua primeira viagem, que durou aproximadamente oito meses e representou 
um verdadeiro rito de passagem. Bopp viaja também pelo Brasil no tempo de sua formação 
universitária. O poeta fez o curso de Direito em quatro universidades: os dois primeiros anos em 
Porto Alegre; o terceiro ano em Recife; o quarto em Belém do Pará e o quinto no Rio de Janeiro. 
Provavelmente, para distanciar-se de um amor perdido e da desilusão com o fim do Movimento 
Modernista, Bopp deixa a cidade de São Paulo, embarca em um cargueiro japonês e viaja dois 
anos sem parar, entre 1929 e 1931. Podemos caracterizar a viagem do poeta como uma alegoria 
da fuga da desilusão litero-amorosa. Interessa-nos também nesse trabalho, uma série de poemas, 
em que o poeta aborda a questão dos imigrantes no Brasil. O tratamento defendido por Bopp para 
os imigrantes remete-nos ao conceito de “hospitalidade”, proposto pelo filósofo Jacques Derrida : 
“acolher, da forma inventiva, acrescentando algo seu, (este) que vem à sua casa, este que vem a si, 
sem convite.” (DERRIDA; ROUDINESCO, 2004, p. 76). Em 1932, com o ingresso do autor na carreira 
diplomática, ao trocar a vida de turista aprendiz pela rotina de cônsul, Bopp assume a viagem 
como uma atividade burocrática. Serviu no Japão (nas cidades de Kobe e Yokohama), nos Estados 
Unidos da América (Los Angeles), em Portugal (Lisboa), na Espanha (Barcelona), na Suíça (Zurique 
e Berna), na Áustria (Viena), no México (Guatemala) e no Peru (Lima). Buscar-se-á averiguar o 
percurso do diálogo que Bopp promove com outros sujeitos sociais, com outras culturas, tanto na 
sua produção literária quanto em suas relações como diplomata e principalmente como viajante 
apaixonado. Dessa forma, vale lembrar que experiência das viagens ao estrangeiro aprofundou 
os conhecimentos do autor sobre outras artes, outras literaturas, outras culturas. Essa abertura 
para a diferença reflete-se no trajeto literário e diplomático de Bopp, o que deve ser levado em 
consideração nesse trabalho. 
Palavra-chave 1: Raul Bopp 
Palavra-chave 2: viajante 
Palavra-chave 3: hospitalidade

Gislene Teixeira Coelho (Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais) Portugal, a jangada e a 
ilha: prenúncio de movimentação e diálogos interculturais

Este trabalho centra suas discussões na representação do deslocamento peninsular fabulado nas 
páginas de A jangada de pedra, de José Saramago, em que Portugal e Espanha se separam de todo o 
resto do continente europeu, tendo sua massa territorial dirigida para as costas da América e África. 
Essa transformação geográfica sugere a criação de um espaço de reflexão em que rearticulações 
políticas, identitárias e culturais para Portugal e, em maior instância, para a Europa e para o mundo 
podem ser identificadas na narrativa e tomadas como alvo de debate. Nesse sentido, discussões 
em torno da perda da representatividade e da soberania europeias alimentam, em contrapartida, 
a noção de instabilidade e provisoriedade nos cenários nacional e internacional, potencializando 
reações de mudanças em torno de uma nova política cultural alicerçada por novos valores que possam 
produzir rearticulações entre Portugal/Europa, Portugal/América/África, Europa/Mundo, além de 
transformações internas (pequenas e contínuas) - “inner moviments” – realizadas nos interstícios do 
Portugal do além-mar e do Portugal-terra, as quais fomentariam em todo o continente um processo 
de descentramento e de mudança. Outrossim, discutir-se-á como o conceito nação-monumento, 
tão ricamente aplicado a Portugal e produtivo na elaboração da identidade nacional portuguesa 
e europeia, pode ser provocado pela obra em tela, de modo que noções como nação e identidade 
nacional (conceitos solidamente enraizados no continente) passam por um processo profundo 
de revisão no momento em que o Portugal-ilha passa a flutuar errante pelos mares. Instigado por 
um “grande sopro”, a Ilha descola-se do continente e produz uma movimentação espontânea em 
direção à desordenação cartográfica Norte-Sul, acontecimento que condiciona reformulações de 
antigas relações e posições de poder. Inevitavelmente, o deslocamento do continente europeu 
sugerido pelo romance, ao modificar os mapas e romper as fronteiras entre o Velho e o Novo Mundo, 
sugere discussões bastante atuais em torno da revisão da herança colonial, assunto que tem sido 
recorrentemente revisitado no contexto português neste início de século, mas que precisa ser ainda 
amadurecido e estimulado. O romance, publicado em 1986, expressa um profundo mal-estar antes e 
depois da movimentação da Península, não claramente identificado e nomeado pelos personagens do 
livro, imprimindo no texto indícios de que novos tempos viriam, quando uma crise europeia tomaria 
corpo décadas mais tarde e quando, sobretudo, uma crise dos valores, ideologias e política da Europa 
colonial ganharia maior relevo, impulsionando e sendo impulsionada por estudiosos e obras que se 
articulam em torno de uma política de resistência e, mais recentemente, em torno de uma política 
intercultural. À luz do desnudamento dos resquícios coloniais, opera-se a favor do desnaturalização e 
da desarticulação de uma herança que se corporifica, até os dias de hoje, em relações e participações 
desiguais, estacionadas sob a sombra do etnocentrismo. 
Palavra-chave 1: política intercultural 
Palavra-chave 2: herança colonial 
Palavra-chave 3: deslocamento 
Palavra-chave 4: descentramento
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Práticas Literárias, Práticas De Leitura

Coordenadores: 
Nabil Araújo de Souza (Uerj) 
Patrícia Alexandra Gonçalves (Uerj)

RESUMO: Este simpósio reúne reflexões teórico-críticas sobre práticas literárias diversas, de 

épocas e tradições linguístico-nacionais distintas, e sobre a apropriação das mesmas por práticas 

de leitura na contemporaneidade, sobretudo no contexto escolar-acadêmico do estudo e do ensino 

de literatura. Para além das abordagens de obras e autores específicos, com vistas a temáticas e 

problemas específicos, destacam-se análises e propostas de caráter didático-pedagógico enfocando 

aspectos diversos da escolarização da leitura literária.

Palavras-chave: Crimes; Pecados; Monstruosidade.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [LEITURA E ESCOLA]

Nabil Araújo de Souza (UERJ) Leitura literária em perspectiva infragenérica: de volta à questão 
da literariedade

Proposição de uma abordagem infragenérica da literatura no ambiente escolar e acadêmico, a qual 
possibilite uma apreensão renovada do fenômeno da instauração discursiva da literariedade, e, por 
consequência, da própria experiência estético-literária no mundo contemporâneo, de sua natureza, seu 
significado, suas implicações do ponto de vista da dialética entre indivíduo e coletividade social. 
Palavra-chave 1: Leitura literária 
Palavra-chave 2: Perspectiva infragenérica 
Palavra-chave 3: literariedade

Paula Gomes de Oliveira (Universidade Católica de Brasília) A contação de história e a teatralização 
das narrativas : versões e a sub(versões) da literatura infantil na escola

Há um ler, contando. Um contar, lendo. Há um contar, encenando. Em todos esses casos, não 
podemos desconsiderar os efeitos da prosódia. Tal como Haroldo Campos, não desconsideramos a 
“suavidade prosódica, como vogais descansadas e lentas, alheias aos empurrões das consoantes” 
(CAMPOS, 1990, p. 50). A ênfase em alguns trechos da narrativa dar-se-á em função de dois aspectos: 
as emoções de quem conta– partes decisivas do enredo, como início, clímax e desfecho e os aspectos 
performáticos que envolvem toda a teatralização da narrativa. Referenciado nesse contexto, este 
trabalho tem como objetivo discutir a contação de histórias e o processo de teatralização das 

narrativas nos primeiros anos do ensino fundamental. A pesquisa adotou como aporte teórico a 
perspectiva histórico-cultural de Vygotsky (2006), além de estudos sobre as narrativas Eco (1983) 
e sobre a performance Gumbrecht (1998). Optamos pela Epistemologia Qualitativa de Gonzalez 
Rey (1999) por possibilitar ao pesquisador uma participação construtiva e interpretativa nos 
vários momentos da investigação. A pesquisa tratou-se de um estudo de caso, desenvolvido em uma 
escola pública de 1º ao 5º ano do Distrito Federal, situada a 30 Km de Brasília, que atende a uma 
população, em sua maioria, de baixo nível sócio-econômico e com pouco acesso a bens culturais. 
A escola desenvolve um projeto de contação e teatralização de narrativas há 12 anos, reconhecido 
pela comunidade escolar como de qualidade e que funciona como um elemento mobilizador e 
agregador de importantes atividades pedagógicas que ocorrem na escola. O projeto é marcado pela 
presença de professoras que assumem o papel de personagens (Racumin, Racutia e Bruxa Keka) 
na condução dos projetos de literatura infantil, teatralização das narrativas, formação do leitor e a 
formação de plateia. Ao longo da pesquisa, depreendemos que o trabalho de contação de histórias 
e a teatralização dos enredos é marcado por uma interferência das professoras que impõem um 
ritmo novo à prosódia e ao corpo. As crianças tornando-se ouvintes e partícipes da história parecem 
transformar-se em ouvintes de sua própria voz, ouvintes de si mesmas na proporção da força do 
impacto com as imagens ouvidas e ressignificadas. Portanto, na escola, as versões e sub(versões) das 
narrativas ocorrem também acompanhadas pela voz, pelo corpo na expressão de sua teatralidade e 
congregam as crianças e professores em direção a modos de pensar, agir, imaginar e, principalmente, 
criar. Referências: ECO, Umberto. Leitura do Texto Literário - Lector in Fabula: A Cooperação 
Interpretativa nos Textos Literários. Lisboa, 1983. GONZÁLEZ REY, Fernando Luis. Epistemologia 
cualitativa y subjetividad. São Paulo: EDUC, 1999. GUMBRECHT, Hans Ulrich. Corpo e forma: ensaios 
para uma crítica não-hermenêutica. Tradução de Heloisa Toller Gomes, João Cezar de Castro Rocha e 
Johannes Kreschmer. Rio de Janeiro: UERJ, 1998. VIGOTSKI, Lev Semenovich Imaginação e criação na 
infância. São Paulo: Ática, 2006. 
Palavra-chave 1: Literatura Infantil 
Palavra-chave 2: Contação de Histórias 
Palavra-chave 3: Teatro

Elzimar Rodrigues Pantoja (UFPA) A fábula na visão sóciointeracionista de Lev Vygotsky

O presente trabalho com a literatura infantil na escola, fez-me repensar a metodologia de minha 
docência dessa maneira considerei importante trabalhar com os diferentes tipos de gêneros 
textuais como as fábulas que transmitem valores morais representados nas vozes de animais, 
pois este é um gênero literário que envolve todo um contexto de práticas de leituras, tendo como 
finalidade a entrada no mundo imaginário da criança através da leitura iniciada na infância, nessa 
grade de mudanças o objetivo usado foi estimular os alunos a valorizar a leitura ampliando o seu 
vocabulário, sistematizado na interdisciplinaridade, assim visionado na concepção de Lev Vygotsky 
que mostrou-me; tudo poderá acontecer na interação, o uso e a funcionalidade da linguagem e do 
discurso transferido nas condições das produções dos alunos. Diante disso fazendo a união das 
fábulas no contexto do filosofo, possibilitou-me o pleno desenvolvimento das funções psicológicas 
que foram trabalhadas na sala de aula o ano letivo todo, com variadas produções realizadas pelos 
alunos onde eram prestigiados por seus responsáveis, toda comunidade escolar. E a cada final de 
bimestre realizávamos uma culminância que agregava a todos. Este trabalho “A Fábula Na Visão 
Sóciointeracionista De Lev Vygotsky”; permitiu-me intercalar todas as disciplinas formando 
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assim a teia da interdisciplinaridade o encontro de tudo, tornando minhas estratégias livres para 
desenvolvê-las de forma aberta, na qual a criança sendo estimulada a partir da interação, alcançando 
assim um excelente nível de sociabilidade e aprendizagem no que se refere a leitura. Salientei que 
para tudo acontecer organizei reuniões, replanejei e construi kits; o interessante foi que a educação 
só se transformará se unirmos escola e comunidade. 
Palavra-chave 1: Aluno  
Palavra-chave 2: Interação 
Palavra-chave 3: Escola 
Palavra-chave 4: Comunidade

Elbert de Oliveira Agostinho (CEFET ) e Alexandre de Carvalho Castro (CEFET) Análises insólitas 
sobre um personagem negro: o caso de Jeremias, de Maurício de Sousa

Este estudo teve por objetivo analisar o personagem Jeremias, de Maurício de Sousa, verificando 
os discursos presentes no âmbito da configuração desse personagem que foi criado na década 
de 1960, e ainda pode ser encontrado nas narrativas gráficas atuais da Turma da Mônica. Os 
estudos específicos sobre personagens negros dentro das narrativas presentes nas histórias em 
quadrinhos apresentam-se ainda hoje como postura insólita, tanto pelo estereótipo de que as HQ’s 
(histórias em quadrinhos) não representam uma literatura de qualidade, quanto pela especificidade 
da questão étnica no contexto da cultura de massa. Do ponto de vista dos referenciais teórico-
metodológicos, optou-se por considerar o aporte bakhitiniano, com foco da análise da Identidade 
Narrativa, evitando a naturalização de conceitos, e propondo a identidade como fluida, ligada a 
valores culturais instituídos, evitando, pensar em identidade como estável, estática. Tal estudo 
e consequente análise sobre o personagem negro Jeremias perpassou os espaços simbólicos e 
dialógicos, observando os discursos que o personagem assume, e percebendo seus dialogismos. Tal 
viés incluiu a dinâmica da Indústria Cultural, pois a partir da estruturação de tal indústria alterou-
se a noção de entretenimento e lazer, já que essa articulação foi construída visando o que deve ser 
consumido e consequentemente gerar prazer para a sociedade. No estudo, destacou-se também, 
a questão mercadológica existente e os valores simbólicos atribuídos, relacionando-os com os 
discursos presentes e elaborados como parte do produto midiático, construindo análises sobre o real 
significado das mensagens, criando-se novas maneiras de se perceber o produto como um problema. 
Portanto, observando o personagem Jeremias como objeto de estudo, pretendeu-se problematizar 
o universo construído por Maurício de Sousa, demarcando as utilizações desse personagem negro 
nas histórias em quadrinhos, analisando o dialogismo de sua identidade narrativa, questionando 
a instrumentalização do personagem e suas formas de representação articuladas pela Maurício 
de Sousa Produções, tendo como ponto de observação, também, as condições históricas no qual 
este foi concebido, dando atenção as transformações sociais e seus efeitos. Em outras palavras, o 
personagem foi analisado e compreendido de forma não linear, mas dialógica e polifônica, pois em 
sua construção há uma série de fatores envolvidos que implicam mudanças em seus discursos, que 
estão vinculadas ao desenvolvimento da sociedade capitalista e às necessidades de valorização do 
indivíduo com determinadas características. Pretendeu-se então, posicionar e contextualizar as HQ’s 
onde o personagem aparece em seus horizontes socioculturais, pontuando o processo de mudanças 
onde o personagem, ou uma certa identidade, transitou de uma caracterização preliminar até um 
momento posterior, mediante a periodização das revistas escolhidas como objeto de investigação. 
Nesse sentido, a pesquisa possui um caráter de reflexão sobre as questões étnico-raciais, não 
observando apenas as narrativas propostas por Maurício de Sousa, mas também o campo social que 

conduziu, no Brasil, a maneira como se localiza o negro dentro do domínio dialógico, verificando os 
modos de produção e manutenção de estigmas em torno do preconceito racial. 
Palavra-chave 1: Histórias em Quadrinhos 
Palavra-chave 2: Bakhtin 
Palavra-chave 3: Negro  
Palavra-chave 4: Maurício de Sousa

Aline Alves Arruda (IFSULDEMINAS) Literatura afro-brasileira no Ensino Médio: uma proposta 
didática

A cultura afro-brasileira representa um importante tema a ser discutido. Marcada por sua 
peculiaridade, seus próprios valores e história, essa cultura vem alavancando muitos estudos nas 
mais diversas áreas. A presença do negro como sujeito construtor da identidade cultural brasileira é 
inegável. É perceptível, no entanto, que tal presença é marcada por diversas formas de exclusão ainda 
hoje. Parece imprescindível, assim, para tais grupos, deixarem sua marca identitária na vida social. 
E, então, representações de indivíduos excluídos dessa ordem aparecem frequentemente, sendo ao 
mesmo tempo “revelação e ocultamente de identidades”. E a literatura é fator revelador dentro dessa 
construção identitária. A literatura afro-brasileira é ainda um conceito em construção e discussão no 
âmbito da critica e da historiografia literária. Essa literatura se constitui a partir do ponto de vista 
afro-descendente do autor ou autora. É assim a escrita de Conceição Evaristo, dos conhecidos Cruz 
e Sousa e Lima Barreto e dos atuais escritores presentes na publicação anual Cadernos Negros, que 
levam à literatura sua memória individual e coletiva. Ou seja, o ponto de vista interno é característica 
definidora e distintiva que, junto com outros componentes, constitui a perspectiva afro no âmbito 
da literatura brasileira. Com a criação da Lei n°10.639, teve início a inserção da história e da cultura 
africana e afro-brasileira no currículo escolar como parte do reconhecimento institucional de sua 
importância em nosso país. Desde 2003, portanto, o que já acontecia em sala de aula em atitudes 
isoladas passou a ser obrigação de todo professor nas mais diversas aulas. No caso específico da 
literatura afro-brasileira, sabemos que sua invisibilidade, decorrente de séculos de omissão e/ou 
injusto esquecimento, dificultou o trabalho do professor. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
relatos de práticas docentes relativas ao âmbito do ensino da literatura afro-brasileira, a fim de não só 
divulgar tais experiências como também incitar o ensino da temática afro. Espera-se que tais propostas 
promovam novas reflexões sobre a relação entre a teoria e a prática no âmbito escolar. As sugestões 
aqui apresentadas consistem em promover o diálogo entre a vertente literária afro-brasileira e os 
estilos de época. As sequências didáticas construídas nesta proposta apresentariam ainda sugestões 
de textos literários, artigos teóricos ou críticos, vídeos, filmes e canções (facilmente encontrados na 
internet) que possam tanto ampliar a abordagem da temática por parte do professor, quanto promover 
o debate entre os educandos. Procuramos, ainda, indicar possibilidades de avaliação que contemplem 
tanto modelos tradicionais, quanto inovadores e dialógicos de ensino. 
Palavra-chave 1: literatura e ensino 
Palavra-chave 2: literatura afro-brasileira 
Palavra-chave 3: literatura brasileira

Joana d’Arc Batista Herkenhoff (UFES) Estreia literária na Olimpíada de Língua Portuguesa

A literatura numa perspectiva histórico-cultural pode ser compreendida, de modo extensivo, como 
um campo constituído por práticas, tais como a leitura, a escrita e o exercício da crítica. Essas 
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práticas, nas quais se articulam aspectos estéticos e éticos, comportam modos, suportes, gestos 
e sujeitos concretos, situados historicamente. Desse modo, poderíamos considerar as escritas de 
fãs, as fanfiction, das quais participam comunidades de adolescentes e jovens, seja na condição 
de autores, leitores ou críticos, e mesmo participando de mais de uma dessas atividades, como 
uma reedição das comunidades literárias, como os clubes de leitura, no contexto da “revolução 
eletrônica” que afeta profundamente as estruturas materiais do escrito e as maneiras de ler e 
escrever (Chartier, 1999). Acreditamos que o trabalho com a literatura com adolescentes, na 
escola, especialmente em relação às práticas de escrita literária, a que nos dedicamos nesse 
estudo, não pode desconsiderar essas questões e precisa buscar estabelecer relações com essas 
práticas criativas de escrita, leitura e crítica em contexto digital, levando assim, os alunos a 
perceberem a literatura como uma prática cultural circunscrita em um universo mais amplo, 
do qual eles também podem participar. A Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), em tese, 
favoreceria essa participação dos alunos na cultura literária, uma vez que se apresentam como 
um “concurso de produção de textos destinado aos alunos de escolas públicas de todo o país, 
do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio”, apropriando-se de uma prática 
das mais longevas do campo literário, haja vista a existência, desde a antiguidade clássica, dos 
concursos de tragédia e a permanência desses processos de seleção no sistema literário como 
forma de validação das produções literárias por critérios de qualidade estética. Nessa perspectiva, 
apresentamos uma reflexão sobre a escrita literária das Olimpíadas de Língua Portuguesa em 
contraposição às escritas de fãs, para refletir sobre a contribuição da OLP para a educação literária 
dos alunos do ensino fundamental, a partir das representações de literatura, práticas de escrita, 
leitura e crítica literária, dadas a ver em textos produzidos pelos alunos nas categorias poema (5º 
e 6º anos) e crônica (9º ano), nos materiais norteadores da seleção pelas instâncias avaliativas 
(comissões julgadoras municipais, estaduais, regionais e nacionais) e nos Cadernos do Professor 
que compõe a Coleção da Olimpíada. Para realização deste trabalho tomamos como referência 
as contribuições teóricas de Roger Chartier, especialmente as categorias representações, 
apropriações e práticas e suas reflexões acerca das práticas de leitura e escrita. Também nos 
apoiamos nos estudos de Catherine Tauveron que, a partir de pesquisas com escrita literária de 
alunos no ensino fundamental, na França, sistematizou o conceito de “aluno-autor” como aquele 
que estabelece uma relação estética com seus leitores, no âmbito da sala de aula.  
Palavra-chave 1: Escrita literária 
Palavra-chave 2: Ensino Fundamental II 
Palavra-chave 3: Olimpíada de Língua Portuguesa

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [LINGUAGENS LITERÁRIAS (CRIAÇÃO E TRADUÇÃO)]

Renato Kerly Marques Silva (Secretaria de Estado de Educação do Maranhão) Maria Firmina dos 
Reis e Carolina Maria de Jesus: escritoras brasileiras e livros didáticos do Ensino Médio

Ao observarmos os livros didáticos que tratam sobre Língua e Literatura Brasileira, produzidos 
para aulas do Ensino Médio, percebemos que a presença de escritoras é mínima, normalmente, 
encontra-se reduzida aos trabalhos de autoras como Rachel de Queiroz, Cecília Meireles e Clarice 
Lispector. Apesar de mais de dez anos da promulgação da Lei no 10.639/2003 que trata da 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial das escola, 
quando procuramos por escritoras negras, há uma grande lacuna nos livros didáticos. Aqui faz-
se importante perguntarmos: Que significados essa ausência pode representar? Mulheres negras 
não escrevem? O que pensam os estudantes ao abrirem um livro que apresenta os marcos da 
nossa literatura e nele encontrarem um número mínimo de mulheres, e, dentre elas, não haver 
mulheres negras? Várias pesquisadoras (XAVIER, 2005; SCHWANTES, 2006) têm observado que 
esse apagamento de autoras da História da Literatura Brasileira não deriva apenas das questões 
estéticas apresentadas em suas obras. Segundo elas, o silêncio em torno de varias escritoras reifica 
ideais de um mundo onde a prática intelectual é identificada como própria aos homens e pouco 
comum às mulheres. Com o objetivo de dar espaço, nas aulas de literatura, a autoras que ainda 
não frequentam os livros didáticos do Ensino Médio, este trabalho lançar luz sobre as obras de 
Maria Firmina dos Reis (1825-1917) e Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Para pensar sobre as 
especificidades dos trabalhos destas escritoras faz-se necessário observar os recortes de Gênero, 
Raça e Classe Social. Ao observarmos o apagamento de suas obras, é preciso destacar que as duas 
escritoras estavam inseridas nos extratos mais pobres da sociedade brasileira; eram mulheres 
negras em uma sociedade onde a escravidão era legalmente permitida (no caso de Maria Firmina) 
e o racismo servia como base para uma distinção que estabeleceu, socialmente, uma assimetria 
entre sujeitos brancos e negros (para as duas escritora). Ao analisarmos as obras de Maria Firmina 
(Úrsula, 1959; A Escrava, 1887) e Carolina de Jesus (Quarto de despejo, 1960), percebemos a 
presença de um discurso de denúncia e crítica às condições de vida de homens e mulheres negros 
que não apresentam mudanças significativas apesar dos cem anos que separam as publicações das 
autoras. Além do resgate dos textos escritos por estas mulheres e da necessidade de pensarmos 
sobre as possíveis razões associadas ao quase “esquecimento” de suas obras, destacamos a 
necessidade de utilizá-los em sala de aula, para fomentarmos questionamentos sobre problemas 
sociais que marcam as experiências de vida em nossa sociedade e ultrapassaram os limites da São 
Luís escravocrata do século XIX e da metrópole paulista de 1950, como o subemprego, a pobreza e, 
sobretudo, a violência contra as mulheres. 
Palavra-chave 1: Escritoras Negras 
Palavra-chave 2: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 3: Ensino de Literatura 
Palavra-chave 4: Ensino Médio

Nayara Piovesan Ribeiro (UFMT) Poemas em língua brasileira de sinais: uma reflexão teórica 
acerca do processo de construção e criação

Atualmente muitos estudos abordam questões referentes à Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 
uma vez que esta se tornou língua oficialmente reconhecida em território nacional em 2012, 
através da lei 10.436. O reconhecimento da LIBRAS como língua oficial utilizada pelos surdos é 
considerado, na comunidade surda, uma grande conquista advinda de anos de luta. Além disso, 
também é visto como um marco de várias mudanças para o sujeito surdo, principalmente no 
âmbito educacional. O interesse por entender a estrutura e organização da Língua Brasileira 
de Sinais também tem crescido, mesmo que ainda pouco se conheça sobre ela. É sabido que 
esse interesse ainda está restrito a uma pequena parcela de estudiosos e pesquisadores, quase 
que exclusivamente os que de uma forma ou outra mantêm contato com a comunidade surda e 
usuários da língua. Nesse contexto, observe-se que, em paralelo ao reconhecimento oficial da 
Libras, tornam-se necessários estudos acerca das manifestações discursivas da comunidade surda, 
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entre as quais a Literatura Surda produzida no Brasil, ou, mais especificamente poemas surdos 
produzidos em Libras. Portanto, é necessário que alguns (ou mesmo muitos) esclarecimentos 
sejam feitos a fim de contextualizar as características que levam as línguas de sinais a tal status 
– e, portanto, à plausibilidade da discussão de uma literatura surda. Saliente-se ainda que as 
pesquisa nessa área são poucas, e muito do que é divulgado não diz respeito às estruturas 
linguísticas e aos recursos formais usados para a composição dessas produções literárias. Visando 
à valorização da Libras como língua, esta pesquisa busca investigar quais são os elementos 
constituintes do poema em Libras, através de estudos mais formalistas e estilísticos. Nesse 
primeiro momento de análise, trabalharemos com dois poemas feitos em língua de sinais: um 
intitulado “ Cinco sentidos”, poema originalmente feito em Língua Britânica de Sinais (BSL) pelo 
poeta Paul Scott e traduzido para Libras pelo poeta surdo Nelson Pimenta, e o outro poema 
feito em Libras pelo poeta surdo Alan Henry, intitulado “Mãos do Mar”. Analisaremos alguns 
elementos formais desses poemas surdos, inicialmente comparando-os com os de poemas em 
línguas orais, uma vez que precisamos de um ponto de partida consolidado na Teoria da Literatura 
para indagarmos o processo de criação dos poemas em Libras. Como resultados deste estudo, 
encontraram-se elementos nos poemas surdos típicos da poesia em línguas orais, como o ritmo 
e a rima. Ademais, apresentam-se alguns recursos poéticos exclusivos das línguas de sinais, 
reafirmando sua especificidade como código, inclusive em suas manifestações estéticas. 
Palavra-chave 1: Literatura Surda 
Palavra-chave 2: Ritmo 
Palavra-chave 3: Poemas surdos 
Palavra-chave 4: Rima

Arlene Batista da Silva Julia Paula Nascimento de Souza (UFES) A literatura do corpo nas 
narrativas de Rimar Romano

Esta comunicação prende-se à temática da performance literária em Língua de sinais. No Brasil, a 
produção cultural e literária dos surdos começa a ganhar visibilidade no campo acadêmico na última 
década. Pesquisas coordenadas por Lodenir Karnopp, Márcia Lise Lunardi Lazarin e Madalena Klein 
têm evidenciado que há uma diversidade de produções como vídeos, encenações, piadas, escritos 
e traduções para a língua de sinais que guardam representações de identidades da comunidade 
surda. Ancorados nos estudos de Lodenir Karnopp (2013), Marta Morgado (2011), Paul Zumthor 
(1993, 2007) e Merleau-ponty (1989, 1999, 2000) entre outros, pretende-se descrever e interpretar 
a performance poética dada a ver nas narrativas de Rimar Romano, ator e professor surdo, com uma 
significativa produção de vídeos literários disponível no Youtube. Por meio da análise das narrativas 
“Bolinha de ping-pong” e “Conquistando o impossível” buscaremos identificar os modos como o 
autor utiliza as expressões faciais e corporais, os classificadores, o olhar, a movimentação dos ombros 
e da incorporação de personagens, promovendo a fusão imagem-corpo em suas performances 
poéticas. Os resultados da análise evidenciam a materialização de uma literatura do/no corpo por 
meio da recriação do real pela linguagem literária em que prevalece a não verdade, subsidiados pela 
ambiguidade e pela multiplicidade de sentidos. 
Palavra-chave 1: Performance 
Palavra-chave 2: Língua de Sinais 
Palavra-chave 3: Surdo  
Palavra-chave 4: Literatura

Giovanna Corrêa Lucci (USP) Aproximando duas épocas, duas culturas e duas formas de 
expressão diferentes: a criação de uma reimaginação ilustrada do romance Emma de Jane Austen 
para o Brasil contemporâneo.

Tomando como ponto de partida o conceito de transcriação, elaborado por Haroldo de Campos em 
1963, este trabalho foi motivado pela vontade de desenvolver um estudo interdisciplinar das relações 
entre literatura e artes visuais no contexto do Brasil contemporâneo. Com isto em mente, o conceito de 
transcriação – aqui entendido como uma tradução criativa – foi expandido e aplicado em um exercício 
de reimaginação do romance inglês “Emma”, escrito e publicado por Jane Austen em 1815. Na tentativa 
de aproximar duas culturas e duas épocas tão distintas, esta pesquisa propôs, assim, a elaboração 
de um projeto experimental em língua portuguesa que levasse em consideração características da 
cultura, do imaginário brasileiro e da época atual, no desenvolvimento de uma narrativa com imagens. 
Dessa forma, pode-se dizer que o principal objetivo deste trabalho estava justamente em estudar 
o transporte de um texto para outro contexto e explorar como a relação entre texto e imagem se 
modifica no processo. No entanto, apesar de envolver diversos tipos de tradução, como a interlingual, 
a intralingual e a intersemiótica, como foram entendidas por Júlio Plaza em sua tese de 1987, o foco 
desta pesquisa não não esteve somente em estudar questões de/para linguagem, mas também em 
refletir acerca da melhor forma de se traduzir visualmente um conteúdo verbal. Para isso, foi feito 
um estudo da dinâmica dos personagens e do fluxo narrativo, que facilitaram a interpretação do texto 
original e deram origem a uma etapa muito significativa para o projeto: a tradução das paletas de cor, 
das estruturas formais e dos ritmos e compassos entre som e imagem, cores e formas. A pesquisa se 
caracterizou tanto pela sobreposição do paradigma ao sintagma, como pela busca de uma organicidade 
composicional, com o objetivo de criar laços entre unidades significantes do texto e das imagens. E, 
para que o projeto se tornasse realidade, além de explorar as possibilidades criativas na elaboração 
de imagens que pudessem se relacionar a um determinado texto e ao imaginário nele retratado, foi 
imprescindível desenvolver um estudo sobre a autora em si, o contexto em que se deu a criação da obra 
e a sua repercussão até os dias de hoje, de forma a melhor compreender o texto original. Durante todo 
o processo, foram consideradas características da cultura, do imaginário brasileiro e da época atual 
no desenvolvimento da narrativa com imagens, de forma a garantir que os resultados retratassem a 
cultura brasileira, ao mesmo tempo em que mantivessem traços fundamentais do original. A intenção 
era criar imagens que remetessem ao conteúdo original, mas que ao mesmo tempo tivessem um apelo 
emocional que despertasse as memórias do leitor e que permitissem uma maior identificação por 
estarem atreladas ao cotidiano do brasileiro. O resultado final foi um “livro ilustrado” baseado em uma 
obra tradicional da literatura inglesa, mas que ao mesmo tempo reflete, em parte, a cultura brasileira. 
Palavra-chave 1: Tradução Intersemiótica 
Palavra-chave 2: Reimaginação 
Palavra-chave 3: Desenho 
Palavra-chave 4: Ilustração

Patricia Cezar da Cruz e Gunter Pressler (UFPA) Frey Apollonio, um romance do Brasil e sua 
tradução brasileira em 1992

O romance Frey Apollonio, um romance do Brasil foi escrito pelo botânico alemão Carl Friedrich 
Phillipp von Martius em 1831. Após uma estadia no país, em que o autor de Flora Brasiliensis conheceu 
de perto a Amazônia brasileira, o cientista e viajante naturalista escreveu o livro não somente 
como um relato de viagem comum à época, mas como um romance de formação. O personagem 
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principal, Hartoman, alter ego de Martius, chega ao Brasil com uma visão extremamente eurocêntrica 
e preconceituosa contra o país e aqueles que a habitam, os índios, porém, após um período de 
convivência com esses autóctones em solo nacional, Hartoman tem sua visão parcialmente modificada. 
Se antes enxergava o índio brasileiro e a floresta brasileira como perigosos, essa visão é modificada 
após essa convivência, em que seu desenvolvimento pessoal, intelectual e moral são desenvolvidos, 
conforme propõe o “romance de formação”. Esta construção romanesca ficcionaliza a experiência do 
viajante naturalista e abre para uma abordagem sobre a questão ideológico-ética do autor, do tradutor 
e do pesquisador contemporâneo, como Diana Klinger ressalta no seu estudo recente (Literatura e 
Ética, 2014). O romance “do Brasil” não foi publicado no século XIX. Ele ficou inédito tanto no país 
como na Alemanha até o ano de 1967, quando o manuscrito original foi encontrado por Erwin Theodor 
na Biblioteca da Baviera. Depois dessa descoberta, que só foi possível porque a família de Martius 
doou o manuscrito para aquela biblioteca, a tradução brasileira de Erwin Theodor ocorreu em 1992, 
em lançamento simultâneo com a Alemanha. O que se pretende nesta comunicação é, primeiramente, 
descobrir por quais razões um romance que é subintitulado “do Brasil” permaneceu tanto tempo 
inédito no país que lhe diz respeito. No segundo momento, a abordagem investiga os motivos e a 
recepção desta publicação na atualidade diante da questão dos Fatos e Ficções na literatura dos 
viajantes (PRESSLER, 2012, 2013; MONTEZ, 2007, 2015). No século XIX, no Brasil, vigorou a vertente 
do Romantismo, cujos objetivos eram muito diferenciados daqueles que propunham o romance de 
Martius, mais inclinado ao Romantismo alemão, sobretudo na sua vertente de Iena, cuja ideia era de 
universalidade e encontro com o outro, e no romance chega a propor não uma nacionalização mas uma 
desnacionalização. Assim, o romance de Martius não seria destinado ao público brasileiro, sedento 
por conhecer uma “Literatura brasileira genuína” em que fauna, flora e floresta eram exaltadas pelos 
autores nacionais sob alegação de serem símbolos do Brasil, elevando assim o país a um patamar de 
grandiosidade. Nossa investigação frisa a relação entre o autor empírico, “autor abstrato” e narrador 
(SCHMID, 2014: 47-63) descomprometidos com quaisquer apelos nacionais da pátria alemã e/ou 
brasileira. Frey Apollonio, um romance do Brasil diz respeito às Letras nacionais por ser um romance 
que aborda o Brasil e tenta explorar o país, embora pelo olhar estrangeiro. 
Palavra-chave 1: Romantismo alemão 
Palavra-chave 2: Romance de formação 
Palavra-chave 3: Martius 
Palavra-chave 4: Brasil

Mariana Lessa de Oliveira (UFRGS) “Algo está sendo corrompido”: notas de Translations de Brian 
Friel para o português

A obra dramática de Brian Friel está repleta de peças que abordam questões sobre sociedade, 
história, cultura e linguagem. A linguagem na obra de Friel é retratada como um instrumento de 
poder e como uma ferramenta fatal. Em suas peças, os personagens frequentemente divagam a 
respeito da linguagem, refletindo sobre seus usos, riscos e sua capacidade de dominação. O ápice 
dessa consonância de pensamentos filosóficos acerca da linguagem foi atingido em 1980 com a 
peça Translations, considerada pelos críticos como a obra-prima de Friel. A peça se passa no século 
XIX em uma pequena escola rural no norte da Irlanda durante a transição no sistema educacional 
irlandês, que deixaria para trás o antigo idioma de instrução, o irlandês, para adotar um sistema 
padrão na educação através do inglês, anunciando a morte não só das escolas rurais como a do 
idioma irlandês. Essa transição também exigiu que os nomes de lugares fossem traduzidos para o 
inglês e essa tradução foi feita por aproximação fonética ou literalmente. Embora os atores estejam 

falando o mesmo idioma no palco, os personagens estão divididos entre o irlandês e o inglês, 
impondo o primeiro desafio para os tradutores da peça: oferecer uma tradução que consiga atingir 
o mesmo efeito babélico do original. Além disso, a peça possui intertextos com a obra After Babel de 
George Steiner, cujos excertos são parafraseados por personagens que tentam fazer sentido da nova 
configuração linguística, geográfica e cultural que chega à pequena cidade de Baile Baeg. Através de 
teorias de tradução do texto dramático e da análise de outras propostas de tradução da peça para 
o irlandês, para o italiano, para o grego e para o português brasileiro, este estudo visa analisar os 
desafios de tradução apresentados pela peça, as alternativas propostas nas traduções analisadas e 
discutir a respeito das soluções que cheguei na minha tradução da peça para o português brasileiro, 
visando sua leitura e encenação para um público brasileiro. 
Palavra-chave 1: Literatura irlandesa 
Palavra-chave 2: Brian Friel 
Palavra-chave 3: Tradução

QUINTA 22 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [NOVAS ESCRITAS]

Julia Casotti Nogueira (PUC-Rio) Arte urbana contemporânea: o impacto da palavra em 
intervenções no Rio de Janeiro

O trabalho “Arte urbana contemporânea: o impacto da palavra em intervenções no Rio de Janeiro” 
tem o intuito de investigar a potência das intervenções feitas por quem habita a cidade. O foco 
principal é o impacto da criação dessas intervenções com palavras, que deixam de ser apenas letras 
em um contexto literário e passam a cumprir o papel de imagem – ponto forte da luta dos poetas 
concretistas no século XX, que redobra a intenção política. O trajeto que possibilita se deparar 
com os escritos em muros e ruas da cidade também desemboca em uma multiplicação de sentidos 
provocados por esses encontros. O estudo busca conjugar as discussões recentes sobre arte – onde 
se destacam sua inespecificidade, sua perda de autonomia e a expansão de seu campo – com a 
importância que ganham as atividades políticas desenvolvidas através de performances, instalações 
ou inscrições de marcas significativas em espaços públicos. Assim, refere-se à dimensão estética 
que contamina às iniciativas políticas não violentas com grande frequência, a forma de inscrições 
plasticamente atraentes feitas em espaços públicos, instigando a tomada de consciência crítica de 
direitos de cidadania e indicando novos possíveis aproveitamentos de lugares, edificações, veículos e 
espaços para o prazer e ampliação do conhecimento de quem vive/passa por esses centros urbanos. 
Em uma cidade que pode ser considerada um poema - mas não um poema clássico -, com suas 
múltiplas leituras, em que é possível se inscrever, ocupar espaços e trocar experiências (BARTHES, 
1971), o estudo é feito com base no método cartográfico, proposto por Deleuze e Guattari (1995). 
O desejo é encontrar nas ruas intervenções artísticas que deslocam o olhar, não só no sentido físico 
e decorativo, mas também como possibilidade de sensibilizar, quebrar a rotina dos espectadores, 
podendo transportá-los a outros papeis ficcionais (RANCIÈRE, 2009). “Fazer mudar de lugar”, “tirar 
do lugar competente”, “desviar” são ações importantes dos escritos que serão escolhidos para guiar 
o trabalho. Entre as intervenções-inspirações, estão: as pichações “SMH” (Secretaria Municipal de 
Habitação) em prédios e casas da Zona Sul deslocando o símbolo criado pela prefeitura escrito em 
casas populares prestes a serem demolidas; “3,80 é open bar” marcado em bancas de jornal do 
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Centro para pontuar o aumento das tarifas de ônibus na cidade; as pichações “33 contra todas” e “A 
culpa não é da vítima” após vir à tona a noticia do estupro coletivo no Rio de Janeiro; e a composição 
de Augusto de Campos, “Viva a vaia”, produzida na década de 70 e grafitada hoje nos muros de 
alguns bairros da Zona Sul. 
Palavra-chave 1: arte urbana 
Palavra-chave 2: poesia visual 
Palavra-chave 3: cidade 
Palavra-chave 4: intervenção

Leonardo Vila-forte (PUC-Rio) Apropriações: a escrita não-criativa 

Cada vez surgem mais trabalhos de texto criados não a partir da escrita de mão própria de um 
autor, mas da apropriação que este autor faz de trechos ou até conteúdos inteiros de obras alheias 
ou outras fontes, como transmissões radiofônicas e edições de jornal. Vemos tal procedimento 
nos “3 poemas feitos com auxílio do Google”, de Angélica Freitas; no livro Delírio de Damasco, de 
Verônica Stigger; em Tree of Codes, de Jonathan Safran Foer e Nets, de Jen Bervin; além do meu 
próprio trabalho no blog MixLit – O DJ da Literatura. Tais práticas não são uma completa inovação: 
o reaproveitamento de textos pré-existentes tem alguns marcos iniciais, como em The Waste 
Land, de T.S. Elliot, os poemas de Sousândrade e os cut-ups de William Burroughs. No entanto, o 
que parecia uma prática apenas lateral, ganha agora não só novos adeptos – cada um a exercendo 
à sua maneira e com diferntes resultados – mas se insere num novo ambiente cultural, no qual a 
tecnologia é atravessador central. Diz Lev Manovích que quando exercemos, com frequencia, certas 
ações no ambiente digital – como o recorte e cole e a seleção de filtros a partir de menus – acabamos 
por importar tais ações para outras esferas da vida, para além do digital. Talvez isso explique o 
aparecimento de um grupo de obras gerado a partir da manipulação de fontes pré-existentes. 
No meio artístico, tais operações ganharam um olhar mais atento em 2007, quando o crítico e 
curador francês Nicolas Bourriaud propôs a ideia de “pós-produção” para caracterizar uma certa 
prática comum a muitas obras de arte iniciadas nos anos 1990 e 2000, todas usando a operação 
de apropriação celebrizado pelos ready-mades de Marcel Duchamp. Em relação ao texto, vemos 
a discussão ganhar corpo em 2011, quando Kenneth Goldsmith, poeta, artista e professor norte-
americano da Universidade da Pensilvânia, lançou o conceito de “escrita não-criativa”, transportando 
uma ideia semelhante àquela de “pós-produção” para o meio textual. O termo serviria para designar 
o processo de trabalho que resulta em obras textuais cujos textos não foram originalmente escritos 
por seus autores, mas sim reescritos ou transcritos a partir de fontes – sem mudanças no texto 
original – ou editadas e rearranjadas por meio da descontextualização e recontextualização desses 
textos pré-existentes. A apresentaçao se utilizará desse conceito, assim como o de “gênio não-
original”, de Marjorie Perloff, para analisar a figura do escritor-apropriador e como tal opera uma 
quebra de fronteiras entre as posições de leitor e autor. Pretende-se apresentar também de que 
maneira as obras selecionadas como corpus propõe formas não tradicionais de construir escrita e 
leitura, e quais relações travam com as artes plásticas e a arte conceitual. Num contexto mais amplo, 
pensaremos como o ambiente cultural onde essas obras são geradas se relacionam com as novas 
tecnologia e o excesso de informação. 
Palavra-chave 1: crítica contemporânea 
Palavra-chave 2: escrita não-creativa 
Palavra-chave 3: apropriação

Rafael Guimarães Tavares da Silva(UFMG) Da paráfrase ao Ctrl C + Ctrl V: Sobre as formas de 
citar(da Antiguidade até agora)

O recurso da citação sempre foi imprescindível para o desenvolvimento de um lógos capaz de 
se estabelecer explicitamente enquanto diálogo, não apenas com seu próprio tempo, mas com a 
tradição que o precede. Quer tenha sido movida por intenções agônicas, ou por uma reverência quase 
hierofântica com relação a determinados autores, toda a tradição epistemológica foi construída a partir 
do retorno às palavras de precursores eleitos para uma nova mise-en-scène. Revisitando certos casos 
clássicos dessa tradição – Homero, Platão e Aristóteles – pretendemos avançar as bases para uma 
teoria da citação que nos permita compreender o fenômeno também na contemporaneidade. Para isso, 
as reflexões de Derrida, Bennington e Compagnon serão referências a partir das quais leremos certas 
(des)leituras contemporâneas e refletiremos sobre uma (im)possível “ética da leitura”. 
Palavra-chave 1: citação 
Palavra-chave 2: ética da leitura 
Palavra-chave 3: (des)leituras contemporâneas

Natalie Souza de Araujo Lima (PUC-Rio) Sobre ver o invisível

Esta comunicação deseja rastrear alguns textos teóricos de Walter Benjamin e Gilles Deleuze que 
1) possam ser compreendidos como escritura, 2) realizem uma produção conceitual que tangencia 
a produção ficcional e 3) pratiquem uma ciência do vestígio errático ao mesmo tempo impressiva e 
performática, imagética e gestual. Para isso, parte-se de noções em torno do que hoje se denomina 
campo expandido, tomando as aproximações entre literatura e artes visuais como ponto de partida 
a fim de investigar de que maneira certas produções teóricas resistem ao rótulo de “ensaio” e podem 
ser abordadas elas mesmas como estranhos objetos, sobretudo por colocarem essa categoria e sua 
contraface, a do sujeito, em curto-circuito. Retoma-se aqui uma proposta iniciada por Roland Barthes 
no final dos anos 1970, a saber, de que a teoria deveria, ela mesma, entender-se como escritura. Como 
afirma Magali Nachtergael, “avec Barthes, la vie théorique et esthétique advient dans un même corps 
et se fond dans un art de vivre comme une utopie neutre au milieu du brouhaha (...)”. (Nachtergael, 
2015, p.170) Haveria então um imbricamento a partir do qual explorar possíveis ressonâncias entre 
teoria e literatura em campo expandido, negando uma separação simplificadora entre literatura e 
teoria, entre discurso ficcional e discurso de verdade, entre imagem e gesto. Nessa maneira outra de 
olhar para o propriamente teórico, o que estaria em jogo, agora, seriam escrituras capazes de fazer 
ver, de performar imagens ou sinais com potência política e estética. Trata-se de um devir-escritura 
para a teoria. Ele passaria pela intensificação/anomalia do próprio tecido constitutivo do teórico 
à medida que este se faz em contato com a materialidade do problema ou da coisa abordada e da 
necessária resposta material exigida. A partir dessa questão, tratar-se-ia não de pensar em uma forma 
plena para o texto teórico, imposta pelo “objeto” desse texto, mas numa relação material entre ambos 
que leve à resistência a uma classificação, ou até mesmo a uma crise da forma-teoria. O uso do termo 
devir esclarece o que chamo de “constituição material” do discurso teórico e em que medida gostaria 
de associar teoria, escritura e performance. Devir é não assemelhar-se ou não especializar-se, é uma 
singularidade. Ele se torna viável justamente porque não poderia ser previsto enquanto ato. Pensar 
e falar em devir, nesse contexto, é apostar na instabilidade dos conceitos e dos campos teórico-
disciplinares que aqueles ocupariam a partir de uma radicalização do gesto de escrever. Assim, a 
produção teórica constituiria, a um só tempo, o resultado de um processo e seu próprio inacabamento, 
seu fora. Um caso de devir-escritura da teoria exporia, performativa e performaticamente, sem aviso-



XV encontro abralic Guia de Programação
100110

00
prévio, a virtualidade, no sentido deleuziano, de um texto teórico, e também do problema/objeto de 
que ele se ocupa. Em outras palavras, haveria então uma produção de diferença tanto com relação 
ao ponto de vista teórico quanto com o tema ou o objeto que impulsionou a escrita. Referência: 
Nachtergael, Magali. Roland Barthes contemporain. Paris: Max Milo, 2015. 
Palavra-chave 1: performance 
Palavra-chave 2: escritura 
Palavra-chave 3: Walter Benjamin 
Palavra-chave 4: Gilles Deleuze

Vivian Marina Redi Pontin Labjor (Unicamp) Uma escrita com mundos possíveis

Esse trabalho possui a tentativa de esboçar uma performatividade política engendrada pela noção de 
mundo possível e suas expressões. O texto de Michel Tournier – Sexta-feira ou os limbos do Pacífico 
(1985) – envolve uma experimentação de tal noção a partir da reescrita da história de Robinson 
Crusoé de Daniel Defoe (1719). Trata-se de uma experimentação, uma vez que um mundo possível 
não é colocado como um derivado de uma possibilidade, e que apenas se torna realizável ou realizado, 
mas, isso sim, é uma espécie de aprendizagem, de perseguição, um combate. O inimigo no conceito 
de Eduardo Viveiros de Castro (2015) e Michel Tournier e o mundo sem outrem de Gilles Deleuze 
(1982) são textos que conceituam o que envolve uma ideia de mundo possível, formando, assim, um 
triângulo amoroso entre Tournier, Viveiros e Deleuze. Triângulo de uma beleza que perpassa em 
todos, beleza que não está somente num apreço às palavras, mas nos fios que fazem a trama de cada 
um deles, sensações de construções e destruições de mundos possíveis desenhados em suas linhas, 
na maneira como se toma aquilo porquê simpatiza, admira e se traz para as escritas. Nessa tarefa não 
cabe à escrita “explicar o mundo de outrem, mas a de multiplicar [mundos]” (VIVEIROS DE CASTRO, 
2015, p. 231), multiplicar formas de encontrar saídas, de criar saídas, maneiras de lidar com um campo 
problemático. Experimentar muitos como se faz, o que não se trata da melhor receita, não se trata de 
fórmulas, mas antes um povoamento com as palavras, com casos, com amostras. “A linguagem depende 
fundamentalmente daquele universo povoado onde os outros são faróis que criam em seu redor um 
ilhéu luminoso, em cujo interior tudo é, se não conhecido, pelo menos cognoscível” (TOURNIER, 1985, 
p. 48). Pode-se tratar tais textos enquanto fragmentos, ou extrair deles fragmentos de uma política, 
pedaços que dela se desprendem, os quais não são seus exemplares fieis, mas traços com os quais 
inventar conexões indevidas, idiotas, imprecisas. Às vezes, quando uma fidelidade parece querer 
se afirmar por argumentos plausíveis, por um percurso bastante coerente, é bom lembrar, mesmo 
que momentaneamente, de uma simples fala: “I would prefer not to” de Bartleby, personagem de 
Herman Melville, preferir não simplesmente e criar uma espécie de aderência, um corpo-a-corpo com 
a impossibilidade de separar o mundo da vida, uma performatividade política. Lidar com a noção de 
mundos possíveis é estar à altura do que acontece consigo – uma ética, por isso o triângulo amoroso 
trata outrem como expressão de um mundo possível, “outrem [que] assegura as margens e transições 
no mundo” (DELEUZE, 1982, p. 315), “um possível que se obstina em passar por real” (TOURNIER, 
1985, p. 208). Três lados que lidam com uma filosofia e uma não-filosofia, sugerindo uma ligação 
que as mantém distintas, todavia coexistindo para tocarem em mundos possíveis. Quanto a questão 
da escrita, talvez se possa aprender a multiplicar mundos, multiplicar aquilo que pode uma escrita, 
tornando-a sua própria ilha deserta, da qual se extrai e se criam modos de existência. 
Palavra-chave 1: Corpo  
Palavra-chave 2: Política 
Palavra-chave 3: Escrita

Djulia Justen Universidade (UFSC) O corpo toca a palavra, a palavra toca o corpo

A escuta da palavra Sveglia, nome do relógio alegórico do texto “O relatório da coisa”, de Clarice 
Lispector, conduz uma articulação da palavra e do corpo a partir do tocar e do sentir. Com esse 
significante, um jogo homofônico se produz, de “sveglia”, despertar em italiano, para “ex-velha”: 
uma velha que deixa de ser velha, que desperta e se sente viva através do desejo, este entendido 
como falta-a-ser pela psicanálise. Isto é, o desejo não se acaba com a velhice, não segue uma 
linha cronológica do tempo e é uma falta-a-ser. Assim, a palavra “sveglia”, ao sair do seu sentido 
habitual para “ex-velha”, abre um sentido outro, apontando para o “despertar de ex-velha”: o 
despertar do corpo ao ser tocado pela palavra. Deste modo, a palavra toca o corpo no seu ser 
em falta e o corpo, na sua enteléquia do sentir ao sentir-se, é tocado pela palavra. Portanto, para 
esta comunicação no referido simpósio, proponho a questão do corpo, do toque, do incorporal e 
da linguagem nos corpos das personagens velhas dos contos clariceanos a partir do prefixo “ex”, 
partícula tão cara a Jean Luc-Nancy e que compõe a escuta de “ex-velha”. Deste modo, a partir 
de “Corpus”, de Nancy e de “O tocar, Jean-Luc Nancy”, de Jacques Derrida, podemos articular na 
palavra “ex-velha” a exposição e a exterioridade do corpo, o seu movimento de tocar-se, de sentir-
se a partir do exterior, do outro e da linguagem. O prefixo “ex” também nos aponta a experiência 
do corpo ao tocar-se, pois experiência é ir ao exterior, é fazer um atravessamento: das tensões, das 
intensidades, dos afetos que movimentam o corpo. Nesta experiência, o corpo toca o incorporal de 
que é feito, isto é, a linguagem. E, ao mesmo tempo, em numa dupla via, a palavra toca o corpo. É 
com isto que podemos ler, através da velhice dos personagens de Clarice, a possibilidade do corpo 
de ser tocado pela palavra, de um corpo sensível que sente e é sentido, pois é nele que a linguagem 
e o tempo excreveram marcas e traços. Este corpo de “ex-velha” é também uma extensão da 
psiquê, como lembra Derrida a partir de Sigmund Freud, em que os traços de memória se 
inscrevem no corpo e que podem ser reorganizados, reconfigurados, abrindo novas possibilidades 
de futuro a partir do toque da palavra. Portanto, é um corpo sensível desta velha “ex-velha”: 
um corpo que, ao sentir-se sentido, excreve no mundo e o mundo, ao ser feito do incorporal da 
linguagem, excreve no corpo. 
Palavra-chave 1: Corpo  
Palavra-chave 2: Experiência 
Palavra-chave 3: Palavra 
Palavra-chave 4: Sentir
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53
Recepção E Intertextualidades Na Literatura De Autoria 
Feminina

Coordenadores: 
Anélia Montechiari Pietrani (Universidade Federal Do Rio De Janeiro) 
Carlos Magno Gomes (Universidade Federal Do Sergipe).

RESUMO: Este simpósio abre espaço para o debate acerca do processo de recepção da literatura 

contemporânea de autoria feminina no Brasil, levando em conta a forma como obras lançadas nos 

primeiros anos do século XXI fazem uma releitura de nosso passado, seja o histórico, seja o literário, 

seja o cultural. O campo teórico das novas abordagens da literatura comparada nos remete às 

reflexões sobre a memória da literatura (SAMOYAULT) e os arquivos (DERRIDA, 2001) que o texto 

literário resgata para dar chão ao texto ficcional. Nesse processo, ler e escrever se confundem, 

pois estamos diante da recepção criativa como nos ressalta Carvalhal (2010). Tais conceitos têm 

sido enriquecidos pelos estudos comparados que se voltam para a análise da intertextualidade e 

da paródia presentes nos textos de autoria feminina brasileira como, por exemplo, nas obras de 

Conceição Evaristo, Nélida Piñon e Marina Colasanti, entre tantas outras. Essa literatura tem em 

comum a revisão das identidades conservadoras, ao questionarem a homogeneidade dos valores 

patriarcais impostos como padrão. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, os estudos de 

gênero têm mostrado o quanto a escritora moderna ganhou relevância de crítica e de público a partir 

do respeito às particularidades da identidade feminina (HOLLANDA, 1994). Teoricamente, esse 

comparativismo pode ser explorado pelo reconhecimento de que as representações de gênero são 

construções culturais e estão em tensão com os problemas contemporâneos como nos ensina Nelly 

Richard (2002). Por esse viés da construção cultural, o pensamento feminista destaca a importância 

da identificação da opressão contra a mulher como parte das sociedades modernas que valorizam 

os direitos humanos e se opõem à dominação cultural masculina (LAURETIS, 1987). Nessa linha de 

questionamento, Judith Butler rompe com o raciocínio logocentrista da fragilidade feminina para 

propor a “performance” de gênero como uma forma de resistência social. Ela segue o raciocínio pós-

estruturalista de que a identidade constitui-se em um movimento de reinvenção contínua (BUTLER, 

2003). Ora, essas questões estão diferentemente presentes na literatura de autoria feminina 

mundial, pois a escritora marcada pela opressão, ao fazer literatura, faz um questionamento da 

“dominação masculina”. Essa premissa faz parte das literaturas “periféricas” e pode ser identificada 

quando a artista está preocupada em romper com o cânone masculino enquanto fragmenta as 

fronteiras sociais do patriarcado (STEVENS, 2010). Em complementaridade a esse viés político-

sociológico, este simpósio propõe a seus integrantes o debate acerca das relações entre estudos 

comparados e questões de gênero a partir das interfaces culturais e feministas que revisam o 

passado homogêneo, imposto pelo pensamento misógino branco ocidental para abrir espaços para 

as identidades contemporâneas fragmentadas e em deslocamentos. Estamos preocupados em dirigir 

um olhar atento ao enlaçamento dos aspectos político-textuais e político-culturais, em observação 

ao fato de que os processos estéticos e culturais convergem em concomitância, não em alternância 

(FELSKI, 2003). Com tal perspectiva, aceitamos trabalhos voltados para os estudos comparados 

em que: um dos textos seja de uma escritora brasileira, lançado no século XXI; os temas sejam 

referentes à recepção crítica e criativa de revisão do passado; as questões feministas e de gênero 

sejam voltadas para aspectos da contemporaneidade; os aspectos estéticos e culturais estejam 

privilegiados na parte teórico-metodológica e na análise dos textos selecionados; a intertextualidade 

e a recepção estejam entre os conceitos aprofundados na pesquisa; e a memória da literatura seja 

explorada a partir de suas fontes literárias e/ou históricas. 

PALAVRAS-CHAVE: recepção; intertextualidade; autoria feminina.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1

Carlos Magno Santos Gomes (UFS) A violência de gênero na recepção de Mil e uma noites por 
Nélida Piñon

Esta comunicação faz um estudo sobre as marcas pós-modernas do romance de autoria feminina 
no início do século XXI, com destaque para Vozes do deserto (2004), de Nélida Piñon. Por ser uma 
paródia da narrativa árabe Mil e uma noites, a obra de Piñon traz referências ao processo narrativo, ao 
mesmo tempo em que descreve a luta da protagonista, Scherezade por liberdade. Com tal empreitada, 
essa narradora explora a irreverência e a criatividade como armas contra a violência patriarcal. 
Alinhando uma revisão paródica à luta pelos direitos da mulher, essa obra descreve a violência contra 
as mulheres, que eram sacrificadas após a primeira noite de núpcias com o Califa. Tal tragédia era 
uma forma de vingança que esse soberano impôs às jovens do califado, após descobrir que fora traído 
pela esposa. Por ser metaficcional, a obra de Piñon trata da sua própria condição de arte, ao retomar 
o enredo da narrativa árabe, transportando Scherezade para as páginas de um romance atual. Nesse 
caso, a recepção é paródica por brincar com o enredo clássico e adaptá-lo à luta das mulheres contra 
a cultura machista. No primeiro momento, vamos eleger algumas características da narrativa pós-
moderna conforme as abordagens de Umberto Eco (2003) e Eduardo Coutinho (2005) e, no segundo, 
analisaremos como tais peculiaridades se manifestam no texto de Piñon. Na sequência, enumeramos 
alguns aspectos do texto paródico como a metanarratividade e o deslocamento das identidades em 
jogo. Além disso, abrimos espaço para a reflexão sobre as relações intertextuais e interculturais 
entre a narrativa atual e o imaginário clássico. No caso do texto de Nélida Piñon, tal recurso fica mais 
visível, por se tratar de paródias anunciadas, que carregam a intencionalidade, que tanto pode dar 
continuidade, quanto ser subversiva (CARVALHAL, 2010, p. 54). Nesse romance, a subversão é exposta 
nas estratégias feministas usadas pela protagonista para libertar as mulheres da punição do Califa. Tal 
interpretação é possível quando incluímos a série cultural como parte dos intertextos que uma obra 
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carrega, já que a intertextualidade nos convida também a expandir o estudo da relação entre texto 
e história, valorizando aspectos ideológicos que os arquivos literários registram, seja “aleatória ou 
consentida, uma vaga lembrança, ou mesmo homenagem explícita, ou, ainda, submissão a um modelo, 
subversão do cânone ou inspiração voluntária” (SAMOYAULT, 2008, p. 10). 
Palavra-chave 1: Recepção 
Palavra-chave 2: Autoria feminina 
Palavra-chave 3: Paródia 
Palavra-chave 4: Violência de gênero

Claudia Regina da Silva Rodrigues (UFRJ) Discurso feminino: sujeito, história e imaginário

O trabalho em questão se caracteriza, inicialmente, por resgatar do esquecimento os escritos das 
autoras Mercedes Cabello de Carbonera (Peru) e de Júlia Lopes de Almeida (Brasil). Procuraremos 
elucidar como as protagonistas foram representadas nas obras ficcionais Eleodora (Carbonera) e 
Memórias de Marta (Almeida); e, perceber como foi a recepção desses romances escritos no final do 
século XIX. As personagens foram mulheres comuns, vítimas do sistema patriarcal; porém, estas não 
se deixaram dominar, reagiram como puderam para alcançar um pouco de autonomia em suas vidas. 
Com isso, é interessante tentar refletir sobre a recepção das obras a partir da representação contida 
nos romances de Júlia Lopes de Almeida e de Mercedes Cabello de Carbonera. Podemos dizer que 
a literatura acompanha o progresso das atividades do homem desde os primórdios da história da 
escrita. A correlação que a literatura tem com a história tem suscitado diversas discussões sobre os 
acontecimentos inerentes às comunidades sociais. E, baseado na concepção de cada momento histórico 
é que se torna possível impulsionar de diferentes maneiras uma enunciação em favor de um texto não 
só ficcional, mas também de textos que contemplem na escritura um pouco do momento histórico. A 
literatura de autoria feminina procura adquirir autonomia, tendo como elemento principal a atuação 
das mulheres nos mais diversos eventos, divulgando a trajetória percorrida através da história. 
As escritoras sempre buscaram legitimar e dar visibilidade à história das mulheres; conduzindo 
olhares e vozes, aliando os contextos do passado com as práticas sociais da atualidade. As narrativas 
produzidas sobre a relação entre os gêneros são capazes de gerar uma enunciação ficcional capaz 
de levar a uma nova visão de mulher. Sobretudo conduzem a uma posição crítica sobre a história 
e a um olhar renovado sobre a questão, sem deixar de ressaltar as peculiaridades identitárias das 
mulheres e, muitas vezes, também edificando a própria identidade. A partir do que foi mencionado, 
podemos dizer que a pesquisa proposta nos leva a fazer uma análise das obras Eleodora e Memórias 
de Marta das autoras Mercedes Cabello e Lopes de Almeida buscando averiguar e contrapor questões 
pertinentes à temática feminina. Ambas autoras foram relegadas ao esquecimento, o que nos motivou 
ainda mais a realizar este trabalho; sobretudo porque ainda hoje é muito escassa a ocorrência de 
pesquisas a respeito das referidas romancistas. É interessante pensar nas possibilidades de leituras 
críticas suscitadas através da literatura; sobretudo a questão da mulher. Mesmo quando retratadas 
em romances de países distintos, como no caso do Peru e do Brasil, são capazes de marcar de forma 
significativa a relação de dominação existente entre os gêneros. Palavras-chave: escrita feminina - 
século XIX – Peru - Brasil 
Palavra-chave 1: escrita feminina 
Palavra-chave 2: século XIX 
Palavra-chave 3: Peru 
Palavra-chave 4: Brasil

Hellyana Rocha e Silva e Olivia Aparecida Silva (UFTO) Representação feminina e 
intertextualidades em Livia Garcia-Roza e Elvira Vigna

Escrever sobre literatura de autoria feminina tem sido, desde os primórdios, escrever também sobre a 
condição e o papel que as mulheres exercem na sociedade, pode-se crer, dessa maneira, que a escritura 
feminina é um elemento de representação e valoração da história das mulheres, pois as insere nos 
âmbitos a que anteriormente só os homens tinham livre acesso. Sob essa perspectiva, o presente trabalho 
tem como objetivo desenvolver reflexões acerca da literatura brasileira contemporânea de autoria 
feminina a partir da leitura das intertextualidades presentes nos romances Meu marido (2006), de Livia 
Garcia-Roza, e Nada a Dizer (2010), de Elvira Vigna, analisando de que forma a literatura contemporânea 
incorpora em seu discurso uma prática desconstrucionista dos padrões impostos à autoria (devido à 
exclusão de gênero), bem como a revisão das identidades patriarcais no eixo representacional. Para 
tanto, observar-se-á a desconstrução e a (re) construção da imagem feminina, bem como a temática 
imagética da mulher, envelhecimento, solidão e afetividade presentes nas tramas de uma sociedade 
corroída pelas transformações dos valores sociais vigentes na contemporaneidade e no esfacelamento 
da vida amorosa. Meu marido se propõe contar a ruína de um núcleo familiar por meio da voz de uma 
narradora que se apresenta como uma mulher conformada com o casamento e em torno da qual se 
sustenta uma família deteriorada, esmaecida e melancólica; Nada a dizer retoma o conceito de mulher 
que se divide entre os ideais patriarcais e o silenciamento que lhe é imposto, seja pela condição feminina, 
casamento ou maternidade, e, também, pela subversão desses ideais tradicionais a partir da busca 
de um autoconhecimento. À luz das teorias feministas e de gênero, o corpus deste estudo procura 
apresentar como a mulher escritora deu início ao processo de legitimação de sua voz e escrita a partir 
da autoria, e como a autora contemporânea faz a releitura desse passado, desconstruído e reconstruído 
identidades forjadas a partir da opressão, ao passo mesmo passo em que revisa o passado homogêneo e 
misógino que silenciou escritoras e personagens. Além disso, percebe-se que a recepção dessas obras na 
contemporaneidade torna-se um dos principais caminhos para a recriação de uma história literária em 
que as mulheres assegurem a legitimidade de seu espaço e de sua expressão, cabendo à escritora assumir, 
enquanto enunciadora de sua própria voz e representação, seu lugar de fala, fazendo valer seu discurso 
sobre sua existência, a fim de criar uma linguagem que procure deixar de lado os valores patriarcais. 
Palavra-chave 1: Autoria feminina 
Palavra-chave 2: Recepção 
Palavra-chave 3: intertextualidade 
Palavra-chave 4: Estudos de gênero

Lucia Helena (UFF) O amor em tempos sombrios

Exame de três obras (romances brasileiros escritos por mulheres) contemporâneas para investigar 
a recepção,pelas personagens masculinas e femininas, do amor, seus dilemas e problemas, em 
perspectiva comparatista. Como enfoque teórico partiremos de Walter Benjamin e da sua concepção 
da alegoria como o que faz falar o outro, reprimido pela história do vencedor, no caso, o patriarcalismo 
e patrimonialismo brasileiros. Os romances a serem abordados são: 1) Anel de vidro, 2014, de Laura 
Escorel; 2) O que deu para fazer em matéria de história de amor, 2012, de Elvira Vigna e, 3) O outro lado 
da sombra, 2014, de Mariana Portella. 
Palavra-chave 1: romance contemporâneo 
Palavra-chave 2: escrita de mulheres 
Palavra-chave 3: Laura Escorel 
Palavra-chave 4:  Elvira Vigna
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Rosana Arruda de Souza (UFMT) Bovarismo em As netas da Ema, de Eugenia Zerbini

Neste trabalho, pretendemos demonstrar como a história da protagonista do livro As netas da 
Ema (2005), de Eugenia Zerbini, se relaciona ou se aproxima das discussões sobre o bovarismo, a 
capacidade do ser humano de se conceber outro, conceito cunhado pelo filósofo francês Jules de 
Gaultier, com base no romance Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert. Para alcançar o objetivo, 
dialogamos com autores contemporâneos que discutem sobre bovarismo, como Carvalho (2014) e 
Hossne (2000); bem como Butler (2003), Dalcastagnè (2005) e Hall (2005) para reflexão de outros 
pontos relevantes na narrativa. A primeira obra de Jules de Gaultier sobre o bovarismo data de 1892, 
intitulada “Le bovarysme: la psychologie dans l’oeuvre de Flaubert”. O termo bovarismo deriva do 
sobrenome de casada da protagonista do romance Madame Bovary, romance famoso e muito utilizado 
ainda nos dias de hoje nos cursos acadêmicos, sobretudo os de Letras. Como é protagonizado por 
uma mulher, no contexto histórico francês do século XIX, sua história entra em discussões sobre o 
feminino/feminismo e em áreas interdisciplinares. Além de Madame Bovary, outros romances tratam, 
ou se aproximam, da temática do sujeito que busca ser outro, insatisfeito com quem/o que é. Em 
2005, no Brasil, a escritora paulista Eugenia Zerbini publicou “As netas da Ema”. Como o título indica, 
o livro é inspirado em Madame Bovary. Porém, o contexto sócio-histórico é outro – há em As netas 
da Ema não a mulher do século XIX — insatisfeita com sua condição feminina pela falta de liberdade 
e impossibilidade de ascender socialmente, como é retratado em Madame Bovary — mas a mulher 
do século XXI, independente, que pôde estudar, trabalhar, viajar muito e usufruir de plena liberdade 
na vida para consecução de seus objetos profissionais e econômicos. Embora de tempos e condições 
diferentes, as protagonistas desses romances têm algo em comum. A narradora-personagem de As 
netas da Ema é, apesar da ascensão profissional e econômica, infeliz como Emma Bovary, protagonista 
de Madame Bovary. A infelicidade da que se chamou ‘neta da Ema’ provém da ausência de marido 
e filhos na vida, resultando em uma inveja da Emma flaubertiana, que se casou e teve uma filha. É 
levando em conta esses diferentes contextos que se fará um breve diálogo entre essas obras, a fim de se 
perceber que, embora ambas tratem da história de mulheres infelizes, insatisfeitas pela não realização 
de seus desejos ao longo da vida, e ambas expressem o desejo de ser outro, o outro em cada obra não é 
o mesmo. A narradora-personagem de As netas da Ema deseja usufruir dos papéis de mãe e esposa de 
Emma Bovary e esta tem o desejo de ser livre tal como ela pensava que os homens eram, a aristocrata, 
a amante; e as duas desejam ser felizes. 
Palavra-chave 1: bovarismo 
Palavra-chave 2:  As netas da Ema 
Palavra-chave 3: Madame Bovary

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2

Amanda Crispim Ferreira (Universidade Estadual de Londrina) Literatura afro-feminina 
brasileira do século XXI: corpo, voz, poesia e resistência 

O objetivo desta comunicação é apresentar considerações em torno da escritura afro-feminina 
brasileira no século XXI, por meio da análise de poemas de Cristiane Sobral, a partir de uma reflexão 
sobre as produções de mulheres negras do século XX, a fim de percebermos as relações existentes 
nessas escrituras. Apesar de surgida no século XIX, com a obra Úrsula (1859) de Maria Firmina 

dos Reis, acredita-se que essa escrita só ganha visibilidade a partir de 1960, com a publicação de 
Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus e fortalece-se nos anos de 1970, com o surgimento dos 
Cadernos Negros, publicação anual e coletiva de textos literários afro-brasileiros. Dentre as autoras 
dos Cadernos, encontramos Conceição Evaristo, que estreou na literatura na década de 1990 e, desde 
então, colaborou para a solidificação da literatura afro-feminina, uma voz que resulta de um não-
lugar, pois apesar de ser produzida por mulheres negras, muitas vezes se depara com um movimento 
negro machista e um feminismo racista. Sendo assim, ela nasce de um desejo de resistência e de 
reivindicação. Resistência a uma representatividade negativa e estereotipada da mulher negra na 
literatura brasileira canônica e reivindicação de direitos, principalmente o direito de ter voz. Não é 
um texto que deseja ser “neutro”, no qual o autor procura se distanciar da criação, mas, pelo contrário, 
se posiciona: tem cor, sexo, vivências, memórias, lutas, que suas autoras fazem questão de explicitar. 
É perpassado pela escrevivência, ou seja, escrita da existência. O texto é fruto de suas experiências 
de vida. É resultado daquilo que viveu, viu ou ouviu. Acredita-se que a memória seja a “mola 
impulsionadora” da escrita de mulheres negras, tanto das precursoras quanto das contemporâneas, 
sendo assim, produzir literatura afro-feminina é falar do não dito, da reconstrução identitária, da 
revisão histórica e do resgate cultural por meio da memória. Enfim, é uma escrita que possui uma 
marca, que possui corpo. E, é justamente por isso, que ela se diferencia da escrita dos homens 
(brancos ou negros) e também das mulheres brancas. Conforme declarou em recente entrevista, via 
e-mail, a escritora Geni Guimarães (2012), “Nenhum homem negro menstruou sob sol e chuva e... 
chibata. Quanto às mulheres brancas, por mais que gritem a dor/cor/amor vividos por elas, nada 
sabem (somente o que ouviram de nós), não poderão ‘pegar’ o que fomos e somos.”. Nesse sentido, a 
literatura afro-feminina, além de denunciar a situação pela qual ainda estão submetidas as mulheres 
negras, revela quem são essas mulheres que estão em constante busca por seus direitos, desde aqueles 
considerados os mais básicos, como o direito ao pão, à moradia, ao trabalho e até aqueles considerados 
mais “complexos”, como o direito à fala, à maternidade, ao corpo, à sexualidade, ao estudo, à afro-
brasilidade, à ancestralidade, à religiosidade, à memória, à poesia, à família e ao amor. Para concretizar 
nossa análise, observaremos a escrevivência de Cristiane Sobral comparada a alguns escritos de suas 
precursoras Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. 
Palavra-chave 1: literatura afro-feminina 
Palavra-chave 2: escritoras precursoras 
Palavra-chave 3: escritoras contemporâneas

Cristian Souza de Sales (UFBA) Conceição Evaristo e Mayra Santos Febres: dos gestos das 
escrevivências ao posicionamento intelectual

Partindo da análise dos ensaios Da representação à auto-representação da mulher negra na 
literatura brasileira, de Conceição Evaristo (2005) e Confesiones de uma mujer lucía, de Mayra 
Santos Febres (2010), busco evidenciar a importância do posicionamento intelectual de ambas as 
escritoras negras contemporâneas frente às demandas de gênero e raça no Brasil e em Porto Rico. 
O intelectual é um sujeito que examina, reflete ou especula acerca de ideias e questões, de modo 
que este uso possua uma relevância social e coletiva. Nesse trabalho, evidenciaremos que, além 
de serem autoras de textos ficcionais, narrando/registrando suas escrevivências, as intelectuais 
mencionadas têm agenciado debates em outros campos, construindo reflexões e produzindo 
saberes que movimentam questões relacionadas às mulheres negras em seus respectivos 
contextos. Um trabalho intelectual cuja força e singularidade geram um horizonte ético-
político que descortina motivações ideológicas. Como intelectuais diaspóricas, de seus lugares 
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de enunciação, as suas vozes se apresentam comprometidas com mudanças sociais radicais e 
assumem os riscos e potências de falar a partir da problemática de um grupo, fazendo emergir 
questões invisíveis dos pontos de vista ético e estético. Nos ensaios mencionados, presenciamos 
um diálogo entre as autoras, instalado nas fronteiras, por meio da realidade que as aproxima e as 
distancia: Brasil e Caribe. Para tanto, utilizamos como referenciais teóricos: Hooks (1996), Hall 
(2003), Said (2005), entre outros. 
Palavra-chave 1: escritoras negras contemporâneas 
Palavra-chave 2: Conceição Evaristo 
Palavra-chave 3: Mayra Santos Febres 
Palavra-chave 4: intelectuais

Dayse Sacramento (IFET) Meninas lendo mulheres: a literatura afro-brasileira de mulheres 
negras para adolescentes na Fundac - Bahia 

Este estudo pretende refletir de que forma a leitura de textos de autoria feminina da literatura 
afro-brasileira possibilitam para adolescentes negras em privação de liberdade, encarceradas, 
reflexões acerca do contexto de mulheres negras na medida em que se identificam com as histórias 
e contextos lidos nas obras. A partir da leitura dos livros Diário de Bitita (1986), de Carolina 
Maria de Jesus e Não vou mais lavar os pratos (2010), de Cristiane Sobral, buscarei refletir como 
as autoras que traduzem o cotidiano feminino negro no Brasil podem evidenciar para as jovens 
a vida e a histórias de mulheres negras a partir de outros lugares de fala, em detrimentos dos 
silenciamentos sentenciados às vozes femininas na literatura e na (re)construção de outras 
histórias para e sobre si mesmas. O aporte teórico utilizado contará com as contribuições de 
Crenshaw (2002), Halbwachs (2006), Evaristo (2009), Adichie (2009), Arfuch (2010) e Duarte 
(2011), a fim de potencializar reflexões de adolescentes em cárcere sobre questões referentes à 
interseccionalidade de gênero e raça. 
Palavra-chave 1: Adolescentes negras encarceradas 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Autoria feminina 
Palavra-chave 4: Literatura afro-brasileira

Naduska Mário Palmeira (UFRJ) Ana Martins Marques e Conceição Lima: chão de palavras em 
um mar de tecidos

Nos textos da Ana Martins Marques, poeta brasileira, pode-se perceber uma marca autoral (um 
“eu” que fala, nitidamente, de si), e reflete “sobre a memória da literatura e os arquivos que o texto 
literário resgata para dar chão ao texto ficcional”. Na obra de Conceição Lima são problematizadas 
outras questões, diferentes das de Marques, por se revelar em uma realidade diferente do Brasil: 
São Tomé e Príncipe, um pequeno arquipélago localizado no Golfo da Guiné, África. No entanto, 
podem ser confrontados (ou enlaçados) os textos no que diz respeito à contundente busca por uma 
essência, uma raiz que, em princípio, parece não haver meios de tatear, e pela força poética do “eu” 
que se anuncia claramente, no feminino. Neste sentido, busco a relação das identidades (quais?) 
e a relação com o território “perdido” - utópico? em distopia em relação ao presente - processo 
que valoriza a posição social da mulher. Ademais, a ressignificação de conceitos “forjados pela 
modernidade” é abordada. Em Marques, é claro o processo metapoético. A busca da palavra - e de 
si - em grande parte de suas poesias. As questões psicossociais, culturais e econômicas diferem, 

na poesia de Lima, pelo distanciamento geocultural, mas se aproximam na “busca” de construir 
identidades, ainda frágeis ou fluidas, talvez, no entanto, firmes no chão da palavra. 
Palavra-chave 1: Conceição Lima 
Palavra-chave 2: Ana Martins Marques 
Palavra-chave 3: Identidade(s) 
Palavra-chave 4: Literatura e memória

Virgínia Carvalho de Assis Costa (PUC-Minas) A loucura como espaço de fala 

O trabalho a ser apresentado pretende analisar a loucura sob dois aspectos suplementares: como 
temática recorrente na literatura africana em língua portuguesa de autoria feminina, e também 
como metáfora da escrita de tais mulheres – em sua busca permanente por um espaço de fala fora 
do discurso hegemônico. Para a abordagem mencionada, serão focalizados os romances O alegre 
canto da perdiz, da moçambicana Paulina Chiziane; Ponciá Vicêncio, da brasileira Conceição Evaristo 
e A louca de Serrano, da cabo-verdiana Dina Salústio. Como fundamento teórico, serão examinadas, 
principalmente, as obras Pode o subalterno falar? (2014), de Gayatri Spivak, Por uma literatura menor 
(2014), de Deleuze e Guatarri e Seria a pena uma metáfora do falo? ou a inquietante presença da mulher 
na literatura (2007), de Aparecido Donizete Rossi. Ambas as obras literárias sob análise são marcadas 
por personagens femininas deslocadas, estigmatizadas pela loucura. Tal loucura, longe de representar 
uma forma de alienação, revela-se um instrumento de resistência de mulheres subjugadas. Em O alegre 
canto da perdiz, Maria das Dores, após uma trajetória de intenso sofrimento, passa a errar em busca 
de algo que apazigue a sua dor, em busca de sua construção identitária. Alijada de uma sociedade 
racista e patriarcal, ela parece procurar na loucura uma nova forma de linguagem, que a permita 
constituir-se enquanto sujeito. “Já não sei bem de onde vim, nem para onde vou. Por vezes sinto que 
nunca nasci. Estarei ainda no teu ventre, minha mãe? Todos perguntam de onde venho. Querem saber 
porque sou, porque nada sou. (CHIZIANE, 2008, p.17) Em Ponciá Vicêncio, a protagonista que intitula 
a obra refugia-se no silêncio e passa a ser considerada louca por seu marido. Suas reflexões, contudo, 
deixam explícito o caráter contestatório do seu mutismo. Na obra cabo-verdiana, A louca de Serrano, a 
personagem-título representa a consciência e a lucidez de um grupo alienado pela repetição mecânica 
da tradição. Dona de um discurso desestabilizador da ordem, é por sua voz marginal que ouve-se a 
crítica de práticas opressivas naturalizadas em Serrano. “A Louca de Serrano [...] em dias especiais que 
não se conseguiu localizar nem atribuir uma identidade, gritava que a montanha preparava-se para 
engolir a aldeia porque não suportava mais sua burrice.” (SALÚSTIO, 1998, p. 56). O tema central dos 
textos acaba também por revelar-se uma metonímia da escrita feminina pós-colonial em sua incessante 
procura por uma linguagem que permita a autorrepresentação do “sujeito subalterno” (SPIVAK, 2014). 
Os textos de Chiziane, Evaristo e Salústio constituem-se por meio de estratégias como a fragmentação 
da linguagem; a mobilização do interlocutor; a subversão espaço-temporal; a “desterritorialização da 
língua” (DELEUZE & GUATTARI, 2014) e o esvaziamento das oposições binárias e hierárquicas que 
sustentam o patriarcado (ROSSI, 2007). Ao subverterem a estrutura literária canônica, os modelos de 
escrita propostos pelas duas autoras, cada uma ao seu modo, ocupam um lugar marginal; ocupam o 
lugar da loucura. 
Palavra-chave 1: Autoria feminina 
Palavra-chave 2: Loucura 
Palavra-chave 3: Literatura africana 
Palavra-chave 4: Discurso marginal
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3

Cristina Maria Teixeira Stevens (UnB) Mulheres e violência na literatura contemporânea: (re)
construindo a dor 

Breve panorama da representação literária da violência contra as mulheres; referências introdutórias 
a textos da literatura clássica e outras obras canônicas, onde os homens são sujeitos desse 
discurso hegemônico. Análise comparativa de romances contemporâneos da literatura brasileira 
e estadunidense, produzidos por mulheres, com ênfase na interface gênero/raça. Analisaremos, 
sobretudo, os romances Um Defeito de Cor (2006), da escritora afro brasileira Ana Maria Gonçalves, e 
The Hottentot Venus (2004), da escritora afro americana Barbara Chase Riboud. Quando a mulher não 
é apenas o objeto da narrativa de autoria masculina, percebemos a mudança radical de tratamento 
desta temática. As escritoras analisadas no presente trabalho, assumem a posição de sujeito dessas 
inovadoras construções ficcionais. Elas abordam o tema da violência como consequência da injusta 
dominação masculina na produção do conhecimento e construção de paradigmas éticos, sócio culturais 
e religiosos; também desenvolvem uma criativa dialética que nos alerta para a historicidade do texto 
e textualidade da história. Através de uma voz autoral feminina que cria uma personagem capaz de 
contar sua própria história, os romances (re)constroem biografias ficcionalizadas que dão visibilidade 
à contribuição das mulheres, a violência de gênero e raça que (ainda) sofrem tantas mulheres, 
silenciadas e/ou representadas de forma distorcida, muitas vezes estereotipadas, no processo de 
construção da historiografia tradicional. Essas vozes emergem sem o objetivismo documentário da 
história, e problematizam esse silêncio milenar, propondo novos “enredos” para as mulheres; afinal, 
qual seria o espaço próprio da literatura? Acredito que neste processo criativo de interpelação do 
passado, a ficção nos proporciona uma afirmação de vida contrária à transitoriedade da nossa própria 
vida. Numa espécie de desafio em sua essência, a obra (re)cria a realidade. Se consultarmos os livros 
de história, não encontraremos quase nada sobre a vida das mulheres. Ao tentar recuperar a história 
das inúmeras formas de violência – física e simbólica - por elas sofridas, podemos caracterizar essa 
história como um livro sem palavras. Em razão deste silêncio, recorremos ao fecundante conceito da 
“história do possível”, da historiadora feminista Tania Swain. Esta contribuição teórica parece convidar 
a literatura para contribuir com uma nova visão do fazer historiográfico. A literatura tem contribuído 
para as transformações em processo na história; muitas obras têm problematizado a distinção entre 
a verdade histórica e a verdade estética, oferecendo uma perspectiva mais crítica com relação à 
construção inescapavelmente discursiva do que é considerado verdadeiro e também fato histórico 
digno de registros. 
Palavra-chave 1: estudos feministas e de gênero 
Palavra-chave 2: literatura contemporânea 
Palavra-chave 3: violência

Eliane Terezinha do Amaral Campello (UCPel) Maternidade e violência em contos de Conceição 
Evaristo

Em Olhos d´água (2014), Conceição Evaristo (1946), uma das mais significativas representantes 
da literatura afro-brasileira, compõe uma galeria de mulheres, de onde parece surgir uma única 
“mulher de muitas faces”...“emblemática de milhões de brasileiras na sociedade de exclusões que é a 
nossa”, conforme se manifesta Heloisa Toller Gomes no Prefácio (p.10). Determinadas construções 
culturais de gênero na sociedade brasileira contemporânea são filtradas pela voz da mulher negra, 

enquanto entrecruzam-se com questões históricas fundamentais, tanto no espaço público quanto 
no familiar. Especialmente nos contos, “Ana Davenga” (p.21-30) e “Quantos filhos Natalina teve?” 
(p.43-50), Conceição transforma o corpo e a sexualidade das protagonistas no lócus discursivo, na 
medida em que explora a temática da maternidade, relacionando-a, por um lado, à violência física 
contra a mulher e, por outro, à idealização romântica do maternar. Neste trabalho, além do uso 
de categorias da Análise Crítica do Discurso (ACD), recorro também ao texto da autora “Gênero e 
etnia: uma escre(vivência) de dupla face” (2005) e a “The fantasy of the perfect mother”, de Nancy 
Chodorow (em Feminism and psychoanalytic theory, 1989), entre outros suportes teóricos para 
sustentar a análise dos contos selecionados. Ao universalizar o tema, a partir da perspectiva da mãe 
negra, a autora me permite questionar se a realidade brasileira pode ser estendida a outros países 
da América Latina. 
Palavra-chave 1: Conceição Evaristo 
Palavra-chave 2: contos 
Palavra-chave 3: maternidade 
Palavra-chave 4: violência

Elisângela de Lana Costa (PUC-Minas) Tentativa de inserção da mulher negra na sociedade, em 
Conceição Evaristo e Paulina Chiziane

Faltava na literatura canônica a promoção da visibilidade política das mulheres, já que a vida 
delas era mal representada ou simplesmente não representada. Diante disso, é importante dar 
visibilidade à literatura de autoria feminina atual. Assim, torna-se indispensável mostrar a escrita 
de duas mulheres com sua visão no que diz respeito aos costumes e às relações de gênero no meio 
em que vivem. Para isso, serão ressaltados como se estrutura a obra e como nela se inscrevem 
imagens relacionadas ao gênero que fazem parte da vida psíquica dos indivíduos brasileiros e 
moçambicanos, com sua subjetividade, contribuindo para a rasura da perpetuação de uma escrita 
e de costumes, preceitos e tradições etnocêntricas hegemônicas. Nesse contexto, este estudo 
tem como objetivo comparar como as autoras Conceição Evaristo, brasileira, com a obra Ponciá 
Vicêncio (2003), e Paulina Chiziane (moçambicana), com a obra O alegre canto da perdiz (2008), 
questionam a inserção da mulher negra na sociedade. Será abordado como as duas autoras, em 
vez de abordar a mulher como objeto, abordam-na como um sujeito ciente de sua identidade e 
reflexivo em relação à sua história em uma sociedade que a exclui. Uma atitude importante de 
ambas as autoras é questionar a homogeneidade dos valores patriarcais. Será realçado como 
as personagens Ponciá Vicêncio e Delfina analisam a opressão delas como mulheres negras na 
sociedade a que pertencem e que deve valorizar os direitos humanos e se opor à dominação 
cultural feminina. Serão ressaltados os mecanismos de resistência social de Ponciá e Delfina, 
como, por exemplo, através da reflexão, tentam se constituir como sujeito. O relacionamento 
amoroso em ambas as narrativas acaba sendo símbolo de dor. Há vários questionamentos por 
essas personagens ao tentar fazer parte da sociedade, vivendo de forma digna, mas são vítimas de 
um sistema que não as inclui. Ponciá, por exemplo, sonha com uma vida autônoma, independente, 
em ter casa própria, e a única moradia que consegue comprar é um barraco na favela. Ao sentir-
se excluída a cada dia, encontra como resistência o silêncio, mas não deixa de refletir sobre tudo 
a sua volta; já Delfina decide ser assimilada, atitude que também não é bem aceita pela família, 
já que terá de renegar a sua origem. Com essa atitude de trazer essas mulheres consideradas à 
margem da sociedade machista e de exclusões para o centro de suas obras literárias, as autoras 
transgridem em suas narrativas, rompendo com o cânone masculino, e fragmentam as fronteiras 
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sociais, colocando os homens que estão próximos a essas personagens como oprimidos, sendo 
vistos também como vítimas de um sistema que os escraviza e oprime. 
Palavra-chave 1: Intertextualidade 
Palavra-chave 2: Autoria feminina 
Palavra-chave 3: Mulher negra 
Palavra-chave 4: Conceição Evaristo e Paulina Chiziane

Leonice Rodrigues Pereira (UNEMAT) Teodora, de Tereza Albues, e Sarnau, de Paulina Chiziane: 
duas personagens femininas e negras 

Pretende-se através esta apresentação realizar uma leitura de dois romances produzidos em língua 
português, A travessia dos sempre vivos (1993), da brasileira (mato-grossense) Tereza Albues, e Balada 
de amor ao vento (2003), da moçambicana Paulina Chiziane. São duas narrativas que trazem na sua 
gênese a memória enquanto elemento estético. O enfoque desta análise recairá sobre a questão do 
feminino e da negritude que constitui as personagens analisadas inseridas numa sociedade patriarcal. 
A personagem Teodora apaixona-se e se casa com um homem branco, padre de sua comunidade, 
rompendo assim com os valores morais de sua época, situada nas primeiras décadas do século XX, 
no interior de Mato Grosso. No continente africano, aproximadamente, da primeira metade do século 
XX, a personagem Sarnau vivencia em Moçambique uma relação amorosa, constituída por diversos 
desencontros, com um seminarista. Trata-se de uma nação marcada pelo conflito entre a cultura 
poligâmica local e a cultura monogâmica, oriunda do colonizador português. Nas duas narrativas a 
constituição das personagens se dá através da perspectiva feminina das narradoras. Em A travessia 
dos sempre vivos, é uma bisneta de Teodora, personagem analisada neste trabalho, que se lança em 
busca da história de seu bisavô João Padre como um grande herói. Neste percurso narrativo, o que mais 
define a trama da obra é a relação ilícita do protagonista com a negra Teodora, bisavó da narradora e 
avó da autora Tereza Albues, conforme informações encontradas em outras fontes. Já em Balada do 
amor ao vento, a própria narradora-personagem narra sua história de amor com um seminarista, que a 
abonada grávida ainda na adolescência, como consta no início da narrativa. A base teórica para análise 
dos valores culturais femininos será as reflexões de Riane Eisler, para quem a história da humanidade 
nem sempre foi centrada na competição, dominação do outro, como ainda acontece no sistema 
capitalista. Antes deste sistema centrado na hierarquia de poder de uns sobre os outros, na competição 
e na força masculina, as relações humanas eram compostas essencialmente pela solidariedade 
e reverência ao feminino e à vida. O filósofo Walter Benjamin e o sociólogo Maurice Halbwachs 
iluminarão, com suas ponderações, a abordagem da problemática das memórias como elemento 
estético a compor as narrativas em estudo constituído pelo olhar feminino das narradoras. Além de 
serem personagens mulheres edificadas com base na memória enquanto elemento estético, o percurso 
de suas vidas trazem a problemática vivenciada pelo negro, tanto no Brasil quanto em Moçambique, 
que será abordada com base nas ponderações de Kebengele Munanga. O drama experimentado pelas 
protagonistas das duas obras é estabelecido pelo fato de serem mulheres e negras envolvidas numa 
relação amorosa com homens subjugados ao poder da Igreja, ao sistema patriarcal e dominador como 
um todo. 
Palavra-chave 1: personagem feminina 
Palavra-chave 2: memória 
Palavra-chave 3: narrativa 
Palavra-chave 4: negra

Rafaela Kelsen Dias (UFJF) e Lucimara Grando (IF Sudeste MG) A cor dos olhos de minha mãe: 
maternidade e segregação em “Olhos d’água” e “Quantos filhos Natalina teve?”, de Conceição Evaristo

Tendo em vista a atualidade e urgência das discussões étnico-raciais e de gênero, propõe-se nesta 
comunicação a análise dos mecanismos empregados pela autora Conceição Evaristo nos contos “Olhos 
d’àgua “ e “Quantos filhos Natalina teve?”, presentes na antologia Olhos d’água (2014), a fim de desafiar os 
paradigmas identitários historicamente impostos às mães afrodescendentes, seja pela literatura, seja pela 
esfera social como um todo. Pautando-nos, especialmente, na crítica literária pós-colonial e feminista, 
traçamos como objetivo geral analisar a contestação dos arquétipos materno e afrodescendente, 
empreendida nos contos em questão, e como objetivos específicos: a) compreender a ótica e ética 
revisionistas propostas na pós-modernidade em torno dos conceitos de gênero, raça e, especificamente, 
da maternidade; b) entender as perspectivas incutidas pela tônica “pós-colonial” na prática literária e 
c) identificar as estratégias político-narratológicas empregadas por Evaristo, a fim de estabelecer uma 
perspectiva antissexista, antirracista e não omissa da maternidade nos contos analisados. 
Palavra-chave 1: Maternidade 
Palavra-chave 2: Raça 
Palavra-chave 3:  Conceição Evaristo

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Anélia Montechiari Pietrani (UFRJ) Ana e Sylvia – um escrever entre elas

Há algo mais entre a poesia de Ana Cristina Cesar (1952-1983) e Sylvia Plath (1932-1963) do que o 
suicídio no auge da beleza e da juventude e no prenúncio da fama. Ler a produção das duas escritoras 
é revelador da consciência da complexidade do ser que é instaurada pela linguagem literária. Nos 
entrecaminhos poéticos do escrever sobre a dor, o amor, a violência, o eu em fragmentos, nos instantes 
e espaços (sempre tênues) da confissão e da ficção, manifestam preocupações e propõem discussões 
sobre o falar sobre a mulher, especialmente pela consciência que revelam acerca de “um” lugar que 
cabe a ela na periferia da ditadura dos gêneros, numa espécie de “generização da cultura”, no dizer de 
Evelyn Fox Keller, em torno da articulação mítico-ideológica da “tecnologia dos gêneros”, conforme 
expressão de Teresa de Lauretis. Em consonância a essa questão, as duas poetas também propõem 
uma reflexão sobre a tradição na literatura (notada e canonicamente masculina) e as respostas que 
encontram para o diálogo e a ruptura com a tradição em prol de uma “escrita de mulher”, não nos 
meandros biografistas deterministas, mas na sua voz e no espaço muito próprio de cada uma. 
Palavra-chave 1: Ana Cristina Cesar 
Palavra-chave 2: Sylvia Plath 
Palavra-chave 3: tradição e ruptura 
Palavra-chave 4: questões de gênero

Eduarda Rocha Góis da Silva (UFAL) e Susana Souto Silva (UFAL) Angélica Freitas, leitora de 
Susana Thénon

Escrita e leitura se confundem, na elaboração de textos dos mais diversos gêneros. Vários teóricos 
e teóricas se debruçaram sobre essas relações, buscando entendê-las a partir de noções como 
dialogismo (BAKHTIN, 2011); intertextualidade (KRISTEVA, 2012); citação (COMPAGNON, 1996). 
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Revisitando alguns desses conceitos, Tiphaine Samoyault (2008) propõe a noção de memória da 
literatura, dialogando com a perspectiva de que todo texto se tece em diálogo com textos anteriores. 
A poeta e tradutora gaúcha Angélica Freitas recupera em seus dois livros publicados até o momento 
– Rilke shake (2007) e Um útero é do tamanho de um punho (2012) – várias autoras e autores. No 
entanto os vestígios de sua memória de leitura da poeta argentina Susana Thénon são muito marcantes 
e se sobressaem diante de outras relações intertextuais possíveis. Susana Thénon é autora de cinco 
livros de poemas: Edad sin treguas (1958), Habitante de la nada (1959), De lugares extraños (1967), 
distancias (1984) e Ova completa (1987). Nenhum deles foi traduzido para o português integralmente, 
por isso a autora é pouco conhecida aqui no Brasil. Durante anos sua obra esteve esgotada e foi 
compilada e organizada pelas poetas e críticas Ana Barrenechea e María Negroni em 2001. A partir 
disso, seus poemas passaram a ser mais discutidos e difundidos. Angélica Freitas herda diversos 
procedimentos e temas de sua leitura da obra de Susana Thénon, sobretudo do último livro publicado 
por ela intitulado Ova completa (1987). O diálogo irônico com a tradição majoritariamente composta 
por escritores homens, a problematização de diversas questões da autoria feminina e estereótipos de 
gênero, a presença do humor e da ironia como recursos centrais são alguns exemplos. Em dois poemas 
de Um útero é do tamanho de um punho Angélica Freitas cita Susana Thénon diretamente, inclusive 
reelabora um poema da portenha neste livro. Este trabalho compara as obras de Angélica Freitas e 
Susana Thénon, partindo da perspectiva de que a escrita se constitui a partir da reelaboração de uma 
memória de leituras. A escrita do texto literário é pensada como um processo de seleção e combinação 
em que o anteriormente lido é reordenado e transformado em outro texto. Desse modo, busca-se 
discutir as relações entre as poesias de Susana Thénon e Angélica Freitas, tendo como corpus poemas 
das obras Ova Completa (1987), Um útero é do tamanho de um punho e Rilke shake (2007) que abrem 
espaço para a discussão de gênero e autoria feminina, ao passo que revisitam ironicamente o cânone 
literário, propondo a sua revisão. Para tratar da memória da literatura e da intertextualidade, são 
importantes como fundamentação teórica os estudos de Tiphaine Samoyault (2008) e Júlia Kristeva 
(2012). Nos aspectos relacionados às discussões de gênero e autoria feminina são fundamentais os 
estudos de Judith Butler (2013), Adrienne Rich (1970), entre outras.  
Palavra-chave 1: Poesia 
Palavra-chave 2: Autoria feminina 
Palavra-chave 3: Memória da literatura 
Palavra-chave 4: Intertextualidade

Jucilene Braga Alves Mauricio Nogueira (CEFET-RJ/ UFRJ) (Des) limites: a sexualidade e o erótico 
na poesia de Angélica Freitas

Esta comunicação propõe uma reflexão a respeito do modo através do qual a sexualidade constitui-se 
como ferramenta de representação de discursos marcados por vozes e silêncios na poesia de autoria 
feminina. Entendendo-se que as concepções de gênero são efeitos discursivos, nota-se uma intensa 
procura para que os espaços sejam ocupados por novos falares, novas vozes, novos discursos. Dentre 
tais espaços, a poesia constitui-se como um território legítimo a ser reivindicado. É nesse sentido que 
Alfredo Bosi, ao abordar a “poesia resistência”, cita o poeta Antonio Machado que afirmara que, “se não 
há caminho, o caminhante o abre caminhando”. A poesia de autoria feminina, desde longa data, caminha 
no sentido de romper barreiras que lhe foram impostas no sentido de bloquear seus dizeres. Por isso, 
para muitos, é vista como grito, estética reivindicatória. Tais rótulos não diminuem o fazer poético a que 
se propõe; ao contrário, estiliza-o através de uma linguagem pulsante que, nas palavras de Otávio Paz, em 
uma erótica verbal, ritualiza suas questões. Assim, partindo dos estudos de Michel Foucault, em História 

da sexualidade, procurar-se- á vislumbrar como se estruturam dispositivos de sexualidade e como a 
explicitação desse tema aponta para uma apropriação de espaços pela mulher. Segundo esse mesmo autor, 
é preciso problematizar o “fato discursivo” sobre o sexo ou a “colocação do sexo em discurso”, observando, 
por exemplo, aquele que fala, onde, em que circunstâncias, quais pontos de vista etc. Atentando para as 
“técnicas polimorfas do poder”, percebe-se que elas podem atuar “por meio da recusa, do bloqueio, da 
desqualificação; mas também pela incitação, intensificação e elogio à sexualidade”. Em uma busca por 
caminhos, a presente comunicação desdobrar-se- á sobre a poesia de Angélica Freitas, com o recorte de 
sua obra Um útero é do tamanho de um punho (2013). Angélica é poetisa contemporânea, nascida em 
Pelotas, RS, em abril de 1973, autora também do livro Rilke Shake (2007). Apresenta uma poesia bastante 
inquietante, pois flerta com o poder hierarquizante dos discursos de gêneros, dos padrões estéticos que 
oprimem as mulheres. Ironiza-os, questiona-os em um movimento contínuo de desconstrução. Trata-se de 
versos livres por excelência, uma vez que a liberdade formal coaduna-se com uma temática de ruptura que 
aponta, simultaneamente, para um engajamento poético e um aprofundamento do sujeito no processo de 
construção de identidade e na busca pela consciência de si. 
Palavra-chave 1: feminino 
Palavra-chave 2: sexualidade 
Palavra-chave 3: poesia

Rafael da Silva Mendes (UFRJ) Angélica Freitas: o útero como punho, a ironia como luva

Um útero é do tamanho de um punho (2012) é o segundo livro de poemas da poeta e jornalista gaúcha 
Angélica Freitas. Tematiza, em linhas gerais, a problemática feminina no mundo contemporâneo 
a partir de diversos espectros, como o aborto, a homossexualidade, a opressão estético-corporal, 
o estabelecimento de padrões sexuais, a autossuficiência, a violência doméstica, dentre outros – 
através de uma linguagem simples, um tanto informal e às vezes comicamente didática, num tom 
constantemente ironizante. Essa visada panorâmica da obra não configura, no entanto, um estereótipo 
redutor de ativismo político da ideologia feminista por meio de poesia panfletária. A própria autora 
não se coloca como mulher feminista, em sentido estrito – se bem que, devido a sua condição feminina, 
não possa furtar-se às questões nevrálgicas intrínsecas ao gênero, e este fato, seu livro ratifica por 
si mesmo. Freitas exercita vigorosamente, na obra em questão, um labor estético que se pauta, 
essencialmente, pela exploração inquietante – e por isso mesmo humorística – do óbvio nos absurdos 
contextos socioculturais a que são expostas as mulheres. Daí que este trabalho se concentre no âmbito 
da estética aliada à temática, evitando o enfoque estritamente sociopolítico, conferindo relevância 
à perscrutação minuciosa dos processos linguísticos de que se utiliza a autora, revelados sobretudo 
por seu humor ácido e sua refinada ironia. No âmbito da construção estética, Freitas se revela 
manipuladora exímia dos instrumentos poéticos de que dispõe, transcendendo a arte engajada que 
não raro se atém ao conteúdo e que, por vezes, revela mais engajamento do que propriamente labor 
artístico – uma poesia que é mais política do que poética. Referências ANDRADE, Carlos Drummond de. 
Alguma poesia: o livro em seu tempo. (Org.: Eucanaã Ferraz). Rio de Janeiro: IMS, 2010. ASSIS, Machado 
de. Quincas Borba. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1977. BEAUVOIR, Simone de. 
O segundo sexo. Tradução de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. CORTÊZ, Natacha. 
“Um útero é do tamanho de um punho” [entrevista]. In: Revista TRIP, 2012. Disponível em: . Acesso 
em: 22 abr. 2016. FREITAS, Angélica. Rilke shake. São Paulo: Cosac Naify, 2007. ______. Um útero é do 
tamanho de um punho. São Paulo: Cosac Naify, 2012. MATOS, Olgária. Discretas esperanças: reflexões 
filosóficas sobre o mundo contemporâneo. São Paulo: Nova Alexandria, 2006. MEMMI, Albert. Retrato 
do colonizado precedido do retrato do colonizador. 2a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. PIETRANI, 
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Anélia Montechiari. Questões de gênero e política da imaginação na poesia de Angélica Freitas. Revista 
Fórum Identidades. Itabaiana – UFS, v. 14, jul/dez 2013. 
Palavra-chave 1: poesia 
Palavra-chave 2: autoria feminina 
Palavra-chave 3: ironia

Ricardo Vieira de Lima (UFRJ) Releitura da tradição e da subjetividade lírica feminina na poesia 
de Ana Martins Marques 

Este trabalho se propõe a analisar a releitura da tradição e da subjetividade lírica feminina na poesia 
de Ana Martins Marques. Com apenas três livros publicados – todos premiados nacionalmente –, a 
autora tornou-se, no curto espaço de tempo de seis anos, uma das principais referências da poesia 
brasileira contemporânea, ao fazer uma releitura de parte do cânone poético nacional, e da temática 
da subjetividade lírica feminina. Os grandes temas da obra de Marques são o amor, o erotismo, 
o corpo, a metapoesia, e, por meio deles, Ana Martins busca revalorizar o lirismo subjetivo na 
contemporaneidade, a partir de uma perspectiva feminina independente e aberta a suas múltiplas 
possibilidades. A presente comunicação analisa, de forma sucinta, essas questões, respaldada, 
sobretudo, em textos de Hannah Arendt, Rita Felski e Judith Butler. 
Palavra-chave 1: Releitura 
Palavra-chave 2: Tradição 
Palavra-chave 3: Subjetividade lírica feminina 
Palavra-chave 4: Ana Martins Marques

54
Representações Da (Pós-)Memória Na Literatura 
Contemporânea

Coordenadores: 
Laura Barbosa Campos (Uerj) 
Silvina Carrizo (Ufjf) 
Pedro Armando Magalhães (Uerj)

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, sobretudo na União Europeia, são apenas alguns sintomas 

desse vertiginoso desejo de rememoração. O desejo de com memoração ligado à ideia de reparação 

de eventos traumáticos 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 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. A proposta 

do simpósio é estudar as manifestações 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 no texto literário das 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: testis indica aquele que intervém na disputa 

entre dois sujeitos; superstes é a testemunha que viveu a experiência, um sobrevivente como 

Primo Levi, por exemplo; e auctor refere se àquele cujo testemunho lhe preexiste, ele fala a partir 

dos outros. (AGAMBEN, 2010, p.150). 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 

pósmemória. 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). Interessa-nos pensar 

sobre a força da memória traumática e como esta se insinua nas gerações posteriores, marcando as 

de forma indelével, como observa se, por exemplo, nas escritas de Tatiana Salem Levi, Paloma Vidal 

ou Philippe Grimbert. O simpósio pretende, assim, refletir sobre a ampla profusão memorialista 
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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. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e o testemunho (HOMO SACER III). Trad. Selvino 

Assmann. São Paulo: Boitempo, 2010. 

HIRSH, Marianne. The Generation of Postmemory. Wrtting and Visual Culture after the Holocaust. New 

York: Columbia University Press, 2012. 

ROUSSO, Henry. Face au passé. Essais sur la mémoire contemporaine.Paris: Belin, 2016. 

SELIGMANN SILVA. “O local do testemunho”. Revista Tempo e Argumento, v.2, nº1/Jun 2010. Disponível 

em: http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/viewFile/1894/1532 

PALAVRAS- CHAVE : (pós )memória; escritas de si; história; trauma.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 [COORDENADOR: PEDRO ARMANDO MAGALHÃES]

Pedro Armando (UERJ) Ficção, memória e história: A obra em negro, de Marguerite Yourcenar.

É a partir da articulação entre o ficcional, memória e dados históricos que se constrói o romance A 
obra em negro. Sua autora mescla diferentes ritmos historiográficos a uma ficção não desprovida 
de traços autobiográficos. Com efeito, nota-se na narrativa tanto a influência marcante de diferentes 
correntes oriundas da “École des Annales”, particularmente das concepções do historiador Fernand 
Braudel, quanto ressonâncias familiares, comprovadas através de biografias como a de Josyane 
Savigneau, ou explicitadas através da Trilogia de Memórias intilulada O Labirinto do Mundo (Souvenirs 
pieux - Archives du nord - Quoi? L’éternité). Marguerite de Crayencour demonstra grande ousadia 
e arrojamento: depois de se reinventar Yourcenar ao adotar a nacionalidade estadunidense, por 
meio da criação ficcional procura fazer dialogar o lado materno, belga, com o lado paterno, francês. 
Em vida, todavia, longe de decidir manter um vínculo físico estreito com a Bélgica ou a França, 
Yourcenar se permite um distanciamento em relação à Europa, elegendo uma ilha na costa leste 
norte-americana como domicílio. De certo modo, pode-se dizer que no romance as histórias do 
Renascimento belga e francês formariam um cenário propício para uma escrita de si ficcional. O 
percurso do protagonista Zenão, livre pensador, viajante inveterado, questionador das convenções, 
tem muito da trajetória adotada pela escritora. Recriar ficcionalmente os universos belga e francês do 
século XVI em três grandes movimentos, correspondendo a três partes na narrativa, seria também uma 
maneira de antever sub-repticiamente a concepção da história familiar, condensada posteriormente 
de forma aprofundada nos três tomos de memórias, e, a partir da exploração das raízes nacionais, 
paradoxalmente, reforçar a própria individualidade. A obra em negro não seria assim unicamente uma 
narrativa tratando de um passado longínquo, mas um romance que atravessaria barreiras temporais 

refletindo a contemporaneidade, tanto a dos crescentes radicalismos religiosos que presenciamos no 
final do século XX e início do século XXI, como a das impressões subjetivas de uma autora marcada por 
uma história pessoal peculiar. Zenão seria mais que um alter ego de Yourcenar. Zenão seria um vetor 
de que Yourcenar se valeria para reprocessar a própria existência. Com base nas concepções de Paul 
Ricoeur sobre memória e em estudos sobre correntes historiográficas (HARTOG, DOSSE, etc.) busca-
se analisar globalmente e de maneira sucinta como o romance remete em sua macroestrutura ou por 
intermédio de seu herói aos escritos biográficos ou autobiográficos de Yourcenar, evidenciando assim 
uma escrita de si fincada na contemporaneidade e capaz de sugerir linhas de força das mentalidades 
atuais. 
Palavra-chave 1: romance histórico 
Palavra-chave 2: escrita de si 
Palavra-chave 3: historiografia 
Palavra-chave 4: memória

Lia Haubert F. Coelho (PUC-PR) Representações do lembrar e do esquecer no romance Antes de 
nascer o mundo, de Mia Couto

Dentre os diversos temas estudados na literatura contemporânea está a análise do trabalho com a 
memória, tanto individual, como coletiva. O romance Antes de nascer o mundo (2009) do escritor 
moçambicano Mia Couto proporciona um importante espaço para o estudo de tal tema, pois narra 
a história de uma família composta por um viúvo e seus dois filhos crianças, Mwanito e Ntunzi, que 
vivem isolados do mundo em uma cidade, antes inexistente e então por eles fundada e nomeada, 
“Jesusalém”. Esse exílio que vivem os personagens se dá por vontade do pai, Silvestre, que os arrasta 
para tal vivência com a desculpa de que o mundo acabou e que eles três mais o Tio Aproximado 
e um empregado, Zacaria Kalash, eram os últimos sobreviventes. Há uma forte proibição de 
contato com qualquer coisa relacionada ao mundo fora do vilarejo, ditatorialmente Silvestre tenta 
abolir todos os rastros de memória da família. No entanto, em meio ao embate pelo crescimento, 
os meninos sentem a necessidade de recuperar sua história. Essa vontade é despertada, 
principalmente, com as visitas do Tio Aproximado e de uma mulher chamada Martha. A partir 
da leitura, portanto, da obra de Mia Couto, esta pesquisa teve como objetivo analisar a maneira 
como foram construídas as concepções de memória individual, memória histórica e memória 
coletiva, bem como analisar a construção da concepção de esquecimento na obra. Objetivou-se, 
também, analisar como os personagens do romance se relacionam com esses termos e como se 
constrói, em suas vivências, o esquecer e o lembrar. Foi analisando o desenvolver das identidades 
dos personagens Mwanito e Ntunzi que foi possível avaliar como essas concepções de memória e 
esquecimento foram trabalhadas nesse romance. Para isso, contou-se, na fundamentação teórica, 
com teóricos que abordam os temas da memória, como Rossi (2010), Olmi (2006) e, principalmente, 
o sociólogo Maurice Halbwachs (2003), que contribui grandemente com suas considerações 
sobre a construção da memória individual e coletiva. O autor defende que a memória individual é 
construída sempre a partir de uma memória coletiva. No livro analisado, os personagens Mwanito 
e Ntunzi são privados do conhecimento do passado e vivência de uma memória coletiva e, portanto, 
encontram dificuldades na construção uma identidade própria. Para combater esse problema, 
os meninos utilizam estratégias como a criação de histórias imaginaria, assim construindo uma 
memória possível. Além de Halbwachs (2003), Olmi (2006) também foi de grande contribuição 
para essa pesquisa. A autora reafirma as relações entre memória e identidade coletiva, construção 
de identidade e memória individual e, além disso, ela traz um exemplo histórico real em que a 
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identidade de um povo tentou ser destruída ao analisar a obra de Primo Levi sobre o holocausto. 
Na narrativa de Mia Couto, ainda que de maneira menos drástica, houve a tentativa de construir 
o esquecimento forçado. Durante a leitura e análise do livro, foi possível observar as diferentes 
formas que os personagens se relacionam com os termos estudados: Mwanito, por meio da fantasia, 
tenta criar um passado, visto que ele não possuía lembrança alguma dele; Ntunzi tenta lutar contra 
o esquecimento imposto pelo pai e busca guardar as poucas memórias que possuía de sua antiga 
vida; e Silvestre que tenta apagar a sua memória e a das crianças, mas acaba por meio da loucura 
revivendo-as nas coisas mais improváveis. Observou-se, ainda, a escrita como tentativa de criação 
da memória, sendo necessário destacar sua importância histórica para a manutenção da identidade 
cultural de um povo, como no holocausto, em que, na tentativa de apagar um povo da história, 
foram queimados também todos seus livros e bibliotecas. Ntunzi ensina seu irmão a ler e a escrever 
utilizando dos rótulos das caixas de material bélico existentes no fundo do acampamento, cartas 
de baralho e um lápis furtado do Tio. Pode-se dizer que é nessa transação de busca pela escrita que 
acontece a construção de um passado e o abrir de um futuro possível para o personagem Mwanito, 
pois é entrelaçada a essa descoberta que a descrença nas afirmações do pai começa a surgir. Após 
a análise dos dados, entende-se que as memórias são interligadas, ainda que possam ser definidas 
separadamente. Elas são dependentes umas das outras, pois é na interação entre os indivíduos que 
são construídas. O esquecimento, por sua vez, está relacionado à perda definitiva de noções que um 
dia estiveram presentes na consciência individual ou coletiva. Por conta da privação do convívio 
social e, portanto, da construção da memória coletiva sofrida pelas personagens, a construção 
de uma identidade individual foi dificultada, e a invenção de um passado possível foi a saída 
encontrada para que as pesonagens pudessem, enfim, entender-se como sujeitos. 
Palavra-chave 1: Memória coletiva 
Palavra-chave 2: Literatura memorialística 
Palavra-chave 3: Identidade

Akemi Magalhães Moura Aoki (PUC-Rio) “L’ainé des orphelins” na Operação Ruanda: escrever por 
dever de qual memória?

Em 1998, quatro anos depois do Genocídio de Ruanda, diante da constatação do silêncio africano 
sobre o massacre, Nocky Djedanoum e Maïmouna Coulibaly, fundadores da Association Arts et Médias 
d’Afrique, lançaram a “Opération Rwanda: écrire par devoir de mémoire” e organizaram oficinas de 
escrita em lugares do genocídio com dez escritores de diversos países da África. Entre eles, estava 
o guineano Tierno Monénembo, que publicou em 2000 o romance L”ainé des orphelins, de que nos 
propomos a tratar nesta comunicação. Narrado por Faustin, um adolescente de quinze anos, o 
romance, tentando colocar a linguagem a serviço da problemática representativa da catástrofe, “como 
narrar o horror?”, lança mão da estratégia da amnésia para honrar um compromisso de memória. 
Faustin começa a contar sua história na prisão, cinco anos depois do genocídio, enquanto aguarda 
sua execução por ter assassinado outro adolescente. Grande parte da narrativa se concentra na 
vida de Faustin como menino de rua depois de ter conseguido sobreviver ao período do genocídio. 
É só ao final que o leitor aprende, com o retorno lentíssimo e gradual, mas nunca completo, da 
memória do narrador, que seus pais haviam sido fuzilados numa chacina na igreja de seu vilarejo. 
A estratégia da amnésia de Faustin torna tecnicamente impossível a tentativa de representação do 
indizível através do testemunho porque abre uma elipse na história. A perda da memória é o próprio 
testemunho do trauma. Em vez de produzir um deslocamento como aquele imaginado por Ricardo 
Piglia, que dá “a palavra a outro que fala de sua dor”, o deslocamento produzido por Monénembo 

ironiza o valor do testemunho africano para o restante do mundo, tornando o genocídio “contável” 
apenas através do burburinho midiático que espetaculariza o horror: “Le lendemain on m”offrit um 
copieux déjeuner avant de me filmer au milieu des crânes entassés sur des tables, des ossements et 
des habits ensanglantés fourrés dans des sacs en plastique ou éparpillés dans les champs au milieu 
des immondices”. Faustin não está implicado em participar de uma missão de rememoração do 
passado, mas em contar aquele presente pós-genocídio, perverso e inquietante, como anunciado 
pela primeira epígrafe, um provérbio ruandês: “La douleur d”autrui est supportable”. Seguindo as 
intuições de Jacques Rancière em O espectador emancipado (2008), esta proposta de comunicação 
pretende investigar o modo como Monénembo questiona o próprio exercício da memória de eventos 
traumáticos, o “ativismo memorial”, deslocando o foco do intolerável do genocídio para o intolerável 
das construções representativas do genocídio. 
Palavra-chave 1: genocídio 
Palavra-chave 2: Rwanda 
Palavra-chave 3: Tierno Monénembo

Renato Venâncio (UERJ) A ‘Trilogia dos gêmeos’ de Agota Kristof e a(s) escrita(s) da abjeção.

Nossa comunicação pretende analisar as representações da escrita de ficção e da memória na evocação 
dos “valores do abjeto” (DIAS, GLENADEL, 2008), em três romances de Agota Kristof, escritora de 
origem húngara radicada na Suíça: Le grand cahier (2014), La preuve (1995) e Le troisième mensonge 
(1995). A partir da narrativa da infância e adolescência dos gêmeos Klaus e Lucas durante a Segunda 
Guerra, no primeiro texto, descobre-se um universo marcado pela violência (ARENDT, 2000) e pela 
crueldade (ROSSET, 2002). O romance, escrito num estilo infantil que remete à idade dos narradores, 
culmina com a separação dos irmãos. O segundo romance narra a vida de Lucas, que espera o retorno 
do irmão exilado num país fronteiriço. Quando este volta, trinta anos depois, Lucas desapareceu da 
cidade. Klaus, por sua vez, é preso pelas autoridades locais. Com o último livro, começa o trabalho 
de desconstrução ficcional da narrativa da memória dos gêmeos registrada no “grande caderno”. As 
versões diferentes da história dos irmãos acabam por solapar a unidade dos três textos, que se revelam 
cada vez mais como um tecido de mentiras e de memórias ficcionalizadas de personagens impelidos 
pela pulsão de escrever para escapar da solidão e da loucura da guerra. Asssite-se, pois, à evocação de 
histórias que recriam o universo sufocante de um regime totalitário com sua engrenagem tentacular 
na instauração de seus “poderes do horror” (KRISTEVA, 1983). Nosso trabalho visa ainda interrogar os 
poderes da escrita de uma autora “analfabeta” (2004), que precisou se reinventar em “francês, a língua 
de seu exílio” (1995). 
Palavra-chave 1: abjeção 
Palavra-chave 2: ficção 
Palavra-chave 3: memória 
Palavra-chave 4: exílio

Janderson Albino Coswosk (PUC-Rio) “We never shape the world... the world shapes us”: sobre 
“rememória” e o confronto do passado em A Mercy, de Toni Morrison

A presente proposta busca lançar reflexões sobre a constituição dos Estados Unidos enquanto nação 
através da obra A Mercy, de Toni Morrison. Sob o viés da rememória [rememory] (Cf. Morrison, 
1995), a autora remonta o passado escravista da Virgínia para refletir sobre a construção, a 
institucionalização e a legalização do racismo, em um período da história dos Estados Unidos ausente 
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de Estado, quando pequenos núcleos de pessoas, ora senhores de escravos, ora escravos, desenhavam 
núcleos sociais no final do século XVII. Em um esforço arqueológico encoberto por múltiplas 
temporalidades, geografias, memórias e vozes, Morrison se vale das lembranças e narrativas daqueles 
que sempre estiveram às margens da cultura estadunidense e expõe em sua obra a complexidade e a 
o caráter multicultural que compôs o povo dos Estados Unidos, além de evidenciar a voz e a presença 
dos afro-americanos na história oficial estadunidense. Muito mais do que confrontar a historiografia 
nacional, a reflexão pretende mostrar que Toni Morrison se vale da escravidão para “escavar” 
memórias que, muitas vezes, se viram escondidas ou não confrontadas. 
Palavra-chave 1: Escravidão nos Estados Unidos 
Palavra-chave 2: Rememória 
Palavra-chave 3: historiografia oficial estadunidense

Maria Teresa Gomes de Almeida  (IPTAN) Facebook – uma nova ferramenta de arquivamento da 
memória

Ao longo de vários séculos, palácios mentais, salões vazios, construções desertas, teatros de madeira, 
baús, caixas e livros abrigaram e ainda abrigam lembranças individuais e coletivas. Atualmente, os 
aparelhos eletrônicos e os espaços virtuaistambém têm armazenado e arquivado diversos documentos, 
transformando-se em importantes materialidades físicas memorialísticas. Com o objetivo central de 
investigar a perspectiva arquivística e memorialística da rede social Facebook, este artigo analisa as 
mudanças e interferências que os arquivos virtuais provocaram no modo como o homem se relaciona 
com a memória.O Facebook pode ser comparado a um lócus da memória da Antiguidade? Como os 
loci virtuais funcionam? Quais textos são postados e quem é o arconte desses arquivos? Perguntas 
como essas nortearam esta discussão e revelaram um pouco mais sobre as estratégias arquivística e 
memorialísticasdos “escritores” antigos e contemporâneos. 
Palavra-chave 1: FacebookPalav 
ra-chave 2: Arquivo 
Palavra-chave 3: Memória

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2 [COORDENADORA: DEISE QUINTILIANO]

Deise Quintiliano (UERJ) Mutações da arte do retrato na gênese do moderno projeto (auto)
biográfico

Gênero problemático no meio do caminho entre a história, destinada à coletividade, e a criação 
romanesca, dedicada à singularidade, o que é uma biografia? No sentido raso do termo, “o biográfico” 
designa a reunião de textos contando a vida de uma pessoa. Esses percursos de vidas são considerados 
“referenciais”, opondo-se às obras de ficção ? como o romance, o conto ou a novela. A etimologia 
do termo “biográfico” destaca a palavra grega bio que remete à vida, definida como “o conjunto das 
atividades ou acontecimentos que completam para cada indivíduo o espaço e o tempo compreendido 
entre a vida e a morte”. A segunda raiz grega graphie, em contrapartida, acentua o fato de o biográfico 
dizer respeito primordialmente à escritura. O biográfico seria, então, uma vida que se escreve ou que 
é escrita. Philippe Lejeune prefere empregar a expressão “campo” ou “espaço” biográfico, ampliando 
suas pesquisas sobre a autobiografia às “narrativas de vidas sob todas suas costuras”. Com o fito 

de compreendermos as reflexões contemporâneas sobre a problemática questão, nossa proposta é 
de associar a gênese da produção de (auto)biografias ao advento renascentista da arte do retrato, 
trazendo ao debate as formulações singulares do cogito cartesiano, o processo de ascensão da 
burguesia e a inscrição do sujeito no incontornável conceito moderno de autonomia. 
Palavra-chave 1: (auto)biográfico 
Palavra-chave 2:  Retrato 
Palavra-chave 3: Sujeito

Luciana Persice (UERJ) A autoficção de Serge Doubrovsky: registro das memórias de si. Obra em 
si bemol

Serge Doubrovsky (1928) é romancista, professor, tradutor, crítico e teórico da literatura. 
Referência inevitável nos estudos sobre o gênero da autobiografia, cunhou, em 1977, o termo e 
conceito de “autoficção” – prática que não inaugurou, mas que sistematizou a partir de então. A 
escritura autoficcional de Doubrovsky será concebida e arquitetada a partir da leitura de Le Pacte 
autobiographique (1975), de Philippe Lejeune, cuja grade tipológica revelara uma casa vazia, onde 
não coincidiam nome de personagem e nome de autor, num romance (e não numa autobiobrafia). 
Doubrovsky decide, então, enfrentar o desafio declarado pela tabela, e desenvolve uma escritura 
original. Numa de suas múltiplas referências ao próprio texto, lê-se: “Escrevo meu romance. Não uma 
autobiografia (...) sou um ser fictício. Escrevo minha autoficção (...) Desde que transformo minha vida 
em frases, me acho interessante (...) Minha vida fracassada será um sucesso literário” (Un Amour de soi, 
1982). A autoficção, portanto, transforma o “si mesmo” em espetáculo. Esse espetáculo é, inicialmente, 
o do agenciamento de uma série de distintos registros de memória: o autor (con)funde a memória 
biográfica com a memória do narrador (e protagonista) e a memória da obra (em remissões a outros 
livros escritos anteriormente), além da memória de obras de outros autores (pois Doubrovsky faz 
constantes alusões a cânones da literatura francesa em intrincados diálogos intertextuais). O espetáculo 
é também, segundo o próprio autor, “interessante”: sua autoficção será um sistemático exercício 
narcísico que vai se declinar em dois planos principais: pelo hibridismo de gêneros, que mescla 
ficção, autobiografia, ensaio e psicanálise; e por um trabalho lúdico e engenhoso com a língua. Em 
continuidade (ou amálgama) com relação à própria obra crítico-teórica, Doubrovsky desenvolve, quanto 
ao trabalho com a língua, o que denomina, alternativamente, de “escritura consonântica”, “sintaxe do 
descontínuo” e “discurso quebrado”. Trata-se do uso de efeitos sonoros (particularmente aliterações) 
e singularidades gráficas (espaçamentos irregulares, palavras e frases escritas em maiúsculas – como 
se o narrador gritasse o que está escrito –, ausência de pontuação etc), que se articulam em meio a 
assimetrias na distribuição das frases na página escrita, entre lacunas e vazios. Na dialética vazio-pleno, 
o leitor deve realizar os nexos entre os diversos níveis de registro de memória, e construir, junto com o 
autor, a imagem do protagonista – esse ser que se multiplica pelo texto, proliferando-se, exaltando-se, e 
ressoando em eco a si mesmo, em bemol (a expressão “un bémol”, em francês, significa “um problema”, 
algo que destoa). Esse efeito de eco (narcísico) é premeditado: ao buscar um som próprio, Doubrovsky 
encarna, propositalmente, uma citação de Marcel Proust (pois a conhece enquanto leitor e crítico): 
“todo escritor é obrigado a fazer a própria língua, como todo violinista é obrigado a fazer o próprio som”. 
A autoficção, assim, é uma obra sobre si, vários “sis”, em eco a si, em si bemol. 
Palavra-chave 1: Serge Doubrovsky 
Palavra-chave 2: autoficção 
Palavra-chave 3: memória 
Palavra-chave 4: literatura contemporânea
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Cristina Ribeiro Villaça  (UFJF/Aliança Francesa) Ekphrasis literária em Baú de Ossos.

Utilizando como corpus as Memórias de Pedro Nava, mais especificamente, Baú de Ossos, a questão 
da relação entre a imagem e o texto interessa-nos em particular. Destacaremos a estreita e polêmica 
relação literatura/artes plásticas, traçando seu percurso que nem sempre foi amigável mas que 
atualmente, conjugam-se como atividades complementares, de tal forma que podemos hoje falar 
da linguagem como pintura ou da pintura como linguagem.Desvendando o passado, Pedro Nava, 
seguindo de perto o escritor francês Marcel Proust, impregna seu texto de elementos extra-literários 
para tentar preencher as lacunas deixadas na tentativa de reconstrução do passado.Desta forma, a 
pintura, o desenho, a caricatura, a fotografia, em suma, a imagem será instrumento fundamental para 
o memorialista que, utilizando-a como suporte para seu texto, reconstitui seu passado fragmentado. 
Pedro Nava confere à imagem papel fundamental na recuperação do tempo perdido na medida em que 
ela complementa as experiências vividas não só pelo narrador, mas também pelos seus antepassados. 
Traçamos um levantamento histórico e arrolamos exemplos da relação imagem/texto vista como 
conjunção de recursos complementares que funcionam ancilarmente para o escritor na recuperação de 
tempos perdidos e espaços não visitados.O trabalho desenvolvido por Pedro Nava ao reescrever outras 
escritas, em que proliferam alusões a pintores e escritores, obras literárias e artes plásticas,denomina-
se Ekphrasis, termo grego reintroduzido no discurso crítico por Leo Spitzer em 1955. A ekphrasis é 
uma constante na obra de Pedro Nava e ao longo das Memórias, percebemos a presença marcante da 
mão do desenhista, do caricaturista, do fotógrafo e cinegrafista apoiando a mão do escritor.Elegemos 
em nossa análise o trabalho com a escrita, com a língua, na sua condição de figurabilidade na qual 
os recursos verbais são utilizados em um processo denominado movimento, no qual cada palavra 
ou cadência verbal adentra a esfera de atuação da arte e resgata por meio do tempo espacializado 
e do espaço temporalizado o signo artístico, que é amplo espaço para a convergência de várias 
possibilidades do campo estético. 
Palavra-chave 1: memória 
Palavra-chave 2: Ekphrasis 
Palavra-chave 3: imagem

Laura Barbosa Campos (UERJ) Polifonia e memória em Serge Doubrovsky e Jacques Fux

Quais seriam as convergências entre o mineiro Jacques Fux (1977) e o consagrado escritor francês 
Serge Doubrovsky (1928), criador de um dos neologismos mais recorrentes e polêmicos da 
literatura contemporânea, o termo autoficção? Além da origem judaica comum, a constatação de que 
a literatura, para ambos, é um ato de coragem. E isso, pela escolha de temas de caráter íntimo ligados 
a tabus e preconceitos, como questões envolvendo impotência sexual e alcoolismo feminino. Este 
trabalho propõe uma reflexão sobre a maneira como esses escritores exploram a memória íntima, 
a criação de diferentes vozes e os jogos metatextuais. Trata-se de mostrar como a obra Brochadas 
(2015), de Jacques Fux, dialoga com Le Livre Brisé (1989), de Doubrovsky. A publicação brasileira é 
repleta de presenças literárias, de Marcel Proust a Georges Perec, passando por Borges, Bakhtin e 
muitos outros, mesmo que, algumas vezes, caiba ao leitor saber decifrar as referências. O subtítulo: 
“Confissões sexuais de um jovem escritor”, uma alusão clara e bem humorada às Confissões de um 
jovem romancista, de Umberto Eco, ilumina a obra de Fux na medida em que o italiano analisa 
e comenta algumas de suas próprias produções. Também em Brochadas, o narrador nomeado 
Jacques trata do ofício de escritor e dos limites da criação, além de questionar os mitos da virilidade 
masculina com ironia e erudição. Fux mescla relato pessoal, ensaio e correspondência virtual ao 

“conversar” com os próprios personagens por correio eletrônico e pedir-lhes que participem da 
obra. Ao embaralhar as cartas dessa maneira, o livro de Fux se articula ao de Doubrovsky pelo fato 
de o francês também criar uma estrutura narrativa de coescrita, inserindo a participação ativa de 
sua esposa Ilse. Capítulo após capítulo, a personagem-autora Ilse lê e comenta o texto do marido. 
Ela modifica o projeto inicial do narrador Serge e perturba tanto a forma quanto o conteúdo da 
obra, além de estabelecer um constante vai-e-vem entre as vozes narrativas. Essa é a estratégia 
igualmente presente em Brochadas, as “conversas” do narrador com suas “mulheres-capítulo” (FUX, 
2014, p.177), assim como as intervenções de Ilse em Le Livre Brisé, criam no leitor uma ilusão de 
contemporaneidade entre escritura e experiência. Em ambas as publicações, as lacunas da memória, 
as lembranças difusas e as críticas ferrenhas de suas interlocutoras levam os narradores a teorizar 
sobre sua própria literatura. O trabalho busca mostrar convergências e apontar algumas distinções 
entre esses dois livros cujos autores transformam a impossibilidade de uma leitura unívoca sobre si 
mesmo em substrato da própria obra. 
Palavra-chave 1: memória 
Palavra-chave 2: Serge Doubrovsky 
Palavra-chave 3: Jacques Fux 
Palavra-chave 4: polifonia

Vanessa Massoni  (UFF) Memórias (pós)coloniais em cena: Simone Schwarz Bart e o desafio 
memorialístico antilhano na peça Ton beau capitaine

Esta comunicação deseja analisar o fazer memorialístico na obra teatral Ton beau capitaine 
(1987) de Simone Schwarz-Bart. Em sua única imersão no âmbito da dramaturgia, a autora 
guadalupense constrói uma peça tocante acerca dos descaminhos e desencontros produzidos 
nas diásporas contemporâneas. Na peça, o haitiano Wilnor imigra para Guadalupe para trabalhar 
nas plantações de cana de açúcar e tenta entreter um diálogo com Marie-Ange, sua esposa, que 
aguarda impacientemente seu retorno à terra natal. O casal troca mensagens registradas em fitas 
cassetes nas quais se apóiam os fios tênues do amor à distância e da lembrança das origens como 
convite à sobrevivência e à resiliência quotidianas no âmbito das migrações. Edouard Glissant nos 
lembra que “o teatro é o ato pelo qual a consciência coletiva se vê, e consequentemente, se supera 
(...), não há nação sem teatro (...) O teatro supõe a superação do vivido, o tempo teatral nos tira da 
normalidade para melhor fazer compreender o quotidiano” (1981: 396). Assim, Wilnor e Marie-
Ange personificam o drama das renúncias familiares que espelham no âmbito privado os horrores 
da escravidão e da empreitada colonial nas Américas. Segundo Dany Toubiana, retirar do anonimato 
histórias de seres invisíveis é uma maneira de promover um desvio da história oficial e enfraquecer 
a hegemonia do discurso do dominador. De fato, a autora Simone Schwarz-Bart contempla em sua 
obra a história dos subalternos (Spivak) submergidos e silenciados nos registros oficiais e reitera 
o papel militante da literatura (pós)colonial ao iluminar as histórias das minorias e denunciar a 
miséria e a solidão da diáspora. Paul Ricoeur defende que a vida é um tecido de histórias narradas 
e que a literatura se mostra campo fértil para o “trabalho da memória” (1985:439). Ricoeur 
estuda o “dever da memória” como apelo contínuo à lembrança diante de fatos traumáticos que 
jamais devem ser esquecidos. Jacques LeGoff reconhece a memória como modo de ordenação e 
de releitura de vestígios, ou seja, uma maneira de se conviver com os legados do passado, que nos 
chega por meio de vestígios e de um “comportamento narrativo” (2003:421). Para Nancy Huston, 
“nossa memória é uma ficção” (2008:25). Neste sentido, literatura antilhana se debruça de maneira 
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engajada e memorialística sobre o período colonial e suas marcas indeléveis na vida contemporânea. 
Os escritores caribenhos transformam a tessitura ficcional em terreno propício para o dever de 
memória, projeto que se eleva como palavra de ordem na consolidação da identidade e da cultura 
antilhanas. Pierre Nora reconhece, neste sentido, que memória pode ser sinônimo de identidade 
(2010). A partir desta perspectiva, emerge uma escrita urgente e necessária capaz de exaltar os 
dramas individuais e seus protagonistas, a oralidade e a cultura local e capaz de ilustrar com novos 
pontos de vista o passado que precisa ser rememorado. Por fim, ao colocar em cena a memória 
(pós)colonial, Schwarz-Bart reitera o dever de memória indispensável à consolidação da identidade 
caribenha como exercício de auto-conhecimento e de reinvenção. 
Palavra-chave 1: memória 
Palavra-chave 2: (pós) colonialidade 
Palavra-chave 3: trauma 
Palavra-chave 4:  Simone Schwarz-Bart

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [COORDENADOR: DANIEL MOREIRA]

Táscia Souza (UFJF) A literatura como epitáfio e o trauma do desaparecimento transmitido como 
herança

Os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, realizados entre 2012 e 2014, juntamente com o 
marco histórico dos 50 anos do golpe civil-militar de 1964 — completados no ano de encerramento 
das investigações da comissão —, suscitaram diversas reflexões sobre a maneira como o Brasil 
confronta os traumas deixados pelo período ditatorial. Entre esses traumas, estão os sofrimentos 
individuais e familiares que persistem ao longo de décadas em razão da ausência de informações 
a respeito de episódios e de circunstâncias metaforicamente soterradas pelo regime, ao passo que 
os corpos de centenas de mortos, assassinados pelo Estado ou com sua conivência, permanecem 
sem sepultura. Três casos particulares, citados pela Comissão Nacional da Verdade, encontraram 
também na literatura uma forma de lidar com a dor e o impedimento de um luto que se mantém 
incompleto: K.: Relato de uma busca, de B. Kucinski, lançado em 2011; Antes do passado: O silêncio 
que vem do Araguaia, de Liniane Haag Brum, publicado em 2012; e Ainda estou aqui, de Marcelo 
Rubens Paiva, datado de 2015. No primeiro, B. Kucinski, numa narrativa que mistura memória 
e elementos ficcionais, relata a procura de seu pai, o K. do título, pelo corpo da filha Ana Rosa 
Kucinski, militante da Aliança Nacional Libertadora sequestrada, presa e assassinada pelas forças 
da repressão. No segundo, Liniane Haag Brum tenta refazer os passos de seu tio, Cilon Cunha 
Brum, no Araguaia e desvendar as circunstâncias da morte do guerrilheiro, assassinado pelas 
forças armadas brasileiras. No terceiro, Marcelo Rubens Paiva reconstrói suas recordações acerca 
da prisão, assassinato e desaparecimento do pai, o ex-deputado Rubens Paiva, ao mesmo tempo 
em que discute a temática da memória a partir do sofrimento provocado pelo estado atual da 
mãe, Eunice Paiva, vítima do Mal de Alzheimer. A doença, aliás, já havia sido usada como metáfora 
por Kucinski, no prefácio de K., ao expor o ‘‘Alzheimer coletivo’’ que vitima a sociedade brasileira 
em relação aos crimes cometidos pela ditadura. É sob o ponto de vista da relação entre memória, 
história e esquecimento, segundo os conceitos de Paul Ricœur, e das discussões sobre memória 
individual, conforme Henri Bergson, e memória coletiva, de acordo com Maurice Halbwachs, que 
se pretende traçar uma análise comparativa das três narrativas, que têm em comum o fato de os 

corpos das vítimas jamais terem sido entregues às famílias. A proposta é abordar a transmissão 
familiar e intergeracional do trauma provocado pelo desaparecimento e a maneira como a 
literatura escrita por familiares de desaparecidos políticos inscreve-se, nesses casos, como uma 
espécie de epitáfio para lápides ainda hoje inexistentes. 
Palavra-chave 1: Memória 
Palavra-chave 2: Trauma 
Palavra-chave 3: Luto 
Palavra-chave 4: Transmissão

Lua Gill da Cruz (UNICAMP) A morte que não cessa: o luto e a literatura pós ditatorial

Diante do imperativo de Walter Benjamin de “escovar a história a contrapelo”, ou seja, de 
escrever os eventos históricos do ponto de vista dos vencidos, aponta-se a necessidade de 
articular a história a partir dos restos, das reminiscências, de forma a estabelecer uma relação 
com o passado, a partir da rememoração, também dos mortos e dos esquecidos pela história. 
Há a necessidade de uma memória ativa, portanto, que se oponha ao recalcamento e ao 
bloqueio do trabalho de luto. No caso da ditadura civil-militar brasileira, o recalcamento do 
passado é característico e as artes e a literatura, ao contrário da justiça e da história, parecem 
ser o espaço que abriga o sofrimento, que garante a voz aos derrotados e às suas feridas, e 
permanecem como forma de resistência perante a barbárie. Na literatura pós-ditatorial, o 
prefixo “pós” refere-se não a um passado superado, mas ao contrário; ao habitar o presente, 
a literatura vive a catástrofe e todas as consequências desse passado do qual não consegue se 
desvencilhar. A literatura aponta, dessa forma, para outra possibilidade de história, como uma 
espécie de retradução, na qual o “não formulado” pode se revelar, não como verdade, mas a 
partir do fragmentário, como versão. O corpus literário desta comunicação é a obra de Beatriz 
Bracher, Não falei (2004), e de Bernardo Kucinski, “K.” (2014). Os dois textos, escritos mais de 
quarenta anos depois do golpe militar, apontam para o presente da inscrição traumática e para 
a necessidade individual e coletiva de realizar o trabalho de luto de seus mortos. O imperativo 
pós-ditatorial é, por excelência, o imperativo da realização do luto. As duas narrativas centram-
se nas experiências brutais da ausência de entes queridos e na necessidade de elaboração da 
experiência traumática, ou seja, aquela que a compreensão escapa, que não pode ser assimilada 
assim que acontece e se coloca, portanto, no espaço do irrepresentável, mas que ao mesmo 
tempo, não pode se furtar do dizer. A arte, no entanto, não pode realizar ou finalizar o luto 
– pois é um trabalho contínuo, ou oferecer uma “cura”, mas pode colaborar com o processo, 
questionar o esquecimento e ajudar o enlutado a se reconectar com o presente. A arte como 
forma de elaboração, e esses dois textos em particular, estão diretamente relacionados à questão 
do luto e à necessidade de, literariamente, simbolizar: a rememoração das identidades perdidas; 
a injustiça frente à violência de Estado; o retorno aos momentos históricos; o trabalho de luto 
em si; e ainda compartilhar a história individual de maneira a tornar-se coletiva. A partir das 
premissas aqui colocadas, pretendo debater em que medida as perdas e as formas de elaboração 
da ferida psíquica estruturam os textos literários K. e Não falei. Para fundamentar a discussão, 
me atenho às teorias de Freud, Caruth, Avelar e Seligmann-Silva. 
Palavra-chave 1: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: Ditadura militar 
Palavra-chave 3: Testemunho
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Haidê Silva (USP) Ficção, História e memória da ditadura no Brasil: Memórias do Cárcere e O que 
é isso, Companheiro?

O objetivo do presente trabalho é analisar de que forma Ficção, História e Memória se relacionam 
nas obras Memórias do Cárcere (1953) de Graciliano Ramos e O que é isso companheiro? (1979) de 
Fernando Gabeira, no que se refere à representação dos períodos de ditadura no Brasil na ficção 
através do recurso à memória dos traumas causados pelos períodos de repressão, respectivamente 
Estado Novo (1937-1945) e Ditadura Militar (1964 – 1985). Memórias do Cárcere é um testemunho de 
Graciliano Ramos sobre a prisão a que foi submetido durante o Estado Novo. É, portanto, uma narrativa 
de quem foi torturado e sofreu privações provocadas pelo regime ditatorial. O livro foi adaptado para o 
cinema por Nelson Pereira dos Santos em 1984 e ganhou dois prêmios, incluindo Cannes e APCA. O que 
é isso companheiro?, por sua vez, pode ser considerado um romance-depoimento, no qual Fernando 
Gabeira busca compreender o sentido de suas experiências: a luta armada, a militância em uma 
organização clandestina, a prisão, a tortura e o exílio. Nessa obra, Gabeira elabora um retrato do Brasil 
dos anos 60 e 70. O livro também foi adaptado para o cinema em 1997, sob a direção de Bruno Barreto 
e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 
Palavra-chave 1: Ficção 
Palavra-chave 2: História 
Palavra-chave 3: Memória 
Palavra-chave 4: Ditadura

Elizabeth da S. Mendonça (UNESP) Memória e massacre da guerrilha do Araguaia: Uma leitura 
de Trevas do paraíso, de Luiz Fernando Emediato

Se os acontecimentos de Canudos foram narrados por Euclides da Cunha no célebre Os Sertões, 
pouca coisa se produziu na literatura brasileira sobre a guerrilha do Araguaia. Este fato catastrófico, 
incrustado como uma ferida aberta na história da época da ditadura civil-militar brasileira, mantém-se 
um tanto quanto oculto, como se a imensidão da floresta Amazônica pudesse, por ela mesma, encobrir, 
com sua vegetação, toda a história de um massacre de militantes políticos efetuado pelo exército 
brasileiro. No conto “Trevas no Paraíso”, do livro Trevas no paraíso – Histórias de amor e guerra 
nos anos de chumbo, de Luiz Fernando Emediato, o contexto de repressão à guerrilha do Araguaia 
é construído pelo olhar de um narrador que segue com seu pai, um militante político, numa viagem 
desde o interior de Minas Gerais até o coração da guerrilha na floresta Amazônica. Nessa jornada, 
resgatada pela memória do menino que narra, ele se depara com fragmentos de uma realidade social 
e histórica que vê e não compreende bem, pois desconhece o real objetivo da viagem como também 
a própria identidade do pai. O olhar do narrador e as outras vozes que aparecem no conto, quase 
sempre em discurso direto, abrem a possibilidade de dizer pela ficção, em inúmeras vezes simulando a 
estrutura de depoimentos, o que foi encoberto nas narrativas oficiais sobre a guerrilha. O narrador não 
interpreta o que vê, apenas deixa fluir a memória de sua jornada com o pai. Assim, o recurso da viagem 
e as estórias que surgem através dessa estratégia narrativa estruturam o conto. “Trevas no Paraíso” 
torna-se a reconstituição, tanto como depoimento quanto memória, de uma história traumática do 
filho de um militante da guerrilha que, usando o disfarce de pai, vai voluntariamente ao encontro da 
morte. O conto recobre o contexto histórico dos momentos finais da ação de extermínio da guerrilha 
pela ditadura civil-militar. A história afetiva entre pai e filho é relembrada pelo narrador em meio 
à violência. Assim, o conto captura o real, através da citação de passagens históricas retrabalhadas 
pela narrativa. Por intermédio da ficção, os olhos do menino são emprestados ao leitor, resgatando, 

por meio de sua memória da viagem todas as trevas advindas da ferocidade da ação militar contra 
os participantes da guerrilha do Araguaia. O isolamento da população, a miséria social, o trabalho 
escravo, a destruição das populações indígenas, a prostituição infantil são resgatadas pela memória do 
narrador nos momentos finais de sua viagem com o pai pela rodovia Transamazônica, um símbolo do 
progresso, tão valorizado pela ideologia dos generais, que dispersa todas as ruínas em suas margens. A 
memória de um massacre vem à tona iluminando as trevas do paraíso verde, amarelo, branco, azul-anil 
da ditatura civil- militar brasileira. 
Palavra-chave 1: narrador infantil 
Palavra-chave 2: memória 
Palavra-chave 3: guerrilha do Araguaia 
Palavra-chave 4: ditadura civil-militar

Carlos Augusto Carneiro Costa (UFMG) Memória e Guerrilha da Araguaia: considerações sobre o 
romance Palavras Cruzadas, de Guiomar de Grammont

Geoffrey Hartman, no ensaio “Holocausto, testemunho, arte e trauma”, aponta que a intelectualidade 
do pós-guerra vem produzindo uma gama excessiva de conhecimento a respeito das catástrofes 
provocadas pela Segunda Guerra Mundial, principalmente aquelas ligadas aos campos de concentração 
nazistas. Na mídia e no campo cultural, esses episódios históricos também vêm sendo vastamente 
apresentados e representados, respectivamente, em razão de seus impactos determinantes na 
trajetória da humanidade. Normalmente, a exposição desses eventos tende a recorrer a mecanismos 
apresentação e representação espetacular, promovendo certa banalização dos processos de violência 
neles contidos. Com isso, torna-se necessário pensar, conforme Hartman, nos limites dessas formas 
de lidar com o passado violento. Hoje tudo é representável, o problema é refletir sobre como 
representar e qual a finalidade dessa representação. Ainda segundo o autor, “levar a sério as formas 
de representação significa reconhecer o seu poder de mover, influenciar, ofender e ferir. É por isso 
que esse tema conservador, dos limites da representação, é importante” (Hartman, 2000, p. 208). 
A produção literária brasileira inserida principalmente no contexto da ditadura militar e, em certa 
medida, no período pós-ditadura, pode ser pensada na linha dessa vasta produção que procura 
compreender, através da representação ficcional, o conflituoso processo histórico ditatorial no 
Brasil. Iniciada com a publicação do romance Quarup, de Antônio Callado, em 1967 (obra ainda 
essencialmente imbuída de um espírito romântico-revolucionário), essa produção procurou 
representar desde os movimentos mais otimistas sobre a derrota da ditadura (caso de Quarup), 
passando pela representação do reconhecimento da impossibilidade de derrotar a ditadura (caso do 
romance Em câmara lenta, de 1977, de Renato Tapajós) até chegar a um conjunto de romances que 
não tematizam diretamente os horrores da ditadura, mas são ambientalizados nela e tocam direta ou 
indiretamente em problemas ligados a esse período, como no caso do romance Cinzas do Norte, de 
Milton Hatoum, publicado em 2005. Em 2015, veio a público, pela editora Rocco, o romance Palavras 
cruzadas, da professora universitária, dramaturga e escritora Guiomar de Grammont. Em um momento 
político relativamente diferente àquele em cujo terreno germinaram obras de maior envergadura 
contestatória do regime militar, a obra parece apresentar, no plano da ficção brasileira, uma visão 
talvez ainda inédita sobre as relações entre um guerrilheiro, sua família e os militares. Neste estudo, 
pretendemos refletir a respeito dessa inquietante narrativa, procurando pensar nas suas relações com 
o tema da memória e do esquecimento, a partir dos traços revisionistas que nossa leitura trouxe à luz. 
Do ponto de vista estético, a narrativa de Guimar de Grammont pode ser inscrita em uma tendência 
recorrente na produção literária brasileira que faz perfeito uso dessa habilidade de articular eventos 
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conflituosos do passado com uma experiência do presente normalmente caracterizada por traços 
de melancolia. Isso remonta à produção que se estende ao longo de quase dois séculos, e inclui, 
de maneira mais notável, escritores como Machado de Assis (Dom Casmurro e Memórias Póstumas 
de Brás Cubas), Graciliano Ramos (São Bernardo) e, mais recentemente, Raduan Nassar (Lavoura 
Arcaica), Milton Hatoum (Cinzas do Norte) e Chico Buarque (Leite Derramado). Mesmo escrevendo 
em pleno século XXI, cintila em sua obra um engenhoso procedimento de escrita que mantém o 
mistério da narrativa até seu desfecho, notado por Walter Benjamin, ainda em 1936, como um dos 
resquícios na modernidade da habilidade de narrar dos tradicionais contadores de histórias orais. Essa 
habilidade também se vincula ao que Victor Chklovski diz a respeito da boa obra de arte, cuja força 
reside justamente em sua capacidade de provocar estranhamento pela redução das possibilidades de 
compreensão imediata, pela desautomazitação da interpretação, dado o processo de singularização 
dos modos de elaboração da linguagem. Por fim, também é de Benjamin (1984, p. 230) a noção de 
que a linguagem fragmentada, constituída por segmentos descontínuos, pode contribuir para um 
processo de melhor apreensão da história narrada. O leitor é levado a concentrar maior atenção diante 
de vários recortes narrativos, uma vez que ele se encontra diante de uma “expressão diferente e mais 
intensa”. O romance de Grammont está adequadamente inserido nessa perspectiva benjaminiana, 
se considerarmos a forma caleidoscópica de sua estrutura e o minucioso trabalho de integração das 
informações dispersas espacial e temporalmente. Já do ponto de vista ético, Palavras cruzadas se 
apresenta como um desafio à crítica literária contemporânea, pois o debate que elabora ainda se 
apresenta incomum, talvez até inédito, no âmbito da ficção brasileira surgida desde o golpe militar. 
Palavra-chave 1: Memória 
Palavra-chave 2: Revisionismo 
Palavra-chave 3: Guerrilha 
Palavra-chave 4: Romance

Daniel Moreira (UFJF) Do diário íntimo à obra literária: os diários de Lúcio Cardoso, Walmir 
Ayala e Harry Laus como laboratório de escrita

Em minha pesquisa de doutorado, trabalho com a hipótese de que existiu no Brasil, entre o fim dos anos 
de 1940 e início dos anos de 1960, uma escrita autobiográfica – predominantemente diarística – que 
cedeu espaço cada vez maior às afetividades, corporeidades e sexualidades homossexuais e delas se 
ocupou, tendo sido influenciada muito de perto pela produção autobiográfica de autores franceses como 
André Gide, Julien Green e Jean Genet, mas cuja existência, de um modo geral, reflete uma tendência 
de inclusão da temática homossexual no mundo das letras que vinha ocorrendo no mundo ocidental 
desde, pelo menos, a última década do século XIX, verificável até mesmo no Brasil. Esse momento, de 
uma primeira enunciação autobiográfica intencional da homossexualidade no Brasil pode, a meu ver, 
ser representado a partir do estudo do conjunto dos diários de três brasileiros: Lúcio Cardoso (n. 1912), 
Harry Laus (n. 1922) e Walmir Ayala (n. 1933). Os três autores, apesar de escreverem uma considerável 
parte de seus diários em momentos coincidentes ou muitíssimo próximos, não têm, contudo, uma 
uniformidade de proposta e expressão no que diz respeito à abordagem da homossexualidade, 
apresentando assim atitudes distintas diante de um mesmo contexto, numa série de idas e vindas, 
avanços e retrocessos, o que torna seus escritos autobiográficos capazes de registrar as nuances no 
pensamento e na escrita sobre o homossexual no Brasil num momento decisivo. Chamo decisivo a 
este momento por ser ele inaugural, por ser consideravelmente anterior aos movimentos de lutas por 
direitos civis e ainda por ser justamente na década de 1950 que a escrita autobiográfica receberia um 
grande impulso no país, como constatei em minha pesquisa de mestrado. Entre os pontos de divergência 

e aproximação através dos quais procuro ler os diários de Cardoso, Ayala e Laus, dedico-me, nesse 
momento, a um estudo sobre o modo como os três autores pensam e executam a prática diarística 
em relação com sua produção literária. Questiono qual o lugar ocupado pela escrita autobiográfica no 
conjunto de suas obras, se ele é interno ou externo, e em que medida os diários são importantes para 
a compreensão de seus outros textos literários, quer sejam eles ficcionais, poéticos ou dramáticos. 
Proponho investigar o modo como os três aproximam o diário, às vezes mais, às vezes menos, de seus 
outros escritos e o tomam como um espaço de construção de uma determinada imagem de intelectual. 
A escrita diarística funcionaria, nesse contexto, como laboratório de escrita, seja como parte da obra ou 
como ensaio para aquela que é considerada como a “verdadeira” obra literária, seja como um livro de 
registro de leituras. Toco, ainda, na questão do modelo que parece servir a esses três diários de escritor, o 
do “Journal” de André Gide, de quem os três autores foram leitores assíduos. 
Palavra-chave 1: Escritas de si 
Palavra-chave 2: Homossexualidade 
Palavra-chave 3: Literatura Brasileira

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4 [COORDENADORA: SILVINA CARRIZO] 

Silvina Carrizo (UFJF) Linguagem e memória em Paloma Vidal

Interessa nessa comunicação observar, analisar e avaliar como os sujeitos multiterritorializados por 
experiências de migração traumáticas (exílios) constroem nos seus textos ficcionais a relação com o 
mundo em outras línguas a partir do que denominamos de “cenas iniciáticas”. No caso em particular, nos 
centraremos nos diferentes procedimentos de articulação das relações entre o português e o espanhol 
em Paloma Vidal (inclusive as vezes deslocadas para outras línguas, como o italiano), tomando sua 
obra em conjunto. Entendemos que as cenas iniciáticas nas narrativas de Vidal compõem uma série 
de metáforas escriturais que contribuem não apenas para a constituição dos núcleos narrativos – 
tematização -, mas, notadamente, para as interfaces entre usos da linguagem (e as línguas em questão) 
e as problemáticas das memórias. Para tanto, destacamos as contribuições de Amati-Mehler (et ali) 
em A babel do inconsciente. Língua materna e línguas estrangeiras na dimensão psicanalítica (2005) no 
sentido da refuncionalização que a co-presença e o papel desempenhado por várias línguas podem ter 
para a reorganização da identidade do sujeito-escritor e para os vários mecanismos que se encontram em 
relação com a memória no sentido de entender a tradução, a comutação, a reorganização da vida psíquica 
e das relações com o mundo como um aumento de significado individual e cultural. Para a autora, a 
diferença que existe entre um indivíduo que se torna bilíngue em consequência de uma imigração de 
outro que cresce e vive num só lugar no qual o bilinguismo é um fato geral e cotidiano (p.131) deve ser 
ressignificada levando em consideração que o patrimônio linguístico de um indivíduo não é um sistema 
sólido e estável, mas sim uma constelação mutável, na qual a hegemonia de uma língua sobre a outra, 
a hierarquia interna, o grau de padronização absoluto ou relativo, variam continuamente no tempo e 
no espaço e que em um sentido relativo essas questões podem vir a ampliar o horizonte de trabalho 
com a palavra e a memória. Já no livro de Heller-Roazen, Ecolalias. Sobre o esquecimento das línguas 
(2010), retomamos toda a reflexão que ele desenha sobre o esquecimento (parte importantíssima da 
lembrança) como um eco que ressoa em cada língua, vista ela como um compêndio de sons, prosódias, 
cadências, palavras, bem como suas ponderações em torno do que poderia ser denominado de “língua 
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materna” e, portanto, fator passível de ser questionado. Por fim, no caso de Mignolo em Histórias locais/
Projetos globais. Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar (2003) focamos a questão 
do linguajamento e plurilinguajamento como forma de articular e reaver a memória (afetiva, histórica e 
cognoscitiva) dos imigrantes e como forma liminar de apreender o mundo. 
Palavra-chave 1: Paloma Vidal 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Linguagem 
Palavra-chave 4: Linguajamento

Alice Cardoso (UFJF) Testemunho e pós memória em Noemi Jaffe e Michel Laub

Em O que os cegos estão sonhando? (2013), Noemi Jaffe reproduz, na primeira parte do livro, o diário 
escrito por sua mãe, à época D. Lili Stern, após ser libertada dos campos nazistas. Traduzido do húngaro, 
o original se encontra hoje no Museu do Holocausto em Jerusalém. A narrativa se encaixa na literatura 
de testemunho, com grande expressão a partir da década de 1970. De acordo com as descrições de 
testemunho propostas por Giorgio Agamben em “O que resta de Auschwitz” (2008) — em que “testis” 
seria a testemunha por aproximação, e “superstes” a testemunha que vivenciou algo e agora pode dar 
testemunho disso — e também por Márcio Seligmann-Silva (2005) — segundo o qual há uma distinção 
estrutural entre o testemunho primário, o sobrevivente, “superstes”, e o testemunho secundário, o da 
história, “testis”, que consegue transmitir a referência sobre o ocorrido — o diário escrito por D. Lili 
testemunha a Shoah a partir do ponto de vista de quem a vivenciou e a relata a partir da sua experiência. 
Ao lado dessa questão do testemunho, aparecem também nessa narrativa, como descritas abaixo, 
características relacionadas à pós-memória. Outra publicação com temática semelhante é o Diário da 
Queda (2011), de Michel Laub, na qual o testemunho da Shoah é um sobrevivente que escreve um diário, 
mas silencia a experiência, não a menciona na escrita. O protagonista aprende sobre a história de seu 
avô (este sobrevivente dos campos), que não conheceu, através do que seu pai lhe conta. Apesar de o 
sobrevivente da Shoah na narrativa ser fictício, o que o aproxima da descrição do testemunho da história 
segundo Seligmann-Silva, as considerações a respeito do trauma e da memória são relevantes. Freud em 
seu último livro O homem Moisés e a religião monoteísta (1938) não chegou a definir o trauma enquanto 
terminologia, mas de acordo com a teoria psicanalítica, ele seria uma fixação psíquica na situação de 
ruptura, em que há distúrbios duradouros na vivência do sujeito, sendo sua temporalidade complexa. 
O testemunho da Shoah toma proporções diversas causadas pelo trauma; essas partem da experiência 
emocional, ocasionadas pelo medo, susto, vergonha, podendo evoluir para histerias ou neuroses. 
Na narrativa, o fato de o avô do protagonista não ser capaz de externar sobre o ocorrido, leva-o ao 
suicídio. Igualmente relevante para as duas narrativas se torna a relação com a memória, e mais 
precisamente com a pós-memória. Como afirma Marianne Hirsch (2012), o termo se refere não a uma 
relação sequencial entre um antes e um após, exigente de uma temporalidade e de uma causalidade, 
mas uma relação entre ruptura e continuidade, em que há uma transferência inter e transgeracional, 
na qual a geração atual se reconhece na anterior e os eventos traumáticos são identificados também 
nessa geração. Portanto, há possibilidade de leitura de ambas as narrativas a partir da descrição do 
testemunho, tanto por Agamben quanto por Seligmann-Silva, bem como em relação às pós-memórias, 
relacionando o testemunho ao trauma, que ultrapassa a experiência da geração que a vivenciou. 
Palavra-chave 1: Testemunho 
Palavra-chave 2: Pós-memória 
Palavra-chave 3: Shoah 
Palavra-chave 4: Trauma

Gabriel Munsberg (UFRGS) Transmissão e ausência da memória comunicativa em Passo de 
Caranguejo, de Günter Grass, e Diário da queda, de Michel Laub

O presente trabalho faz parte do projeto de dissertação em Estudos da Literatura – Teoria, Crítica e 
Comparatismo intitulado “Representações do inenarrável: memória e escrita em Passo de caranguejo, 
de Günter Grass, e Diário da queda, de Michel Laub”, o qual se insere no grupo de pesquisa “Memória 
e escrita da pluralidade”, sob orientação do Prof. Dr. Gerson Neumann (UFRGS). O projeto tem 
como ponto de partida a recuperação de experiências traumáticas através da memória individual e 
consequentemente coletiva como base para a construção da própria identidade, tendo como corpus 
principal os romances Passo de caranguejo (Im Krebsgang, 2002) de Günter Grass e Diário da queda 
(2011) de Michel Laub, visto que ambas são produções contemporâneas que problematizam a escrita e a 
memória frente a eventos traumáticos, no caso, a Segunda Guerra Mundial e suas decorrências. A partir 
de textos teóricos sobre história, memória, escrita e identidade, busca-se analisar comparativamente as 
representações em decorrência de traumas. Ou seja, as metodologias a serem utilizadas neste projeto 
encontram-se em concordância com os estudos intertextuais, não se prendendo a limites teóricos, sejam 
eles literários ou não. Quanto ao corpus de pesquisa, as narrativas literárias escolhidas apresentam a 
problemática da escritura sobre um evento traumático através das memórias de sobreviventes, porém 
com a narração ocorrendo através de uma geração afastada do epicentro, o que vem a causar um 
“esquecimento” por parte do narrador, além da fragmentação do texto e da suspeita por parte do leitor 
neste personagem que tem o poder da fala, traços típicos da literatura contemporânea. Nesse sentido, 
Günter Grass, em 2002, e Michel Laub, em 2011, retomam os temas da Segunda Guerra Mundial, do 
Estado Nazista e do Holocausto para pensarem o indivíduo do século XXI. Mesmo localizadas em espaços 
geograficamente distantes (Alemanha e Brasil), as narrativas demonstram a profunda relação entre 
passado e presente de seus personagens em função da Segunda Guerra e da incessante busca por suas 
origens identitárias. A partir de memórias transmitidas e de silêncios perpetuados pelos familiares, 
os narradores de ambas as obras montam os panoramas de suas famílias desde os acontecimentos 
traumáticos até os dias contemporâneos às narrativas, discutindo também a situação de si próprios na 
dependência do passado e em contraponto ao relato historiográfico, sujeitados pelos testemunhos da 
memória familiar. Pretende-se avaliar, dessa forma, a representação dos acontecimentos criados através 
do relato da memória comunicativa ao mesmo tempo em que se tratam de textos com grande ausência 
de vivências factuais (Erlebnis), problematizando também as questões autorais (tanto no sentido de 
autoridade como de autoria) dos objetos. 
Palavra-chave 1: literatura contemporânea 
Palavra-chave 2: memória 
Palavra-chave 3: história 
Palavra-chave 4: trauma

Víctor Manuel Ramos (UFRJ) Testemunho e ficção em três romances de Carlos Liscano

O cruzamento e inter-relação entre memória, testemunho, “ficção do eu” e romance encontra na obra 
de Carlos Liscano um território fértil para a reflexão. Perpassada pelo fato inescapável de ele ter 
sido preso político, sua escrita constitui uma problematização em ato dos modos em que têm sido 
representadas, na literatura recente, as experiências individuais durante as ditaduras que ocorreram 
na América Latina entre os anos 60 e 80. Confinado na cadeia entre os anos de 1972 e 1985 durante a 
ditadura cívico-militar que ocorreu no Uruguai durante o último quartel do século XX, Carlos Liscano 
somente viria se tornar escritor após a experiência do enclausuramento e da tortura – o que explica os 
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temas de boa parte de sua produção. Em La mansión del tirano, obra cuja primeira versão foi escrita 
ainda na prisão, e destruída por um soldado que a confiscou e destruiu (a que hoje se conhece foi 
publicada em 1992), Carlos Liscano aposta por um estilo hermético, elusivo e altamente imagético 
de narrar. De acordo com a ideia da irrepresentabilidade do trauma, o texto sonega sua significação, 
marcada pelo tom alegórico. Posteriormente, em 1994, publica El camino a Ítaca, romance que assume 
a tradicional forma ficcional. Contado em primeira pessoa do singular, o narrador relata suas derivas 
por América Latina e Europa prenunciando o colapso da ideologia neoliberal que se apresentava como 
uma opção redentora que substituiria as utopias “idealistas” que alimentaram a práxis da esquerda 
durante os anos sessenta e setenta. No percurso que pretende construir esta comunicação, anos 
depois, em 2001, Liscano publica El furgón de los locos, texto/depoimento em que, sem subterfúgios 
metafóricos nem elusivos mas nos quais se encontram ainda vestígios dos recursos da ficção, o autor 
relata sua experiência concreta no cárcere. Diferente de La mansión del tirano e El camino a Ítaca, 
aqui o testemunho se apresenta de forma explícita, com nomes, datas, reflexões sobre situações 
históricas, etc. Como é possível observar, nesses três textos que têm em comum o ato de testemunhar 
vinculado de alguma forma com as ditaduras cívico-militares na América Latina, Carlos Liscano ensaia 
distintas formas de escrever essa experiência. Nesse sentido, de maneira isolada, cada uma dessas 
formas textuais representa ganhos e insuficiências diante da experiência que se quer narrar. Quais os 
impasses a que cada uma das três formas de escrita conduz na representação do trauma? Em que lugar 
desse entrecruzamento se situa Carlos Liscano para não ser refém dos imperativos que interditam a 
possibilidade de narrar, cifrada em cada uma dessas três formas? Tentar responder a essas questões é 
o objetivo desta comunicação. 
Palavra-chave 1: Carlos Liscano 
Palavra-chave 2: Romance e ficção 
Palavra-chave 3: Trauma e representação

Henrique Campos Monnerat (UFRJ) Lendo Amuleto de Roberto Bolaño em tempos de escalada do 
fascismo

A obra Amuleto de Roberto Bolaño escrita no final do século XX tem um lugar de destaque 
na produção literária do escritor chileno. Perpassa pela obra toda a dimensão do trauma, do 
esquecimento e da necessidade de lembrar: o movimento de 1968 no México com os episódios 
da invasão do exército na Cidade Universitária da Universidade Nacional Autônoma do México 
e o massacre de Tlatelolco ocorrido no dia dois de outubro daquele ano. A história de um crime 
atroz contada pela personagem Auxílio Lacouture - uruguaia que emigrou para a Cidade do México 
nos anos 1960 - paira sobre as páginas da obra dividida em catorze partes que vão anunciando 
como uma música em crescendo o canto de uma geração: “y aunque el canto que escuché hablaba 
de la guerra, de las hazañas heroicas de uma generación entera de jóvenes lationamoericanos 
sacrificados, yo supe que por encime de todo hablaba del valor y de los espejos, del deseo y del 
placer. Y esse canto es nuestro amuleto.” Nos tempos atuais de crescimento do fascismo e de 
exacerbado presentismo, que procuram inviabilizar as reflexões críticas, torna-se importante 
examinar os procedimentos e as estratégias através das quais as narrações de eventos traumáticos 
são realizadas. Embalado pelas reflexões acercas do ativismo memorial, proponho realizar uma 
discussão sobre a articulação do passado, presente e futuro na obra Amuleto de Roberto Bolaño. 
Para isso, é importante levar em conta os processos de canonização e fetichização de certas épocas, 
revelando algumas contradições que existem no imperativo de não esquecer. Torna-se necessário 

também refletir sobre as fronteiras entre a biografia e a ficção que podem ser vislumbradas em 
uma empreitada literária como Amuleto. É possível articular uma imagem para uma geração ou 
para um evento histórico? Quais concepções sobre o tempo podem ser pensadas para além de uma 
perspectiva progressista linear ou uma perspectiva puramente memorialista? Se pensarmos que 
os regimes de exceção que ocorreram na América Latina saíram vitoriosos em seus processos de 
transição para a democracia, qual o sentido que poderia assumir o imperativo do “não esquecer” 
nesse contexto de vitória dos projetos da ditadura? Estaríamos assistindo a um momento de 
mudança de tônica que justificaria ou amenizaria os horrores das ditaduras passadas? É provocador 
pensarmos no papel que a literatura tem contra o olvido e a necessidade de não esquecer. 
Poderíamos pensar que é uma ilusão e talvez seja. É sabido que muitas transformações no mundo se 
deram em cima das ilusões. 
Palavra-chave 1: Roberto Bolaño 
Palavra-chave 2: América Latina 
Palavra-chave 3: trauma 
Palavra-chave 4: ditadura

Heloisa Helena R. de Miranda e Célia M. Domingues da Rocha Reis (UFMT) Eduardo Galeano: do 
escritor engajado ao poeta subterrâneo

Este projeto investiga a relação entre a memória e a percepção temporal por meio da 
representação singular da história latino-americana, presente nas obras do escritor uruguaio 
Eduardo Galeano, na tentativa de compreender como e por que ocorre a transposição do escritor 
engajado, produtor de uma linguagem prosaica, ao poeta subterrâneo, cuja forma de articulação 
da língua proporciona o distanciamento da linguagem gregária, na concepção semiológica 
barthesiana, e promove a arquitetura de um espaço cuja forma de articulação com linguagem 
corrobora para a autonomia da literatura e a composição de uma nova percepção da história 
latino-americana. Para tanto, partiremos de um estudo estilístico-formal de poemas, ensaios e 
narrativas das seguintes obras: Las venas abiertas de América Latina (1971), Memória del fuego 
(1982-86), El libro de los abrazos (1989), Las palabras andantes (1993), Boca Del tiempo (2004), 
Espejos: una historia casi universal (2008), e Los hijos de los días (2012), que ficcionalizam o 
tempo e a memória. A perspectiva crítica de abordagem deste conteúdo incidirá sobre as teorias 
filosóficas e psicanalíticas da memória. Na vertente filosófica, baseamo-nos nas reflexões de 
Henri Bergon (1990) e Paul Ricouer (2007), os quais compreendem que a memória é parte 
da realidade física do sujeito; por estar ligada a consciência, consegue distinguir a matéria da 
substância, sendo constituída especificamente por lembranças. Para a perspectiva psicanalítica, 
vamos nos concentrar em estudos freudianos e lacanianos, para quem a memória não está na 
consciência, mas no inconsciente, organizando-se como um sistema estrutural aliada a linguagem. 
Sendo composta por traços, ela se compõe como uma parte do aparelho psíquico do sujeito, o 
qual é responsável por sua subjetividade. Acreditamos que o diálogo entre as duas abordagens 
nos auxiliará na compreensão, não apenas da maturidade de escrita de Eduardo Galeano, mas, 
sobretudo, na compreensão de aspectos da história latino-americana trazida por ele. Desse modo, 
é relevante refletir sobre o que vem a ser a História, o que fazemos com base em Jacques Le Goff 
(1990), o qual nos explica que a história se compõe como uma ciência ambígua em si mesma, uma 
vez que deseja ser objetiva, mas não é; deseja revivenciar os acontecimentos passados, mas apenas 
pode recordá-los no presente, já que o evento histórico se torna impossível de ser represenciado. 
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Informa-nos, também, que a subjetividade marca uma nova percepção dos fatos históricos, 
afastando-os do historicismo positivista do século XIX, enfatizando que se deve considerar a 
multiplicidade das realidades históricas, não podendo pensá-las como um corpus homogêneo; 
assim, a historicidade atribui valor histórico a realidades negligenciadas. Em suas obras, Galeano 
não fala apenas de eventos históricos, mas também de fatos considerados menores e que, por 
isso, permanecem marginalizados pela história oficial da América Latina. Nessa perspectiva, a 
percepção temporal dos fatos deverá ser considerada como a própria substância da subjetividade 
do sujeito, a qual não pode ser vista a partir de uma percepção cronológica, mas como uma 
duração que tem por propósito o prolongamento do passado no tempo presente. Para tanto, ele se 
vale não apenas de sua memória, mas também da memória da população latino-americana. 
Palavra-chave 1: Galeano 
Palavra-chave 2: América Latina 
Palavra-chave 3: Ditadura 
Palavra-chave 4: Memória

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 5 [COORDENADORA: CLÁUDIA ALMEIDA]

Cláudia Almeida (UERJ) Memórias de guerras e ambições humanistas

Romain Gary (1914-1980) tem vida e obra profundamente marcadas pela Segunda Guerra Mundial, 
na qual lutou no âmbito da França Livre e, depois, do Comité Francês de Liberação Nacional, ambos 
comandados pelo general Charles de Gaulle. Apesar de não ser francês de nascimento – Gary nasce 
em Vilnius, atual capital da Lituânia, quando havia sido incorporada pela Polônia -, nutre uma forte 
admiração pelo país e pelo líder da Resistência. Durante a guerra escreve Éducation européenne 
(1956, edição definitiva), romance cujo cenário é a floresta polonesa onde se reúnem os maquisards. 
Esse primeiro livro inaugura uma careira de mais de 30 volumes, prêmios e polêmicas. O texto 
escrito durante a guerra traz marcas que permanecerão ao longo da obra: o resgate de memórias 
individuais de sofrimento durante a guerra (não necessariamente pessoais), a construção de uma 
reflexão que propõe o humanismo (conceituado de forma particular e desligada do movimento do 
século XVI) como solução para a barbárie e o atroz e a ironia como estratégia de escrita para narrar 
o indizível marcado pelo horror. O último romance, Les Cerfs-Volants (1980) retoma a temática da 
guerra, evocando o período da Depuração (Épuration), ou seja, o acerto de contas dos oprimidos 
pelo regime de Vichy (que apoiou o nazismo) com os que, de alguma forma, qualquer forma, 
se ligaram a alemães, quaisquer alemães. Mais uma vez, o foco está nos dramas individuais, na 
proposta de um humanismo integral e inegociável e na ironia como caminho possível para relatar o 
horror. Andreï Makine (1957), russo, chega à França em 1987 onde permanece como clandestino. 
A carreira literária, que se inicia nesse país, custa a ter êxito: o primeiro livro só é publicado depois 
que é apresentado como a tradução de um texto russo. O prêmio Goncourt de 1995 (Le Testament 
français) garante solidez à carreira e a nacionalidade francesa. Sua vida na URSS é pouco conhecida, 
mas sua obra é profundamente marcada pela explicitação de dramas vividos sob o regime comunista. 
Apesar de não serem autobiográficos, os relatos demonstram a necessidade de garantir que a neve 
das estepes russas não cobrirá o passado da URSS. O primeiro romance, La fille d’un héros de l’Union 
soviétique (1990), destaca a profunda desumanização de indivíduos que servem a uma pátria que 
lhes nega alimento e trabalho, que heroiciza sem recompensa e que transforma a prostituição em 
serviço de Estado. Por trás de imagens que agradam ao Ocidente da Guerra Fria vemos o drama 

individual de personagens que se desumanizam ao perderem a consciência do que é ser humano. 
Mas, afinal, o que é ser humano? Em L’Amour humain (2006), essa desumanização encontra um 
comunista inveterado que propõe e pratica um humanismo bastante particular, baseado no amor 
puro que não exige nada em troca. Ao tecerem retalhos de memórias, ambos os autores não buscam 
apenas a garantia do não esquecimento, mas, sobretudo, a permanência de lembranças que levem a 
mudanças de rumo. Não se trata de erigir memoriais às vítimas, mas de construir caminhos que se 
afastem do horror e da barbárie. 
Palavra-chave 1: Romain Gary 
Palavra-chave 2: Andreï Makine 
Palavra-chave 3: memória 
Palavra-chave 4: humanismo

Juliana Millen (UFJF) Uma forma oblíqua de falar de si: Carlos Heitor Cony e seus eus.

O percurso literário e jornalístico de Carlos Heitor Cony podem ser explorados em investigações 
analíticas que busquem desvelar significados das relações do sujeito com a linguagem com a memória 
individual, a familiar e a histórica. Do conjunto da produção literária do autor, foi selecionada para a 
análise crítico-reflexiva, a obra Quase memória: quase romance que está construída em torno da busca 
do passado pela memória. O autor-narrador transita pela infância, pelo período em que foi seminarista 
e pela experiência como jornalista, tudo isso via a relação com o pai, personagem chave para o retorno 
das lembranças. Foram consideradas suas produções em crônicas pertencentes às coletâneas: Os anos 
mais antigos do passado, O harém das bananeiras, O tudo e o nada e Eu, aos pedaços: memórias. As 
obras incluem acontecimentos particulares e coletivos que podem se constituir em fatos pessoais, 
profissionais, familiares e históricos. Detém no seu conteúdo fundamentos que singularizam a 
dimensão de memória como experiência de vida, denotando sua capacidade narrativa, além de 
elementos suficientes para o estudo das escritas do eu. Em ambas as formas narrativas, o autor fala de 
si por meio da biografia de um outro, no caso, o pai, ou fragmentariamente. Cony apresenta a realidade 
de seu tempo, o mundo interior e o exterior, transforma a memória pessoal em narrativa, em matéria, 
escrita, muitas vezes, pela via do não dito, oscilando entre o ficcional e o vivido. O escritor transita 
entre as diversas significações dos acontecimentos narrados, ora testemunhando e referendando os 
fatos, ora buscando em registros da memória subsídios para compor suas obras. Ele retoma e recria 
o passado, os sentimentos vividos e os episódios cuidadosamente guardados na memória. Se a busca 
de outros tempos é a busca do que já não é, a literatura torna possível que o autor reviva, por meio do 
narrador, a sua própria história, a história do pai e a história do jornalismo impresso de sua época. 
Nestas produções, que se vinculam as suas experiências pessoais, Cony procura traduzir verdades 
relativas, ou mistura ficção com verdade. Outras vezes tem como estratégia narrativa o personagem 
do pai para que a partir dele possa falar de si. Também remonta por meio da sua experiência e do 
pai, a história do jornalismo impresso carioca a partir de 1950. O abrir os olhos para a relação do 
mundo subjetivo com o mundo objetivo, através da contemplação do universo do pai, traduz-se em 
significados que nos possibilitam compreender, analisar, interpretar, incluindo-se a memória de um 
tempo que não retorna, mas que pode ser traduzido em (re)significado(s). 
Palavra-chave 1: Carlos Heitor Cony 
Palavra-chave 2: Memória 
Palavra-chave 3: Escritas de si 
Palavra-chave 4: Crônica
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Flávia Arruda Rodrigues (ESPM/UNESA) A pós memória dos retornados portugueses: uma 
aproximação entre a Literatura e a Comunicação Social

No intuito de promover o cruzamento de saberes dos campos da Literatura e da Comunicação Social, 
o presente trabalho tem o objetivo de discutir algumas contribuições de livros recentemente lançados 
em Portugal que tematizam o retorno de cidadãos portugueses que viveram nas colônias até fins 
de 1975. Na última década, dezenas de livros escritos principalmente por filhos e netos desses ex-
colonos têm se destacado como fenômenos de vendas no país, evidenciando não só a necessidade 
de reelaboração do trauma formado pela partida emergencial das antigas possessões portuguesas 
para uma metrópole, para eles, desconhecida e hostil, como a incapacidade narrativa e a interessada 
recepção editorial da primeira geração de colonos. Esta, que ficou conhecida como a dos retornados, 
foi a um só tempo algoz e vítima da colonização. Alguns destes novos autores são jovens jornalistas que 
se propuseram a realizar a tarefa de reconstruir memórias silenciadas de seus pais e avós, não só pela 
via do jornalismo literário como pela recuperação, em arquivos públicos e particulares, de fotografias 
e documentos que foram reproduzidos nas edições. Essas imagens ilustram os textos e trazem para 
o presente tanto as maravilhas quanto as enormes culpas e ambiguidades de uma vida colonial 
ensolarada e violenta. Este trabalho, portanto, se volta mais para a identificação de uma pós-memória 
colonial portuguesa e à função social dos livros do que ao debate sobre a literariedade dos textos. Três 
títulos foram escolhidos para análise. Um é S.O.S. Angola: os dias da ponte aérea, escrito por Rita Garcia 
e lançado em 2011, em Portugal. A autora é uma jornalista lisboeta nascida em 1979, quatro anos após 
a operação emergencial de resgate de portugueses, que se constituiu numa ponte aérea de 905 voos 
da TAP, a companhia nacional, e de outras, estrangeiras. No ano seguinte, 2012, este livro recebeu uma 
sequência, entitulada Os que vieram de África: o drama da nova vida das famílias chegadas do Ultramar, 
escrita pela mesma autora. O outro livro escolhido para esta comunicação é Angola, terra prometida: 
a vida que os portugueses deixaram, de Ana Sofia Fonseca, lançado em 2009. Esta apresentação de 
trabalho é um desdobramento da pesquisa de doutorado Retornados à África: novas narrativas sobre 
a história colonial portuguesa no Século XX, desenvolvida por mim no Programa de Pós-Graduação 
em Literatura, cultura e contemporaneidade do Departamento de Letras da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 
Palavra-chave 1: Literatura portuguesa 
Palavra-chave 2: Comunicação Social 
Palavra-chave 3: Colonização portuguesa 
Palavra-chave 4: Pós-memória

Isadora de Araújo Pontes (UFJF) L’Événement, de Annie Ernaux: escrever o indizível.

As autobiografias de Annie Ernaux têm como foco, a exceção Les années [Os anos] (2008), fragmentos 
de sua vida e partem de um distanciamento que não impede a autora de explorar as emoções 
envolvidas, ao mesmo tempo em que é capaz de chamar atenção para os mecanismos de dominação, 
como a condição das mulheres. Seu projeto escritural é em si revolucionário, na medida em que 
se empenha em narrar sua “vida em ato”, revelando uma realidade que não está prevista nas leis e 
códigos, como propõe Antônio Gramsci em seus Cadernos do Cárcere (2001), uma realidade marcada 
pela dominação, para que seja possível agir no mundo e transformá-la. Sua escrita funciona como 
um ato político, que, muitas vezes, busca se afastar da sofisticação da arte para que possa aproximar-
se o máximo possível das experiências vividas pela autora, fruto de um meio dominado social e 
intelectualmente. A partir dessas considerações, o trabalho em questão pretende apresentar uma 

análise crítica da obra L’evénement [O acontecimento] (2000) de Annie Ernaux, tendo em vista a 
hipótese de que o relato da experiência do aborto clandestino realizado na França em 1964 funciona, 
na obra, como uma forma de tornar comunicável a violência e o trauma sofridos, reinscrevendo a 
experiência dentro de uma dimensão política e social. O aborto é um tema ainda controverso e tabu, 
cuja proibição está intimamente ligada aos processos de dominação e violência de gênero. O próprio 
ato da rejeição da gravidez pela mulher ainda é considerado um comportamento que foge à natureza, 
ao normal, ignorando-se que essa norma também se trata de uma produção artificial das relações 
de poder. Além disso, uma narrativa referencial sobre um aborto ilegal é, igualmente, uma narrativa 
sobre um crime cometido. Expor as condições dessa experiência, vivida de forma clandestina por um 
indivíduo pertencente a uma classe social dominada, destacando as questões sociais envolvidas,� 
confere uma função política para a narrativa. Em L’événement [O acontecimento] (2000), Ernaux busca 
não só relatar a experiência, mas aproximar-se da violência sofrida em um procedimento inseguro que 
quase leva a autora-narradora à morte. Trata-se de uma narrativa sobre um tema tabu e abjeto, bem 
como sobre a experiência de uma violência traumática. Dessa forma, a partir desses três aspectos nos 
propomos a refletir sobre o caráter indizível de sua escrita. Essa “escrita do indizível” é compreendida, 
em nossa análise, como uma escrita que busca traduzir aquilo que a linguagem falha em transmitir, 
procurando alcançar uma experiência dos limites morais, físicos e psicológicos, assim como transgredi-
los. Referências: ERNAUX, Annie. L’événement. Paris: Gallimard, 2000. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do 
cárcere. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. SIMONET-TENANT, 
Françoise. “’A63’ ou la gênese de l’’épreuve absolue’”, in: THUMEREL, Frabrice (org.). Annie Ernaux, une 
oeuvre de l”entre-deux. Arras : Artois presses université, 2004. 
Palavra-chave 1: Annie Ernaux 
Palavra-chave 2: Escritas de si 
Palavra-chave 3: Aborto 
Palavra-chave 4: Trauma

Guido Vieira Arrosa (UFRJ) Pierre Seel e Reinaldo Arenas: perspectivas teóricas de aproximação 
entre literaturas de testemunho homossexual.

Este estudo aqui empreendido analisa duas obras literárias viabilizadas a partir dos massacres e 
genocídios perpetrados pelo sistema-mundo ao longo do século XX: Antes que anoiteça, do cubano 
Reinaldo Arenas ([1992], 2009) e Eu, Pierre Seel, deportado homossexual, do francês Pierre Seel 
([1994], 2012). Ambos homossexuais e perseguidos, no primeiro caso, pelo regime de Fidel Castro 
e pelo preconceito em relação à Aids nos EUA, e no segundo caso pelo regime nazista da Segunda 
Guerra e pela França democrática até os anos 1990. Publicados nos anos 1990, entende-se estas 
obras como inseridas no contexto da literatura testemunhal (do trauma, da experiência-limite) e 
possibilitadas em primeiro lugar a partir da consolidação dos Estudos Culturais nos anos 1960 e 1970, 
mas principalmente a partir da emergência das narrativas subjetivas do homossexual vitimado pela 
Aids. É majoritariamente a partir dos 1980 que o texto homossexual de testemunho, autoficcional e 
autobiográfico começa a surgir com força e até hoje transforma-se e mantém-se como movimento 
identitário. É necessário, ainda, elaborar uma distinção do que significa uma literatura “testemunhal”, 
“autoficcional” e “autobiográfica”, vide que estes dois livros convergem no que convencionou-se 
chamar por “testemunho”: texto do ser cindido pelo trauma, que deseja narrar-se e narrar a sua 
experiência-limite, mas que encontra limitações no que diz respeito à representação do irrepresentável 
(a Aids, o campo de concentração). Sujeito esse que é tanto vítima da experiência como também 
testemunha dela (PENNA, 2013, p.91). Narrativa do eu testemunhal que não pode ser confundida 
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com uma simples narrativa do eu, vide seu “lamento paralelo” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p.79), que 
seria o lamento do traumático. Literatura de testemunho que é ato ético e estético e envolvida no 
entrecruzamento do histórico, psicanalítico e literário. Da mesma forma, analisar Arenas e Seel é 
analisar a teoria do testemunho em si, que considera haver o “testimonio” (testemunho da América 
Latina) e a “Shoah” (testemunho da Segunda Guerra). Comparar Arenas e Seel é, em primeira instância, 
questionar esta dicotomia e analisar um testemunho para além de enquadramentos que o distinguem, 
mas sim possibilitar uma aproximação (MARCO, 2006, p.51) dos textos gays. O que pretende-se aqui 
fazer com o estudo de livros escritos por homossexuais traumatizados ao longo do século XX? Entender 
a maneira como o econômico e o político, seja capitalista ou comunista, supostamente democrático 
ou não, perpetrou a aniquilação do homossexual e proporcionou a cisão do sujeito que encontrou, 
na literatura, uma forma de salvação. Referências: ARENAS, Reinaldo. Antes que anoiteça. Trad. Irène 
Cubric. RJ: Record, [1992] 2009; MARCO, Valeria de. A literatura de testemunho e a violência de estado. 
In: Revista Lua Nova. SP: nº 62, 2004, p. 45-68; PENNA, João Camillo. Escritos da sobrevivência. RJ: 
7Letras. 2013; SEEL, Pierre; LE BITOUX, Jean. Eu, Pierre Seel, deportado homossexual. Trad. Tiago 
Elídio. RJ: Cassará, [1994] 2012; SELIGMANN-SILVA, Márcio. O local da diferença: ensaios sobre 
memória, arte, literatura e tradução. SP: Editora 34, 2005. 
Palavra-chave 1: literatura de testemunho 
Palavra-chave 2: experiência-limite 
Palavra-chave 3: homossexualidade 
Palavra-chave 4: trauma

Kim Amaral Bueno (UFRGS) Errância e lembrança em Uma menina está perdida no seu século à 
procura do pai, de Gonçalo Tavares, e Barreira, de Amilcar Bettega.

Rosa Maria Martelo, no ensaio Tensões e deslocamentos na poesia portuguesa depois de 1961 
(2007) localiza nessa década, a de 1960, um momento de “viragem” na poesia portuguesa, sugestão 
semelhante à de Fredric Jameson em relação à mesma época, momento de, segundo o crítico norte-
americano, “ruptura” na consolidação de novas estéticas que viriam a se opor àquelas solidificadas 
pelo alto modernismo. Martelo se vale da ideia de uma “literatura menor”, postulada por Deleuze 
& Guattari (2014 [1975]), para marcar um momento de “conscientização de que a poesia só tem 
sentido se a máquina de expressão preceder e arrastar os conteúdos”. A questão que a crítica 
portuguesa coloca como epílogo de sua reflexão no ensaio citado é aquela acenada em torno do 
topo histórico, encarregada de equacionar o impasse que resta após Auschwitz: como esquecer tais 
horrores protagonizados pelo homem no século XX. Mas também, como recordá-los? O paradoxo do 
testemunho/da memória tem na obra de Giorgio Agramben, O que resta de Auschiwtz, interessante 
reflexão sobre a tomada da palavra por aquele que não pode falar, e o nada a dizer daquele que possui 
a palavra, na detecção daquilo que “resta”: o muçulmano. Uma questão semelhante é formulada 
sob o ponto de vista estético: Como vir depois do Modernismo e instaurar o Novo, sem deixar de 
recordar que o Novo é já precisamente uma tradição revisitada? Octavio Paz, em brilhante oximoro, 
ao caracterizar a estética moderna como “a tradição da ruptura”, já havia chamado a atenção para 
isso em seus artigos, quando entende o moderno como uma tradição marcada por “interrupções” que 
assinalam, a cada ruptura, um começo, e, assim, o que se denomina “modernidade” seria o resultado 
de rupturas em série, capazes de fundar uma tradição. Tais problemáticas teóricas são acolhidas pelas 
obras de dois ficcionistas contemporâneos, o português Gonçalo M. Tavares e o brasileiro Amilcar 
Bettega: nelas – Uma menina está perdida no seu século à procura do pai (2015) e Barreira (2013), 
respectivamente – o desejo de compreender a história, íntima e social, sedimenta os caminhos 

tortuosos atravessados pelos protagonistas numa busca, sobretudo, de si mesmos, na tentativa de 
romper a interdição da língua, suportar a inospitalidade das paisagens e compreender os mapas cujas 
coordenadas oscilam entre passado e futuro. Nesse lugar de problematização da memória constituído 
pela leitura comparada dos romances mencionados – mobilizando o aporte teórico sugerido –, os 
desafios poéticos de Tavares e Bettega se configuram, em seus contatos com as marcas do tempo 
histórico (delineado no corpo social/coletivo) e, simultaneamente, em um tempo definitivo e presente 
(marcado na individualidade de cada personagem), isto é, em um gerúndio nos quais a linguagem se 
torna errância, performance e lembrança. 
Palavra-chave 1: Gonçalo M. Tavares 
Palavra-chave 2: Amilcar Bettega 
Palavra-chave 3: memória 
Palavra-chave 4: história

55
Tempos De Leitura Literária E Ritmos Da Escola

Coordenadoras: 
Gabriela Rodella De Oliveira (Universidade Federal Do Sul Da Bahia) 
Neide Luzia De Rezende (Universidade De São Paulo)

RESUMO: Vivemos atualmente mudanças radicais nas práticas sociais de leitura, com o advento dos 

meios digitais e do que Roger Chartier (2002) define como textualidade eletrônica. Do mesmo modo, 

passamos por mudanças nas práticas escolares de leitura, cada vez mais pressionadas pelas mudanças 

culturais para que também se transformem. Ao investigarmos a escola, é possível identificar o que 

podemos definir como uma desordem na tradicional hierarquia dos saberes e dos poderes: ainda que 

se mantenha formalmente a assimetria de poderes, na prática percebemos que os conhecimentos 

disciplinares parecem perder sentido e valor diante daqueles obtidos fora da escola. Na situação que 

se coloca e dentro do escopo de um congresso cujo objeto é a literatura e a experiência literária, é 

importante destacar o fato de o ensino dessa disciplina, antes em posição privilegiada e central quanto 

à formação cultural, hoje se situar na periferia do currículo escolar, e o fato de os conhecimentos 

advindos de fora da escola, geralmente dos meios digitais, oferecerem aos estudantes um universo 

de comunicação e informação do qual os professores muitas vezes se sentem excluídos. Além dessas 

questões, há ainda a constatação de que essas diversas práticas de leitura têm em geral ritmos muito 

diversos: por um lado, as previstas pela escola pertenceriam ao que Alfredo Bosi (1987) define 

como tempo da cultura erudita, ritmo que supõe o movimento da consciência histórica e certo 

distanciamento do sujeito leitor; por outro lado, as que se concretizam no mundo fora da escola e 

nos meios digitais fariam parte do que o autor classifica como tempo da cultura de massa, de ritmo 
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acelerado, alicerçado na urgência da substituição e em um caráter descartável. A representação da 

leitura no suporte de papel estaria, assim, associada à sequencialidade, a um ritmo lento, à construção 

do conhecimento, a um ideal de leitores letrados. Já a leitura nas novas mídias estaria associada à 

simultaneidade, a um ritmo veloz, ao acesso rápido a informações e aos nativos digitais (PRENSKY, 

2001). Nas representações comuns que se têm da leitura, ler é ler literatura, sobretudo em suporte de 

papel. Em função disso, muitos adolescentes não se consideram leitores porque não dominam essa 

prática de leitura literária no papel (OLIVEIRA, 2013). Nesse sentido, propomos uma discussão sobre 

o que seria uma didática para a leitura literária e seus possíveis tempos. Partimos da constatação de 

que as práticas não escolares de leitura se mostram ainda mal conhecidas e mal avaliadas, sendo, de 

modo geral, rejeitadas pela escola. Se, no passado, essa rejeição era não só aceita como valorizada, pois 

tratava-se de estudar na escola a literatura universal e canônica, hoje é com a força da cultura digital 

e com as novas teorias que, além de inserir como instância da literatura o leitor (teorias da recepção), 

buscam dar voz ao estudante (sociologia da leitura) - tal perspectiva esgotou-se. Trata-se, portanto, 

de instaurar uma nova ética dentro da escola, que requer mudanças profundas no interior da cultura 

escolar, obrigada a se abrir para a cultura do estudante. Na prática, como diz em entrevista Max Butlen 

(BUENO; REZENDE, 2015), temos que reinventar o papel e as formas de mediação da leitura, uma 

vez que elas poderão permitir que na escola se faça o caminho entre a cultura dos jovens, a cultura do 

século 21, e a cultura legitimada que os professores desejam compartilhar com os alunos. O desafio 

é estabelecer e organizar pontes entre essas culturas (CHARTIER, 1999). Como levar os alunos a 

construir uma passagem entre suas práticas de leitura de uma literatura gastronômica (ECO, 2003), 

de entretenimento, colada a um enredo que os prende, e práticas de uma literatura mais experimental 

(PAES, 2001) e complexa, que favoreça o distanciamento e a reflexão e que, muitas vezes, faz parte 

do cânone escolar? Tais práticas têm, portanto, importância na construção identitária desses jovens 

(ROUXEL, 2013). As experiências de leitura podem acontecer fora do espaço escolar, mas a sala de aula 

pode e talvez deva ser o lugar de troca intersubjetiva e de debates interpretativos. 
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PALAVRAS-CHAVE: TEMPO E LEITURA; LEITURA LITERÁRIA; SUJEITO LEITOR.

PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada apresentação]

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1 

Ricardo Horacio Piera Chacón (UFBA) Sobre garupas e rédeas: pensamentos ‘avulsos’ a propósito 
da leitura literária em espaços escolares urbanos hoje

A natureza plural e móvel das mediações culturais que operam no amplo espectro da cultura 
contemporânea tem provocado deslocamentos, hibridismos e fragmentações no seio do centro 
positivista em que se baseou a cultura moderna durante séculos. Ditas mediações, as quais, numa 
relação dialógica entre os gêneros que propõem e os receptores que delas participam, influenciam 
no delineamento de novas gramáticas da leitura e do texto, atuam tanto em níveis enraizados nas 
vivências do local quanto em planos relacionados a uma escala planetária. A partir do entendimento 
dessa relação dialógica que implica a recepção, entendida como o locus em que, longe de ser 
reproduzida, a produção textual é ‘reescrita’, ‘resignificada’, revestem-se de novas compreensões as 
distinções entre ‘culto’ e ‘popular’, entre ‘canônico’ e ‘não canônico’, provocando-se uma abertura 
do leque de possibilidades de leitura literária da juventude. Estas mudanças, no entanto, não 
parecem ter operado como uma força capaz de frear a resistência de velhas práticas que limitam o 
repertório de leituras ‘válidas’ aos títulos e autores ‘consagrados’ da literatura de língua portuguesa, 
e restringem o contato com o texto literário a uma reprodução da leitura autorizada pela crítica 
especializada. Dentro desse cenário, cabe perguntar-se: o que significa ensinar Literatura na 
escola nos dias atuais? Qual a diferença entre ensinar Literatura e transmitir a Literatura? Qual 
o lugar que a arte literária ainda ocupa nos currículos escolares? Quais os entraves com que se 
depara quem pretende transmitir a arte da palavra em espaços escolares? Quais as vantagens 
com que se conta para esse empreendimento num espaço de educação formal? Esta comunicação 
pretende menos do que responder clara e univocamente a essas perguntas levantar questões que 
coloquem em pauta e em discussão não apenas a práxis do professor de língua com a Literatura, 
mas ainda, e principalmente, as reais condições de produção de leitura e de conversação literárias 
com os seus discentes, dentro dos muros da escola. Busca-se um entendimento da práxis leitora 
literária do professor de língua no sentido de compreendê-la como um lugar de ‘rebeldias’ e de 
‘proposições’ nem sempre acordes com os currículos de ensino geralmente vigentes nas escolas 
brasileiras; um lugar de pequenos ‘desfazeres’ dentro do fazer pedagógico. A comunicação baseia-
se num referencial teórico constituído tanto a partir das propostas de Rildo Cosson, sobre círculos 
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de leitura e letramento literário, e de Aidan Chambers, sobre a conversação literária, quanto das 
ideias de teóricos e pensadores como Hans Robert Jauss e Jesús Martín Barbero, sobre leitores reais, 
Tzvetan Todorov, Vincent Jouve e Annie Rouxel, sobre literatura, escola e leitura subjetiva, e Tania 
Rösing e Emanuele Fraisse, sobre literatura e juventude. As reflexões e questionamentos que se 
pretende levantar, porém, fundamentam-se, sobretudo, nas experiências trazidas por uma pesquisa 
com juventudes leitoras da cidade do Salvador; por uma vivência de leitura na EJA de uma escola 
municipal soteropolitana; e pelo conhecimento empírico acumulado em 17 anos de magistério. 
Palavra-chave 1: Leitura literária 
Palavra-chave 2: Conversação literária 
Palavra-chave 3: Ambientes escolares de leitura 
Palavra-chave 4: Mediações culturais

Simone Silveira de Alcântara (Colégio Militar de Brasília) Leitura literária: a poesia nossa de cada 
dia

O objetivo deste trabalho é apresentar proposta de leitura literária que dialogue com a 
contemporaneidade, suas diversas formas de estabelecer comunicação e, sobretudo, com a sala de 
aula real. Compreende-se nesta abordagem que o ensino de literatura cada vez mais absorve o estudo 
de mídias além do livro impresso, uma vez que hoje é predominante a concepção de texto como 
construção cultural. A sala de aula, neste contexto, necessita agregar à prática da leitura literária 
ações para que os estudantes - e os professores - possam estabelecer relações entre linguagens, 
mídias e sentidos diversos. Assim, o uso de diferentes mídias e linguagens pelo professor de literatura 
rompe com a tradicional sequência estática e linear dos textos impressos para criar associações entre 
diversas áreas do conhecimento, aproximando os estudos literários dos estudos culturais. Dessa 
maneira, o audiovisual, a fotografia ou a canção popular brasileira são apenas alguns dos gêneros 
textuais que podem aproximar os estudantes da poesia nossa de cada dia – a poesia dos livros, das 
rádios, das telenovelas, das propagandas em geral, da internet e da sala de aula. Entende-se, portanto, 
que o suporte por meio do qual a literatura chega aos indivíduos pode mudar, já que cada tempo, 
cada cultura, tem o seu meio próprio de expressão e seu ritmo, mas a narrativa e a poesia estarão 
sempre traduzindo as dores, os amores e os sabores demasiado humanos. Assim, a proposta é o 
ensino de literatura ampliar-se para campos artísticos híbridos em essência e com base nos estudos 
de intermedialidade e nos estudos de cultura, pois as mídias - extensões humanas - são consideradas 
instrumentos fundamentais de observação da sociedade e, sobretudo, de expressão artística com 
as quais os estudantes se identificam mais - ou menos - de acordo com suas subjetividades e com 
o contexto escolar. Nessa perspectiva, a canção popular brasileira, por exemplo, ao proporcionar 
diferentes possibilidades de comunicação com seu caráter interdisciplinar, multiplica, por meio de 
diversas tecnologias, as sensibilidades, além de divulgar nossa poesia para nossos jovens. Nesta 
perspectiva de mistura de gêneros, ritmos e instrumentos, com auxílio das novas tecnologias e até 
mesmo da teatralidade do corpo, é possível uma sala de aula como espaço de troca intersubjetiva e 
de debates interpretativos, bem como de trocas estéticas e éticas. Para esta análise, faz-se necessária 
a compreensão das ideias de Paul Zumthor e dos conceitos de vocalidade e de performance - “o único 
modo vivo de comunicação poética”. 
Palavra-chave 1: poesia 
Palavra-chave 2: canção 
Palavra-chave 3: intermedialidade 
Palavra-chave 4: escola

Raquel Cristina de Souza e Souza (CPII) Literatura de entretenimento: consumo, identidade e 
formação do leitor 

A presente comunicação pretende ser um recorte da tese de doutorado recentemente defendida na 
UFRJ – “A ficção juvenil brasileira em busca de identidade: a formação do campo e do leitor” –, cujo 
objetivo foi investigar a ficção juvenil atual a partir do tripé crítica, recepção e formação do leitor. 
Interessava-nos, a princípio, proceder à leitura crítica de obras que circulam com o selo “juvenil” 
(à revelia ou não do autor) sob o ponto de vista do rendimento estético. Diante da constatação, 
entretanto, de que a literatura juvenil chamada de qualidade, que tem ganhado o aval de diferentes 
instâncias de legitimação (universidade, prêmios literários, listas de programas oficiais), se 
define não só pelo destinatário jovem, mas também pelo adulto, que a validará literariamente, 
verificamos a necessidade de submeter as obras do corpus ao risco da leitura dos jovens e não 
contar apenas com a crítica acadêmica especializada. Devido à elaboração estética dessas obras, 
pressupúnhamos que elas promoveriam uma ruptura no horizonte de expectativas (JAUSS, 1979) 
dos leitores e, por isso, consideramos necessário investigar, antes de analisar a recepção das 
narrativas legitimadas, que horizonte de expectativas seria esse no que dizia respeito aos gêneros e 
autores mais lidos, bem como aos critérios de escolha e avaliação das leituras que os adolescentes 
faziam espontaneamente. Este então é o escopo desta comunicação: os resultados da análise das 
interações entre jovens leitores de uma escola pública federal, na faixa etária média dos doze anos 
e estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental, em grupos de discussão criados em uma rede 
social. O objetivo era promover uma comunidade de leitores em cada sala de aula e dar a conhecer 
outras que se cruzavam nestes espaços, mas eram silenciadas nas práticas cotidianas. Os dados 
recolhidos nos obrigaram a repensar o papel da literatura de entretenimento na formação leitora 
e na sala de aula. Em primeiro lugar, os critérios de avaliação e seleção dos jovens se chocam com 
os preconizados pela escola e apontam para uma subjetividade que a escolarização da literatura 
costuma negligenciar. Em segundo lugar, a literatura de entretenimento favorece o comportamento 
gregário dos adolescentes em torno dos livros, motivando interações acerca de impressões de 
leitura. Nas turmas de maior poder aquisitivo, onde a narrativa de entretenimento circulava mais, 
e onde os alunos acompanhavam com fervor as novidades comerciais, as interações eram mais 
frequentes e mais profícuas, o que nos leva a pensar que a identidade de leitor (ROUXEL, 2013) do 
jovem atual passa necessariamente pela figura do consumidor, que articula a apropriação coletiva 
de bens culturais e é responsável pela diferenciação e distinção entre classes e grupos, oferecendo 
a sensação de pertencimento (CANCLINI, 1999). Em terceiro lugar, a constatação mais reveladora 
é a de que os leitores frequentes de literatura de entretenimento e participantes assíduos dessas 
comunidades virtuais são os que apresentam as leituras mais singulares e aprofundadas das obras 
juvenis do corpus da pesquisa, cujo ineditismo formal e temático poderia ter sido um empecilho à 
fruição do leitor em formação. 
Palavra-chave 1: Ficção juvenil brasileira 
Palavra-chave 2: Recepção 
Palavra-chave 3: Formação do leitor

Alex Sandro Martoni (UFF) Construindo atmosferas em sala de aula: leitura, ritmo e performance

O desenvolvimento incessante e autoperpetuante de novos dispositivos técnicos voltados ao 
registro, ao processamento e à transmissão de informações tem, contemporaneamente, chamado 
a atenção para a dimensão material do signo. Dentro dessa perspectiva, torna-se fundamental 
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pensar em como as configurações tipográficas (Drucker, 1994), a infraestrutura dos sistemas de 
notação (Kittler, 1990) e a dimensão acústica do texto (Gumbrecht, 2014) influem sobre o processo 
de construção de sentidos. No que diz respeito, particularmente, às “práticas de leitura” (Chartier, 
2011) do texto literário, dirigir nossa atenção à dimensão material do signo consiste em uma 
ação que nos permite compreender, mais profundamente, como o ato da leitura enraíza o texto 
em nosso corpo, em uma espécie de “acoplamento estrutural” (Luhmann, 2002) entre sistemas 
linguísticos, biológicos e psíquicos. É dentro dessa perspectiva que propomos, nesta comunicação, 
pensar o ato da leitura como performance; isto é, como uma atividade dirigida à presentificação 
das configurações rítmicas que se apresentam encarnadas na materialidade do texto. É no ato da 
realização da performance que somos envolvidos por certas disposições afetivas que, aqui, iremos 
denominar como atmosferas. Não tomaremos esta palavra em sua clave usual, como categoria 
narratológica, mas no amplo horizonte que a palavra alemã Stimmung nos abre. De acordo com 
Hans Ulrich Gumbrecht, “Ler com atenção voltada ao Stimmung sempre significa prestar atenção à 
dimensão textual das formas que nos envolvem, que envolvem nossos corpos enquanto realidade 
física” (Gumbrecht, 2014). Como sabemos, há, como nos mostraram Roland Barthes (2004) e Paul 
Zumthor (2007), sérias implicações do corpo e do desejo no ato da leitura. É nesse sentido que 
ler implica pôr em movimento formas de engajamentos rítmicos que, por sua vez, produzem uma 
espécie de continuum entre a materialidade do texto e as disposições afetivas do leitor, fazendo-o 
imergir em determinadas atmosferas. Conceber o ato da leitura como performance, em sala de 
aula, parece se revelar como um empreendimento altamente produtivo, pois, além de incentivar 
o contato do aluno com a dimensão prosódica do texto, recuperando uma relação lúdica própria à 
tradição oral suplantada, nos últimos anos, pelo paradigma hermenêutico, possibilita, também, a 
compreensão de como uma atenção voltada aos componentes imanentes do texto, como a estrutura 
rítmica e a construção retórica, faz emergir determinadas ambiências próprias aos períodos 
históricos em que os textos foram produzidos. Referências bibliográficas BARTHES, Roland. O 
rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. CHARTIER, Roger (Org.). Práticas de leitura. São 
Paulo: Estação Liberdade, 2011. DRUCKER, Johanna. The visible word: experimental typography 
and modern art, 1909-1923. Chicago: Chicago University Press, 1994. GUMBRECHT, Hans Ulrich. 
Atmosfera, ambiência, Stimmung. Rio de Janeiro: Contraponto: Editora PUC Rio, 2014. KITTLER, 
Friedrich. Discourse networks 1800/1900. California: Stanford University Press, 1990. LUHMANN, 
Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis: Editora Vozes, 2002. ZUMTHOR, Paul. 
Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
Palavra-chave 1: Atmosferas 
Palavra-chave 2: Leitura 
Palavra-chave 3: Ritmo 
Palavra-chave 4: Performance

Elis Gorett Lemos da Fonseca (URI) Literatura e surdez: por um literário visual

As histórias são transmitidas de geração para geração, sendo na língua oral ou sinalizada. Esse 
hábito é muito antigo, estando presente nas mais diferentes culturas, podemos considerar a prática 
de contar história como um mecanismo que contribui para o desenvolvimento e aprendizagem do 
ouvinte/ vidente, já que acontece de forma natural. Com a escrita, a garantia da imortalidade das 
histórias se concretizou coube aos escritores coletarem as narrativas da língua oral e registra- las 
no papel. As histórias contadas em língua de sinais, que é a forma de comunicação da comunidade 
surda, também apresentam tradição presencial, porém, na modalidade viso/espacial. É socialmente 

relevante que haja o registro ficcional e imaginário desse grupo minoritário social, a fim de 
preservar a identidade, hábitos e costumes das gerações vindouras. Com o reconhecimento da Libras 
e o surgimento das novas tecnologias visuais a literatura surda começou a ser possível. “... traduz 
a experiência visual, que entende a surdez como presença de algo e não como falta”...(KARNOPP, 
2006).No cenário da educação discute-se muito sobre a importância da presença da literatura em 
sala de aula, pois contribui para a formação do sujeito, porém enfrentamos diferentes desafios para 
a formação leitores efetivos. Sendo assim, os profissionais da educação, considerados educadores, 
devem estar atentos para a obtenção dos resultados construídos a partir das leituras selecionadas 
para serem trabalhadas em sala de aula. O contexto no qual o surdo está inserido é de maioria 
ouvintes, sua construção identitária ocorre com seus pares, logo é importante a presença de outros 
surdos e materiais visuais em Libras para a formação do sujeito. Skliar faz referência ao termo 
identidade surda, defende a ideia de que o indivíduo constrói sua identidade a partir de sua cultura. 
Por exemplo se o surdo nasceu em uma família que aceita LIBRAS e proporciona o contato com a 
língua de sinais desde muito cedo, certamente esse surdo terá uma identidade surda prevalecente, 
tornando- se independente e capaz. “A identidade surda se constrói dentro de uma cultura visual.”. 
(SKILIAR, 1998, p.57). O surdo usuário da LIBRAS, inserido em um ambiente escolar regular, recebe 
as informação por meio do Português que é considerada sua segunda língua, dificultando o processo 
de ensino e aprendizagem. Uma revisão bibliográfica e análise de material literatura visual em 
comparação com a literatura portuguesa é uma ação que possibilita perceber como a literatura surda 
contribui para a formação do leitor surdo efetivo, buscando autores da área e que escrevem sobre 
o assunto. A comunidade surda e esta conquistando um espaço literário social que antes lhe era 
negado. Sabendo da importância de como a literatura se posiciona em relação ao desenvolvimento 
pessoal e social do sujeito, torna- se relevante conhecer os efeitos existentes na construção do 
leitor surdo quando o mesmo tem acesso a literatura visual disponibilizada em sua língua materna, 
compreender a importância de o aluno surdo ter acesso a literatura através da sua língua materna, 
assim como ter conhecimento do processo de formação do leitor surdo e os benefícios da literatura 
na sua formação leitora, quando a ele é disponibilizado uma literatura visual.“O prazer da leitura, 
oriundo da acolhida positiva e da receptividade da criança, coincide com um enriquecimento 
íntimo, já que a imaginação dela recebe subsídios para a experiência do real, ainda quando mediada 
pelo elemento de procedência fantástica”. (Zilberman, 1984, p. 107). A escola tem como papel 
transformar a realidade do indivíduo, proporcionar um espaço rico em conhecimento, possibilidades 
para que o mesmo se sinta apto a buscar por seus próprios meios. Essa autonomia seria reflexo 
de alunos que adquiriram o hábito da leitura, e encontraram nela outros caminhos a e formas 
de expressão. Referências: KARNOPP, L. B.; MACHADO, Rodrigo Nogueira. Literatura Surda: ver 
histórias em língua de sinais. In: 2Seminário Brasileiro de Estudos Culturais em Educação, 2006, 
Canoas. 2 SBECE. Canoas: ULBRA, 2006. p. 1-13. SKLIAR, C. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 
Porto Alegre: Mediação, 1998. ZILBERMAN, Regina, Literatura Infantil: Livro, Leitura, Leitor. In.–––. 
A produção cultural para a criança. São Paulo: Mercado Aberto,1984. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Surdez 
Palavra-chave 3: Leitor 
Palavra-chave 4: Visual
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QUARTA 21 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 

Ana Paula Teixeira Porto (URI) e Luana Teixeira Porto (URI) Redes sociais como ferramentas 
para leitura literária

Sabe-se que a interação dos alunos da Educação Básica com dispositivos tecnológicos diversos é 
uma tendência crescente que as escolas e os professores precisam compreender para explorar essas 
ferramentas como aliadas no processo de aprendizagem. Ao se pensar nesse contexto na formação 
de leitores de literatura, os desafios inicialmente parecem intensos e motivadores para resolver uma 
questão que parece ser central: como associar, no trabalho de desenvolvimento de competências 
leitoras, o uso de tecnologias como as redes sociais? Partindo da premissa de que a leitura literária 
deve estar associada ao contexto tecnológico e especialmente digital da comunidade escolar e de 
que as práticas mediadoras de leitura podem associar as redes sociais a esse processo, este estudo 
apresenta reflexões sobre possibilidades de mediação de leitura literária numa metodológica que 
agrega o uso de mídias digitais no processo de formação de leitores na Educação Básica, priorizando 
as redes sociais como ferramenta propícia para estímulo da leitura de narrativas curtas produzidas 
por autores brasileiros. Defende-se a perspectiva de que o texto literário deve ser lido integralmente, 
a partir de uma seleção prévia que contemple preferências temáticas discentes, definição de 
competências e habilidades a serem desenvolvidas e desenvolvimento da leitura crítica do texto, 
comparando-o com outros (literários ou não). Em outros termos, a interação da leitura com redes 
sociais não exclui o trabalho focado no texto literário em si. Além disso, acentua-se a importância 
de a mediação de leitura correlacionar perspectivas metodológicas pertinentes ao perfil de alunos e 
ao contexto tecnológico que se impõe. Tomam-se como objeto central de reflexão literária contos da 
literatura brasileira do século XXI, escritos por autores ainda pouco reconhecidos no cenário nacional. 
Nessa prática mediadora de leitura, entende-se que a interatividade do aluno com o texto é promovida, 
uma vez que o ponto central do onde surgem as reflexões é o conto literário, objeto central quando se 
pensa na formação d eleitores literários. Ainda quanto à interatividade, destaca-se a importância da 
rede social Facebook que traz outros formatos para discussão on line, assíncrona ou não, ampliando 
as possibilidades de uso do recurso e de aprendizagem. Além disso, essa rede social , dadas as suas 
ferramentas e facilidade de acesso e interação, traz um importante recurso tecnológico associa-se a 
um fator importante: “a mobilidade, tanto no sentido de portabilidade, quanto de acesso à informação 
e principalmente a mobilidade de pessoas mudam a relação entre a informação e o mundo.” 
(SANTAELLA, 2010, p.35). 
Palavra-chave 1: leitura 
Palavra-chave 2: literatura 
Palavra-chave 3: redes sociais 
Palavra-chave 4: interatividade

Renata Beloni de Arruda (UEL) Letramento literário em ambientes virtuais: realizações possíveis

A presente comunicação tem o intuito de apresentar e analisar uma proposta de plano de atividade 
de leitura e escrita ao professor, com vistas à apropriação do conhecimento pelo aluno, por 
meio da utilização de vários gêneros textuais digitais e em papel, articulados numa sequência 
gradual de aprofundamento do conhecimento, a fim promover o letramento digital ou leitor 

ubíquo. Podemos concluir que o contexto midiático, interativo, no qual os alunos estão imersos 
na contemporaneidade os coloca diante de linguagens multissemióticas da leitura e escrita. Para 
a escola, isso decorre num desafio, visto que muitos professores não têm formação para atuar 
nesse novo contexto tecnológico, com nova temporalidade, instrumentos e plurissignificações. 
A proposta do presente estudo pode levar o novo leitor a reflexões e análise crítica de modo 
autônomo e interativo, em razão da sequência de procedimentos que os convocam a níveis mais 
complexos sobre a temática apresentada. Por parte do professor, esta proposta possibilita reflexões 
quanto a sua formação, em especial sobre a relação teoria e prática, bem como aponta para novas 
possibilidades de intervenções interativas entre professor, aluno e conhecimento na escola, por 
meio dos novos espaços digitais em que a leitura e a escrita se configuram na contemporaneidade. 
Assim, pretendemos abordar a inserção do escritor gaúcho Fabrício Carpinejar no cenário literário 
contemporâneo. Por meio da publicação constante de textos de crônicas em seu blog e em redes 
sociais como Facebook, além da utilização de aplicativos como o Instagram para propagação de seu 
trabalho e da publicação de volumes de crônicas impressas, Carpinejar possui uma escrita apurada 
e atual, despontando como referência significativa na literatura nacional. Deste modo, objetivamos 
verificar como os recursos tecnológicos advindos das novas mídias e a exploração do gênero 
crônica pelo escritor refletem no trabalho com a escrita. Além disso, analisar como o ambiente 
tecnológico pode ser utilizado como ferramenta para a divulgação e promoção de textos literários, 
bem como de servir como temática para a elaboração das crônicas. Com isso, abordaremos a 
questão das novas tecnologias e a relação com a formação de novos leitores, entendendo que o 
atual panorama literário encontra-se vinculado a estas ferramentas. Para tanto, utilizaremos como 
referenciais teóricos estudos que abordam a crônica e sua consolidação na literatura nacional, 
como Simon (2011), Arrigucci Jr (1987) e Cândido (1992), pesquisadores que vêm se debruçando 
sobre questões inerentes as relações das mídias com a literatura e artes como Clüver (2006 e 
2011), Kellner (2001) e Bulhões (2012) e tecnologia e ensino, Santaella (2014), Soares (2004) e 
Lèvy (2003 e 2007). 
Palavra-chave 1: Crônica 
Palavra-chave 2: Leitor oblíquo 
Palavra-chave 3: Ensino de Literatura

Epaminondas de Matos Magalhães (IFMT) Ou casamento, ou divórcio: a leitura literária e o 
facebook, relacionamento possível?

Atualmente, estamos cada vez mais imersos no mundo tecnológico e nas redes sociais, sendo 
uma das mais comuns, o Facebook. Os adolescentes, em especial, utilizam essa rede social para 
compartilhar emoções, angústias, conhecer e ampliar sua rede de amigos, que passou da simples 
presentificação, para o ambiente virtual. Nesse ínterim, vemos constantemente o compartilhamento 
de citações literárias, sejam de autores consagrados, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Caio 
Fernando de Abreu, como de autores desconhecidos. A partir dessas perspectivas – postagem de 
citações literárias – é possível discutirmos nesse suporte, práticas de leitura, como nos afirma 
Chartier (2002), os suportes mudaram, do livro impresso para a textualidade eletrônica, mas 
a leitura não deixou de existir. Contudo, o mesmo autor adverte que na transposição do texto 
impresso, por meio dessas frases, para a tela do computador, o texto não será o mesmo, pois ele 
passará por modificações, assim como a recepção desse recorte/fragmento também não será a 
mesma por esses novos leitores. Essa comunicação se propõe a apresentar duas perspectivas sobre 
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as mensagens compartilhadas de obras literárias: a primeira diz respeito a quebra do esteriótipo 
de que os adolescentes não leem, uma vez que isso seria negar os novos suportes em que circula 
a leitura, negando sua própria existência fora do ambiente escolar, assim como a existência das 
relações tecnológicas e midiáticas, no ambiente do século XXI em que os adolescentes se encontram 
inseridos, sendo entendidos como nativos digitais por Palfrey e Gasser (2011), em uma esfera, 
a escola, que ainda apresenta resistência para compreender esse novo espaço, seria pensarmos 
em uma educação do século XX, com alunos do século XXI; segundo pensar em que medida esses 
mensagens compartilhadas, em forma de frases, modificam-se do texto impresso, uma vez que são 
citações fragmentadas, que a elas são agregadas imagens ou post. Rojo (2012) afirma que a escola 
precisa estar focada nessa nova realidade, é preciso compreendê-la, antes de qualquer coisa, pois 
isso significa entender os próprios sujeitos leitores. O aluno dentro do espaço da escola entra em 
contato, conforme aponta Cereja (2005), com o discurso historiográfico da literatura, não com as 
obras em si, fora do ambiente da escola, por meio dos diversos suportes: tablets, celulares, Ipads 
entre outros e nas redes sociais, acaba tendo contato com o texto literário, modificado, mas que 
está ali, posto para leitura e suas diversas possibilidades, compartilhamento, comentários etc. 
Acreditamos que seja preciso explorar esse suporte, o Facebook, como espaço de leitura, mas que 
essa deva ser orientada, evitando, com isso o compartilhamento de mensagens atribuídas a um 
dado autor que possa não ser dele. Contudo, não podemos descartar que esse compartilhamento de 
mensagens gera e fomenta a leitura, em suas diversas formas. 
Palavra-chave 1: Facebook 
Palavra-chave 2: Leituras 
Palavra-chave 3: Mensagens compartilhadas

Carla Cristiane Martins Vianna (IFSUL-Novo Hamburgo) Pelo fim do descompasso: o ensino de 
literatura no século XXI

A história da literatura não pode ser pensada sem levarmos em conta o papel determinante do 
leitor para o delineamento do sistema literário. Tange à obviedade essa afirmação, no entanto 
convém retomar essa ideia quando se trata da temática do ensino de literatura na escola, uma 
vez que a figura do leitor, o aluno é tradicionalmente posta em uma posição de coadjuvante ao se 
pensar os conteúdos e as atividades trabalhadas em sala de aula. Transformações das mais diversas 
ordens ocorreram na vida social brasileira nas últimas décadas sem que o ensino de literatura 
tenha conseguido elaborá-las mediante a revisão de programas e métodos. A maioria das escolas 
de ensino médio organiza o trabalho da disciplina de literatura nas quais ainda existe tal disciplina 
de forma diacrônica, prevendo, por exemplo, o estudo da literatura da Idade Média no primeiro 
ano e o dos contemporâneos no terceiro ano. Há, portanto, um descompasso entre as inúmeras 
modificações do cenário socioeconômico nacional e a perenidade do ensino de literatura tal como 
era tanto em seu conteúdo quanto em seus métodos. Por exemplo, como as aulas de literatura têm 
assimilado os efeitos da revolução digital no comportamento de seus estudantes? Convém salientar 
que essa questão é complexa, pois, em se tratando de ensino de literatura, há que se considerar 
a importância de questões centrais para o debate, como a contínua falta de condições materiais 
da grande parte das escolas brasileiras, a inexistência de bibliotecas com acervos adequados em 
muitos munícipios país afora, a desvalorização da carreira docente. Enfim, não é plano o terreno 
do ensino de literatura no Brasil. Em Fim do livro, fim dos leitores? (2001), Regina Zilberman 
lembra que o leitor, a partir do século XVIII, interferiu não apenas na constituição do literário, mas 

também na forma do seu ensino. O estudante do ensino médio na atualidade é leitor, e talvez autor, 
de hipertextos, habituado a lidar com o arranjo não-linear e a simultaneidade da textualidade 
eletrônica. Por isso, esse trabalho tem como objetivo compreender o papel dos meios digitais 
no ensino de literatura na atualidade tanto no trabalho da leitura quanto no da escrita literária, 
tendo em vista que as noções de leitura e de autoria precisam ser revistas pelos estudantes e pelos 
professores de literatura no século XXI. Para tanto, serão analisados dois blogs de alunos do ensino 
médio do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Camaquã, à luz de alguns estudos teóricos 
que tratam do processo de letramento literário. 
Palavra-chave 1: Leitura literária 
Palavra-chave 2: Escrita literária 
Palavra-chave 3: Blogs 
Palavra-chave 4: Letramento literário

João Pedro Fagerlande (UFRJ) Experiências com poesia para público escolar

A comunicação apresenta a metodologia e os resultados do programa de incentivo à leitura Grandes 
Poetas Brasileiros, que circulou por seis escolas municipais em 2014 (num total de 60h de atividades) 
e dez bibliotecas municipais em 2015 (num total de 80h de atividades). O projeto foi concebido e 
executado pela produtora Poesia Viral, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura por meio 
do edital Fomento à Cultura Carioca. O programa conta com três atividades realizadas em sequência: 
aula multimídia, roda de leitura e oficina de escrita. Cada uma tem duração aproximada de 40min, 
num total de 2h. A aula multimídia apresenta a vida e a obra de um dos quatro poetas selecionados 
(Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Ferreira Gullar e Vinícius de Morais). Esta etapa 
busca a empatia do público jovem com a poesia a partir de recursos teatrais (interpretação de poemas) 
e projeções de imagens e vídeos de cunho documental. São apresentados em média 8 poemas por 
autor, com breves comentários sobre os textos. A performance, tal como entendida por Paul Zumthor, 
é um dos componentes chave desta etapa – visto que os dois mediadores também são atores –, 
como estratégia de encantamento do público para com a linguagem poética, preparando-o para a 
etapa seguinte. Na roda de leitura, são distribuídas antologias poéticas dos autores selecionados em 
formato de zine, com 40 páginas. Lemos os textos conjuntamente, revezando a leitura em voz alta 
entre mediadores e estudantes. Lemos apenas metade do zine, para que os alunos ocupem mais tarde 
a “zona de autonomia da leitura” (BAJARD, 2013), espaço fundamental para um projeto de incentivo 
à leitura. Na roda, após cada texto, os mediadores fazem alguns comentários sobre determinadas 
passagens, mostrando aos alunos os recursos de linguagem empregados para obtenção de efeitos 
poéticos. Os estudantes são estimulados a emitir suas opiniões sobre os textos, numa conversa coletiva 
sem cerceamento de suas opiniões. A última etapa é uma oficina de criação em que os alunos, a partir 
dos estímulos anteriores, podem escrever seus poemas em tema livre, em duplas ou individualmente. 
Os mediadores acompanham os estudantes no processo, tirando dúvidas ou oferecendo sugestões. Ao 
fim, os alunos leem seus textos em voz alta num pequeno sarau. A título de ilustração, o comunicador 
irá apresentar a performance do poema “A vida bate”, de Ferreira Gullar, com comentários sobre 
suas escolhas interpretativas. Alguns exemplares do zine serão distribuídos para que os demais 
pesquisadores do simpósio tomem conhecimento do material. 
Palavra-chave 1: Ensino de literatura 
Palavra-chave 2: Incentivo à leitura 
Palavra-chave 3: Programa literário para escolas
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QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 

Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI) O tempo e o ritmo da leitura literária nas memórias 
de graduandos em letras

O presente trabalho objetiva apresentar o tempo e o ritmo da leitura literária a partir da análise leitura 
de memoriais de leitura de graduandos em Letras/Português de duas universidades públicas estaduais 
do Nordeste. Tais memoriais foram produzidos em contexto escolar em disciplinas que tematizavam 
a metodologia de ensino de literatura e/ou a formação de leitores, partindo do pressuposto que o 
processo de formação inicial de futuros docentes como formadores de leitores passa por um processo 
de reflexão sobre a própria história de leitura em que trazem à tona os atores sociais que mediaram o 
encontro com a literatura, bem como as estratégias que tais agentes estabeleciam para propiciar esse 
diálogo, e as obras e autores que configuraram como modelos de literatura. Para fundamentar a análise 
buscou-se o suporte da Estética da Recepção, na perspectiva de Hans Robert Jauss, e da História da 
Leitura e do Livro, de acordo com os pressupostos de Roger Chartier. 
Palavra-chave 1: Leitura Literária 
Palavra-chave 2: Formação de Leitores 
Palavra-chave 3: História de Leitura

Giulia Alexandre Silva de Almeida (UFF) Estudantes de licenciatura em letras: uma reflexão sobre 
a formação leitora dos futuros professores de língua e literatura

A lentidão do processo de aclimatação da cultura letrada ao Brasil é um fato relacionado, entre outros 
fatores, “à precariedade (para não dizer ausência quase completa) de uma política educacional 
que dotasse o país de uma rede escolar eficiente” (LAJOLO; ZILBERMMAN, 1991). Além desse fator 
histórico, Canclini, em seu livro Leitores, espectadores e internautas, reflete sobre a sociedade atual a 
partir do advento das tecnologias digitais, mantendo, no entanto, o foco no contexto latino-americano. 
Ele nos diz que, embora não possamos afirmar que tenha havido uma queda, é certo, contudo, que a 
maneira de ler mudou, uma vez que ele afirma que há uma tendência de priorizar as leituras menores 
e/ou fragmentadas. E essa situação não se apresentaria diferente nas universidades, cujos “professores 
com trinta anos de experiência comprovam que cada vez se lê menos livros e mais xerox de capítulos 
isolados, textos curtos obtidos na internet, que comprimem a informação” (CANCLINI, 2008). Se 
faz necessária, portanto, a discussão sobre a leitura nos cursos de graduação, em especial no de 
licenciatura em letras, uma vez que nele estão contidos os futuros professores de língua e literatura. 
A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) realiza 
uma pesquisa denominada “Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das 
Universidades Federais Brasileiras”, que é referência para a definição de várias políticas e ações no 
âmbito das instituições de ensino superior, possuindo um nível de confiabilidade de 95%. Embora 
ela não tenha como objetivo analisar o hábito de leitura dos graduandos, seu questionário possui 
perguntas relacionadas ao tema e que, quando cruzadas com outras de caráter socioeconômico e 
cultural, nos ajuda a enxergar com mais clareza determinados aspectos, bem como a levantar questões 
para uma futura reflexão. Em uma primeira análise deste banco de dados, portanto, percebemos, 
dentre outras coisas, que 4,3% de todos os estudantes de ensino superior das universidades federais 
afirmaram, no ano da pesquisa (2011), não ler nenhum livro por ano. 64% liam entre um e cinco livros 

anualmente, contra 13% que leriam mais de dez exemplares. Comparando o período em que os alunos 
se encontravam, percebemos ligeiro aumento de livros não lidos ao longo do curso: 3,5% dos discentes 
entraram na faculdade sem ler, enquanto 4,8% não liam estando no último período. Estes resultados 
apontam para um problema nacional de leitura, atingindo, inclusive, universidades de referência no 
Brasil. Nossa proposta de trabalho, portanto, é discutir a existência de evidências que apontem para 
a relevância e permanência de um estudo sobre o hábito de leitura na universidade, tendo como foco 
a elaboração de políticas públicas. Cabe ainda dizer que este trabalho é vinculado à nossa pesquisa 
de mestrado, cujo objetivo é estabelecer um diagnóstico do hábito de leitura entre estudantes de 
licenciatura em letras, a fim de avaliar o papel do curso no processo de constituição de leitores, uma 
vez que há uma demanda de se pensar a formação de professores de língua e literatura, tendo em vista 
os desafios enfrentados pela escola no atual contexto. 
Palavra-chave 1: hábito de leitura 
Palavra-chave 2: licenciatura em letras 
Palavra-chave 3: literatura 
Palavra-chave 4: formação de professores

Alessandra Maria Moreira Gimenes (USP) O tempo e os ritmos da escola do brasil do século xix: 
uma leitura de “conto de escola”, de machado de assis

Este texto discorre sobre a organização do espaço e do tempo da nascente escola do Brasil do 
século XIX, cuja estrutura, controle e disciplina, implicam em um modelo de formação. Como fonte 
documental a obra literária “Conto de escola”, de Machado de Assis. Ambientado em 1840, publicado 
na coletânea Várias Histórias em 1896, “Conto de escola” narra o cotidiano de uma sala de aula 
de primeiras letras do século XIX brasileiro, de onde Pilar, narrador- personagem, vive o dilema 
de decidir-se pelas paredes fechadas da enfadonha escola ou pela liberdade dos morros e pelos 
divertimentos pueris. Entre as árduas lições, o lento caminhar do relógio, as marcas espaciais e 
temporais da escola ressurgem na memória da personagem, inscrevendo-nos fortes representações, 
experiências da educação daquela época. 

Palavra-chave 1: Tempo escolar 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Espaço escolar 
Palavra-chave 4: Machado de Assis

Sarah Vervloet Soares (UFES) Um projeto além da sala de aula: a produção de um portfólio de 
leitura a partir de a hora da estrela, de clarice lispector

O trabalho apresenta resultados e reflexões da articulação entre leitura e produção de textos 
desenvolvidos a partir de práticas da educação não formal em sala de aula, na biblioteca da escola e 
em outros espaços. As aulas de Língua Portuguesa foram adequadas ao estilo de oficinas literárias, 
em que a experiência com a literatura enfatizou o domínio da palavra. Ao longo de aproximadamente 
dois meses, alunos do primeiro ano do ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) 
campus Piúma experimentaram a imersão em uma obra literária notória: A hora da estrela, de Clarice 
Lispector. Questiona-se por que é tão desafiador estimular a aproximação entre alunos e livros e 
quais são as possíveis influências de uma obra literária. Para tanto, fazem-se necessárias à discussão 
as contribuições de Angela Kleiman, em Oficina de leitura: teoria e prática (2002); de Maria Lúcia de 
Arruda Aranha, em Filosofia da educação (2006); de Rildo Cosson, em Letramento literário: teoria 
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e prática (2006); entre outros. Por sua vez, a metodologia de pesquisa utilizada esteve voltada ao 
coletivo, favorecendo a discussão e a produção cooperativa. O próprio material produzido ao longo 
das atividades, um portfólio de leitura, favorece a prática desarticuladora disciplinar, o que adequa a 
atividade à realidade de cada turma. 
Palavra-chave 1: leitura 
Palavra-chave 2: A Hora da Estrela 
Palavra-chave 3: Clarce Lispector

Maria Clara do Bú Araújo (UnB) A literária em classe precoce de língua: uma proposta de leitura 
dramática para o conto le soleil et la lune

Acreditamos que a vivência literária, deste tenra idade, instiga uma formação que reflete acerca do 
humano e da subjetividade, crítica e, concomitantemente, sensível ao outro e ao diferente. A literatura 
faz isto a partir da sensibilidade, da afetividade e em oposição ao pragmatismo e ao objetivismo do 
mundo. Diante disso, nesta comunicação apresentaremos uma proposta de leitura dramática para o 
conto africano, de expressão francesa, Le Soleil et La Lune para um aclasse de Frances Precoce. Temos 
por objetivo a sensibilização dos educandos a língua estrangeira e a literatura, a partir de práticas 
pedagógicas lúdicas e da criação de um ambiente que favoreça a experiência literária. Para tanto, 
recorremos as reflexões de Barthes, Candido, Calvino, Compagnon, Todorov, dentre outroa, no que 
tangé às literatura e Zumthor e Bajard no que se refere à oralização do texto literário. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Leitura literária 
Palavra-chave 3: Literatura Francofona 
Palavra-chave 4: Oralização de textos literários

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4 

Daniele Cristina Silva e Leticia Basilio da Silva (IFMT/UNEMAT) “Debates literários”: 
metodológicas para o ensino de leitura e produção escrita

Na atual conjuntura em que o avanço tecnológico de novas mídias faz parte, de maneira indissociável, da 
vida cotidiana, torna-se impossível atingir metas educacionais por meio do ensino tradicional. Em busca 
de uma metodologia do ensino para a leitura literária diferente das apresentadas pela maioria dos livros 
didáticos que primam pela linearidade e fragmentação foi que se pensou o projeto “Debates Literários”. O 
projeto encontra-se em andamento, está aprovado em edital interno do IFMT e conta com financiamento 
para execução, um bolsista pela PROPES-IFMT e dois pelo CNPq-EM. O projeto envolve alunos do ensino 
médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), campus avançado 
Tangará da Serra, e de outras escolas públicas do município. Dentre os objetivos, destacam-se: promover 
o contato direto de estudantes do ensino médio com produções artísticas (literárias, cinematográficas, 
musicais) e averiguar a recepção dos textos por parte dos leitores, assim como a contribuição na 
formação humana de estudantes do ensino médio da rede pública de educação. Trilhando a metodológica 
do “processo gradativo e interdisciplinar de leituras”, proposta por Boaventura (2014), o projeto propõe 
leituras tendo como eixo articulador temas específicos. Cada tema é introduzido por leituras prévias 
de diversos tipos de textos e após a imersão no universo temático, os discentes são, gradativamente, 

envolvidos com leituras de textos mais complexos. Para cada temática são selecionados textos de 
diversos gêneros: charges, tirinhas, músicas, poemas, crônicas, contos e romances. O grupo reúne-se 
semanalmente para realizar leituras e discussões, compartilhar sugestões e propor encaminhamentos. 
A proposta de envolver as mídias digitais, como site e grupos em redes sociais, para divulgações e trocas 
de experiências tem sido uma das inovações que atraem os jovens para a leitura. Após a conclusão de 
cada temática, os participantes produzem textos literários ou dissertativo-argumentativos, havendo 
também momentos para exteriorizarem suas experiências de leituras, por meio de depoimentos, 
relatos. Dados estes que são analisados, a fim de verificar a recepção e satisfação dos participantes e a 
viabilidade da metodologia. As discussões e reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem na área 
das linguagens encontram no método da pesquisa qualitativa procedimentos que possibilitam averiguar 
o comportamento humano desde a perspectiva interativa e interpretativa. Desta forma, apoiamo-nos nos 
procedimentos de análises apresentado por Moreira (2002), no que trata da observação participante 
como estratégia de campo que combina a participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em 
ambientes naturais, entrevistas abertas informais e análise documental. A análise de conteúdo, Bardin 
(2006) e Vergara (2005), como técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está 
sendo dito a respeito de determinado tema, torna-se indispensável para o estudo das experiências dos 
participantes como seres que interpretam e constroem sentidos. 
Palavra-chave 1: Escola 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Criticidade 
Palavra-chave 4: emancipação

Alba Vanúsia Nascimento Muricy (UNEB) Nos (des)caminhos do letramento literário: a tessitura 
de um projeto institucional de leitura no ensino fundamental II

O presente trabalho refere-se a um estudo acerca de como as práticas de leitura literária desenvolvidas 
a partir do Projeto Institucional de Leitura – PIL se constituem em letramento literário. O Projeto 
( PIL) apresenta-se como uma proposta de fomento à leitura literária, constituindo-se de ações e 
projetos de leitura desenvolvidos no ensino fundamental II da rede municipal de Pindobaçu-BA. 
Nosso estudo objetiva compreender em que medida as diversas ações leitoras (sarau literário, círculos 
de leitura, boca piu literário, café literário, parada pela leitura, leitura na calçada, roda literária, 
piquenique literário, correio literário, tertúlias dialógicas literárias dentre outras) propostas a partir 
do PIL alcançam as escolas tecendo uma rede literária, quiçá, provocando um despertar do interesse 
pela leitura literária. Compreendendo que as práticas de leitura literária inserem-se no campo da 
democratização do conhecimento, sobretudo, o artístico e, precisam comprometer-se com aqueles 
marginados ao longo de uma tradição de leitura elitista e excludente. Nossa proposta de discussão 
embasa-se, sobretudo, nas discussões da Sociologia da Leitura a partir das contribuições de Jauss 
(2005), Chartier (2001) e Poulain (2004) e nas ideias acerca do Letramento Literário de Cosson 
(2012). Entendendo que o alargamento desta discussão poderá propiciar elaborações reflexivas que 
se consolidem em letramentos literários outros. Pois, embora a temática da leitura tenha conquistado 
lugar nas discussões pedagógicas, os espaços formativos e o contexto escolar encontram-se ainda 
muito distanciados das práticas leitoras, sobretudo, das práticas de leitura literária. 
Palavra-chave 1: Literatura 
Palavra-chave 2: Letramento literário 
Palavra-chave 3: Práticas de Leitura Literária 
Palavra-chave 4: Projeto Institucional de Leitura (PIL)
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Rossana Dutra Tasso (FURG) A experiência de leitura literária no atual contexto da educação 
profissional integrada: o livro didático de literatura é trava ou motor?

A partir da lei nº 11.892/08, foi instituída no país a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica, que deu origem aos trinta e oito Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IF), presentes em todos os estados do país. O intuito foi institucionalizar e integrar ações da 
Educação Básica de Nível Médio com a Educação Profissional e Tecnológica, a fim de promover o 
desenvolvimento sócio-econômico das regiões que circundam tais instituições. Nesse contexto, 
tornam-se imprescindíveis ações que propiciem, ademais da formação técnica, a formação humanística 
necessária à plena atuação dos futuros profissionais no mundo do trabalho. Receber os conhecimentos 
exigidos para operar uma máquina com eficiência é tão importante quanto aprender a ler os diferentes 
discursos que configuram uma sociedade – afinal, uma comunidade só se desenvolve plenamente a 
partir do momento em que busca dirimir sua miséria física, moral e intelectual, em prol de um novo 
paradigma cidadão e ético-humano. A disciplina de literatura, então, pode contribuir efetivamente 
no despertar da sensibilidade e da criticidade dos estudantes da Educação Profissional para com a 
realidade em que estão inseridos. A partir disso, o objetivo do presente trabalho é discutir de que 
forma alguns livros didáticos voltados para o ensino de literatura nas últimas duas décadas mostram-
se capazes de auxiliar – ou não – os professores nessa tarefa, tendo em vista, inclusive, a discussão 
a respeito das “leituras não-canônicas”, com que muitos desses estudantes se identificam. Para as 
análises acerca dos conteúdos e das atividades propostas aos alunos nesses manuais, utilizam-
se como referenciais Alves (2013), Candido (1970), Compagnon (2014), Cosson (2007), Frigotto, 
Ciavatta e Ramos (2005), Lajolo (2008), Malard (1985), Pinheiro (2006), Rouxel (2013) e Zilberman 
(1991), dentre outros. Até o momento, a pesquisa permite afirmar que o livro didático de literatura 
revela-se como um recurso importante para o professor em sua prática; porém, não suficiente para o 
desenvolvimento da recepção do texto literário enquanto objeto estético, capaz de despertar a catarse 
e a sublimação nos sujeitos. Ademais, as experiências literárias trazidas pelos alunos – outras mídias, 
outras obras – não podem continuar a ser silenciadas e descartadas. Cabe ao professor, portanto, 
trazer para a sala de aula atividades que contemplem a profundidade semântica do texto literário, nos 
diferentes meios em que ele pode se materializar, incentivando a efetiva interação do sujeito leitor 
com a escrita literária, bem como com outras manifestações artísticas a ela relacionadas. Afinal, ler um 
poema com o intuito de simplesmente elencar as características de um determinado estilo de época 
nele presentes é cercear toda a peculiaridade emancipadora/humanizadora da literatura e, no contexto 
específico da Educação Profissional, reforçar uma formação meramente tecnicista e, pior ainda, 
limitadora de potencialidades. 
Palavra-chave 1: Educação profissional 
Palavrra-chave 2: Ensino de Literatura 
Palavra-chave 3: Livro Didático 
Palavra-chave 4: Formação de Leitores

Marta Passos Pinheiro (CEFET) e Micheline Madureira Lage (CEFET) As orientações da bncc 
sobre o ensino de literatura para o nível médio: uma reflexão sobre a “recontextualização” dos 
estudos literários

Este trabalho propõe uma reflexão sobre as propostas de ensino de literatura no ensino médio 
presentes no documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), publicado, em 
sua segunda versão, no site do Ministério da Educação (MEC) em junho de 2016. A BNCC tem como 

principal objetivo orientar a elaboração de propostas curriculares para a Educação Básica em todo 
o território nacional, procurando, assim, garantir os conhecimentos essenciais a todo estudante. 
Trata-se de uma proposta de autoria coletiva, cuja construção é caracterizada como participativa, 
por abarcar as críticas e contribuições de professores de todos os estados brasileiros. A segunda 
versão do documento em questão foi elaborada a partir do debate público sobre a primeira versão, 
realizado entre julho de 2015 e março de 2016. Destaca-se que esse documento foi publicado 20 
anos depois de ser previsto como fundamental pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(BRASIL, 1996). Desde então, sua elaboração vem sendo exigida pelos demais documentos oficiais: 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2009) e Plano Nacional 
de Educação (BRASIL, 2014). Esses documentos, gerados ao nível do estado, reproduzem o 
discurso pedagógico oficial, assumindo a forma de discurso regulador geral. (BERNSTEIN, 1996 
e CASTRO, 1995). Ao mesmo tempo que eles regulam a reprodução do discurso pedagógico, eles 
recontextualizam o conhecimento produzido em outras instâncias, como a acadêmica. Neste 
trabalho, partimos da seguinte pergunta: em que medida os objetivos referentes ao ensino de 
literatura para o o nível médio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apontam para uma 
didática da leitura literária que leve em consideração os estudos literários contemporâneos? 
Diferentemente dos estudos linguísticos que, apesar da resistência encontrada, têm chegado às 
escolas e aos livros didáticos, os estudos literários não têm alcançado o mesmo êxito. Enquanto a 
variedade linguística é tema discutido na escola e o conceito de “erro linguístico” é criticado, ao 
menos nos livros didáticos, a discussão sobre a variedade dos textos literários existentes em nossa 
sociedade, sua produção, circulação, recepção e fruição não saiu da academia. Na contramão do 
que se estuda na academia, algumas pesquisas apontam que a literatura, no ensino médio, tem se 
pautado quase exclusivamente por uma concepção oitoscentista de historiografia literária, que se 
orienta pela cronologia, pelos considerados grandes autores e, muitas vezes, pela subordinação, 
mascarada de contextualização, do texto literário à História. Para a reflexão proposta, analisaremos 
os objetivos referentes ao ensino de literatura da BNCC, utilizando como fundamentação teórica 
o conceito de recontextualização do discurso pedagógico (BERNSTEIN), o de letramento literário 
(PAULINO) e dialogando com autores representativos dos estudos literários brasileiros, como Bosi, 
Candido, e outros que influenciaram nossa compreensão sobre as especificidades da literatura, sobre 
novos modos de ler na contemporaneidade, em diferentes suportes, para além do livro impresso. 
(ECO e CHARTIER). O objetivo é o de contribuir para o desejado diálogo entre o que se lê e o que se 
estuda na academia, sobre o que dizem as recentes legislações e refletir sobre novas didáticas para o 
ensino de literatura. 
Palavra-chave 1: leitura literária 
Palavra-chave 2: BNCC 
Palavra-chave 3: discurso pedagógico
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Teoria Mimética: Desdobramentos E Possibilidades

Coordenadores: 
Marcus Vinícius Nogueira Soares (UERJ) 
Johannes Kretschmer (UFF)

RESUMO: A trajetória de René Girard teve como base a interdisciplinaridade. Seu primeiro livro, 

Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961), é um brilhante ensaio de crítica literária e de 

literatura comparada. Em seu segundo livro A Violência e o Sagrado (1972), o “crítico literário” 

reinventou-se, ampliando suas áreas de interesse até abarcar a antropologia, os estudos da 

religião e a análise do mito. Por fim, com a publicação de Coisas Ocultas desde a Fundação do 

Mundo (1978), como o título sugere, em sua alusão ao Evangelho de São Mateus, o “crítico 

literário-antropólogo” voltou a forjar uma nova identidade por meio de uma apropriação 

muito particular das Escrituras. A partir de então, a preocupação teológica e antropológica 

constituiu o eixo de sua teoria. O cruzamento das duas disciplinas não só levou à elaboração de 

uma antropologia propriamente mimética, como também favoreceu o esboço de uma teologia 

antropologicamente orientada. Mencione-se ainda uma leitura antropológica que encontra na 

Bíblia a matriz da noção de intertextualidade. Nos dois casos, a força da obra girardiana reside na 

capacidade ímpar de descobrir relações inesperadas entre textos das mais distintas tradições. A 

formação de paleógrafo e de crítico literário deixou marcas permanentes em sua reflexão. Assim, 

mesmo quando suas preocupações intelectuais conheceram novos rumos, a leitura detetivesca 

de textos continuou a ser um dos traços mais originais de sua abordagem. Dado o caráter 

interdisciplinar da Teoria Mimética, este simpósio acolherá propostas que se relacionem com os 

pressupostos do pensamento girardiano.

PALAVRAS-CHAVE: René Girard; Teoria Mimética; Violência; Bode expiatório.

PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada comunicação]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 

Carla Hauer Grivicich (UERJ) José de Alencar e o apagamento do outro

A presente comunicação refere-se à dissertação de mestrado defendida em 31 de março deste ano 
cujo título foi Mãe: o drama da escravidão na obra de José de Alencar. A pesquisa versou sobre a visão 
do escritor a respeito do tema escravidão em vários aspectos de sua obra, literária e não literária. 

Mãe foi escrita em 1859 e encenada em 1860 e causou profunda impressão em seus contemporâneos. 
O enredo em resumo é o seguinte: um homem abusa da mucama de sua esposa (Joana) e gera um 
filho (Jorge), que desconhece tal condição. Joana vem a se tornar escrava de seu próprio filho. Esse 
segredo, cuja origem era uma hamartia, um erro, leva ao cometimento de um ato desmedido, uma 
hybris. A hamartía poderia ser traduzida como a própria escravidão, o pecado original. Joana, a 
escrava e mãe, assegurou a liberdade e a posição social do filho, estudante de medicina, e o acesso 
aos valores burgueses. Com a chegada de um amigo, o Dr. Lima, Jorge fica ciente de sua situação: ele 
é filho de Joana. Desolada pelo fato de seu filho descobrir sua origem, Joana mata-se. Porém é sua 
morte que, contraditoriamente, traz a felicidade de Jorge, na medida em que o sogro passa a aceitar o 
casamento com sua filha. O suicídio de Joana parece “resolver” os conflitos propostos por Alencar: a 
origem social e racial do rapaz, a mestiçagem. Essa não foi a primeira abordagem de Alencar a respeito 
da mestiçagem. Em O guarani o escritor já o havia feito. Nele há a personagem Isabel, “sobrinha” de 
Dom Antonio de Mariz. Ao longo do romance sabemos que Isabel é na verdade filha de Dom Antonio 
com uma índia. Na fala de Isabel, Alencar coloca alguns dos problemas enfrentados por grande 
parte dos brasileiros, sobretudo diante da população branca colonizadora, que proporcionava na 
personagem a lembrança “da raça de que provinha e da causa do desdém com que era geralmente 
tratada” (ALENCAR, 2014, 193). Isabel não encontrava seu lugar no mundo e naquela sociedade. Estava 
condenada ao exílio no solar de D. Antonio. Isabel era, portanto, uma desterrada na própria terra. 
Logo, para Isabel, bastarda e mestiça, também não há solução possível, somente a morte. O guarani 
foi escrito em 1857, portanto dois anos antes de Mãe. Possivelmente pensasse sobre o assunto desde 
então. Em Cartas de Erasmo, panfletos políticos escritos nos anos de 1860, Alencar também discute a 
questão da mestiçagem para a formação do Brasil. Em Mãe, uma vez Joana morta, e a escravidão sendo 
escondida para baixo do tapete, o que importa a origem de Jorge? Desaparece o “outro outro”, restaura-
se o equilíbrio. No momento em que ela morre, tudo isso se encerra com o apagamento da chamada 
“mácula da escravidão”. Apaga-se da história – com a queima dos registros – apaga-se da literatura, das 
mídias, etc. Alencar expõe cruamente esse apagamento, na medida em que finaliza sua peça com as 
palavras de Gomes e sua aceitação do novo genro, colocado na condição de branco. 
Palavra-chave 1: Teoria Mimética 
Palavra-chave 2: José de Alencar 
Palavra-chave 3: mestiçagem

Pedro Sette Câmara E Silva (UERJ) A noção girardiana de méconnaissance, e seu papel em Facundo 
e O Guarani

Na obra de René Girard, a noção de méconnaissance desempenha um papel fundamental. Porém, essa 
noção não é um conceito de um jargão especificamente girardiano, mas uma palavra da língua francesa 
corrente que o pensador francês, com seu estilo ensaístico, adota com frequência. Em francês, porém, 
a palavra méconnaissance abrange um campo semântico maior do que seus correspondentes em 
português conseguem abranger: se em alguns casos ela pode ser traduzida por “desconhecimento”, 
por “ignorância”, ou até por uma perífrase, em outros casos a tradução pode levar a uma perda real 
de significado cuja consequência seria uma incompreensão de um ponto-chave da teoria do desejo 
mimético e da teoria do bode expiatório como origem da cultura. No artigo “De la Méconnaissance” 
(“Lebenswelt: Aesthetics and Philosophy of Experience”, nº 1, , acesso em 1 de junho de 2016), 
Paul Dumouchel propõe uma compreensão da méconnaissance que, distanciando-se da noção de 
conhecimento como “crença verdadeira ou justificada”, parte da visão de Karl Popper do conhecimento 
como “artefato exossomático”. Se o conhecimento é visto como instrumento que permite uma 
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determinada ação sobre o mundo, a méconnaissance não é nem seu contrário, nem seu oposto, mas, 
no plano individual, uma forma de “mentira contada a si mesmo” ou uma organização dos dados de 
certa situação com vistas a uma resultado pré-desejado. Dumouchel ao mesmo tempo exemplifica a 
ambiguidade do termo méconnaissance e resume o papel que ela desempenha no plano da cultura: 
“(…) a ignorância que as culturas manifestam em relação a sua origem violenta normalmente não é 
concebida por Girard como mera ausência de conhecimento, mas como o resultado de um recuo, ou 
de uma recusa em explorar um corpo de conhecimento que, devidamente questionado, revelaria a 
verdade sobre a origem” (p. 104). Efetivamente, como diz o próprio Girard em La Violence et le Sacré 
(Paris: Hachette, 1972), “[A] substituição sacrificial supõe uma certa méconnaissance” (p. 15). Trata-
se, portanto, de uma organização dos dados relacionados à origem orientada pela ocultação de uma 
certa violência. Dumouchel acrescenta ainda , referindo-se aos sistemas culturais modernos, que “é a 
interação entre méconnaissance e revelação que move o sistema” (p. 105). A formulação sugere, por 
sua vez, que os textos considerados fundadores desses sistemas culturais contêm essa interação na 
forma de um impasse: nos casos de Facundo, ou Civilização e Barbárie nos Pampas Argentinos (1845), 
de Domingo Sarmiento, e de O Guarani (1857), de José de Alencar, a tentativa de servir a um projeto 
de nação fracassa na medida em que o conhecimento da violência demonstrado em cada obra interage 
com a méconnaissance a respeito dessa mesma violência; desse modo, Facundo e O Guarani são textos 
que denunciam a si mesmos. 
Palavra-chave 1: Méconnaissance 
Palavra-chave 2: Romance de fundação 
Palavra-chave 3: José de Alencar 
Palavra-chave 4: Domingo Faustino Sarmiento

Igor Alexandre Barcelos Graciano Borges (UEMS) O sublime na monstruosidade

A possibilidade das palavras serem resguardadas da ação desgastante do tempo abre um leque infinito 
de possibilidades, pois, enquanto a palavra é viva e está liberta, no sentido de se pensar nela no 
âmbito da fala, não enclausurada nas folhas de papeis, ela é efêmera como um acorde de violão e/ou 
piano que soa e se desvanece no ar, até sua total dissipação. Sendo assim, pode-se pensar na literatura 
como uma sentinela que guarda e ao mesmo tempo questiona os valores de uma época, para que as 
gerações futuras possam ter a possibilidade de se alimentarem de tal conhecimento, assim como, 
de aprenderem com seus erros. A literatura é representativa e consegue materializar em seu núcleo 
duro, o poder transformador social. Ela retrata e consegue assimilar e guardar em seu íntimo valores 
e experiências que ficam resguardados da oxidação temporal, no íntimo da construção conceitual da 
obra. Devido a tal qualidade, ela consegue, além de assegurar o elemento deflagrador social, consolida 
que a busca pelo imaginário se torne ilimitada. O presente trabalho pretende analisar e trazer à 
superfície elementos do sublime de Victor Hugo em seu “Prefácio a Cromwell” (mais conhecido 
como: “Do sublime ao Grotesco”), vislumbrados na obra A metamorfose, de Franz Kafka. A estética do 
sublime irá permitir a contemplação dos objetos em um grau maior de profundidade, pois, se trata de 
um meio pelo qual a literatura consegue atingir tanto sua qualidade humanizadora, se se pensar nas 
palavras de Antônio Candido, quanto à possibilidade de se vivenciar experiências e sentimentos, ou 
seja, que permite que o leitor consolide em si certas experiências existenciais sem necessariamente 
passar por elas, como também, transforma e propicia um enobrecimento da pessoa, pois, um texto 
que busca efeitos sublimes tem o poder de atingir a alma do leitor. Ao se observar que o sublime se 
realiza na literatura como um elemento quase “sobrenatural”, pois ele consegue despertar e ampliar no 
âmago do leitor dos mais sentimentos mais violentos até a mais tranquilizadora calma. Os elementos 

supracitados são elementos criam algo distinto para essa obra, que não somente carrega elementos e 
uma pesada crítica social, como, também, resgata toda essa ideia mimética e representativa que mexe 
com o íntimo do leitor transformando sua leitura não somente em uma prática de aprimoramento 
intelectual, mas também, permite que seu âmago seja tocado por algo que é perene, e que transforma a 
existência do ser humano desde sempre, ou seja, a arte. 
Palavra-chave 1: Sublime 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Metamorfose

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2 

Natália Da Silva Gama (UFRJ) Sêneca e Girard

É sabido que a angústia de uma época pode ser reelaborada à luz das percepções de outros tempos; 
da mesma forma que situações de conflitos e a história de uma vida, pela memória, por releituras 
de acontecimentos e narrativas. A partir da compreensão de literatura enquanto produtora de 
conhecimento, propomos um diálogo entre os textos de Sêneca em parceria com a teoria mimética, de 
René Girard. Discutiremos a importância da contribuição do trabalho dos autores. Por que ler Sêneca 
e Girard hoje? René Girard, durante o desenvolvimento da teoria mimética, aprimorou, com base em 
um método comparativo, uma técnica de trabalho que implica diálogos entre a literatura, filosofia, 
antropologia e estudos bíblicos, revelando no campo literário uma dimensão interdisciplinar capaz de 
conduzir a um saber sobre o caráter mimético do desejo e um conhecimento sobre o homem e suas 
circunstâncias. Já Sêneca conjuga filosofia e literatura em uma pedagogia direcionada para a formação 
moral dos indivíduos, de modo a apresentar uma meditação sobre a vida humana em seus dilemas e a 
enfatizar a validade do domínio da razão sobre as paixões, segundo os princípios do estoicismo. O que 
Sêneca e Girard têm em comum? Uma coerência interna na produção do raciocínio em que um único 
aspecto do pensamento ou doutrina conduz todo o sistema de reflexão, um sistema fruto de um longo 
e fecundo diálogo com a tradição ocidental. Neste trabalho, propomos, em certa medida, acompanhar 
esse diálogo. Ao sublinhar os paradoxos inerentes à mediação do desejo, discutiremos os dilemas entre 
razão e paixão, apresentados na obra de Sêneca, e os desdobramentos desses nas tensões entre desejo 
e renúncia, além do exame sobre a relação e eleição de modelos, no âmbito da vida e das influências 
literárias. Como produtora de conhecimento, a literatura, com destaque para a produção de Sêneca, 
oferece uma imagem da vida humana, uma imagem que, com auxílio da teoria mimética, permite 
revisar antigas análises, recordando-nos o papel central da figura do outro para a configuração dos 
desejos e apresentando-nos novamente nossas carências e violências, que não são apenas biológicas ou 
políticas, mas, sobretudo, miméticas. Por fim, apresentamos o incômodo da proposta girardiana e das 
imagens de Sêneca, o potencial interdisciplinar da teoria e do campo literário, a fim de compreender 
a angústia e os conflitos de nosso tempo em dupla chave: ética e estética, um comprometimento e 
autoconhecimento que de outra maneira talvez não fosse possível. 
Palavra-chave 1: Girard 
Palavra-chave 2: Sêneca 
Palavra-chave 3: Literatura 
Palavra-chave 4: Teoria Mimética



XV encontro abralic Guia de Programação
106310

62
Elvis Freire Da Silva (UFC) Gênero e metalinguagem em Tesmoforiantes de Aristófanes e Como 
gostais de Shakespeare

Mais de mil anos separam as obras dos dramaturgos Aristófanes, máximo representante da 
comédia grega do século V a.C., e William Shakespeare, reconhecido como um dos maiores poetas 
do ocidente. Apesar dessa enorme distância temporal, é possível traçar uma série de aproximações 
e relações intertextuais entre esses dois autores, tendo em vista especialmente os elementos do 
gênero cômico e suas transformações. Neste artigo, investigaremos o travestimento e a inversão 
de gênero como um recurso metateatral na comédia Tesmoforiantes (411 a.C.) de Aristófanes e 
Como Gostais (1623) de Shakespeare, explorando seus pontos de (des)encontros. Nosso trabalho 
será, assim, dividido em duas partes. Inicialmente, faremos um rápido percurso do gênero cômico, 
focando em suas principais transformações, passando logo em seguida para os recursos estilísticos 
próprios da comédia shakespeariana e aristofânica. Para isso utilizaremos sobretudo os trabalhos 
de Slater (2002) e Cartledge (1996). Por fim, nos debruçaremos sobre o travestimento em si, sua 
utilização como instrumento de crítica ao mesmo tempo política e literária. Não temos informações 
se Shakespeare foi um leitor de Aristófanes, mas é certo que ambos os autores estabeleceram marcos 
na história do teatro cômico e utilizaram de recursos similares, transformados de acordo com a 
necessidade específica de seu tempo e público. Palavras-chaves: Intertextualidade; Comédia Antiga; 
Aristófanes; Shakespeare. 
Palavra-chave 1: Comédia 
Palavra-chave 2: Metalinguagem 
Palavra-chave 3: Gênero

Vinicius Schröder Senna (UERJ) Reputação e ressentimento no ambiente literário

René Girard sublinhou, com notável precisão, a natureza imitativa do desejo. Um princípio geral 
que regula as interações humanas, cuja base é a centralidade do outro para a visão que o sujeito 
tem de si próprio. Dentro dessa armação conceitual de influências mútuas, percebemos o valor da 
reputação para definir, sempre provisoriamente, quem será o modelo e quem será o admirador. De 
acordo com o que foi dito, selecionei dois contos de autores da atualidade: “A última palavra” de 
Rubens Figueiredo e “Beatriz e o Escritor” de Cristovão Tezza. Em ambos, encontramos personagens 
ocupados com as suas próprias reputações como escritores. Ao lado disso, e quase como um 
desdobramento, vemos o tema do ressentimento. Algo também observado por Girard, quando 
analisou personagens da literatura como o homem do subsolo de Dostoiéviski, entre outros. Sabe-
se, entretanto, que um dos nomes mais lembrados quando se fala em ressentimento é o do filosofo 
alemão Friedrich Nietzsche. E será entre a percepção de Nietzsche e a de Girard que buscaremos o 
apoio conceitual para o trabalho comparativo do ponto de vista literário. Nos dois contos, o profundo 
ressentimento impulsiona a busca pela reputação. Trata-se de personagens movidos pela inveja 
em função do maior sucesso de alguns de seus pares. Os textos se contrastam em alguns aspectos 
referentes às personalidades envolvidas e a escrita dos dois autores, contudo é notável a maneira 
como dialogam ao apresentarem claramente a inveja e o ressentimento no meio literário. Ambos 
os textos parecem nos dizer – por vezes parecem berrar – que o mais difícil para o ser humano não 
é a doença, a miséria ou as separações, o pior é ter que conviver com alguém melhor. Nietzsche é o 
grande defensor de um tipo de homem que ganhou forma a partir dos seus gostos mais perigosos. 
Portanto, foi acusado de ser um débil mental por gente como Tolstói (em ensaio traduzido para o 
volume Os últimos dias da Penguin Companhia). René Girard também foi um crítico contundente 

do filósofo. No entanto, Girard reconhecia em Nietzsche o pensador que entendeu com clareza a 
inocência de Cristo. Contudo, ao contrário de Girard, para quem o sacrifício de Cristo mostrou a 
fragilidade do pensamento de rebanho, capaz de sacrificar um inocente, para o filósofo alemão tal 
inocência seria a prova de que o cristianismo é uma religião de pessoas fracas. Uma religião de 
pessoas que não reagem mesmo quando acusadas injustamente. O homem que não reage não teve, 
segundo Nietzsche, espírito, libido e entendimento para recusar o posto de advogado do tédio e do 
desgosto. Ele era o ressentido. Seu último consolo: a bênção da reputação. Dentro desse panorama 
exuberante, apresentado pelo filósofo alemão, e com o apoio da teoria mimética, buscaremos alguns 
elementos para a nossa análise do ressentimento e da reputação nos dois contos. 
Palavra-chave 1: René Girard 
Palavra-chave 2: Nietzsche 
Palavra-chave 3: Reputação 
Palavra-chave 4: Ressentimento

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Claudio Fernandes Ribeiro (UFG) Lúcio Cardoso e o delineamento da investigação romanesca em 
A Luz no Subsolo

Na apresentação da coletânea de ensaios intitulada Crítica do Subsolo, publicada em 1963, René 
Girard deixa claro que ao invés de trazer desde fora “um método já pronto”, gostaria de pedir “aos 
próprios escritores que o fornecessem”. Com esta afirmação, Girard reforça o modus operandi que foi 
por ele levado a cabo em sua primeira obra, Mentira romântica e verdade romanesca, publicada dois 
anos antes, qual seja: descobrir no próprio corpus literário dos grandes escritores certo “potencial 
teórico” sem, portanto, precipitar-se a aplicar o esquema analítico de disciplinas acadêmicas a este 
mesmo corpus. A adoção deste procedimento levou Girard a identificar a “descoberta do desejo 
mimético” por autores como Cervantes, Stendhal, Flaubert, Dostoiévski e Proust. Da identificação 
dessa descoberta nasceu a teoria mimética e os seus desdobramentos. O que pretendo com 
essa comunicação é seguir o conselho de Girard e procurar expor aquilo que seria “o método” 
desenvolvido pelo escritor mineiro Lúcio Cardoso (1912-1968), que, creio, passou a ser delineado 
a partir da elaboração da trilogia A Luta contra a morte, que consistira na publicação dos romances 
A luz no subsolo, O Apocalipse e O Adolescente. Destes, apenas o primeiro foi publicado, em 1936. 
A luz no subsolo é um divisor de águas na produção de Lúcio pelo fato de apresentar uma ruptura 
explícita com os modelos do romance regionalista e social, típicos da época e seguidos por Lúcio 
em 1934 e 1935. Em A luz no subsolo, Lúcio experimenta criar situações de paroxismo, alimentadas 
pela mediação interna, tal como nos romances e novelas do Dostoiévski maduro. Se, nesta obra de 
1936, Lúcio vislumbra algo como a “verdade romanesca”, este vislumbre – como em Dostoiévski 
– impele a uma investigação, uma busca que depende de um entendimento muito particular do 
que seja a prosa, ou narrativa romanesca. Este entendimento depende da imaginação (que Lúcio 
compreendia como uma “faculdade demoníaca”) que vê a violência como elemento estruturante 
das relações humanas. E isto fica explícito em um trecho dos Diários Completos de Lúcio: “[...] O 
diabólico é a minuciosa ordem das coisas, quando presente em tudo, absoluta e pontificial, lavra a 
chama da desordem. A favor de uma ordem futura, que será por nós presenciada com olhos de aço e 
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de manhã, instauraremos desde já o caos. Para os que têm bons ouvidos, já falo do centro da tragédia 
inaugurada.” A “investigação romanesca” de Lúcio, começada em A luz no subsolo, prosseguiu em 
suas publicações posteriores e atingiu o ponto máximo em Crônica da casa assassinada (1959). 
Palavra-chave 1: Imaginação apocalíptica 
Palavra-chave 2: Lúcio Cardoso 
Palavra-chave 3: Investigação romanesca 
Palavra-chave 4: René Girard

Maria Alice Sabaini De Souza Milani (UNESP) Entre o desejo e a violência: uma leitura de A 
Legião Estrangeira sob a perspectiva de René Girard

A presente comunicação pretende analisar o conto “A Legião Estrangeira”, de Clarice Lispector, 
abordando alguns aspectos da teoria girardiana tais como: o caráter mimético do desejo e a 
violência. Nesse conto, a narradora nos apresenta a personagem Ofélia que, apesar de ser uma 
criança se comporta como uma adulta em decorrência da rígida educação que recebera de seus pais. 
No entanto, o desejo de poder ser criança e se comportar como tal era latente em Ofélia. Devido a 
sutileza da escrita clariciana, essa vontade de agir como criança só se manifesta no momento em 
que ao ir visitar sua vizinha, como já fizera inúmeras vezes, Ofélia se depara com um pintinho que a 
vizinha acabara de comprar para seus filhos. Esse pequeno animal, torna-se para Ofélia um modelo 
a ser seguido, devido a sua liberdade e autenticidade de poder ser apenas bicho, sem ter que se 
preocupar com as convenções sociais e econômicas que regiam suas atitudes. Ofélia tenta então dar 
vazão aos seus sentimentos, buscando ser autentica assim como o animal que a encantara desde o 
momento em que esta o viu. Nesse momento epifânico, em que a protagonista percebe que jamais 
poderia ser como o pintinho, pois estava presa aos ditames da sociedade, ela opta por um ato de 
violência ao matar aquele que deixara de ser seu modelo para ser seu rival, uma vez que ele possuía 
a liberdade que ela tanto almejava. A teoria de Girard nos auxilia, não só a percebermos a temática 
do desejo e da violência que permeia esse conto, como também os desdobramentos da relação 
conflituosa entre o eu e o outro, afim de entendermos como tais relações caminham no limiar entre o 
desejo e o ódio, que nesse caso torna-se avassalador. 
Palavra-chave 1: A Legião Estrangeira 
Palavra-chave 2: René Girard 
Palavra-chave 3: Desejo 
Palavra-chave 4: Violência

Helton Marques (UNESP-Assis) Memória, Teoria Mimética e Violência em Angústia, de Graciliano 
Ramos

Publicado em 1936, o terceiro romance de Graciliano Ramos, Angústia, apresenta um narrador 
autodiegético, Luís da Silva, que, após cometer um homicídio e passar por um período de profundo 
abatimento causado por um abalo nervoso, narra sua própria história por meio de um discurso 
memorialista, que mistura imaginação e alucinação com episódios de sua infância, juventude e vida 
adulta. Vítima da violência e opressão desde sua infância, o “herói problemático” canaliza todo seu 
ódio reprimido contra Julião Tavares, seu principal oponente, e reproduz toda a violência vivenciada 
e também internalizada nos momentos em que o menino Luís da Silva ouvia histórias de tocaia, 
cangaceiros e assassinatos, e se deparava com corpos de suicidas pendurados em árvores ou com 
cadáveres de sujeitos esfaqueados em emboscadas, enrolados em lençóis brancos cobertos de manchas 

vermelhas. De certa forma, é possível perceber que Luís da Silva é movido sobretudo por um “instinto 
mimético”, como na cena em que se compara a um frio e paciente matador, José Baía, no momento 
que antecede o crime, quando almeja imitá-lo no comportamento calculista e até mesmo no hábito 
de fumar antes de executar sua vítima. A comparação com o destemido assassino é inevitável, e a 
lembrança do frio matador surge como uma fonte de inspiração e exemplo de criminoso que marcou 
a infância do herói. A recordação de cangaceiros no momento que antecede a realização do homicídio, 
portanto, ganha relevo quando se observa a influência que esses sujeitos socialmente marginalizados, 
mas que constituíam uma forma de poder paralelo, exerceram na (de)formação do protagonista, que 
até mesmo se considerava, naquele momento de tocaia, uma espécie de “cangaceiro emboscado”. 
Além disso, o crime também é motivado pelo desejo de fazer justiça com as próprias mãos, assim 
como faziam os cangaceiros amigos de seu avô paterno, o velho senhor de engenho Trajano Pereira 
de Aquino Cavalcante e Silva. De acordo com René Girard, em A violência e o Sagrado, o instinto de 
imitação levaria todo ser humano a praticar a violência contra o outro, em um ciclo infinito, que só 
poderia ser quebrado e encerrado por meio do sacrifício ritual de uma “vítima expiatória”, ou “bode 
expiatório”, isto é, através da morte de um sujeito que não tem relação com a situação conflitiva 
original, o que instituiria a esfera do sagrado. Assim, a violência só poderia ser interrompida por meio 
do fenômeno da própria violência. De modo geral, portanto, o principal objetivo da comunicação 
é apresentar algumas reflexões sobre o discurso memorialista e a representação da violência no 
romance Angústia, a partir de algumas das principais teorias do pensamento girardiano. 
Palavra-chave 1: Memória 
Palavra-chave 2: Teoria Mimética 
Palavra-chave 3: Violência 
Palavra-chave 4: Angústia

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4

Julius François Cunha Dos Santos (UEA) O desejo triangular em “a mulher sem pecado”

Nelson Rodrigues debutou no teatro em 1941 com a peça “A mulher sem pecado”. O drama conta a 
história de Olegário, um falso paralítico que se finge de aleijado para testar a fidelidade da esposa, 
Lídia. Na concepção do protagonista, uma mulher seria incapaz de amar e se manter fiel a um 
homem com quem não pudesse manter relações sexuais. Assim, ele submete sua senhora a diversas 
perseguições, a fim de perscrutar todos os seus passos e pensamentos. Muito já se comentou sobre 
o ciúme paranoico de Olegário que termina por conduzir Lídia à infidelidade. De tanto ser acusada 
de adúltera, ela acaba por cometer o adultério. O objetivo deste trabalho é, por sua vez, entender a 
obsessão do marido. Para tanto é lançado mão da teoria sobre o desejo mimético, de René Girard, 
presente, sobretudo, em Mentira romântica e verdade romanesca. Em linhas gerais, para Girard, um 
objeto se torna mais desejado quando aquele que deseja percebe que o objeto também é desejado 
por Outro. Ou, mais especificamente, um objeto só é desejado quando Outro também o deseja, pois 
nenhum desejo é gratuito: ele surge de uma admiração que o sujeito desejante nutre pelo Outro 
(ainda que velada ou violentamente negada). Esta é a base da estrutura triangular, formada por 
sujeito desejante, objeto e mediador (o Outro), e que se percebe em “A mulher sem pecado”. Na 
mediação interna girardiana, quando sujeito e mediador disputam diretamente o objeto é inevitável 
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o conflito entre eles. Em “A mulher sem pecado” lidamos com uma mediação interna bastante 
singular, pois a disputa entre sujeito desejante e mediador, mais do que estabelecer uma luta entre 
eles, se transforma em agressão contra o próprio objeto (que já está de posse do desejante: Olegário 
é esposo de Lídia, mas teme perdê-la para qualquer outro homem), como se a este coubesse a 
culpa por se fazer desejar. O estudo credita esse comportamento a uma ambivalência no desejo 
do falso paralítico: a despeito do que professa, Olegário parece mesmo querer que Lídia seja 
desejada por outros homens, o que lhe conferiria o status de grande mediador, agora do desejo dos 
outros, e não mais de sujeito desejante. Ele, contudo, parece não suportar a carga do seu intento, 
por não se reconhecer como modelo ideal. Girard aponta essa autoconsciência de sujeito falho 
como característica do humano, razão pela qual estamos sempre nos mediando pelo Outro, que 
cremos possuir as características que desejamos. Ao final, Olegário será traído pelo seu motorista 
Umberto, que se apresenta como igualmente imponte para lograr o patrão e assim seduzir Lídia, que 
terminará por fugir com o empregado. O texto rodriguiano deixa transparecer que o chofer percebe 
a máscara de Olegário e instaura um jogo em que não possa ser considerado como mediador para 
poder roubar o objeto e se instaurar como novo ídolo. 
Palavra-chave 1: Nelson Rodrigues 
Palavra-chave 2: A mulher sem pecado 
Palavra-chave 3: Mimetismo 
Palavra-chave 4: Triangulação

Júlia Reyes (UERJ) Reencontrando o pai: uma análise do conto “O Transeunte” de Carson 
McCullers sob uma perspectiva girardiana

A teoria mimética elaborada pelo teórico francês René Girard (1923-2015) germinou através da 
literatura. Para Girard, escritores modernos como Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust, Balzac, Camus, 
Dostoieviski e Shakespeare criaram textos literários em que refletiram sobre o desejo mimético 
e exploraram algumas de suas conseqüências. Considerando-os como os grandes autores, Girard 
denominou tais escritores de romanescos em Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961). Neste 
trabalho, analiso um conto da escritora Carson McCullers (1917-1967) sob a perspectiva girardiana, 
investigando se a autora também reflete sobre o desejo mimético. Carson McCullers (1917-1967) e 
René Girard (1923-2015) preocuparam-se marcadamente com a questão das vítimas em suas obras. 
Girard, na teoria mimética destacou a questão das vítimas através do mecanismo do bode expiatório 
especialmente em A Violência e o Sagrado (1972). Em seus contos e romances, McCullers apresentou 
personagens que podem ser consideradas outsiders e portanto, na perspectiva da teoria mimética, 
bodes expiatórios em potencial, tais como forasteiros, crianças, adolescentes, alcoolistas, surdo-mudos 
e outros. Os outsiders da ficção de McCullers podem ser considerados potenciais bodes expiatórios 
por possuírem vínculos frágeis com a comunidade a que pertencem, em uma relação análoga às 
vítimas dos sacrifícios nas sociedades arcaicas analisadas por Girard, tais como prisioneiros de 
guerra, escravos, crianças, adolescentes solteiros, indivíduos defeituosos, o pharmakós grego e, em 
certas sociedades, o rei. Neste trabalho, analiso o conto “O Transeunte” e a personagem John Ferris 
na perspectiva da teoria mimética como um possível bode expiatório em potencial, considerando a 
figura do viajante (ou estrangeiro) implicada no título “O Transeunte”, no original, “The Sojourner”, 
que significa peregrino, hóspede. O conto “O transeunte”, da coletânea The Ballad of the Sad Café and 
Other Stories (1943) narra o encontro entre John Ferris (que viaja de Paris à Geórgia para o funeral 
de seu pai) com sua ex-esposa Elizabeth, que reside em Paris com um novo marido e dois filhos. 
Esse encontro poderia detonar sentimentos baixos de inveja e ciúme, mas termina revertido em 

um novo comportamento positivo por parte de John Ferris. Através da resolução de uma situação 
de tensão e de potencial conflito, investigo a consciência de McCullers sobre o desejo mimético e a 
criação de saídas para a superação da reciprocidade violenta (muitas vezes derivada de relações de 
proximidade entre sujeitos e modelos na perspectiva da teoria girardiana) através de sentimentos 
como amor e compaixão. A busca por situações contrárias ao revide, à vingança, ao ressentimento 
e a outros sentimentos baixos derivados de relações interdividuais que se tornam permeadas pela 
competição e disputa pelos mesmos objetos segue a terceira intuição girardiada presente em Coisas 
Ocultas desde a Fundação do Mundo (1978). Nesse livro, os textos bíblicos são opostos aos mitos de 
fundação de sociedades arcaicas por não acreditarem na culpa da vítima e não a culparem pela crise 
social previamente instalada na comunidade, mas apontarem para a inocência da vítima e para o 
comportamento violento da multidão que a persegue, deflagrando o potencial violento das relações 
humanas e as possíveis saídas e alternativas contrárias a essa mesma violência. 
Palavra-chave 1: Teoria Mimética 
Palavra-chave 2: René Girard 
Palavra-chave 3: Carson McCullers 
Palavra-chave 4: Violência

57
Textualidades Judaicas Contemporâneas

Coordenadoras: 
Lyslei De Souza Nascimento (UFMG) 
Nancy Rozenchan (USP)

RESUMO: A tradição judaica, com todas as suas nuances e diversidade, oferece uma importante 

e múltipla 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, 
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nem sempre cordial ou submisso, com o ofício da literatura. Copistas, cronistas, demiurgos e 

magos das palavras, esses criadores de textos, autorizados e 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 curtocircuito 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; Textualidade; Judaismo; Contemporaneidade.

PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada apresentação]

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [COORDENADORA: NANCY ROZENCHAN] 

Nancy Rozenchan (USP) O universo literário de Etkar Kéret em HQ, cinema, teatro, dança e livros.

O desencanto é parte fundamental da obra de Etgar Kéret, porque dá conta da falta de sentido dos 
fatos e daquilo que a crítica israelense chama de retorno ao significado ordinário da vida cotidiana, 
disse o jornalista brasileiro Diogo Bercito a respeito dos contos de um dos mais populares autores 
israelenses a quem entrevistou. As mini-narrativas de Kéret, muitas vezes de apenas duas ou três 
páginas, são histórias compactas, textos pós-modernos na forma de vídeo-clip, descrevendo um 
episódio, retratando uma determinada situação, abrindo assim uma janela para um mundo surreal e 
sobre estranhas vidas interiores. O inesperado muitas vezes surge a partir do que parece ser comum 
e cotidiano. Os contos de Kéret deixam muita coisa inexplicada, flertam com o realismo mágico, com 
o surrealismo, terminam com um gesto ou uma ideia inacabada. No espírito do pós-modernismo, não 
há dicotomia entre nível baixo e alto, pop e da cultura clássica, real e imaginário; momentos cômicos 
se fundem com os de melancolia, episódios sentimentais são antepostos a reflexões sérias e grotescas. 
Keret também brinca com a linguagem, investiga metáforas e clichês,destaca a inadequação das 
palavras e às vezes cria o seu próprio vocabulário. Nos contos de Kéret, por meio de uma da escrita 
ocasionalmente enganosa e leve, corre um desejo urgente de comunicar a realidade israelense a um 
mundo exterior que insiste em ver tudo sobre o país e seu povo através do prisma da ideologia. Os 
contos de Kéret fazem parte de uma ampla gama de criação cultural que se assenta sobre sua ficção 
e a extrapola, atividade em que conta com a colaboração da esposa, Shira Gefffen, ela própria artista 
e produtora, ilustradores como Rutu Modan e Assaf Hanuca, entre muitos outros, em Israel e em 
vários países, com os quais editou livros, publicou HQ, lidou com cinematografia, fez apresentações 
em estações de rádio e públicas. Um dos mais de quarenta filmes de curta-metragem baseados em 
sua obra foi produzido pela brasileira Silvia Grossmann. Kéret e a esposa trabalharam em conjunto 
com os criador de arte e o coreógrafo do grupo de Pilobolus na elaboração de Pedalador inconsistente 
produzido pela companhia de dança americana. Nesta comunicação pretendo abordar a obra literária 
de Kéret e a sua grande abrangência que se estende pelos campos variados de cinema, teatro, dança e 
HQ. Kéret é professor de cinema em universidades israelenses. 
Palavra-chave 1: Etgar Kéret 
Palavra-chave 2: literatura hebraica 
Palavra-chave 3: literatura israelense

Berta Waldman (USP) Diante da linha de sombra: o blog de Yoram Kaniuk.

No limiar da morte, movido pela urgência de uma doença fatal, Yoram Kaniuk passa a escrever no jornal 
Haaretz um blog semanal no qual trata de diferentes assuntos. Todo relato de si é ficcionalizante, sendo 
que a autoficção pode ser considerada um gênero híbrido, que mistura realidade e ficção, numa narrativa 
que oscila entre o autor e o outro ficcional. Ao fazer a opção por escrever um blog, o texto pode ser lido 
por quem o desejar. É o desejo de comunicação imediata que justifica a opção do escritor. Os temas de 
que trata são múltiplos, mas todos remetem a uma situação presente, distanciando-se, assim, de um 
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registro realista do passado. Uma avaliação de sua vida e de sua história em e de Israel alimentam o blog 
do autor durante meses, sendo interrompida com sua morte. Entre os temas de que trata estão: a Shoá, os 
filhos, a vida em Israel. Para Dubrovsky, todo relato de si é ficcionalizante, mas esse dado não impede que 
o conjunto de blogs seja uma acerto de contas do autor com o país em que viveu e que ajudou a construir. 
Palavra-chave 1: Autoficção 
Palavra-chave 2: Shoá 
Palavra-chave 3: Morte 
Palavra-chave 4: Ficção

Juliana Portenoy Schlesinger (USP) Revisitando a Geração da Terra: o kibutznik em “Entre 
amigos” ganha nome e sobrenome 

A partir da análise do romance de Amos Óz Entre amigos, esta comunicação propõe que esta 
obra se constitua num adendo à produção literária israelense da Geração da Terra, que se ocupou 
primordialmente de questões do coletivo. A obra, constituída por pequenas histórias, privilegia 
personagens complexos e ambivalentes e se reconcilia com os dilemas pessoais que foram suprimidos 
na década de 1950. Entre amigos, no entanto, não se priva de valores coletivos. Ao contrário, é a partir 
deles que o indivíduo emerge. 
Palavra-chave 1: Amos Oz  
Palavra-chave 2: Entre Amigos 
Palavra-chave 3: Geração da Terra 
Palavra-chave 4: individualidade

Lyslei Nascimento (UFMG) O rol das coisas ou das listas e enumerações na literatura da Shoah

A crítica especializada no estudo da literatura de testemunho, especificamente sobre a Shoah, quase em 
uníssono, entende a fragmentação, a quebra no discurso, ou a afasia, característica inerente a esses textos, 
como um limite, uma espécie de pane na narrativa. Em É isto um homem?, de Primo Levi, inúmeras vezes, 
o leitor se depara com a impotência da escrita, da fugacidade da memória, do texto que não vem. No 
entanto, de forma lírica e potencialmente poética, o texto, a partir de uma lista ou enumeração, configura-
se como um constelação de infinitos significados. Numa noite, no Campo, quando anteviam a morte, os 
prisioneiros rezavam, embebedaram, mergulharam em nefanda e derradeira paixão. Essa lista de verbos 
expõe, no testemunho, com crueza, a véspera dos “homens que sabem que vão morrer”. Dessa lista 
anônima de prisioneiros e sua condição diante da morte, destacam-se as mães que prepararam provisões, 
dão banho nas crianças, arrumam as malas, lavam as roupas, penduram para secar; depois, lista dentro 
de lista, o narrador arrola fraldas, brinquedos, travesseiros. Essas listas, suas inscrições, desdobramentos 
e implicações parecem ser redimensionadas no texto ficcional. Esta comunicação objetiva refletir 
sobre como esse tipo específico de rememoração aparece em alguns romances contemporâneos. Será 
analisada a estratégia de construção textual em que listas e enumerações, o rol da coisas, afinal, constitui-
se de “pequenas coisas necessárias”, como queria Levi. A ficção que simula o relato dos testemunhos, 
delineia-se, assim, como um espaço privilegiado em que a catástrofe pode ser rememorada e seus 
impactos reelaborados, redefinidos e multidimensionados. Obsessões de David Dodge e Umberto Eco, as 
listas apontam para uma tentativa de organização, do mundo, da memória, no entanto, o seu potencial 
expressivo que aflora na ficção, “devora tudo o que encontra pela frente” e pode apresentar-se, também, 
a partir de uma extrapolação de limites, uma vertigem. A vertigem das listas exibe elencos, catálogos, 
enumerações. O romance Ver: amor, de David Grossman, publicado no Brasil em 1995, por exemplo, 

oferece ao leitor um texto em que essas questões podem ser analisadas de forma paradigmático. O livro, 
que se divide em quatro partes: “Momik”, “Bruno”, “Vasserman” e “A enciclopédia completa da vida de 
Kazik”, ficcionaliza uma tentativa de entendimento do que os estudiosos chamam de “experiência limite”, 
a Shoah. Todas essas partes, apresentam uma série de listas que põem em relevo a enumeração como 
uma estratégia importante nesse tipo de ficção. O recurso de um texto que se organiza a partir de listas, 
de verbetes, sinalizaria para uma forma que, em princípio, poderia ostentar a tentação de alcançar 
todo o saber possível sobre a Shoah. No entanto, em Grossman, o verbete não alcança seu objeto de 
conhecimento pleno, como queriam as ideias iluministas dos enciclopedistas do século 18. Ao contrário, 
a estratégia de instrução de consulta a um verbete, a um fragmento do texto, portanto, parece colocar em 
jogo, uma “lista” e uma “enciclopédia intertextual”, ou o que poderíamos chamar de “um arquivo aberto” 
em que cada item se torna não o limite, mas a possibilidade que os fragmentos possam deixar confluir 
inúmeros sentidos que podem ser acessados pelo leitor. Essa capacidade do verbete ou do fragmento 
de se apresentar entre exatidão e multiplicidade, como queria Italo Calvino, na ficção contemporânea 
sobre a Shoah é a questão a ser analisada nesta comunicação. O texto ficcional que, muitas vezes, simula 
o discurso do sobrevivente, exige uma aproximação literária, de análise do texto como ficção, e de outras 
áreas do conhecimento, como da filosofia, a partir de sua reflexão sobre a catástrofe; da história, com 
sua abordagem que privilegiaria os fatos e a narratividade; da religião, com o aporte espiritual que essa 
dimensão dá a ideia da Shoah; da geografia, com sua noção de espaço em relação como o falante e o 
discurso, criando, por assim dizer, uma abordagem que evidencia “zonas de indefinição”, não pelo limite 
da linguagem, inscrição no território da ficção, e que depende do arquivo de remissões, de leituras, de 
imagens e textos do escritor e do leitor. 
Palavra-chave 1: Lista 
Palavra-chave 2: Enumeração 
Palavra-chave 3: Ficção 
Palavra-chave 4: Shoah

Debate

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [COORDENADORA: HELENA LEWIN]

Helena Lewin (UERJ) A contextualidade da literatura judaica: as vozes do exílio e da diáspora 

O presente texto busca analisar o judaísmo como discurso religioso que apresenta o “chamamento 
divino do monoteísmo”, como sua marca de nascimento. A visão messiânica do resgate das populações 
judaicas dispersadas, caracterizadas por suas múltiplas diásporas e exílios durante sua errância 
em busca da salvação messiânica, cria um acervo ampliado de produção literária de lamentos e 
esperanças, que reforça a crença da chegada do Messias. o Salvador. A mensagem profética permite 
perceber os significados implícitos dos discursos bíblicos que acompanham a trajetória judaica e seu 
monoteísmo em busca da realização da promessa messiânica. Incorpora-se neste estudo a questão 
literária do pacto entre os judeus e seu Deus, como elemento de determinação e aglutinação entre as 
diferentes manifestações de sobrevivência encontradas no significado de fidelidade, que se expressa 
simbolicamente a partir “pacto do deserto” – o vazio sobre o qual se inscreveu a saga heróica da 
liberdade como princípio fundador. Os elementos míticos da epopeia do Êxodus, como premissa e 
promessa, amplia-se na voz do profeta. A história judaica é uma trágica narrativa de discriminações 
violentas processadas durante sua longeva trajetória conforme atestam as fontes históricas. Na maioria 
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dos casos, os judeus reagiram com passividade e resignação usando a imigração como fuga e solução 
para os seus problemas, porém não orientada para Sion, a terra prometida. Nesse texto, procura-se 
analisar os fatores que determinaram a mudança da anterior orientação imigratória e o papel do 
sionismo moderno como um messianismo laico e político em suas diversificadas vertentes. A pergunta 
que se apresenta é a seguinte: por que, exatamente no contexto secular europeu dos séculos XIX e XX, 
essa conexão originalmente religiosa se transformou numa pujante força de ação orientada para a 
terra de Israel cujas populações urbanizadas se filiaram nos países onde o processo da modernização 
do pensamento e os princípios da racionalidade científica tornaram- se tornou-se majoritária. 
Palavra-chave 1: messiânismo 
Palavra-chave 2: monoteísmo 
Palavra-chave 3: exílio 
Palavra-chave 4: diáspora

Gabriel Steinberg (USP) O declínio da comunidade judaica do Iraque no romance Rokemet 
Hachalomot miBagdad (A bordadeira dos sonhos de Bagdá), de Ezra Tsabani. 

No anoitecer do dia 01 de junho de 1941, teve início em Bagdá um pogrom que em muito se 
assemelhou ao que ocorrera três anos antes pelas ruas da Alemanha. Naquela noite, a turba incitada 
pelo regime pró-nazista de Rashid Ali e com o beneplácito de membros das forças de segurança, 
espalhou-se pela cidade batendo, destruindo, matando e saqueando a comunidade judaica. Era o início 
do Farhud, que se prolongou por três dias, e ao cabo dos quais 180 judeus tinham sido assassinados, 
e outros 50 mil tiveram suas casas e bens saqueados ou destruídos. Este acontecimento deixou a 
milenar comunidade judaica atônita, pois foi a primeira vez em centenas de anos que ocorrera um 
ataque de tal magnitude, organizado contra o judaísmo iraquiano. As marcas deste ataque não se 
apagaram da memória, e as vítimas do mesmo perceberam que seu futuro no país não estava mais 
seguro. A partir deste acontecimento, teve início a fuga de muitos que começaram a sentir que o cerco 
contra a comunidade judaica começava a se fechar. Este panorama histórico serve como pano de 
fundo para o escritor Ezra Tsabani nascido em Israel, porém descendente de uma tradicional família 
de Bagdá, que em seu primeiro romance Rokemet Hachalomot miBagdad (A bordadeira dos sonhos 
de Bagdá), confronta o leitor com o drama histórico vivido pela comunidade judaica do país. Sua 
narrativa transcorre nas coloridas ruelas dos mercados de Bagdá, lugar onde vive Juliet, a protagonista 
do romance e primogênita da família Dashti que habita no antigo bairro judaico da cidade nos anos 
40 do século XX. Juliet, a jovem bordadeira, trabalha arduamente para poder sustentar os membros 
de sua família que vivem uma realidade de pobreza e opressão. Seus irmãos, Tsalach e Yechezkel, 
também crescem nas escuras ruelas da cidade, onde paira no ar um tenso clima de suspeita entre a 
minoria judaica inserida no seio da sociedade muçulmana maior. Os acontecimentos desencadeados 
pelo Farhud, abriram feridas impossíveis de serem esquecidas ou curadas e incentivaram os judeus 
a abandonar o Iraque rumo ao estado judaico que estava sendo então almejado. Tsalach, irmão de 
Juliet, alista-se ao movimento sionista Hechalutz que começara a atuar de forma clandestina no país, e 
consegue após muitas peripécias, rumar com sua família para Eretz Israel. O romance de Ezra Tsabani 
confronta o leitor com o declínio e extinção da rica e mais antiga comunidade judaica da diáspora, e 
com ela para o fim de 2500 anos de presença judaica no Iraque. 
Palavra-chave 1: Judeus 
Palavra-chave 2: Iraque 
Palavra-chave 3: Pogrom 
Palavra-chave 4: Romance

María del Pilar Roca Escalante (UFPA) Os fundadores da revista Contorno (1953-1959) ou 
quando o judaico é uma intertextualidade vital. 

Trataremos aqui de um exemplo de realização intertextual do judaico a partir da compreensão do 
judaico como uma escolha subjetiva que se alimenta das tradições judaicas embora se desenvolva de 
maneira autônoma da estruturação religiosa que se identifica como judaísmo. Partindo da afirmação 
do historiador Gershom Sholem de que a revelação e a tradição são categorias do pensamento religioso 
judaico desenvolveremos aqui algumas considerações sobre o judaísmo como uma identidade dada 
versus o judaico como uma identidade não necessária nem contingente que se revela no devir da 
história e que se realiza só a partir da escolha dos seus agentes. O exemplo de que trataremos aqui 
se centra na intertextualidade dos irmãos Ismael e David Viñas quem em 1953 publicam o primeiro 
número da revista literária Contorno que se transforma em referência para a geração que durante os 
anos subsequentes irá ocupar os centros do pensamento argentino. Para figuras como Beatriz Sarlo, 
Ricardo Piglia, Josefina Ludmer, Teresa Gramuglio o Jorge Lafforgue, a revista é seu mito fundador. 
O nome dado é uma clara referência a seus limites imediatos e a adoção de uma atitude proativa 
perante a realidade sociopolítica que envolve o país durante o primeiro peronismo (1946-1955). Os 
Viñas são filhos de um casamento misto entre um pequeno burguês com conexões políticas durante 
os dois mandatos do radical Hipólito Yrigoyen (1916-1921 e 1928-1939) e uma judia russa que havia 
chegado à Argentina com cinco anos de idade e que ambos irmãos definem como a mais crioula – no 
sentido hispânico- do casal. No entanto, embora não identifiquem nenhum caráter especificamente 
judaico nela, ambos irmãos coincidem em considerá-la como sua referência ética mais forte, seja 
como limite intransponível que o pai não soube honrar, ou como uma meta existencial, como um norte 
orientador nas suas vidas pessoais, seja por fidelidade, no caso de Ismael, ou por impotência, no caso 
de David. Nos anos do primeiro terço do século na Argentina, quando a sua mãe falava de política, os 
homens paravam para escutá-la, inserindo-se com essa memória preservada pelos filhos na tradição 
que o judaísmo parece ter seguido mais fielmente, isto é, o judaico, a inquietação com o perfil de uma 
sociedade integrada. A assinação de papeis aos pais não foi imediato se não um processo que impregna 
a intertextualidade dos dois irmãos. Como pensadores de talante marxista, a opção pela política 
atravessa o cânon literário da época e derruba autoridade, oferecendo critérios sociopolíticos para a 
escolha e apreciação de uma nova expressão ética que neles tem origem na compreensão inconsciente, 
porém dinâmica, do judaico. A compreensão plena chegará, no entanto, após a vivência de outra marca 
judaica, o exílio, quando os dois irmãos se reúnem virtualmente e entrelaçam as suas textualidades 
para declarar as escolhas perante a opção do judaico. 
Palavra-chave 1: revista contorno 
Palavra-chave 2: Ismael Viñas 
Palavra-chave 3: David Viñas 
Palavra-chave 4: o judaico

Sofia Débora Levy (UNIRIO) As marcas do trauma no discurso de sobreviventes do Holocausto 

Considerando-se diferentes tempos de elaboração e enunciação, variáveis de pessoa para pessoa, 
temos dentre os sobreviventes do Holocausto aqueles que logo após a libertação tentaram relatar 
seus traumas e não encontraram interlocutores; os que se calaram e levaram anos até optar e 
conseguir narrar suas agruras; e ainda os que pereceram sem mais transmitir aquelas memórias. O 
comportamento destrutivo motivado por ideologias, raciocínios fechados, estigmas, ou quaisquer 
justificativas que se configurem como fatores motivacionais para execrar o outro é uma atitude de 
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violência psicológica que gera na vítima uma pergunta que sidera sem resposta completa: por quê? A 
busca de respostas a essa pergunta atravessa a tentativa de elaboração das vítimas de trauma ao longo 
de toda a sua vida. A falta de entendimento da violência psicológica e, em especial, ontológica - como 
se deu no caso dos judeus, marcados pelo nazi-fascismo para morrerem pela sua condição de ser, a 
partir de uma categorização identitária que lhes fora imposta - mantem por anos a fio a pergunta, 
levando a elaborações muitas vezes parciais, na tentativa de dar um sentido à arbitrariedade que lhes 
levou a testemunhar o que há de pior no ser humano. Assim é que a rememoração dos sobreviventes 
se pauta por uma temporalidade de elaboração tão mais reticente quanto mais violento tenha sido o 
impacto de suas vivências. As marcas traumáticas figuram nos discursos com hesitações e silêncios 
que se alternam com longas enunciações decorrentes de associações encadeadas de lembranças de 
fatos, sensações e sentimentos. Esse fluxo descontínuo ilustra a consciência afetada pelo impacto 
da violência que incidiu sobre o funcionamento dessa instância ôntica central na dinâmica psíquica, 
fundamental na coordenação e apercepção do processamento e da responsividade do sujeito frente 
a si, aos outros e ao mundo circundante. Ao entrevistarmos os sobreviventes, percebemos que há um 
tempo a ser respeitado para a reestruturação interna necessária para enunciação do discurso, cabendo 
ao interlocutor o cuidado para com esse ritmo e a percepção de aspectos peculiares da enunciação por 
parte dos sobreviventes – por exemplo, a predominância do caráter descritivo em vez do dialógico, 
que nos levou a indagar sobre os comprometimentos da capacidade reflexiva dos sujeitos durante e 
depois do trauma. Entendemos que os sobreviventes do Holocausto, submetidos a traumas sucessivos 
e sobrepostos, sofreram uma desestruturação psíquica a partir da qual efeitos como déficit na clareza 
de percepção, na articulação do pensamento e na capacidade de responsividade, entre outros, parecem 
ter contribuído para a dificuldade em conseguir acessar a sua própria capacidade aperceptiva no 
momento do trauma. Portanto, é por meio do reinvestimento nessa capacidade que conduzimos as 
investigações tendo suas histórias de vida como referência norteadora. 
Palavra-chave 1: narrativa 
Palavra-chave 2: trauma 
Palavra-chave 3: Holocausto

Debate

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [COORDENADOR: LEOPOLDO OSORIO CARVALHO DE OLIVEIRA] 

Leopoldo Osorio Carvalho de Oliveira (UFRJ) Das mídias sociais para as páginas impressas: os 
microcontos de Alex Epstein 

Nascido em 1971 na cidade russa de Leningrado, atual São Petersburgo, Alex Epstein imigrou para 
Israel no ano de 1980, aos nove anos de idade, estabelecendo-se com sua família na cidade de Lod. 
Epstein começou sua carreira literária em 1992, com o livro de poesias Escrevo Leningrado e Outros 
Poemas, e desde então já publicou novelas, romances, contos e crítica literária. O ano de 2012 foi 
um divisor de águas em sua carreira ao lançar via rede social Facebook o livro de microcontos 
Para a Próxima Mágica Vou Precisar de Asas. Originalmente, a obra contém 88 microcontos, que 
podem variar em extensão de 3 linhas a uma página inteira. Sua edição impressa conta com 111 
microcontos. Desde então, todos seus livros posteriores são primeiramente lançados em edição 
digital, podendo ou não serem lançados em forma impressa. Como teaser, o autor publica fotos 

de microcontos selecionados em seu perfil no Facebook e os leitores podem comprar os livros 
via internet em formato pdf e e-book. Epstein também comercializa microcontos escritos a mão, 
em papel especial, com desenhos nas margens e emoldurados em madeira, borrando assim as 
fronteiras entre literatura e artes visuais. A partir da análise destes microcontos, de seu suporte 
“material” e da forma como os mesmos são divulgados, esta comunicação pretende refletir sobre o 
impacto das novas tecnologias no fazer literário, na sua linguagem, na sua relação com as demais 
artes e, fundamentalmente, nos novos paradigmas que passam a reger a relação autor-obra-público 
leitor em um mundo tornado sem fronteiras pela disseminação das redes sociais. Tentar-se-á 
colateralmente refletir sobre os prováveis motivos que levam a que determinadas obras sejam 
lançadas também em formato impresso, além da inevitável necessidade, ou não, de sua tradução 
para leitores que não dominam o hebraico; uma vez que a comercialização de microcontos em 
formato de quadro permite ao público não-leitor de hebraico apenas usufruir da beleza do grafismo 
do alfabeto hebraico cursivo, das ilustrações que margeiam o texto e das texturas do papel e da 
madeira, tornando-os, assim, uma autêntica obra de arte visual, que em determinada medida 
dispensa a priori o seu entendimento linguístico. 
Palavra-chave 1: minimalismo  
Palavra-chave 2: Facebook 
Palavra-chave 3: microcontos

Saul Kirschbaum (USP) Os judeus e as palavras: um dueto

Os judeus e as palavras, obra a quatro mãos do celebrado romancista israelense Amós Oz e sua filha, 
a historiadora Fania Oz-Salzberger, publicada em 2012 nos Estados Unidos como Jews and Words, e 
lançada no Brasil em 2015 pela Companhia das Letras, em tradução de George Schlesinger, apresenta 
algumas características únicas, diferenciais, que chamam a atenção do leitor: a) não obstante o 
escritor ser um dos mais prolíficos autor de livros em hebraico, este livro foi escrito originalmente em 
inglês; b) à parte de sua ampla obra ficcional, Amós Oz já publicou cinco livros de ensaios – bem como 
inúmeros artigos isolados –, normalmente versando sobre a questão palestina, sobre as dificuldades 
de relacionamento entre judeus e árabes, os obstáculos à construção da paz, sobre os problemas entre 
diferentes grupos de judeus em Israel; este livro, que os autores denominam de “ensaio”, talvez seja 
melhor referido como obra de divulgação; c) se, de um lado, Amós já publicara cerca de trinta livros, 
Fania contava anteriormente com apenas duas obras autorais (desconsiderados os livros de que 
participou como organizadora) – Translating the Enlightenment, 1995, e Israelis in Berlin, 2001; d) por 
fim, como os próprios autores salientam, a experiência de co-autoria propiciou um relacionamento 
complexo, no qual se notam “resíduos de um diálogo”, mas também “conflito intergeracional, diferentes 
perspectivas de gênero, ou escaramuças sutis de ficção e não ficção”. O objetivo da comunicação é 
refletir sobre Os judeus e as palavras enfatizando as questões suscitadas pela co-autoria, que pode 
ser vista, em termos musicais, como um dueto, duas vozes que em geral soam em uníssono, bem 
harmonizadas, mas que às vezes se dissociam e em outras ocasiões convergem. Essas dissociações 
ou desafinações transparecem em trechos como “A web, como a historiadora entre nós insiste em 
tentar persuadir o romancista entre nós, ...” (p. 13), ou “Durante muito tempo, a historiadora entre nós 
pensou que o romancista entre nós tinha inventado o truque de mudança de texto, este minúsculo yod 
subversivo”. (p. 73). Nesta abordagem musical, pode-se pensar que os autores descrevem o povo judeu 
como uma espécie de orquestra, com diferentes vozes, diferentes timbres, diferentes afinações, e que 
não conta com um maestro. Também merecerá nossa atenção o peso relativo da contribuição de cada 
um dos co-autores: levando adiante a metáfora musical, a complexidade da partitura de cada uma das 
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vozes e a eventualidade de uma voz abafar a outra. Na simultaneidade de diversos pares, pai-e-filha, 
escritor-e-historiadora, e também, por que não?, homem-e-mulher, que importância cada uma dessas 
relações adquire face às outras. 
Palavra-chave 1: Amós Oz 
Palavra-chave 2: Fania Oz-Salzberger 
Palavra-chave 3: povo judeu 
Palavra-chave 4: judaísmo

Claudia Maia (CEFET/MG) De átomos e memórias: o sistema periódico, de Primo Levi

O trabalho pretende investigar como se opera a relação entre ciência e literatura em O sistema 
periódico, do escritor e químico italiano Primo Levi. O livro foi publicado em 1975, possuiu 21 capítulos 
e cada um deles é intitulado com o nome de um elemento da Tabela Periódica de Mendeleev. Além 
de ser um apanhado de elementos químicos, apresenta-se, também, como uma coleção de relatos da 
vida do escritor, alguns de caráter mais ensaístico, outros de caráter mais narrativo e memorialístico. 
A experiência como químico e o conhecimento da ciência perpassam todo o livro, que se vale do 
modelo da enciclopédia para explorar as memórias fragmentárias de Levi: a infância, a formação 
como químico, as amizades, o crescimento do movimento fascista, a vida na clandestinidade, a prisão 
em Auschwitz, o regresso à Itália, a volta aos laboratórios. Diferentemente da aspiração que moveu 
muitos dos enciclopedistas, o narrador de Levi não pretende alcançar a totalidade; o gênero verbete, 
tão explorado na obra, não faz mais que confirmar o caráter lacunar e residual das lembranças do 
escritor. O gênero científico escolhido por Levi é também um sistema e se aproxima de outros modelos 
de classificação, como a enciclopédia, a coleção, o dicionário, o inventário, a lista, na medida em que 
ordena informações e unifica conhecimentos. Essa ordenação, contudo, está longe de ser encerrada 
num modelo completo e suficiente, em qualquer desses sistemas. É por isso que tais modelos servem 
muito bem à literatura, que não aspira à totalidade e, em muitos casos, busca desconstruir os modelos 
científicos do conhecimento. Ao escolher o verbete como estrutura de sua narrativa, Levi acaba por 
assumir o status fragmentário das memórias que deseja contar, corroborando a argumentação de Italo 
Calvino sobre a obstinação enciclopédica, que “corresponde à necessidade de manter juntas, em um 
equilíbrio continuamente posto em dúvida, as aquisições heterogêneas e centrífugas que constituem 
o tesouro da nossa duvidosa sabedoria” (2009). A química, para Levi, vai além do exercício de um 
ofício; ela se mostra intrínseca ao homem que precisou enfrentar os horrores da guerra e escrever suas 
memórias. Em O sistema periodico, Levi propõe uma fricção entre dois saberes, a química e a literatura, 
que, ao se apresentarem juntos, como em uma enciclopédia, mostram sua fragilidade enquanto saberes 
e ao mesmo tempo seu poder de transformação; são postos em dúvida, questionados em seu recôndito 
disciplinar para dar lugar à memória fragmentada de um sobrevivente de Auschwitz. 
Palavra-chave 1: Ciência 
Palavra-chave 2: Literatura 
Palavra-chave 3: Memória 
Palavra-chave 4: Primo Levi

Luis Krausz (USP) Alexandria e os paradoxos da contemporaneidade

Kaitz Alexandroni, romance de estréia do escritor israelense de origem egípcia Itzhak Gormezano-
Goren, foi publicado pela primeira vez em 1978. Ao contrário do que propunham os imperativos 
hegemônicos no cenário literário israelense à época, o romance se volta sobre o “mundo proibido” da 

diáspora, rememorando a atmosfera de sensualidade, hedonismo e cosmopolitismo da comunidade 
judaica de Alexandria, que desapareceu com a expulsão dos judeus egípcios perpetrada por Gamal 
Abdel Nasser a partir de 1956. Contrapondo-se aos propósitos de criação de uma nova identidade 
hebraico-israelense, que era, ainda, um dos objetivos do Estado de Israel à época, Gormezano-
Goren contempla a paradoxal identidade dos judeus egípcios de língua francesa que, não obstante 
os acontecimentos da II Guerra Mundial, se identificam inteiramente com a Europa - tanto em seus 
costumes quanto em suas ideias, e apresenta ao leitor modelos alternativos, onde a identidade é fluida 
e transitória, como convém à contemporaneidade. 
Palavra-chave 1: Literatura hebraica 
Palavra-chave 2: Exílio 
Palavra-chave 3: Egito 
Palavra-chave 4: Colonialismo

Debate 

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [COORDENADORA: CLÁUDIA ANDREA PRATA FERREIRA]

Cláudia Andrea Prata Ferreira (UFRJ) As ressonâncias bíblicas dos livros de Rute e Ester na 
reflexão sobre a condição feminina nos dias atuais

Os Livros de Rute e Ester fazem parte das Cinco Meguilot (“rolos”). Na Bíblia Hebraica estão reunidas 
no terceiro grupo designado por Ketuvim (“Escritos”) e pertencem ao ciclo de leitura sinagogal. O Livro 
de Rute data da época pós-exílica, mais provavelmente do período persa (séculos VI-V a.E.C.). A maioria 
dos estudiosos concorda que o redator é um deuteronomista. Os livros de Esdras e Neemias constituem 
as principais documentações bíblicas para o estudo do quadro histórico deste período: as reformas 
de Esdras (Esd 7,10; 7,12-22; 9,2; 10,15) e a crise agrária e as reformas de Neemias (Ne 5,1-5; 5,7-13; 
5,14-15). Outra documentação de suporte são os textos dos profetas Ageu e Zacarias. O Livro de Rute 
seria de certa forma uma resposta às reformas iniciadas por Esdras e Neemias e um convite ao leitor a 
uma análise mais crítica do panorama histórico, socioeconômico e religioso. O Livro de Rute reúne três 
elementos fundamentais sobre as questões sociais e uma tríplice categoria protegida por Deus: Rute 
é uma mulher e uma mulher estrangeira, pobre e viúva. O Livro de Ester é uma narrativa, em forma 
de novela, que aborda a vida judaica num período de dominação estrangeira, em especial quando os 
judeus vivem fora de Judá – ou seja, no exterior. A redação do texto hebraico data em torno de 350 
a.E.C., antes do Império Persa ter sido conquistado por Alexandre Magno (333 a.E.C.). A leitura do texto 
de Ester permite propor paralelos interessantes com o Livro do Êxodo. Pois, ambos tem como meta a 
luta pela verdade e justiça a fim de que o povo (judeu) possa sobreviver. Outro paralelismo perceptível 
é com a literatura sapiencial. No Livro de Provérbios é possível destacar o tema da humilhação do 
injusto e da exaltação do inocente. No mais, outras lições sapienciais como os conselhos voltados para 
a confiança, a solidariedade, a ação cautelosa, o discernimento prudente que cria estratégias possíveis 
e eficazes podem ser observadas. Em outra perspectiva, o ponto de ligação importante que faz de 
Ester um livro que preconiza o Eclesiástico, Daniel, Judite e Macabeus é o zelo pela identidade cultural 
e religiosa. As personagens Rute e Ester, como protagonistas dos livros que levam seus respectivos 
nomes, destacam a ação da mulher no resgate de sua dignidade e na participação das lutas libertárias 
do seu povo. O olhar mais detalhado sobre os dois livros despertam questões sobre o protagonismo 
feminino nas Cinco Meguilot. Este estudo examina as relações entre discurso e poder nos livros de Rute 
e Ester. De tal forma, procuramos evidenciar a realidade e o significado da experiência feminina e as 
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questões sociais que os livros bíblicos citados refletem. Tais questões são relevantes para compreender 
o papel da mulher na Bíblia e as ressonâncias para os leitores contemporâneos da Bíblia sobre as 
questões em torno da mulher. Permitem novas interrogações e descobertas e levantam questões sobre 
a posição da mulher na sociedade da época e nos dias atuais. 
Palavra-chave 1: Livro de Rute 
Palavra-chave 2: Livro de Ester 
Palavra-chave 3: Bíblia Hebraica 
Palavra-chave 4: Bíblia e Mulher

Manu Marcus Hubner (USP) Uma análise do número 120 na Bíblia Hebraica como medida de tempo 

Na Bíblia Hebraica, os números são frequentes, e possuem diversas funções e significados, muito além da 
sua utilização para a simples aritmética. Alguns números se destacam, seja pela sua frequência, seja pelo 
seu significado ou simbologia. O número cento e vinte é um deles. Além de suas qualidades matemáticas, 
das quais se destaca o seu grande número de divisores, o número cento e vinte possui qualidades 
simbólicas singulares, surgindo como uma referência numérica, tanto na Bíblia Hebraica como em 
outras literaturas antigas, em diversas áreas, como parâmetros da organização humana, para medidas ou 
contagens de tempo, espaço (áreas ou territórios), peso, pessoas ou animais. Esse número figura no Livro 
do Gênese como medida de tempo, no momento em que um limite de cento e vinte anos é decretado 
como expectativa máxima de vida do homem (Gn 6:3). Há um conto sumério extra-bíblico sobre Enlil e 
Namzitara, no qual a extensão máxima de uma vida humana é fixada, assim como na Bíblia Hebraica, em 
cento e vinte anos. Esse número também corresponde aos anos de vida do profeta Moisés (Dt 34:7). Além 
disso, o número cento e vinte está relacionado ao período de cento e vinte anos em que Noé construiu a 
arca para sobreviver ao dilúvio (Gn 6), aos cento e vinte dias em que Moisés esteve sobre o Monte Sinai 
em três períodos de quarenta dias cada (Ex 24:12-18, 32:15, 30-31, 34:4, 29), como também ao período 
de três gerações convencionais de quarenta anos cada, exemplificado pelo pacto de Deus com o povo 
de Israel: “...guardes todos os Seus estatutos e os Seus preceitos que eu te ordeno – tu, teu filho e o filho 
de teu filho...” (Dt 6:2). A Bíblia Hebraica pode, então, ser compreendida como um contrato entre Deus e 
o povo de Israel, com direitos, deveres, recompensas e punições. Portanto, o teor simbólico do número 
cento e vinte se relaciona com sua subdivisão em três ciclos de quarenta anos cada, representado por 
uma instituição muito importante do mundo antigo: o contrato, que é celebrado entre três gerações 
convencionais, para as quais a Bíblia Hebraica atribui a extensão convencional de quarenta anos. E 
três gerações de quarenta anos representam exatamente cento e vinte anos. Além disso, é costume 
utilizarmos no hebraico moderno a expressão “ ‘a? mê-’?h w?-‘e?-rîm ”, desejando a alguém que viva até 
os cento e vinte anos, o que demonstra que o hebraico moderno está calcado em tradições antigas. 
Palavra-chave 1: Bíblia Hebraica 
Palavra-chave 2: Cento e vinte 
Palavra-chave 3: Genesis 
Palavra-chave 4: Números

Karla Louise de Almeida Petel (USP) Formas de resistência: a dialética da fuga e da palavra na 
obra A mulher foge, de David Grossman 

O romance A mulher foge, do autor contemporâneo israelense David Grossman, publicado 
originalmente em 2006 e considerado pelos críticos literários o texto mais anti-guerra do país, 
narra a história de Orah e seu filho Ofer. Orah é uma mulher na faixa dos cinquenta anos de 

idade que, por temer receber uma má notícia sobre seu filho, alistado no exército de Israel, 
decide fugir em direção ao norte do país. Ela não viaja sozinha, mas com Avram, seu atual amigo, 
amor de juventude e, por acaso, pai de Ofer, a quem conta tudo sobre a vida do jovem, desde seu 
nascimento até o ingresso nas forças armadas. Enquanto Orah parte por tempo indeterminado 
com Avram, a narrativa da vida em família, juntamente com outro filho e marido, também é 
estratégia da qual ela se vale para insuflar cada vez mais fôlego a Ofer. Dessa forma, o próprio 
filho pode não estar presente, mas a palavra sobre ele é capaz de preencher sua ausência, fazendo 
com que de algum modo esteja a salvo. Na visão da mãe, narrar é um recurso de que dispõe 
para assegurar a sobrevivência do filho. O presente trabalho propõe, portanto, uma reflexão 
sobre a dialética da fuga e da palavra como formas de resistência adotadas pela personagem 
principal da narrativa de David Grossman. Através de um olhar hermenêutico, objetiva-se pensar 
o movimento de partida da mãe não como puro escapismo, no sentido de evitar o confronto 
com a realidade devastadora, mas como modo inequívoco de resistir. É ainda objeto de estudo 
desta pesquisa o papel da linguagem no romance, que através da palavra falada, também não se 
configura como mera substituição da presença física do filho, mas sim enquanto animus, ou seja, 
enquanto força geradora da vida que não há. A personagem Orah também será sensivelmente 
observada na análise, uma vez que se encontra na linha de frente do texto. Qual seu papel para 
o desenvolvimento da narrativa e qual a relevância dessa figura feminina serão algumas das 
perguntas norteadoras desta proposta. Sua condição dilacerante proporcionará uma reflexão 
acerca da dura realidade de viver em um país que protagoniza um intermitente estado de 
guerra. Não obstante, as relações que estabelece com outras personagens da obra também serão 
brevemente abordadas, pois constituem significativas representações das relações complexas 
que integram a sociedade israelense, no que tange a aspectos políticos e históricos. Por fim, a 
pesquisa também tecerá algumas considerações sobre a configuração do romance, seus elementos 
e principais características. 
Palavra-chave 1: Literatura israelense 
Palavra-chave 2: guerra 
Palavra-chave 3: formas de resistência 
Palavra-chave 4: David Grossman

Léia da Silva Gomes Torres (UNEMAT) Antes de nascer o mundo: Jerusalém e a gênese de 
Silvestre Vitalício

O presente artigo realiza uma análise comparativa entre a obra literária Antes de nascer o mundo e 
narrativas da Bíblia Sagrada. Na obra de Mia Couto temos diversas temáticas, o conflito psicológico 
das personagens margeia o real e o imaginário na construção do conflito existencial e na busca de uma 
identidade a ser revelada. O título da obra nos reporta ao cristianismo, à imagem secular de Jesus, ao 
lugar de reinvenção e interdição de Silvestre Vitalício, e nos remete ainda, à cidade de Jerusalém no 
Oriente Médio, palco das narrativas bíblicas. Jesusalém, a coutada onde as personagens de Mia Couto 
foram viver, representa o indizível, o mais íntimo dos sentimentos e a maior sensação de perda da 
humanidade. A perda da memória, da origem e da tradição. Em Antes de nascer o mundo a memória 
foi negada a princípio, mas reestabelecida na construção narrativa. A alegoria da Gênese da Bíblia 
Sagrada e as identidades constituídas instigaram esta vertente analítica com possibilidades ampliadas 
de análise e contemplação. O olhar desta pesquisa é voltado para o indivíduo que habita fronteiras, 
que desliza de uma a outra margem sem, contudo, se fixar em lugar nenhum, representando os entre-
mundos, a terceira margem, por meio das personagens de periferia apresentadas na obra coutiana. 
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Temos nessa perspectiva as personagens de Antes de nascer o mundo numa representação simbólica 
de personagens bíblicas. 
Palavra-chave 1: Mia Couto 
Palavra-chave 2: Jesusalém 
Palavra-chave 3: gênese 
Palavra-chave 4: Tradição e oralidade

Debate 

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [COORDENADOR: LINCOLN AMARAL]

Lincoln Amaral (USP) A ficção de Moacyr Scliar: entre o passado e o futuro 

Discutir como a dialética entre o passado e o futuro inscreve a narrativa alegórica de Moacyr Scliar, 
criando um presente em que as marcas do judaísmo diaspórico são relevantes. Pretendo investigar 
recursos estilísticos e temas eleitos pelo autor que potencializam esse olhar duplicado, tais como: a 
intertextualidade com a bíblia, a fábula, o messianismo, o mito, a errância e a circularidade. Os textos 
a serem analisados são: O ciclo das águas, Cenas da vida minúscula, Os voluntários e O exército de um 
homem só – textos esses que ficcionalizam fatos históricos lançando-os para o âmbito da ficção. 
Palavra-chave 1: Scliar 
Palavra-chave 2: Judaísmo 
Palavra-chave 3: Identidade 
Palavra-chave 4: Alteridade

Márcio Cesar Pereira dos Santos (UFMG Moacyr Scliar e o romance bíblico contemporâneo

Esta comunicação tem por objetivo avaliar a obra literária do escritor gaúcho Moacyr Scliar, sobretudo 
naquela que é, certamente, uma de suas facetas temáticas mais significativas de sua produção: a 
ficionalização do texto bíblico. Com efeito, o texto canônico sagrado irá permear seus trabalhos, 
protagonizando narrativas curtas, ensaios, crônicas e, significativamente, romances e novelas. Será 
demonstrado como a Bíblia ocuparia nessas narrativas um espaço privilegiado, inicialmente como 
“inspiração metafórica da realidade brasileira”, mas também será campo para um mergulho crítico 
no acesso à essa memória cultural, alegoria sobre a condição do homem contemporâneo e chave 
para a reflexão acerca do trabalho do escritor e da importância da escrita e do texto. Três romances, 
recriações de passagens bíblicas, publicados ao longo dos últimos anos da carreira do escritor gaúcho, 
são os objetos desta reflexão: A mulher que escreveu a Bíblia, publicado em 1999; Os vendilhões do 
templo, publicado em 2006; e Manual da paixão solitária, publicado em 2008. Nesses textos o extrato 
bíblico se transmutaria para além da citação ou alegoria, mas se perfaz como o próprio motivo do 
enredo como reescrita, como recriação, caminhando da periferia do espaço diegético para o centro 
configurando essa textualidade que podemos chamar de romance bíblico contemporâneo. 
Palavra-chave 1: Romance  
Palavra-chave 2: Bíblia 
Palavra-chave 3: Textualidade 
Palavra-chave 4: Moacyr Scliar

Leandro Henrique Aparecido Valentin (UNESP/IBILCE) A contistíca inicial de Samuel Rawet: uma 
leitura analítico-interpretativa dos contos “A nova sinagoga” e “A prece”

O presente trabalho apresenta uma leitura analítico-interpretativa dos contos “A nova sinagoga” e 
“A prece”, de Samuel Rawet. O conto “A nova sinagoga”, publicado em setembro de 1950 no boletim 
O Espelho, do Grêmio Cultural e Recreativo “Stefan Zweig”, permaneceu inédito em livro. “A prece” 
foi a primeira narrativa de Contos do imigrante (1956), livro de estreia de Rawet, a ser publicada em 
jornal, em 20 de janeiro de 1952 no Diário de Notícias, com posterior republicação em 3 de maio de 
1953 no Diário Carioca. Tendo em vista o objetivo da pesquisa em que este trabalho está inserido, que 
o é de compreender os procedimentos literários e os valores temático-formais da escrita de Samuel 
Rawet em sua produção inicial no gênero conto por meio de um estudo sistemático da sua produção 
contística inicial, aqui delimitada como o conjunto formado por Contos do imigrante e os seus demais 
contos publicados em jornais e revistas até o ano de 1956, a análise privilegia a comparação do 
tratamento conferido aos aspectos temático-formais dos contos selecionados, ambos marcados pela 
temática judaica, como amostra do aperfeiçoamento da técnica da narrativa rawetiana no início de sua 
carreira como escritor. “A nova sinagoga” vale-se do foco narrativo “Eu” como testemunha, algo raro na 
produção literária de Rawet, para narrar o conflito protagonizado por membros de uma comunidade 
judaica ante o projeto de uma nova sinagoga, cuja construção é inviabilizada e termina por dividir a 
comunidade. Nessa narrativa breve, o jovem Samuel Rawet tece uma crítica não ao judaísmo e aos seus 
valores fundamentais, mas, sim, à comunidade judaica, o que pode ser compreendido como prenúncio 
do posterior rompimento do escritor com ela. Em “A prece”, que problematiza a imigração, destaca-
se, entre outras coisas, a modificação da técnica narrativa de acordo com a situação dramática e com 
o ângulo de narração adotado, evitando, assim, uma representação pitoresca da protagonista no que 
diz respeito à representação de seu modo de falar, algo que é explorado dramaticamente no conto. 
Além disso, conclui-se que o princípio organizador do conto corresponde à denúncia da ideia de que 
o estereótipo de que o povo brasileiro é acolhedor, receptivo e tolerante com as diferenças (tolerância 
esta que advém da ideia de miscigenação racial e cultural brasileira), muito difundido no imaginário 
popular, dissimula, por vezes, o inverso: a falta de acolhimento, a intolerância e o preconceito para com 
a alteridade (Proc. FAPESP nº 2014/26128-6). 
Palavra-chave 1: Samuel Rawet 
Palavra-chave 2: Contos do imigrante 
Palavra-chave 3: A nova sinagoga 
Palavra-chave 4: A prece

Renata Cristine Gomes de Souza (UFF) A vítima da vítima: processos de subalternização no 
romance O diário da queda

No romance O diário da queda, de Michel Laub, a diferença cultural aparece como uma forma de 
trazer para a literatura uma voz aos que se encontram as margens. Por mais que esses romance traga 
um novo lugar de fala, ele mostra que quem ali se manisfesta faz parte de uma nova elite, que ainda 
oprime. Essas relações são dadas no ambiente escolar e são marcadas por determinismo social, que é 
preponderante na construção da identidade dos personagens. 
Palavra-chave 1: estrangeiro 
Palavra-chave 2: subalternização 
Palavra-chave 3: lugar de fala

Debate 
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [COORDENADOR: GERSON ROANI]

Gerson Roani (UFV) Uriel da Costa: uma personagem judaica no romance de Agustina 
Bessa-Luís

Esta comunicação focaliza a personagem histórica Uriel da Costa, judeu portuense, reinventada no 
romance Um Bicho da Terra (1984), de Agustina Bessa-Luís. Nessa obra, Uriel da Costa transfigura 
a situação existencial do sujeito marrano, cuja construção da identidade se processa na oscilação 
entre o cristianismo e o judaísmo. No caso da personagem, o marranismo suscitou uma postura 
de dúvida e de rejeição do corpus dogmático das duas religiões. Ao trocar Portugal pela Holanda, 
Uriel da Costa experimentou os modos de aceitação e/ou exclusão do estrangeiro, do estranho. 
Carregava uma história de vida dolorosa e desejava muito ser aceito pela comunidade dos judeus 
portugueses de Amsterdam. Todavia, foi recebido pelos seus conterrâneos como uma figura 
estranha, conflituosa e herética em relação à fé judaica. Exilado em Amsterdam, as dolorosas 
dúvidas de fé vivenciadas pelo refugiado português ocasionaram o seu rompimento definitivo, 
tanto com o cristianismo, quanto com o judaísmo. Tal ruptura manifesta a oposição da personagem 
a qualquer dogmatismo religioso, sublinhando a sua saga de estrangeiro, excomungado e de 
perseguido, tanto pelo segmento cristão, quanto pelo judaico. Com maestria, Agustina Bessa-
Luís revisita a figura de Uriel da Costa como um símbolo da luta pela liberdade de expressão e de 
pensamento em um tempo adverso. 
Palavra-chave 1: Uriel da Costa 
Palavra-chave 2: Agustina Bessa-Luís 
Palavra-chave 3: Judaísmo 
Palavra-chave 4: Exílio

Paullina Lígia Silva Carvalho (UEPB) Poesia e proscrição em Alejandra Pizarnik 

Alejandra Pizarnik (Buenos Aires, 1936-1972), poeta e crítica literária argentina, filha de 
imigrantes judeus de origem russa e eslovaca, constrói um universo poético marcado pelo signo 
da proscrição visto tanto nos temas que compõem sua obra - como, por exemplo, as ausências, os 
silêncios e as esperas - quanto nas impossibilidades de apropriação dos sentidos inviabilizados 
pelas limitações da própria língua natal. Entre os abismos da existência e a opacidade da linguagem, 
ergue-se a poesia pizarnikiana, tantas vezes, evidenciada pela crítica pelas suas tonalidades 
angustiada, obscura e maldita. Propomos, aqui, recuperarmos uma interlocução entre o lugar de 
desterro da poesia e certas práticas hermenêuticas judaicas em torno da palavra e do divino. Tendo 
em vista o modo como os signos da proscrição se inscrevem em toda poesia pizarnikiana seja nas 
formas como a linguagem poética rasura os seus referentes discursivos e recusa fixar significados, 
seja através das figurações que a poeta faz de si mesma e das suas relações afetivas, passamos a 
interrogar acerca da possibilidade de os signos poéticos semiotizarem os conflitos hermenêuticos 
próprios do povo judeu. Consideramos, então, que há diferentes formas de proscrição que 
envolvem as tragédias e as tradições (escrita e oral), historicamente, pertencentes ao judaísmo 
e, de diferentes formas, transpostas para o cenário temático e as economias estéticas da poesia 
pizarnikiana. Para o desenvolvimento das análises, propomos um itinerário de leitura de alguns 
poemas escritos entre 1956 e 1960, publicados postumamente, e cujo recorte pode nos oferecer 
uma visão da primeira fase da obra de Pizarnik, e, finalmente, uma análise mais acurada dos 
poemas que compõem o último livro publicado ainda em vida, El inferno musical (1971), de modo 

que possamos contrapor os dois movimentos estilísticos que perfazem a obra poética da autora 
argentina. Para debatermos as questões que se colocam em torno da poesia e do judaísmo, por um 
lado, no que diz respeito à tradição hermenêutica de origem judaica, propomos como referencial 
teórico um diálogo com o pensamento teológico de Friedman (1997) e do escritor Amós Oz (2015), 
tendo-os como fundamento para uma discussão acerca da figura de Deus e das relações que os 
judeus estabelecem com/na palavra, por outro lado, no âmbito da teoria e da crítica literária, 
compreendemos que as discussões propostas por Derrida (1995) acerca de uma problemática 
para interpretar o Nome a partir de uma visão da teologia apofática e de uma concepção de escrita 
enquanto rastros podem nos viabilizar uma abertura crítico-metodológica para enigmática e 
grandiosa obra poética de Alejandra Pizarnik. É diante das implicações dos vazios semânticos e 
do cenário de orfandades que figuram a linguagem poética pizarnikiana que desdobramos nossa 
discussão acerca de uma semiotização da condição de povo proscrito dos judeus nas escolhas 
temáticas e configurações estéticas da poesia. 
Palavra-chave 1: Poesia 
Palavra-chave 2: Judaísmo 
Palavra-chave 3: Linguagem 
Palavra-chave 4: Proscrição

Isadora Goldberg Sinay (USP) Identidade e conflito em Operação Shylock, de Philip Roth

Philip Roth é um escritor judeu-americano, neto de imigrantes, cuja literatura é bastante marcada 
pela sua experiência dupla: o mundo da escola de hebraico e das tradições dos avós, por um lado, 
e a educação pública e cultura popular americana de outro. Sendo assim, sua obra nasce de uma 
sensação de identidade dupla: o autor define-se a si mesmo como um judeu americano, um ser 
hifenizado cuja existência se localiza no potencial conflito entre suas identidades. Desde o início 
de sua carreira, com os contos de Adeus, Columbus, Roth explorou as diversas possibilidades de 
existência judaica e os conflitos entre elas. A assimilação e o conflito de lealdade possivelmente 
proposto pelo encontro das identidades judaica e nacional formam o tema central desses contos. 
Ao longo de sua carreira, as diversas facetas desses assuntos foram tratadas por ele, assim como 
sua evolução ao longo do tempo. Em um ensaio chamado Escrevendo Sobre Judeus, Roth coloca 
a exploração dos paradoxos e conflitos internos da vida judaica como um tema caro e essencial a 
sua literatura. As diversas possibilidades, muitas vezes irreconciliáveis, e os múltiplos caminhos 
tomados pelos judeus na contemporaneidade formam o tecido de seus romances. Para tratar 
desses rompimentos, conflitos e paradoxos da existência judaica, o autor utiliza em diversos de 
seus romances uma forma labiríntica, em que as identidades de autor e personagem se sobrepõem, 
borrando as fronteiras entre ficção e realidade. Com esse recurso, Roth alarga seus romances, 
tornando seus próprios dados biográficos e sua pessoa pública uma espécie de texto. Em Operação 
Shylock, Roth leva esse recurso ao extremo: o livro possui o subtítulo de “uma confissão” e o coloca 
em confronto com um duplo que anda por Jerusalém pregando a ideologia do “Diasporismo”, uma 
proposta para que os judeus deixem Israel e voltem aos países que deixara no Leste Europeu. 
A partir da premissa absurda e quase surreal, o escritor leva o olhar que sempre jogou sobre o 
judaísmo americano para um conflito novo: aquele entre o judaísmo israelense e o da Diáspora. 
Para tanto, Operação Shylock coloca em cena toda a história judaica: do Shylock de Shakespeare, 
ao conflito israelense-palestino, passando pelo Holocausto e, principalmente, as formas textuais 
através das quais os judeus representaram e foram representados. Philip Roth, além de seu duplo, 
encontra diversos outros avessos e possibilidades de si mesmo como o ex-colega palestino e o 
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escritor Aharon Appelfeld, personagem do romance. Durante esses encontros, e o conflito com seu 
duplo, sua identidade se esfacela para ser reconstruída, como um judeu contemporâneo, ciente 
e engajado em todos esses conflitos. Essa apresentação se propõe a fazer uma breve análise do 
romance, mapeando os diversos conflitos e possibilidades que ele apresenta e a maneira pela qual 
Philip Roth, através de sua abordagem fluída e pós-moderna da identidade, representa conflitos da 
vida judaica contemporânea. 
Palavra-chave 1: Philip Roth 
Palavra-chave 2: Literatura Americana 
Palavra-chave 3: Literatura Judaica 
Palavra-chave 4: Operação Shylock

Alcebíades Diniz Miguel (UNICAMP) Da intensidade do fogo (Persistências utópico-judaicas no 
surrealismo romeno) 

O surrealismo romeno representou, para a Romênia, uma nação complexa e carregada de contradições, 
um estranho Renascimento de certa visão de mundo pautada na percepção do exílio – quase que 
uma herança indireta do judaísmo. Especialmente nos grupos articulados por autores como Dolfi 
Trost e Gherasim Luca, esse Renascimento atingiu um patamar de negação de dogmas e subversão da 
legalidade cotidiana admirável. 
Palavra-chave 1: Surrealismo 
Palavra-chave 2: Romênia 
Palavra-chave 3: Vanguardas

Debate 

58
Textualidades Transamericanas E Transatlânticas

Coordenadoras: 
Elena Palmero González (UFRJ) 
Ana Cecilia Olmos (USP)

RESUMO: 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 ou continental, 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 ou 

continental de maneira linear e contínua? Como pensar as fronteiras, as fertilizações diaspóricas, 

as relações norte-sul, os diálogos ilhas-continente, os intercâmbios transatlânticos, os processos 

de negociação linguística, as poéticas produzidas na expansão dos limites da linguagem, do espaço, 

dos gêneros e dos suportes tradicionais da produção literária? Como pensar os diálogos entre 

culturas locais, entre as linguagens mediáticas, entre gêneros literários, entre formas discursivas, 

entre campos do conhecimento que hoje dinamizam a cultura latinoamericana? De que maneira a 

singularidade dessas manifestações literárias convocam a novas perspectivas críticas comparatistas? 

Que desafios assume a literatura contemporânea quando indaga uma memória histórica que se 

apresenta circunscrita à cultura local, porém não isenta de relações conflitantes ou não com o 

mundo? Qual o sentido de voltar a temas tradicionais da historiografia literária latino-americana 

(fundamentalmente dos séculos XIX e XX) que se fixaram sob um modelo de base linear sob outras 

perspectivas de análise? 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. 

Em outras palavras, buscamos estimular uma indagação sobre esses interstícios onde a literatura 

contemporânea parece ter encontrado um âmbito de exploração dinâmico e ilimitado que se abre 

ao risco do desconhecido, do impensado, do encontro não carente de antagonismo. 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). Nesse 

sentido, quando nos referimos a textualidades transamericanas e transatlânticas pensamos em 

múltiplas germinações da literatura latinoamericana contemporânea que vão além de qualquer 

codificação linguística, discursiva, geográfica ou disciplinar. 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 memória histórica; literatura e deslocamentos interamericanos e transatlânticos; releituras 

contemporâneas da historiografia literária latino-americana e temas comparados de historia e 

crítica da literatura latino-americana. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Latino-americana; Literatura Contemporânea; Textualidades 

transamericanas e transatlânticas; Novas perspectivas comparatistas.
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PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Anna More (UnB) O grau zero do Atlântico Sul ibérico: a escravidão como complexo transatlântico

Uma das dicotomias mais marcantes entre a história literária hispano-americana e a brasileira é o 
lugar que cada uma outorga ao período de conquista e colonização ibéricas. Enquanto um dos impulsos 
centrais das renovações do campo literário hispânico nos anos 90 foram os estudos coloniais sob os 
argumentos de Walter Mignolo, Rolena Adorno, José Rabasa e Antonio Cornejo Polar, dentre outros, 
a historiografia literária brasileira seguia muito próxima ao argumento de Antonio Candido de que a 
literatura brasileira começa com a independência. Esta diferença teve um impacto no campo: apesar de 
notáveis exceções, em geral os estudos sobre a colonização espanhola e portuguesa e os impérios ibéricos 
seguem desarticulados um do outro. Esta apresentação para o seminário “Literatura transamericana e 
transatlântica” propõe começar um diálogo mais inter-relacionado ao reconsiderar o lugar relativo das 
Américas no período de globalização imperial ibérica. Como muitos estudos recentes vêm argumentando, 
o foco colonial regional na América perde a vista sua relação às redes comerciais e imperiais que 
conectaram o globo. De forma paralela, vários teóricos e críticos dos estudos latino-americanos também 
vêm questionando o regionalismo como base do pensamento cultural e político. Alberto Moreiras, 
por exemplo, argumenta que a política da identidade, seja ela na forma do multiculturalismo, ou da 
descolonialidade, não somente não pode confrontar um mundo de interconexões globais no qual o 
estado-nação é apenas um fator, mas ironicamente acaba servindo às forças neoliberais que combatem 
o estado-nação como horizonte tradicional para a cultura e política. Quando Moreiras propõe o conceito 
de “infrapolítica” como nova base para pensar o político, também apela à criação de novas filosofias de 
história. Outros estudiosos também têm proposto repensar o regionalismo, desde o cosmopolitismo 
(Siskind) ao marxismo (Bosteels). Todos os casos questionam o regionalismo diferenciado, ou 
subalterno, como única base da política ao buscar estruturas transnacionais ou globais desde onde criar 
novas propostas políticas e culturais. Tomando em conta estas duas linhas novas dos estudos latino-
americanos culturais e teóricos, esta apresentação fará primeiro uma defesa do regionalismo como 
uma geopolítica articulada em termos do sistema-mundo. Ao invés de celebrar o transatlântico como 
um espaço cosmopolita que escapa do regionalismo, ou melhor, como um mero acúmulo de capital, a 
pesquisa investiga o mercado como mecanismo estruturante de intercâmbio desde o início dos impérios 
ibéricos. A base da reflexão será um diálogo entre o estudo fundacional de Luis Felipe de Alencastro, 
O Trato dos Viventes (2000) e textos ibéricos sobre África e a escravidão africana nos séculos XVI e 
XVII,principalmente De Instauranda Aethiopum Salute (1627) de Alonso de Sandoval e História das 
guerras angolanas (1680) de Antonio Oliveira de Cadornega. Seguindo o argumento de Alencastro, que 
mostra a impossibilidade de separar o Brasil colonial e imperial do sistema atlântico do Sul, esta pesquisa 
pensará a imbricação do atlântico sul na formação social transaltântica. O objetivo será propor uma nova 
base da política cultural frente ao mercado, não na resistência subalterna senão nos interstícios do ato de 
intercâmbio: na impossibilidade de completamente subsumir o valor relativo na equivalência. 
Palavra-chave 1:  transatlântica 
Palavra-chave 2: escravidão 
Palavra-chave 3: literatura colonial 
Palavra-chave 4: Angola

Denise Almeida Silva (URI) Quilombismo/Maroonage: revisões da escravidão e o ideal libertário 
na literatura negra contemporânea das Américas

Esta comunicação propõe o estudo de narrativas de resistência perpassadas por uma mística 
quilombola escritas, contemporaneamente, por escritores negros das Américas. Uma vez que a 
presença negra em solo americano remete ao sequestro transatlântico e à prática da escravidão em 
diferentes regiões de cada país e do continente americano, desafia e impossibilita uma narrativa una, 
nacional ou continental. A possibilidade analítica aqui proposta apoia-se, tampouco, em um critério 
historiográfico: propõe, antes, a recorrência de um tema na literatura negra contemporânea das 
Américas: o ideal de liberdade e dignidade, especialmente como contraposto à prática da escravidão, 
em seu viés histórico e em suas formas contemporâneas de despossessão econômica e injustiça social. 
Pensa-se, especialmente, a práxis de uma escrita de resistência, lugar transgressivo de manutencão 
e difusão da memória e identidade afrodescendente a partir do olhar do negro sobre a escravidão de 
direito (=histórica) e de fato (novas formas sociais e políticas da escravidão). Afinal, como Conceição 
Evaristo (2010) ressalta, a palavra poética é não apenas um modo de narração do mundo, mas a 
expressão de um desejo utópico de construir um outro mundo que revela o descontentamento com 
a rodem estabelecida. Nesse contexto, e especialmente para os povos colonizados, a arte torna-
se lugar de recriação e resistência, apresentando fatos e interpretações novas de uma história 
anteriormente apenas contada pela voz e pelo olhar do colonizador. Após definir, em seu sentido 
denotativo e conotativo os termos quilombismo e maroonage, a comunicação prossegue por analisar 
como o ideal quilombola se faz presente em textos de três escritoras contemporâneas: a brasileira 
Conceição Evaristo (Ponciá Vicêncio, 2003), a jamaicana Michelle Cliff (Abeng, 1984) e a americana 
Gayl Jones (Corregidora, 1975). Escritos com um intervalo de três décadas, os romances exemplificam 
a persistência com que a discussão do direito à liberdade, exponenciado em face da escravidão em suas 
diferentes formas, tem-se constituído em forma de exame e reavalização crítica da história negra na 
América e da contribuição dessa etnia para a formação cultural do continente.como tais narrativas são, 
fequentemente, informadas por resistência. 
Palavra-chave 1: quilombismo  
Palavra-chave 2: maroonage 
Palavra-chave 3: identidade 
Palavra-chave 4: liberdade

Giliard Ávila Barbosa (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto Federal Sul-rio-
grandense) Por uma poética feminina do deslocamento: aspectos das escritas interamericanas 
de Juana Rosa Pita e Marie-Célie Agnant

No contexto das literaturas da diáspora, as identidades impõem-se como processos de subjetivação 
que dialogam na e com a História oficial, inscrevendo histórias outras na constituição da cultura 
enquanto instituição. Se a pluralidade é uma característica inexorável dessas literaturas do trânsito, 
ela passa a se tornar ainda mais matizada quando nos colocamos frente à escrita de autoria 
feminina: situada em trânsito, a mulher autora reescreve o mundo a partir de paisagens autorais 
que subvertem os discursos canônicos, espaços esses em que a mulher se instaura como o Outro 
absoluto e da esfera do inessencial. Para além das representações, cabe à mulher em diáspora 
ordenar as tessituras de uma escrita que também se constitui como migrante, senhora de destinos 
tão multifacetados quanto as múltiplas identidades que carrega consigo. Essas tessituras se dão 
através de mitos que se recontam e paisagens que se modificam a partir da perspectiva feminina. É 
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pensando nessas questões que o presente trabalho vem analisar, sob uma perspectiva comparativa, 
as obras de Juana Rosa Pita e Marie-Célie Agnant. Escritoras da diáspora contemporânea, essas 
mulheres de origem cubana e haitiana, respectivamente, ultrapassam as fronteiras das línguas 
(espanhol e francês) para tecer uma identidade em construção, multifacetada, plural, mas 
comum: a das mulheres que se aventuram em mar de palavras para ocupar espaços classicamente 
masculinos e vencer os silenciamentos que a tradição lhes impôs. Utilizando-se dos estudos de 
Roland Barthes (1974), sobre o mito enquanto discurso caracterizado pelo esvaziamento, bem 
como das considerações de Collot (1989, 1995, 2013) acerca da paisagem autoral, este trabalho 
discute as ressignificações elaboradas pelas poéticas dessas duas autoras da diáspora caribenha. 
E, em se tratando de uma literatura marcada pelas ressignificações porque construída a partir 
de movimentos discursivos e físicos, migrações e deslocamentos, fez-se necessário, também, 
buscar auxílio em estudos contemporâneos sobre a diáspora e sobre a migrância, destacando-
se aqui a leitura das proposições de Simon Harel (2005) a respeito de escrita migrante, isto é, 
de uma tessitura verbal que carrega consigo marcas estruturais de um trânsito revelador: essas 
escritas poéticas cujas imagens desvelam, a cada palavra, um sujeito a tratar, pela memória, das 
feridas abertas e gritos silenciados que apenas a diáspora permitiu libertar. Para as análises, são 
estudadas duas obras pontuais das autoras citadas: Viajes de Penélope, de Juana Rosa Pita, publicado 
originalmente em 1980; e Balafres, de Marie-Célie Agnant, publicado em 1994. Em se considerando 
que ambas as autoras sejam protagonistas de diásporas interamericanas, pergunta-se: haverá 
uma poética comum a essas duas escritas, marcadas por expressivas singularidades e por escritas 
poéticas atômicas, de explosão dos silenciamentos e harmonização entre a dor que motiva o trânsito 
e o amor que impossibilita o abandono das raízes? 
Palavra-chave 1: Literatura latino-americana 
Palavra-chave 2: Literatura contemporânea 
Palavra-chave 3: Poesia de autoria feminina 
Palavra-chave 4: Poética da diáspora

Maria Bernadette Thereza Velloso Porto (UFF) Representações do realismo mágico em autores 
da diáspora haitiana no Québec: deslocamentos e reinvenções

Representações do realismo mágico em autores da diáspora haitiana no Quebec: deslocamentos e 
reinvenções Maria Bernadette Velloso Porto (UFF/CNPq) Centradas em duas figuras do imaginário 
haitiano, Bizango e Erzulie, ressignificadas no espaço urbano de Montreal, por Stanley Péan e Émile 
Ollivier, as reflexões a serem desenvolvidas pretendem contribuir para as indagações em torno 
da reinvenção do gênero policial no âmbito de produções literárias marcadas pela experiência 
da diáspora. Ilustrações maiores das vozes vindas de outro lugar, inscritas no interior do campo 
literário quebequense – definido, durante muito tempo, pela defesa da identidade nacional, 
do idioma materno e de uma “raça canadense francesa” – Péan e Ollivier, como outros autores 
da chamada literatura migrante do Quebec, para aí trouxeram a necessidade da relativização 
de certezas concernentes às noções de língua, identidade e território. Na passagem da ilha ao 
continente, do Terceiro Mundo ao Primeiro, mitos e imagens também migram, adquirindo novas 
leituras no seio de contextos em que se dão negociações culturais e linguísticas e a criação de 
poéticas iluminadas pela perspectiva do heterogêneo e da crioulização. Vista por Édouard Glissant 
como processo inacabado, a crioulização supõe contatos, trocas, tensões, fricções e o movimento do 
devir e da metamorfose. Na análise do romance Bizango (PÉAN, 2011) e da novela “Une nuit, un taxi” 
(OLLIVIER, 2001), será valorizada a categoria do monstro, considerada por Jeffrey Jerome Cohen 

como ser das margens do mundo, que se reveste dos poderes de atração e repulsa. Por questionar a 
ordem das dicotomias, os monstros “exigem um repensar da fronteira e da normalidade.”(COHEN, 
2000, p.31). “Nascido em encruzilhadas metafóricas” (COHEN, 2000, p.26) e culturais, o monstro se 
situa no intervalo, no entre-dois, nos deslocamentos de sentidos. Tal é o lugar ocupado pelo escritor 
exilado que, segundo Ollivier, deve aprender a “viver nas zonas francas das margens, das zonas 
limítrofes, pois esta figura está se tornando emblemática da condição humana e da modernidade.”. 
(OLLIVIER, 2001, p.38-39) A comunicação proposta permitirá também um estudo da representação 
da cidade cosmopolita de Montreal, espaço aberto aos trânsitos entre idiomas, memórias e culturas. 
Como pensa Pierre Nepveu, a cultura fortemente sincrética do Haiti trabalha o interior do lugar 
montrealense, tropicalizando-o, pluralizando-o com suas cores e signos.(NEPVEU, 1998, p.330) 
Como orientação metodológica, além dos autores citados neste resumo, serão de grande valia 
os estudos desenvolvidos por Edward Said, Stuart Hall, Régine Robin, Maximilien Laroche, Józef 
Kwaterko, Pierre Nepveu, Maleski-Breuille, Tomaz Tadeu da Silva, entre outros. 
Palavra-chave 1: diáspora haitiana 
Palavra-chave 2: gênero policial 
Palavra-chave 3: cidade 
Palavra-chave 4: imaginário

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Isabel Cristina Jasinski (UFPR) Américas transitivas e as redes do literário

A reflexão sobre a literatura não pode ignorar as redes do literário, formadas pelos autores, suas 
obras e seus meios de circulação, a internet, o periodismo, as editoras, viagens, feiras e prêmios, ao 
considerar a relação e a mobilidade de escritores na atualidade. Em parte, se vincula ao fenômeno 
da migração que coloca pessoas em comunidades onde várias línguas são faladas, como observa J. 
Hillis Miller (2012) ao pensar sobre os dilemas da globalização. Apesar de sua especificidade nesse 
caso, isso não é novo para os Estudos Literários, diversos escritores viveram fora de seus países de 
origem, é um dado histórico para a literatura moderna, como comprovou Claudio Guillén em “El 
sol de los desterrados” (1998). De outra perspectiva, essas experiências respondem às diferentes 
etapas da globalização, conforme Ottmar Ette, considerando o período atual como a quarta fase de 
um processo global acelerado, para refletir sobre a literatura como uma “poética do movimento” 
(2009). A dinâmica dessa experiência contemporânea é mais complexa, obedecendo a razões 
políticas, talvez, mas principalmente econômicas e culturais, que impulsionam seu nomadismo. Por 
intermédio da rede, eles saltam espaços e constroem relações, virtuais e físicas, envolvendo gesto 
e ação, linguagem, corpo e espaço. A expressão artística desses deslocamentos, então, se manifesta 
como hibridez de palavras, imagens e meios nas obras de escritores que publicam em “cartoneras” 
ou editoras independentes, escrevem em blogs, misturando texto, imagem e performance, vivem em 
fronteiras ou em pontes aéreas. Em decorrência disso, a literatura atual promove a disseminação de 
paradigmas de valor e julgamento em multiplicidades de referências, propondo uma nova política 
da sensibilidade, entende Jacques Rancière em A partilha do sensível: estética e política (2005). 
Nesse sentido, ela pode se constituir como expressão ficcional da significância, na perspectiva 
de Jean-Luc Nancy em Le sens du monde (1993), que se desenvolve em espaços descentralizados 
para muitos escritores latino-americanos. É o caso de Maria Alzira Brum, por exemplo, escritora 
brasileira que publica em espanhol e português, focando a ação social da sua arte em países 
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como o México e o Peru. Por outro lado, Rey Andújar, dominicano que vive nos Estados Unidos, 
explora a hibridez cultural do caribenho e do norte-americano, Douglas Diegues elabora a poiesis 
do portunhol selvagem na fronteira com o Paraguai, Dani Umpi mescla linguagens e meios entre 
o Uruguai e a Argentina. São alguns dos escritores que a comunicação propõe como leitura para 
discutir sobre a sua contemporaneidade e como as redes do literário constituem o ethos da sua 
poética descentralizada. 
Palavra-chave 1: Literaturas em trânsito 
Palavra-chave 2: Américas transitivas 
Palavra-chave 3: Literatura e mobilidade 
Palavra-chave 4: Redes do literário

Livia Santos De Souza (UFRJ) Diáspora e linguagem na obra de Junot Diaz: uma poética da 
extraterritorialidade

No ensaio escrito em 1969 que posteriormente daria nome ao conjunto maior de textos elaborados 
por Steiner nesse momento, Extraterritorial, o crítico franco-americano reflete sobre a condição 
de escritores “desabrigados” do ponto de vista da língua, autores que como o crítico em questão 
desenvolveram sua obra em idiomas diferentes dos aprendidos em seus países de origem. Junot 
Díaz, dominicano radicado nos Estados Unidos desde a infância é um exemplo de artista cuja obra 
desafia as noções tradicionais de classificação, criado no entre-lugar constantemente ocupado pelo 
sujeito diaspóricos, sua obra dialoga diretamente com essa experiência. Seus livros, o objeto de 
estudo do presente trabalho; o volume de contos Drown de 1996, o romance The brief wondrous 
life of Oscar Wao publicado em 2007 e seu título mais recente, This is how you lose her de 2012, são, 
portanto, poderosos exemplos da riqueza de narrativas elaboradas em contextos diaspóricos, uma 
vez que promovem o encontro de elementos provenientes das diversas tradições literárias a que se 
vinculam simultaneamente. No presente trabalho, pretende-se ler alguns aspectos da obra de Díaz 
à luz das reflexões de Steiner sobre a extraterritorialidade como poética de escritura e da releitura 
desse conceito levada à cabo por Gasparini (2010) em “a extraterritorialidade do pobre” de forma 
a caracterizar Díaz como escritor identificado com um espaço transamericano. Para tanto, serão 
analisados aspectos relativos à elaboração de sua língua literária, o repertório cultural que conforma 
seu universo ficcional e a inclusão de reflexões sobre a própria condição diaspórica nas narrativas. 
Seus textos são compostos em um inglês fortemente marcado pelo espanhol de origem, identificado 
com as noções de translingualism, abordada por Kellman (2000) e de poética translinguística, 
elaborada por Pratt (2004). Outro elemento fundamental nesse contexto é a diversidade de repertório 
acessada pelo escritor identificado com diásporas contemporâneas, seja nos contos ou no romance, 
o que se observa na composição dos textos é uma profusão de referências, que inclui de dados da 
história dominicana a citações de histórias em quadrinhos e livros de ficção científica. Unido a esse 
repertório transcultural constantemente acessado está a consciência de pertencimento a um contexto 
híbrido, elemento diversas vezes revisitado tanto em Drown, quanto em The brief wondrous life of Oscar 
Wao e This is how you lose her. Dessa forma, longe de esgotar o debate sobre a extraterritorialidade 
como poética na obra de Díaz, o presente trabalho pretende partir dos três eixos citados para explorar 
a transamericanidade do autor. 
Palavra-chave 1: Diáspora 
Palavra-chave 2: transamericanidade 
Palavra-chave 3: Literatura Latina nos EUA

Vanessa Massoni Da Rocha (UFF) Diálogos sobre diáspora haitiana e movimentos migratórios em 
obras de Simone Schwarz-Bart e Emile Ollivier

Esta comunicação pretende analisar a representação literária da diáspora haitiana e dos 
deslocamentos e movimentos migratórios na peça de teatro Ton beau capitaine (1987) da 
guadalupense Simone Schwarz-Bart e no romance Passages (1994), do haitiano Emile Ollivier. 
Ollivier experimentou a diáspora ao imigrar para o Canadá em 1965 onde conciliou a atividade 
literária com a carreira de professor da Faculdade das Ciências da Educação na Université de 
Montréal. Suas produções questionam e reinventam o conceito de lugar, de encarceramento 
identitário, de identidade na era da globalização e da experiência literária à luz dos processos 
migratórios. Schwarz-Bart, por sua vez, retornou a sua Guadalupe natal após período de estudos 
na França e no Senegal. Schwarz-Bart acolhe em suas obras o patrimônio cultural de Guadalupe 
sob a perspectiva das histórias das minorias, da população comum, do folclore, da oralidade, da 
paisagem, da música, da dança e da memória (pós)colonial. Ambos os escritores colocam em 
cena produções sensíveis às experiências transnacionais, aos intercâmbios interamericanos e aos 
trânsitos contemporâneos em um mundo de fronteiras cada vez mais transponíveis. Privilegiam 
igualmente as reinvenções identitárias, as identidades hifenizadas e plurais e as ressignificações da 
origem. Edouard Glissant reconhece que “podemos dizer que a errância e a deriva são o apetite do 
mundo” (1996:130), Schwarz-Bart preconiza que “a vida é um mar sem escalas, sem farol algum... 
e os homens são navios sem destino” (2003:254) e, por fim, Ollivier confessa que “a palavra lugar 
sempre me causou muito embaraço. Seu significado é fluido. Fluido porque faz referência sempre 
à noção de espaço, implicando uma descrição, um enraizamento, um peso” (2011:91). No que 
concerne às obras contempladas nesta comunicação, Ton beau capitaine se organiza em torno de 
uma tentativa de diálogo entre Wilnor Baptiste, trabalhador agrário haitiano que deixa o país natal 
para trabalhar nas plantações de cana de açúcar em Guadalupe e sua esposa que permaneceu na 
terra natal a espera de seu retorno. Ele enfrenta os desafios do oceano e emigra com o sonho de 
ter um dia o dinheiro necessário para construir uma varanda em casa e ter um rebanho de gado. O 
casal tenta manter uma frágil comunicação e os elos afetivos na distância através da troca de fitas 
cassetes. Em Passages, Ollivier intercala duas narrativas que convergem na parte final do romance. 
Na primeira, Amédée Losange decide fugir da miséria que o assolava em Port à l’Écu, capital do Haiti. 
Convencido de que “não é necessário morrer onde nascemos” (1991:24), Amédée e um grupo de 
mais de sessenta exilados se dedicam ao desafio de partir em um veleiro sem deixar de sonhar com 
o possível retorno. A intriga acompanha os desastres e as perdas do deslocamento até a frustrante 
chegada em Miami. Na outra narrativa, a canadense Leyda e a cubana Amparo conversam sobre 
Normand, um exilado haitiano e divagam sobre dificuldades e consequências dos deslocamentos no 
mundo contemporâneo. 
Palavrra-chave 1: Literatura latino-americana 
Palavra-chave 2: Diáspora haitiana 
Palavra-chave 3: Movimentos migratórios

Rafael Gutierrez Giraldo (UFRJ) Literaturas excêntricas, o escritor fora de lugar

Pensar no fenômeno do escritor fora de sua língua implica diversas questões: que lugar 
ocupam esses autores no território estrangeiro? De que maneira suas propostas poéticas e 
narrativas transgredem línguas e estilos? Como problematizam questões ligadas ao conceito 
de especificidade e pertencimento: pertencimento nacional, pertencimento a uma determinada 
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tradição literária? O objetivo da presente comunicação é analisar criticamente o fenômeno do 
escritor fora de sua língua e de conceitos teóricos vinculados com esta problemática como os do 
“fora”, “exílio”, “estrangeiro”, “pertencimento”. 
Palavra-chave 1: fora 
Palavra-chave 2: exílio 
Palavra-chave 3: estrangeiro 
Palavra-chave 4: pertencimento

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Dalva Desirée Climent (UFRJ) Fluxos diaspóricos, narrativa migrante e novas comunidades na 
Villa Miseria narrada de Cristian Alarcón

O processo de massificação e globalização permitiu o rompimento de fronteiras e a integração de diversos 
territórios e culturas. Os deslocamentos e os fluxos de todos os tipos vêm transformando as economias, 
as sociedades e as formas como as pessoas se organizam e vivem a cidade. Nos tempos atuais é preciso 
pensar os processos de desterritorialização e reterritorialização provocados no âmbito local fluxos pelos 
transnacionais, gerando um novo cenário especialmente nas periferias das grandes urbes. Historicamente 
um país de imigrantes, a Argentina não ficou alheia aos fluxos populacionais e nas ultimas duas décadas 
recebeu uma grande massa de imigrantes dos países vizinhos. Esse processo gerou identidades complexas, 
que entram em conflito com um relato nacional hegemônico fundamental para imaginar a nação. Com 
uma figuração do urbano que se apresenta como um híbrido de ficção e jornalismo, testemunho e 
etnografia, Cristian Alarcón, em Si me querés quereme transa, traz à cena literária a questão do incremento 
da imigração limítrofe na cidade de Buenos Aires e do acelerado processo de villerización/favelização 
na virada do século XX para o XXI. O lócus da narrativa é a Villa del Señor, uma favela na qual convivem 
sujeitos oriundos de distintos países e marcados por uma multiplicidade de deslocamentos. Num território 
ficcional bastante poroso, onde diversas etnias e grupos culturais convivem, os conflitos associados aos 
movimentos desses novos imigrantes da cidade de Buenos Aires e as relações estabelecidas entre esses 
sujeitos e o território aparecem marcadas por dois temas: o tráfico de drogas e a religiosidade. Contudo, 
mais que reduplicar os lugares comuns de um discurso midiático que passa a relacionar os “bolitas”, 
“perucas” e “paraguas” (meros supérfluos transformados em coisas) com o problema da segurança, 
Alarcón constrói uma narrativa na qual sobressaem momentos da vida cotidiana: os problemas, dramas 
e negociações desses migrantes que deixam seus países para ir viver em uma villa miseria portenha. 
Fazendo o caminho inverso e voltando ao espaço de origem desses personagens que em grande medida 
correspondem a figuras com as quais o autor conviveu, o narrador lança luz sobre as práticas culturais 
de diversos grupos migratórios, que habitam a favela narrada (uma favela que é também uma mescla 
ficcional de todas as favelas reais da cidade), possibilitando-nos analisar as estratégias desses atores 
como forma de afirmação e consolidação de suas culturas e como forma de utilização e apropriação do 
território que habitam. As trajetórias dos sujeitos representados na obra levantam a questão da formação 
de novas comunidades nas quais se observa um entendimento compartilhado por seus membros diferente 
daquele que marca a convivência no restante da cidade formal. A formação da identidade comunitária está 
fortemente relacionada ao que Arjun Appadurai chamou de “mundos imaginados”, nos quais adquire um 
papel fundamental e um poder singular na vida social dos indivíduos a circulação de relatos, de canções, 

mitos e programas televisivos gravados na grade de canais de outros países. O trabalho da imaginação e 
das representações coletivas nestas periferias transcende a as fronteiras do território e observa-se que 
nas últimas décadas com o impacto das novas tecnologias, a imaginação passou a ser um fator social e 
comunitário. Tendo como base a pluralidade dos mundos imaginados, as comunidades demonstram 
assim a capacidade de armar o relato de suas vidas recorrendo a diversos acervos, fazendo com que estes 
dêem sentido a uma trama de trajetórias cotidianas. Tais práticas e expressões são bases de um complexo 
diálogo entre imaginação e ritual que são utilizados dentro dos trabalhos coletivos dos grupos sociais 
como forma de disseminação e reorganização dos relatos nessas novas comunidades. Para a análise 
dessas questões recorremos às noções de “comunidade” e “supérflueos”, propostas por Zygmunt Bauman, 
e de “comunidade imaginada” (Benedict Anderson) e de “imaginação” como “fato social coletivo” (Arjun 
Appadurai). Para problematizar o papel do território nesse contexto faremos uso dos estudos de Rogério 
Haesbaert. E para pensar as questões e conflitos que envolvem a “imigración cercana” recorreremos a 
Alejandro Grimson e Elisabeth Jellín. 
Palavra-chave 1: Comunidade 
Palavra-chave 2: Território 
Palavra-chave 3: Imigração 
Palavra-chave 4: Villa Miséria

Fabrizio Rusconi (UFRJ) Deslocamentos territoriais e hibridações culturais em La Cognizione del 
Dolore, de Carlo Emilio Gadda

No romance La cognizione del dolore (1938-1941) de Carlo Emilio Gadda (1893-1973), dois sistemas 
culturais e linguísticos parecem coexistir: um contexto regional italiano, a Brianza, e outro estrangeiro, 
latino-americano. Os fatos narrados se passam em um estado imaginário da América do Sul, que no 
romance assume formas e nomes de fantasia, por trás das quais podem ser lidas, no entanto, memórias 
e impressões de uma estadia na Argentina realizada pelo escritor engenheiro na década de 1920. Os 
efeitos que o texto provoca a partir desse ponto de vista estranho são consideráveis. Gadda subverte a 
perspectiva recorrente na literatura de viagem e de migração: “ao invés de falar da sua experiência e 
da própria cultura de um ponto de vista esterno, projeta externamente a matéria da narração e coloca 
o ponto de vista do narrador em seu lugar de origem” (DI RUZZA). Ademais, o contínuo emprego 
de uma língua, cujo nome é imaginário (o Maradagalese, a língua falada no Maradagàl, na verdade o 
Castelhano), parece responder a uma vontade deformante e, por consequência, paródica. Esse idioma 
funciona no texto como uma língua inexistente, continuamente “traduzida”, objeto de inúmeras 
glosas linguísticas colocadas em notas de rodapé ou comentadas pelo narrador heterodiegético. Em 
conclusão, La cognizione del dolore parece fornecer um aspecto ficcional que problematiza a existência 
de uma articulação linear e contínua entre literatura, língua e território (BOURRIAUD). 
Palavra-chave 1: La cognizione del dolore 
Palavra-chave 2: Deslocamentos 
Palavra-chave 3: Carlo Emilio Gadda 
Palavra-chave 4: hibridações culturais

Manuela Fantinato (PUC-Rio) Entre-lugar: os Brasis de Vilém Flusser e Elisabeth Bishop

Em seu livro sobre escritores de fala alemã no Brasil durante a época do nazismo, Izabela Maria 
Furtado Kestler levanta a ousada afirmação de que em nenhum outro país escritores exilados se 
ocuparam com tanta frequência do país que os abrigou. A afirmação é ousada em uma realidade 
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em que a literatura foi um dos principais instrumentos de fixação de uma identidade dita nacional, 
em uma relação paradoxal de doação e rejeição a elementos estrangeiros. Em que medida obras e 
impressões de estrangeiros que, sobretudo no século XX, atuaram e produziram no e sobre o Brasil 
nos permitem formar e desestruturar nossas próprias noções sobre a cultura nacional? Este trabalho 
pretende refletir sobre essas questões a partir da obra de dois contemporâneos no Brasil: Vilém 
Flusser e Elisabeth Bishop. Flusser e Bishop tiveram suas vidas profunda e contraditoriamente 
marcadas pelo período que passaram no Brasil, embora nada possa aproximar suas experiências. 
No que toca à escrita, percorrem caminhos opostos, no entanto, igualmente pautados pela liberdade. 
Flusser empreende aprendizado obstinado da língua, que lhe abre a inspiração para um tipo particular 
de escrita, a ensaística, baseada em autotraduções constantes; Bishop mostra total desinteresse ao 
português, que nunca aprende, mas do qual não consegue se furtar, seja pelo uso de diversas palavras 
em seus poemas, seja porque empreende diversas tentativas de traduções de escritos brasileiros 
para o inglês. Bishop toma a natureza brasileira como musa para sua poesia e mantém intensa 
correspondência na qual registra opiniões e impressões que pouco ousava abrir publicamente, 
mas nos 16 anos que aqui passa, parece estar no Brasil como em qualquer outro lugar. Socialmente 
perfeitamente inserida na elite carioca, permanece deslocada e distante. Estranhamente é fora do 
Brasil que se volta a ele e termina em qualquer lugar como se aqui estivesse. Flusser se engaja a tal 
ponto na cultura brasileira que se torna professor influente de toda uma geração de jovens, coeditor 
da Revista Brasileira de Filosofia e colunista de um dos principais jornais do país. Quando sai do país, 
passa 20 anos em silêncio tentando processar a experiência brasileira que define sua vida, sobretudo 
no sentido da desilusão de engajar-se em um lugar. Ambas as experiências redefinem relações com 
o tempo, a memória e a subjetividade, além da mais evidente, com o espaço. Atravessam todas 
essas dimensões, atravessando culturas e criando um entre-lugar que parece nunca ser estável. Ao 
mesmo tempo, essas experiências criam lugares de mediação da cultura brasileira alhures. Lugares 
alternativos e pessoais, é verdade, mas que não devem ser ignorados como peças importantes de 
compreensão e interpretação dessa cultura formada por tantos elementos estrangeiros e paradoxais, 
sob a imagem imperativa dos braços abertos. 
Palavra-chave 1: Vilém Flusser 
Palavra-chave 2: Elisabeth Bishop 
Palavra-chave 3: escrita 
Palavra-chave 4: estrangeiro

Jorge Andrés Manzi Cembrano (USP) Construção e Neotradição nas Galáxias de Haroldo de Campos

Nesta comunicação apresentarei uma análise das Galáxias de Haroldo de Campos (escritas entre 
1963 e 1976, publicadas como obra em 1984), centrada na discussão de uma dialética renovada 
entre construção e tradição local, no marco do fim do projeto utópico da modernização brasileira. 
Nas 50 peças que compõem as Galáxias o narrador-poeta, pretendido herói de uma epopeia 
contemporânea, transita pelas mais variadas metrópoles e cidades do centro e da periferia (Nova 
York, Paris, Los Angeles, Washington D.C., Buenos Aires, México D.F., São Paulo, etc.), configurando 
uma grande Cosmópolis na qual se entrecruzam materiais sociais antagónicos, notas de viagem, 
registros fisiológicos e lirismo. Respeito ao tratamento formal deste material heterogêneo será 
preciso distinguir dois níveis de articulação: num nível estrutural mais profundo os materiais 
são organizados em base a técnicas construtivas (planejamento serial, montagem e composição 
aleatória); num segundo nível os materiais recebem uma segunda articulação por meio de uma 
escritura ou textualidade barroca centrada nas relações metonímicas do significante. No entanto, 

na Cosmópolis contemporânea de Haroldo de Campos o barroco latino-americano já não estabelece 
uma relação orgânica com os materiais da obra, cumprindo novas funções que devem ser avaliadas 
cuidadosamente. A brilhante escritura neobarroca do poeta organiza uma textualidade fluida e 
contínua capaz de atravessar as rupturas formais produzidas pelas técnicas construtivas, oferecendo 
adicionalmente coesão a um conjunto de materiais antagónicos e desorganizados. Nas Gálaxias 
há uma interação formal exitosa entre as técnicas construtivas mais avançadas e uma modalidade 
do discurso tradicional refuncionalizado, sem horizonte de superação ou síntese. Interpreto essa 
proposta formal de Haroldo de Campos no marco da virada da intelligentsia latino-americana desde 
o paradigma do subdesenvolvimento (no qual se inscrevia o movimento concreto) para a teoria da 
dependência. As Galáxias são uma original proposta estética nas coordenadas da dependência política 
e econômica, uma peculiar versão do cosmopolitismo latino-americano contemporâneo, baseado numa 
refuncionalização técnica das tradições locais. Assim, o objetivo principal desta comunicação consiste 
em avaliar cuidadosamente a potência estética e o conteúdo crítico da obra, no contexto dos processos 
históricos traumáticos da região durante o período. Nessa línea, será relevante analisar possíveis 
relações entre a proposta formal de Haroldo de Campos e o programa de “retradicionalização” que 
Habermas associou a posições neoconservadoras na década de 1970. Finalmente, no marco da 
discussão sugerida no Simpósio, respeito à atual crise do modelo local-tradicional para a crítica e a 
literatura da América Latina, esta análise formal das Galáxias pode contribuir para a identifcação de 
algumas dinâmicas e contradições chaves do cosmopolitsmo contemporâneo na periferia. 
Palavra-chave 1: Galáxias 
Palavra-chave 2: neobarroco 
Palavra-chave 3: Constructivismo 
Palavra-chave 4: Haroldo de Campos

 TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Rafaela Cassia Procknov (USP) Cenas do contemporâneo nas poéticas narrativas do brasileiro 
Bernardo Carvalho e do argentino Sergio Chejfec

Na condição de pesquisadores de literatura do presente milênio, movemo-nos por um solo avesso 
às fórmulas totalizantes e que abre caminho ao pensamento heteróclito. Tempo em que as rápidas 
transformações sociais, econômicas e culturais desafiam as matrizes binárias de acesso ao mundo 
e nos convidam a redefinir nossa prática, tornando-a, na medida do possível, uma abordagem 
multifocal. Para prosseguirmos, dessa maneira, nessa direção é fundamental resistirmos, por 
exemplo, ao que se essencializou na crítica como o modo de se pensar o latino-americano (a idéia de 
formação ancorada, por sua vez, no discurso do nacional). Partindo-se, então, da premissa de que a 
nossa época reorganizou, sobretudo através das várias metamorfoses do capital, as relações entre o 
nacional e o global; entre o público e o privado; entre o particular e o universal, parece-nos pertinente 
indagar o lugar da chamada produção simbólica nessa realocação de paradigmas. Nessa alçada, se 
a literatura no auge da modernidade foi uma das expressões dessas dicotomias, na cena do agora 
as tem problematizado, erguendo uma reconfiguração do espaço literário. Diante do exposto, nesta 
comunicação, propomos uma reflexão acerca das políticas de escritura que a literatura contemporânea 
tem se valido para elaborar as recomposições socioculturais do tempo (a nova indústria da informação; 
as mudanças da noção de cidadania; de identidade; de nação, etc.). Para tanto, analisaremos as obras 
Reprodução (2013), de Bernardo Carvalho e Los incompletos (2004), de Sergio Chejfec. Aquela nos 



XV encontro abralic Guia de Programação
109710

96
permite, ao considerarmos a estrutura do texto um depoimento monolítico que traz à baila a fala 
praticamente ininterrupta de um internauta voraz, interrogar como a cultura da internet tem moldado, 
aparentemente, uma subjetividade outra. Dessa maneira, como se daria hoje a relação entre sujeito 
e conhecimento?Quais os limites entre a opinião e o saber?A internet remodelou as relações espaço-
temporais? A enunciação hiperbólica do personagem possibilita-nos, assim, tais elucubrações que, em 
síntese, colocariam em evidência os processos de subjetivação/sociabilidade suscitados pelas redes/
series/fragmentações da era digital. Por outro lado, esta, ao trazer uma narrativa que põe em cena um 
sujeito em trânsito, ou seja, um personagem nomeado como argentino, mas incapaz de reconhecer-se 
como um ser territorial, coloca-nos a pergunta acerca de como se perfila uma identidade não associada 
a um território nacional. Assim sendo, quais os sentidos que mobilizam a noção de um sujeito planetário 
que se constitui no fora de lugar/ no fora de pertencimento? Buscaremos, ao analisar as referidas obras, 
realizar uma leitura mais aberta a perguntas do que a respostas, conformadoras e unívocas. 
Palavra-chave 1: Bernardo Carvalho 
Palavra-chave 2: era digital 
Palavra-chave 3: reconfigurações socioculturais 
Palavra-chave 4: Sergio Chejfec

Livia Fernanda De Paula Grotto (USP) Juan Villoro: un itinerario en la traducción

Para Villoro, las biografías, comprendidas como relatos literarios – y, por lo tanto, dotadas de artificios 
– son, aun así, capaces de alcanzar parcelas de la verdad, de la realidad o de la obra del individuo 
biografiado. A estos atisbos – que entran en su obra no como género literario circunscrito, sino como 
“espacios biográficos” (ARFUCH, 2002) o “biografemas” (BARTHES, 1971)–, Villoro los llama “efectos 
personales”. Esta expresión es explotada en el prólogo de su libro homónimo y resume lo que sería de 
orden personal sin ser esencia, lo que definiría el carácter con más nitidez que la introspección. Los 
detalles pueden decir lo que es indispensable sobre un individuo, de ahí el esfuerzo por cohesionar 
fragmentos de material biográfico con la obra de los escritores que son tema de sus ensayos. No 
obstante, cuando en sus propios ensayos “razona las pasiones” de otros, Villoro también “delata” 
su “temperamento”: “Los ensayos literarios se ocupan de voces ajenas, delegan las emociones y 
los méritos en el trabajo de los otros; sin embargo, incluso los más renuentes a adoptar el tono 
autobiográfico delatan un temperamento. Como los efectos personales, entregan el retrato íntimo y 
accidental de sus autores” (Villoro, 2001, 8). Partiendo de esa escritura sembrada de biografías y, por 
ende, de efectos personales del autor, la ponencia se detiene en la reflexión sobre la traducción literaria 
desarrollada fundamentalmente en dos de sus ensayos: “El traductor”, incluido en Efectos personales 
en el año 2000 y “Te doy mi palabra: un itinerario en la traducción”, originalmente una conferencia 
del 2012 cuyas diferentes versiones escritas se publicaron en las revistas Verbum et Lingua (2013), 
Revista Crítica (2013) y Casa de las Américas (2014). Como veremos, al reflexionar sobre la 
traducción, el autor es llevado, una y otra vez, a reelaborar el relato fragmentario de su infancia. Las 
transformaciones e incrementos conforman una búsqueda de sus efectos personales y representan, 
a la vez, su formación como escritor de ficción y traductor. Sin embargo, y por el hecho de que las 
autofiguraciones se dan por medio de la confrontación con el otro y con el lenguaje, el itinerario 
trazado sugiere un proceso que no llega jamás a término. 
Palavra-chave 1: traducción literaria 
Palavra-chave 2: ensayo 
Palavra-chave 3: alteridad 
Palavra-chave 4: Jorge Luis Borges

Ricardo Luiz De Souza (IFRR) Negra palmera, poesía, tambor y mar: construções identitárias e 
culturais na poética de Mary Grueso Romero

Mary Grueso Romero é considerada na atualidade uma das vozes mais destacadas da literatura afro-
colombiana. Com seu trabalho poético, ela procura mostrar ao seu público leitor as reivindicações e 
anseios dos sujeitos afrodescendentes da sua região. O objetivo deste trabalho é inspirar discussões sobre a 
participação do sujeito afro-colombiano na literatura, analisar os elementos da sua identidade e promover 
uma reflexão mais ampla sobre estes agentes culturais. Para nortear minhas discussões, esta pesquisa se 
apoia em leituras críticas de teóricos no âmbito da literatura e estudos culturais, levados a cabo por autores 
como Elisabeth Sosa (2009), García Canclini (2013), Homi Bhabha (1998), Silviano Santiago (2000), Stuart 
Hall (2014), entre outros. Faço uso aqui de conceitos de alteridade, hibridismo, o local da cultura, o entre-
lugar e identidades culturais da pós-modernidade, visões teóricas significativas da contemporaneidade que 
pontuarão estas discussões. No tocante ao corpus selecionado, recorro a diferentes poemas da escritora 
para tecer as análises , formular interpretações sobre as relações da poeta, seus elementos culturais, os 
hibridismos existentes no seu poemário e a sua construção de sentidos e significados. 
Palavra-chave 1: Mary Grueso Romero 
Palavra-chave 2: Literatura Afro-Colombiana 
Palavra-chave 3: Identidade

Giovanni Codeça Da Silva (UFRJ) Rio de Janeiro – praça de diversas leituras cânone literário no 
jornal O Paiz (1884/1889)

A modernidade propiciou uma maior circularidade das produções literárias no século XIX. O Rio de Janeiro, 
capital do Império Português e Brasileiro, se constituiu enquanto praça de diversas leituras concatenando 
leituras portuguesas, inglesas, francesas, alemãs e italianas. Embora a capital do Império fosse massivamente 
constituída por analfabetos, ao analisarmos as páginas do jornal O Paiz no período de 1884/1889, 
percebemos a circularidade de idéias e as possíveis apropriações de seus leitores. Assim as trocas culturais 
e as escolhas dos editores e proprietários do jornal permitiram constituir um cânone literário. O corpus 
analisado se encontra disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Através da metodologia de 
análise de discursos, tributária de Mainguenau, compreendemos a formação de uma representação coletiva 
que se desdobra num ideal de civilização e nação dando origem a tradição brasileira de modernidade. As 
análises levaram as seguintes conclusões parciais: a circularidade de publicações das diversas literaturas 
permitiram a ampliação do conhecimento sobre essas tradições ressaltando as discussões sobre questões 
comuns como a existência de uma língua única, do uso da razão, a nação e a república. 
Palavra-chave 1: modernidade 
Palavra-chave 2: cânone 
Palavra-chave 3: literatura

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Ary Pimentel (UFRJ) Os “planetas sem boca” do funk carioca e da cumbia villera: Performance, 
circuito e indústria fonográfica como condições do discurso

A proposta deste trabalho é analisar, mediante o uso de um modelo comparatista, a possível 
correspondência entre dois fenômenos musicais cuja emergência apresenta coincidências em 



XV encontro abralic Guia de Programação
109910

98
relação aos aspectos sócio-culturais e às dimensiones temporais e territoriais. Com uma atenção 
especial às condições de produção, as quais quando variam operam também variações nos 
discursos, a pesquisa pretende ler o funk proibido carioca e a cumbia villera de Buenos Aires 
como máquinas de expressão dos subalternos, a fim de determinar de que modo os discursos 
produzidos no contexto das periferias atuam como dispositivos expressivos nas lutas pela 
representação travadas desde a marginação, a exclusão e a periferia. O estudo aqui proposto 
parte da compreensão da cultura como um campo de disputa entre distintas forças sociais. 
Estabelecemos, como recorte teórico, correlações entre algumas questões centrais dos estudos 
subalternos e o papel das representações postas em circulação nas letras desses dois subgêneros 
musicais para a construção de uma identidade grupal e/ou comunitária. Pensando que toda 
sociedade se constitui como resultado da imbricação de uma rede de práticas e interações entre 
grupos e atores sociais que definem os âmbitos cotidianos, propusemos com este trabalho uma 
aproximação à problemática identitária dos jovens habitantes dos “assentamentos irregulares” 
(favelas de Rio de Janeiro e villas miseria de Buenos Aires) através das letras do funk proibido 
carioca, expressão cultural também conhecida como “proibidão”, e das letras da cumbia villera. 
A partir da leitura de algumas letras de cada um desses subgêneros, buscaremos entender a 
experiência de um grupo social com base na relação que seus integrantes estabelecem com toda 
una série de práticas vinculadas ao mundo musical. Há questões geralmente preteridas que nos 
parecem fundamentais, como as condições objetivas de produção e circulação. Considerando 
o papel decisivo que o contexto possui, fica mais fácil entender como os MCs e artistas da 
cumbia villera criam suas letras e o lugar em que se movem estes atores. Contexto aqui faz 
referência ao conjunto de fatores ou circunstâncias que têm a ver diretamente com a produção 
destes subgêneros. E é isto que nos permite entender o fato a partir de suas condições de 
gestação. Apesar do vínculo entre a violência criminal e a incidência do delito nas letras dos 
dois subgêneros, é visível a diferença entre a cumbia vilera e o funk carioca, tal como este se 
apresentou após o ano 2000. Trata-se de experiências muito distintas no que se refere à forma de 
produção e inserção no mercado fonográfico, embora falem para públicos semelhantes e sejam 
ambas músicas de massas oriundas das periferias. Levando isso em consideração, buscaremos 
ler a realidade cultural dos espaços segregados das cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires 
através de fragmentos dispersos do repertório dessas dicções particulares das margens da cidade, 
seguindo a orientação de Roberto Damatta (1994), que destaca a possibilidade de ler o mundo 
social através das representações imaginárias massivas. 
Palavra-chave 1: cumbia villera 
Palavra-chave 2: funk proibido 
Palavra-chave 3: contexto  
Palavra-chave 4: performance

Adriana Kanzepolsky (USP) El agua de las voces: Postales negras de Jacqueline Goldberg

¿En qué medida una postal, ese rectángulo de bordes definidos, es una pequeña lápida, un pequeño 
recordatorio que llama a la palabra y a la memoria? ¿Puede concebirse una postal como “un tesoro o 
una tumba para la memoria”, tal como señala Didi Huberman al afirmar la inutilidad de oponer “los 
libros de imágenes y los libros a secas”? ¿Hacer hablar a una imagen, escuchar la huella que deja en 
la mirada y en la memoria de los otros es concebir la postal o la foto como un archivo incompleto, 
un archivo perforado, un resto donde la palabra poética se equilibra frágilmente? Son estas las 
preguntas que me interesa formular en mi lectura de Postales negras (2011) de la poeta venezolana 

Jacqueline Goldberg, un libro donde “el sitio desde el cual hablar” se construye en el cruce entre la 
imagen y la palabra, pero también en el cruce entre la palabra propia y la palabra del otro; palabras 
e imágenes que no sólo son evocadas, traídas al poema a través de las comillas o de la reproducción 
de la imagen que está en su origen sino que son lugares (“El lugar/preludio”, “El lugar del atisbo”, “El 
lugar del ajeno infortunio”, “El lugar del artilugio”, “El lugar donde hablo”, “Dos lugares extranjeros”, 
“El lugar primigenio”, “El lugar de las precariedades” ,“El lugar de la última dificultad”, tal el título 
de cada una de las nueve secciones) a los que los poemas vuelven para poner en escena su propia 
andadura, su propio hacerse, lugares de la memoria en los que el texto dice su propia novela, “la 
novela de la poesía” (Kamenszain). 
Palavra-chave 1: Jacqueline Goldberg 
Palavra-chave 2: imagen 
Palavra-chave 3: Postales negras 
Palavra-chave 4: voz

Silvia Cárcamo (UFRJ) Os arquivos da intimidade do exílio de espanhóis na América

As escritas da intimidade (memórias, diários íntimos, entrevistas) de escritores espanhóis 
exilados na América por causa da derrota republicana na Guerra Civil conformam um amplo, 
disperso e heterogêneo arquivo desprendido do território. Sua pesquisa lança luz sobre o cone 
de sombra em que permaneceu a produção desses escritores. Sem espaço na historiografia 
literária espanhola e igualmente insignificante na latino-americana, defendemos a necessidade 
de incursionar no estudo das relações, nos diálogos e nas diferenças existentes neste espaço de 
escritura. Propomos como central a noção de inter-arquivo (Daniel Link) para situar a literatura 
em que uma comunidade está construindo uma particular subjetividade em situação de exílio. 
Tomamos como corpus inicial os Diários de Rosa Chacel para aprofundar na representação de 
seu “exílio menor” (vivido na Argentina e no Brasil), contraposto ao modelo do exílio heroico de 
outros “transterrados” (José Gaos). A primeira pergunta, com Derrida, é pensar aonde começa o 
arquivo e como ele registra e produz. 
Palavra-chave 1: Relações transatlânticas 
Palavra-chave 2: comunidades literárias 
Palavra-chave 3: autobiografias 
Palavra-chave 4: diário de escritor

Idalia Morejon Arnaiz (USP) Un mundo de objetos para la poesía

En la literatura cubana que se escribe a partir de 1959, los objetos de la vida cotidiana cobran 
un nuevo valor de uso y también un nuevo valor simbólico. Los cambios radicales en el sistema 
socioeconómico habían distanciado a la sociedad cubana del mundo del consumo en toda su 
espectacularidad, sin embargo, no consiguieron deshacer los lazos nostálgicos con la economía 
capitalista. Si ya no es posible reponer los objetos, el vínculo con los mismos, en su proceso de 
desgaste, los transforma en fetiche, en archivo, en dispositivo de memoria. La idea de lo nuevo, 
no obstante, impregna a lo viejo, se sostiene en la tensión con los objetos heredados, reciclados, 
transformados en patrimonio familiar, institucional o colectivo. Lo nuevo, como ha postulado Boris 
Groys, trata de convivir con lo viejo en la misma medida en que trata de superarlo; la ropa, los 
muebles, los objetos descartables en el capitalismo, ganan su propia sobrevida en la precariedad 
material del socialismo. Así, dedicaremos este trabajo a comentar la percepción melancólica de la 
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memoria colectiva y personal que sostiene la poética de Reina María Rodríguez en El libro de las 
clientas (2005) y Variedades de Galiano (2008). 
Palavra-chave 1: Literatura cubana Século XXI 
Palavra-chave 2: Reina María Rodríguez 
Palavra-chave 3: Poesia e Memória 
Palavra-chave 4: Poética da Ruina

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6

Diogo De Hollanda Cavalcanti (UFRJ) Nação e memória na literatura latino-americana contemporânea

Esta comunicação reúne as primeiras constatações de um projeto de pós-doutorado sobre as 
representações da nação e da memória histórica na literatura latino-americana contemporânea. 
O corpus é inicialmente composto pelos romances El testigo (2004), do mexicano Juan Villoro, El 
material humano (2009), do guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, e La forma de las ruinas (2015), do 
colombiano Juan Gabriel Vásquez. A pesquisa busca verificar de que maneira as novas concepções 
de cultura nacional, identidade nacional e literatura nacional – vistas não mais como entidades 
coesas e atreladas às ideias de território e Estado-nação – aparecem nas três obras, marcadas 
pela desconstrução do imaginário nacional e o questionamento da memória histórica dos países 
de origem dos autores. Dialogando com o trabalho de Josefina Ludmer (“Tonos antinacionales en 
América Latina”, de 2010), identificamos nesses romances um gesto de profanação, no sentido 
dado por Giorgio Agamben em seu livro Profanações (2007), ou seja, o de restituir alguma coisa 
ao uso comum dos homens, retirando da esfera religiosa e sacra em que se achava confinada. 
Apropriando-nos desta definição, podemos entender a profanação da nação como a tentativa de 
refundá-la sob um paradigma democratizante – ou, como diz Hugo Achugar (2006, p.160), de 
instaurar uma “memória democrática”, em que caibam não apenas os presidentes, os generais, os 
latifundiários, mas todos os setores da sociedade. Se a memória histórica, como afirma Abril Trigo 
(2003, p.88), é “un montaje narrativo, literario y pedagógico, que exorciza lo diferente, aquello 
que transgrede la norma o desvía de la eterna repetición de lo mismo”, a profanação funciona 
como um “contradispositivo” que permite aos escritores mostrar a memória nacional como 
uma construção permanente, um constante embate de memórias, em contraste com as visões 
monolíticas cristalizadas pela história hegemônica e os meios de comunicação de massa. As três 
obras estudadas investigam episódios esquecidos ou escassamente lembrados, detectando, num 
presente tempestuoso, a permanência e o agravamento das fraturas do passado. Assim como seus 
autores, que vivem (Villoro) ou viveram longo tempo fora da América Latina (Vásquez e Rey Rosa), 
os protagonistas mantêm um distanciamento do país que tematizam. Sua presença é parcial, 
provisória, incerta. E, mesmo sem a cólera das narrativas analisadas por Ludmer, a profanação está 
sempre presente. Um aspecto-chave é a irreverência frente ao panteão da cultura e da história. 
Miguel Ángel Asturias é descrito como racista, defensor de um projeto absurdo de importação de 
sangue europeu (REY ROSA, 2009, p.75). Jorge Eliécer Gaitán e Ramón López Velarde aparecem, 
por sua vez, como magmas de memórias conflitantes, apropriados por segmentos antagônicos. 
Atuando como mediadores, os protagonistas das três obras expõem ambiguidades e optam por 
dessacralizar essas figuras. Realçando tal multiplicidade, os três romances reformulam a ideia 
de nação e a aproximam da definição de Hugo Achugar (2006, p.156), a de “um cenário-processo 
onde múltiplos sujeitos sociais representam sua leitura”. 

Palavra-chave 1: Literatura latino-americana 
Palavra-chave 2: Literatura e nação 
Palavra-chave 3: Literatura e memória 
Palavra-chave 4: Profanação

Pablo Fernando Gasparini (USP) Literatura latino-americana e alteridade linguística: perspectivas

O artigo procura fazer um resumo dos objetos e dos fundamentos teóricos de um projeto de pesquisa 
desenvolvido em torno da problemática da produção literária escrita em língua estrangeira, aquilo que 
desde certa compreensão teórica (Steiner, 1978) acostuma ser chamado de literatura extraterritorial 
ou literaturas produzidas em uma condição extraterritorial. De forma mais especifica, o projeto 
consiste em reconsiderar a função e ingerência das línguas estrangeiras na conformação dos ideários 
de língua literária na América Latina, dando especial destaque, dentro desse foco, à literatura 
argentina. Dessa maneira, o objetivo implica ressaltar (resgatando a singularidade histórica, política e 
social de cada caso considerado) os imaginários construídos sobre as diferentes línguas estrangeiras 
que, mediante o usual poliglotismo das classes intelectuais latino-americanas, as variadas políticas 
de tradução e as contribuições linguísticas imigratórias, ajudam a estabelecer, entre outras variáveis, 
os limites do que é considerado não só legítimo para uma determinada e aparente língua referencial/
nacional, mas também, e principalmente, para os parâmetros culturais e ideológicos de determinadas 
línguas literárias. Nesse sentido, o projeto exige relativizar as fronteiras linguísticas entre o 
considerado “próprio”e “alheio”, já que supõe como princípio forte que os posicionamentos estéticos 
diante das línguas ou variantes não referenciais afetam e consolidam o trabalho literário com a língua 
promovida como “nacional” e, enquanto tal, estabelecida como um imaginário suporte de determinada 
tradição identitária. Para explicar o projeto em questão, o artigo faz uma breve apresentação das 
possibilidades de tal perspectiva desde o devir histórico, e apresenta os referenciais teóricos mais 
importantes. Para o primeiro desses pontos, são repassados alguns momentos que condensam a 
complexidade linguística na América latina. São assim feitas algumas considerações sobre a valoração, 
na crítica cultural latino-americana, dessa questão no período da conquista, na discussão pela língua 
nacional, no cosmopolitismo modernista e vanguardista, e na literatura do exilio da década XX. 
Especial destaque ganha neste sentido a contemporaneidade, cuja aparente dimensão transnacional, 
e consequente relativização dos projetos de autonomia (política, econômica, e cultural) nacional, 
entraria em difusa contradição com o fato de escrever em uma língua que ainda que convertida, como 
sustenta Ludmer (2010) em mercado, não pode deixar de se dizer desde tradições e memórias locais. 
Já no que diz respeito ao segundo item, o artigo passa revista aos fundamentos teóricos do projeto, 
assentado basicamente sobre o viés sociolinguístico, discursivo e psicoanalítico; incluindo nestes 
campos disciplinares as suas derivas filosóficas e as suas mediações com o literário. Finalmente, são 
enumeradas algumas conclusões sobre os autores estudados, entre outros, Wilcock, Porchia, Copi, 
Bianciotti, e Perlongher. 
Palavra-chave 1: alteridade linguística 
Palavra-chave 2: língua materna 
Palavra-chave 3: extraterritorialidade 
Palavra-chave 4: língua literária

Elena Palmero González (UFRJ) Espaço biográfico e figurações da memória na literatura da 
diáspora cubana nos Estados Unidos.
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Nesta comunicação estudo uma comunidade literária muito singular no âmbito das literaturas 
diaspóricas que se produzem no espaço geocultural dos Estados Unidos, uma comunidade 
significativamente marcada pelo hífen revelador da biculturalidade, expressivo dos novos 
enraizamentos que acompanham a todo movimento diaspórico, a chamada literatura cubano-
americana, ou para uma melhor conceitualização, a literatura cubano-estadunidense. Nesse corpus, 
focalizo um campo discursivo particular: o que abriga narrativas vivenciais e autorreferentes, atreladas 
a um “espaço biográfico” (ARFUCH, 2010), questão que vinculo à constituição de uma memória 
comunitária diaspórica e, extensivamente, à constituição de uma memória cultural cubana. Um estudo 
sistemático da produção literária cubano-estadunidense apontará uma marcada recorrência do tema 
da memória, que se desenvolve nas mais variadas formas discursivas do autobiográfico: às vezes, nas 
formas clássicas da autobiografia, das memórias ou da confissão; outras vezes, nas formas híbridas da 
autoficção ou da ficção romanesca de cunho autobiográfico; e ainda nas formas ensaísticas que exibem 
um tecido biográfico em sua apresentação. A proposta é ler esses textos em uma trama discursiva 
dialógica, postular um espaço comum de intelecção de todas essas narrativas, à margem da clássica 
leitura taxonômica de gêneros discursivos e da procura do contrato verdade/ficção. Assim, pensando 
o espaço biográfico como uma zona de convergência de múltiplas formas, gêneros e horizontes 
discursivos que, perpassados pelo biográfico e vivencial, abrem um espaço de indagação sobre nossa 
contemporaneidade, proponho estudar a confluência de discursos de teor autobiográfico e memorial 
produzidos por escritores cubano-estadunidenses como espaço de autorreflexão de uma época e de 
uma comunidade, traçando uma cartografia de trajetórias individuais, mas sempre na busca de uma 
significação coletiva. Fazer uma leitura transversal, simbólica, cultural e política do espaço biográfico 
gerado nessa textualidade pode funcionar como sugestivo horizonte de leitura de uma memória 
comunitária diaspórica, e, por extensão, de uma memória cultural cubana 
Palavra-chave 1: Literatura cubano-estadunidense 
Palavra-chave 2: Literaturas da diáspora cubana 
Palavra-chave 3: Espaço biográafico 
Palavra-chave 4: Memória

Ana Cecilia Olmos (USP) Escrituras dispersas

Este trabajo se propone presentar los objetivos y presupuestos teóricos de un proyecto de 
investigación sobre las formas breves, híbridas y fragmentarias que asumen ciertas escrituras 
en la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. Se trata de 
reflexionar críticamente acerca de escrituras que, pensadas como prácticas negativas y políticas 
de lo menor, se juegan en lo precario, lo heteróclito, lo fugaz y lo abierto, haciendo de la dispersión 
fragmentaria un procedimiento discursivo que empuja lo literario hacia zonas de indeterminación 
enunciativa, genérica y de filiación literaria. Estas escrituras inespecíficas, que transitan entre 
el ensayo, la crónica, el cuento, el diario, el cuaderno de notas o el aforismo, se constituyen de 
manera fragmentaria y se ofrecen como restos de discursos sostenidos apenas en una relación de 
contigüidad, es decir, como una serie abierta, heterogénea y no sucesiva que coloca en crisis toda 
instancia de fabulación, sea del sujeto, de la narrativa o de la historia literaria. En otras palabras, al 
no armar relato, estas escrituras socavan tanto las pretensiones totalizantes de la Obra definitiva 
y del sentido pleno, como los fundamentos identitarios que organizan las literaturas nacionales e, 
incluso, los dispositivos homogeneizadores de la lógica del mercado. Sabemos que la potencia crítica 
de lo fragmentario se inscribe en una experiencia de literatura moderna que, de Schlegel a Blanchot, 
hace del inacabamiento y la inespecificidad el rasgo inherente de una palabra literaria que resiste a 

las pretensiones totalizantes de la representación y a las determinaciones de origen, pero que, como 
sugiere Rancière, corre el riesgo de dejarse seducir por una experiencia de los límites que rozaría lo 
inefable. En una posición crítica a la poética blanchotiana, Rancière postula una noción de fragmento 
como germen, es decir, como unidad expresiva por la cual “toda cosa fijada vuelve a introducirse 
en el movimiento de las metamorfosis”. Desde ese punto de vista, el fragmento sostendría la 
proliferación de una escritura en fuga que, si bien permanece ajena a las formas acabadas de la 
representación y a las determinaciones de origen, se desvía de una experiencia de los límites que 
tienda a la absolutización de la palabra literaria. La dispersión fragmentaria es un procedimiento 
crítico reconocible en numerosas escrituras latinoamericanas desde los años sesenta hasta hoy, sin 
embargo, es preciso atender a la densidad conceptual e histórica de esa noción a los fines de indagar 
las particularidades de las formas que asume en la actualidad y la potencialidad crítica que ellas 
comportan. En un amplio abanico de opciones, se tendrán en cuenta libros específicos de autores 
como Héctor Libertella, Alejandro Rossi, Julio Ramón Ribeyro, Mario Levrero, Mario Bellatiin, 
Diamela Eltit, Sergio Chejfec, Roberto Bolaño. 
Palavra-chave 1: literatura latinoamericana 
Palavra-chave 2: escrituras fragmentarias 
Palavra-chave 3: escrituras inespecíficas
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Tradução, Contemporaneidade, Extemporaneidade

Coordenadores: 
Marcelo Jacques De Moraes (Ufrj) 
Helena Franco Martins (Puc-Rio) 
Mauricio Mendonça Cardozo (Ufpr)

RESUMO: Pensar as possibilidades de relação da tradução com as diferentes compreensões do 

que se nos impõe como efeito de contemporaneidade ou extemporaneidade e do que produzimos 

como percepção do contemporâneo ou do extemporâneo é também pensar a tradução com uma 

atenção concentrada em certo aspecto particular de sua dimensão temporal. Nessa perspectiva, 

não se trata obviamente de minimizar o significado do que a prática tradutória tenha de espacial 

- dimensão que se evidencia de modo dominante nas mais variadas formas de figuração da 

tradução, exemplarmente em certas imagens – conceito que, num esforço metonímico, tomam, 

pelo caráter dinâmico de seu movimento (temporal, aliás: espaciotemporal), o lugar desse 

movimento (espacial), como no caso das figuras da ponte, do entre-lugar, do lugar da passagem, 

etc. Trata-se, assim, de reinscrever a questão do tempo em nossas reflexões sobre a tradução, 

que, não raro, não apenas se constroem a partir de figuras fortemente espacializantes, como 

também deixam de problematizar mais centralmente o tempo enquanto questão da tradução. 
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Em outras palavras, trata-se, aqui, de repensar a tradução como uma expressão do tempo, mas 

também de pensar o tempo como uma das dimensões relacionais da tradução: o tempo como 

relação. Diante disso, vale lembrar que o tempo é também uma questão fundamental para a 

discussão da alteridade na tradução. Na percepção que temos de nós mesmos e dos outros, 

operamos certa projeção de continuidade (do eu como um eu, do outro como um outro), da qual 

nos valemos para o reconhecimento de um estatuto mínimo de identidade - valor imprescindível 

para o estabelecimento de uma economia relacional. Mas essas construções de identidade (do 

eu, do outro) não têm lugar necessariamente de modo homogêneo e contínuo, manifestando-se, 

antes, como um movimento descontínuo e incessante de reiteração, a cada novo instante, de um 

valor de si ou do outro. É dessa condição que parece nos lembrar Derrida (2006), reverberando 

Lévinas (1979), ao afirmar que não podemos simplesmente pressupor a contemporaneidade 

entre um eu e um outro, uma vez que sequer podemos fazê-lo quanto à contemporaneidade 

do que circunscrevemos como o eu e o eu-mesmo. Assim, para um eu, o outro é sempre 

intempestivo, surge sempre noutro tempo, fora de nosso tempo, de modo surpreendente: como 

uma forma de futuro, dirá Lévinas; ou ainda –para retomar aqui um termo, cuja polissemia 

Derrida (1992) também saberá explorar–, como contratempo. Para o tipo de relação que tem 

lugar na tradução, a extemporaneidade do eu (tradutor) e do outro (autor, leitor) é uma evidência 

empírica, já que a tradução é sempre aquela que chega depois; já que se dirá, de um texto 

traduzido, que ele é tradução, e não um original, justamente por ele vir depois, a contratempo. 

Poderíamos mesmo dizer que a tradução se funda paradigmaticamente numa extemporaneidade 

do eu e do outro da relação. Ou seja, a tradução pode produzir (e se produzir como) um 

efeito de contemporaneidade (de um texto traduzido que se apresenta fazendo as vezes de 

um original), mas se inscreve necessariamente numa condição de extemporaneidade (toda 

tradução é extemporânea à obra que toma por origem). A partir dessa perspectiva temporal, 

podemos repensar algumas questões recorrentes no pensamento moderno e contemporâneo 

sobre a tradução. Há traduções que primam em explicitar sua condição extemporânea em 

relação à obra que traduzem, enquanto outras tendem mais a se projetar no horizonte de uma 

dissimulação dessa condição e em prol de uma construção de contemporaneidade com a obra 

original. Ao mesmo tempo, porém, toda tradução –por mais intensa e extensivamente constitutiva 

que seja sua relação com a obra original– habita também um tempo que lhe é próprio, um 

complexo de relações instaurado no tempo de sua cena de inscrição enquanto texto traduzido, 

enquanto obra. Ou seja, para além de alimentar e prolongar a vida das obras que traduzem, as 

traduções são também, elas mesmas, uma forma de vida. Nesse sentido, discussões em torno 

da contemporaneidade e da extemporaneidade de determinadas traduções ou da prática de 

tradução em determinado contexto abrem-se como uma perspectiva temporal para repensarmos, 

por exemplo, seus impactos no processo histórico de construção e formação de um padrão 

estético, de um cânone, de uma literatura, assim como para discutirmos a tradução como força 

instauradora de linhas de continuidade e/ou de descontinuidade de uma tradição de leitura e 

crítica de determinada obra. Este simpósio pretende acolher contribuições que se inscrevam 

nesse campo esboçado a partir de uma discussão da tradução literária que se permita tensionar 

fundamentalmente a partir de variantes dessas duas noções temporais. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

DERRIDA, Jacques. Aphorism Countertime, traduzido por Nicholas Royle. In: Attridge, Derek 

(org). Jacques Derrida: Acts of Literature. Londres: Routledge, 1992, p.414-434. 

DERRIDA, Jacques; FERRARIS, Maurizio. O gosto do segredo (entrevista a Murizio Ferraris). 

Tradução de Miguel Serras P..Lisboa: Fim de Século Edições, 2006. 

LÉVINAS, Emmanuel. Le temps et l’autre. Paris: Fata Morgana, 1979. 

PALAVRAS-CHAVE: tradução; tempo; contemporaneidade; extemporaneidade.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 1

Juliana Serôa da Motta Lugão (UFF) Os vaga-lumes tradução e fotografia - resistência, sobrevivência, 
pervivência

Este trabalho apresenta fotografia e tradução como formas da resistência temporal. Em “A tarefa 
do tradutor”, Walter Benjamin, entre outras reflexões sobre o ato de traduzir, afirma que não se 
pode dissociar uma tradução nem do tempo em que é realizada nem de sua “língua-alvo”, que ela, 
enfim, está em contato com a resistência, a sobrevivência de um texto no tempo. Para Benjamin, 
posterior ao original, a tradução assinala, no caso de obras importantes, o estágio de pervivência 
da obra, que deve ser entendida em sentido inteiramente objetivo, não metafórico – é na tradução 
que a vida de um do original alcança, de maneira constantemente renovada, seu desdobramento 
mais tardio e mais abrangente. Ainda assim, a transitoriedade das traduções, justamente por 
serem parte de seu tempo, aliadas à resistência para que Benjamin chama a atenção remete 
à imagem do vaga-lume, utilizada por Georges Didi-Huberman em A sobrevivência dos vaga-
lumes. Neste livro Didi-Huberman fala da vocação da imagem para a resistência, não obstante 
sua aparente fugacidade e imediaticidade, recorrendo para isso à metáfora dos vaga-lumes que 
insistem em iluminar as noites no campo, em oposição à luz da grande cidade. Para tratar da 
tradução como forma de atravessar o tempo, recorro, então, à imagem fotográfica. O conceito de 
nachleben (pervivência) com que Didi-Huberman trabalha se refere a um universo imagético muito 
mais amplo. A fotografia é uma reprodução, portanto sempre devedora de um original (assim 
como a tradução); guarda a essência de seu tempo, mas não pode impedir o perecimento de seu 
material (do mesmo modo que a tradução, em uma língua viva, inevitavelmente se vê antiquada 
com o passar do tempo); mas, por último e não menos importante, é capaz de criar uma fenda de 
abertura no tempo. Capaz de suscitar memórias ou criar pós-memórias, quando abrimos arquivos 
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pessoais, por exemplo. A tradução é, por sua vez, aquela e imprime na memória do leitor as frases, 
as palavras que farão uma obra resistir e sobreviver na cultura. Estejam as palavras amareladas ou 
esmaecidas pelo desuso. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Fotografia 
Palavra-chave 3: Pervivência 
Palavra-chave 4: Walter Benjamin

Susana Kampff Lages (UFF) Inversões, reversões, conversões, versões da existência reencenadas 
na tradução de Franz Kafka

A comunicação proporá uma leitura da obra kafkiana a partir de uma frase lapidar de Walter Benjamin: 
“O retorno é a direção do estudo que converte a existência em escrita” [nossa tradução alterada], 
contida no ensaio “Franz Kafka. A propósito do décimo aniversário de sua morte”. Corroborando 
a interpretação de Sigrid Weigel, segundo a qual essa conversão da existência em escrita pode ser 
interpretada como um modo de tradução, pretendemos examinar como a interpretação benjaminiana 
da obra kafkiana opera radicalizando alguns procedimentos tradutórios, ora favorecendo ligações, ora 
privilegiando rupturas espaciais ou temporais. Para tanto, partiremos de uma rede conceitual tecida a 
partir do radical Kehr, presente em palavras como, por ex.,Verkehr (trânsito, tráfego, relação), Umkehr 
(retorno, inversão, reversão, conversão; adj.: umgekehrt: invertido, revertido), Wiederkehr ( palavra 
constante do título do ensaio, traduzida de modo parafrástico na versão brasileira do ensaio - volta, 
retorno), Rückkehr (volta, retorno), Heimkehr (retorno a casa), Einkehr (recolhimento, introspecção), 
Bekehrung (conversão). Fundamental aqui é a ideia de um movimento que se desdobra no tempo, por 
um lado, e que opera uma virada (Wendung), uma interrupção no fluxo textual, por outro. Como toda 
e qualquer leitura, a tradução implica movimentos de fluxo e interrupções no tempo. Traduzir leva 
tanto a estabelecer passagens, ligações entre duas línguas e duas culturas, quanto a traçar distinções, 
diferenciar. Tais diferenciações e ligações nunca se dão de modo linear. Elas são estabelecidas em 
diferentes momentos do processo e adquirem seus contornos em permanente tensão entre uma 
perspectiva domesticadora (favorável aos fluxos e ligações) e uma perspectiva estrangeirizadora (que 
tende a cisões e rupturas). Procuraremos examinar em que medida versões brasileiras de algumas 
obras de Franz Kafka levam em conta e reconfiguram essa tensão de modo mais ou menos consciente 
de sua posição fundamentalmente anacrônica. Referências bibliográficas: BENJAMIN, W. Franz Kafka. 
Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages. In: ____. Gesammelte Schriften. 2. ed. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1989.p.409-438. WEIGEL, S. Die Lektüre, die an die Stelle der Übersetzung tritt. Benjamins 
Reformulierung seiner Theorie der Sprachmagie. In: NIBBRIG, C.L.H. Übersetzen. Walter Benjamin. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2001.p.236-52. [cf Cap IV do livro Entstellte Ähnlichkeit. Walter Benjamins 
theoretische Schreibweise. Frankfurt/M: Fischer, 1997.] 
Palavra-chave 1: Kafka 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Tempo 
Palavra-chave 4: Versão

Andrea Lombardi (UFRJ) O rosto voltado para o passado

O rosto voltado para o passado  
Walter Benjamin 

No início há sempre uma ruptura  
Jacques Derrida

É Walter Benjamin que defende uma visão privilegiada da contemporaneidade (BENJAMIN: 2005), 
e rompe assim com a linearidade positivista: o tempo de agora, (Jetztzeit) privilegia a escolha 
do intérprete, e com isso rompe definitivamente com a linearidade positivista. A hermenêutica é 
subvertida e deverá adotar o conceito de ruptura (ou catástrofe ou ferida ou trauma) como perspectiva 
metodológica. Pois a escrita alfabética esconde nas dobras de sua história um momento de “origem” 
(afirmada, alegada), e as narrativas e mitos correspondentes operam como “relatos”e como chaves de 
interpretação (RICOEUR: 1988). É o mesmo autor, em Tempo e Narrativa (RICOEUR: 1994), que estuda 
a relação entre o tempo definido “tempo humano” e o “tempo narrativo”, ou – como esse problema pode 
ser lido – identifica o desmedido poder de transformação da narrativa, que se torna instrumento do 
potencial subversivo e mágico da escrita alfabética. de Erich Auerbach (AUERBACH:1998) aponta para 
existência de uma duplicidade originária na tradição ocidental (Greco-clássica e judaica) que levará a 
uma dupla ruptura hermenêutica e, com isso, a um duplo estilo, a uma dupla concepção do tempo, a 
uma dupla narrativa da origem da linguagem alfabética e, finalmente, a um Deus duplo ou reduplicado, 
pelas duas vertentes, nas duas versões. A concepção do tempo varia entre tendencialmente circular, na 
tradição grega e clássica e um um tempo de “encontro com Deus”, naquela judaica (REHFELDT 1988: 
43-4), que produz um tempo da interpretação ou da narrativa, segundo Ricoeur. Há um significativo 
problema de tradução (do hebraico ou do aramaico para o grego, na versão dos Setenta do Antigo 
Testamento) pois no hebraico bíblico não há expressões diretas do tempo, uma vez que o verbo hebraico 
tem “predominantemente, um sentido de aspecto” (REHFELDT, 1988:52). Portanto o aspecto perfeito 
será representado na tradução com o tempo passado, e o imperfeito com o tempo futuro. Uma inversão 
significativa que se verifica no hebraico bíblico é revelada por Rehfeldt (REHFELDT 120-121): o que está 
espacialmente em frente pode ser lido, ao mesmo tempo, como algo que “atrás”, como na preposição 
lifnei no hebraico: “O futuro longínquo está às Suas [de Deus] costas, vem atrás” (REHFLEDT: 121, 
analogamente ao caso do anjo da história de Walter Benjamin. Num momento evidentemente crucial, 
a tradução do nome de Deus em Êxodo 3,14 (LOMBARDI, 1995) causará uma efetiva duplicação do 
nome de Deus, pois o aspecto imperfectivo do nome, será traduzido com o presente, contrariamente a 
quanto era usual. Trata-se aqui de longínquos ecos da problemática da tradução entre duas estruturas 
lingüísticas e dois sistemas culturais (o judaico e o grego), que ainda pode mostrar estilhaços utilizáveis 
nos problemas contemporâneos da tradução. Bibliografia: AUERBACH, Erich. Mimesis, 1998. BENJAMIN, 
Walter. “Sobre o conceito de História”, 2005. BLOOM, Harold. A angústia da influência, 1995. DERRIDA, 
Jacques. Gramatologia., 1973 LOMBARDI, Andrea. Translating the Name of God An Agonistic Translation 
em http://www.academia.edu/25374383/Translating_the_Name_of_God_An_Agonistic_Translation_1 
REHFELDT, Walter. Tempo e Religião, 1998. RICOEUR, P. O conflito das interpretações, 1988. 
Palavra-chave 1: Teoria da tradução 
Palavra-chave 2: Walter Benjamin 
Palavra-chave 3: Paul Ricoeur 
Palavra-chave 4: Antigo testamento

Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ) Envelhecimento e esquecimento, contratempos da tradução 
(com Walter Benjamin e Marcel Proust)

As lembranças que fazem a trama do “tempo reencontrado” na obra de Marcel Proust são sempre 
marcadas por uma dupla temporalidade: elas constituem, simultaneamente, o traço da fugacidade, 
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do envelhecimento, da desaparição, da destruição definitiva daquilo – da vida – que evocam, e o de 
sua inscrição numa rede de sentidos que se configura para além de todo “acontecimento vivido” 
(Benjamin, II, 137), em uma espécie de sobrevida em que se torna enfim possível viver tudo o que não 
se terá vivido da vida que se viveu, justamente por estar encerrado em uma espécie de esquecimento 
original, determinado pelas oscilações do desejo e do sentimento que, para o escritor, filtram a cada 
vez, para cada um, a percepção do que se vive (cf. III, p.337). É em meio a um deslizamento temporal 
análogo entre vida consumada e “vida continuada” que se tecem a “sobrevivência” de uma obra em 
sua historicidade própria e, mais precisamente quanto ao que nos interessa aqui, as “correlações de 
vida” (I, 247) – implicadas também nessa sobrevivência – que essa obra entretém com suas traduções, 
tal como as concebe Walter Benjamin em suas reflexões sobre a tarefa do tradutor. Pois assim 
como a obra de Proust, instável por essa complexidade temporal inscrita em sua própria natureza, 
condenada por sua virtualidade intrínseca a se reescrever ao infinito, uma tradução, à maneira que 
Benjamin permite pensá-la, é inacabada por definição: entre o salto no agora em que sobrevém à 
revelia do original e de sua língua e o irrecorrível reencontro de um tempo e de um sentido perdidos 
que estes, o original e sua língua, em sua “mutação e renovação” próprias (I, 249), teimam em buscar, 
espelhando-lhe o envelhecimento, entre o esquecimento da propriedade das línguas – a própria, a 
estrangeira – e o seu assombro permanente e mutante, ela não cessa de solicitar, em contratempo, e 
a um só tempo, o seu próprio acabamento e o do original, a sua própria metamorfose e a do original, 
o seu próprio “crescimento” (I, 252) e o do original. Ou seja, no limite, uma outra tradução, ou, se se 
quiser, uma retradução, que reabre e reinterroga, no mesmo movimento, o original e as precedentes 
traduções, bem como “a relação mais íntima entre as línguas” (I, 248) que assim se recolocam em 
contato. É, portanto, partindo do contraponto proustiano que eu gostaria de retornar ao pensamento 
de Benjamin sobre a literatura e a tradução, sobre suas “correlações de vida”, para especular mais 
especialmente sobre a dimensão produtiva do envelhecimento e do esquecimento, tomados como 
contratempos críticos inerentes a toda obra – original ou tradução –, e que destinam ambos, necessária 
e inexoravelmente, no âmbito da “floresta interna” (I, 254) de cada uma das línguas envolvidas e 
no da fronteira entre elas – pelo menos para os leitores “que compreendem o original” (I, 244) –, 
ao inacabamento e à “vida continuada”. Ref.: Walter Benjamin. “La tâche du traducteur”; “L’image 
proustienne”; “Sur quelques thèmes baudelairiens”. Œuvres I, II, III. Paris: Gallimard, 2000. 
Palavra-chave 1: Walter Benjamin 
Palavra-chave 2: Marcel Proust 
Palavra-chave 3: tradução

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 2

Rosana Kohl Bines (PUC-Rio) Contratempos de infância e morte

A comunicação discute o alcance artístico-crítico de narrativas contemporâneas que confeccionam 
uma voz infantil para contar experiências-limite de exposição e vulnerabilidade à violência. Nas 
discrepâncias entre voz infantil e enredo atroz, a tradução se impõe como princípio construtivo das 
histórias, como operador de leitura, e como impulso gerador de dinâmicas temporais complexas, 
que perturbam as demarcações entre mundo infantil e mundo adulto, a partir do redesenho das 
relações do humano com a linguagem. Duas premissas iniciais animam a reflexão. A primeira deriva 

do pensamento de Walter Benjamin, para quem a infância não é etapa cronológica de uma vida nem 
o passado do homem, mas um acontecimento discursivo intermitente (um contratempo) que ativa 
uma dimensão potencial de nossa relação inacabada e experimental com a linguagem. A segunda 
parte da noção de que a literatura diz o que as crianças dizem quando faz a língua balbuciar e 
emitir sons inarticulados, “evidenciando o limite assintático para onde tende toda a linguagem”, 
na proposição de Deleuze. As narrativas em questão confrontam o leitor com uma precariedade 
linguística tão desconcertante quanto potente para dizer a vida nua sem adornos, de forma crua 
e intensa.Trata-se de idiomas que soam simultaneamente extemporâneos e atualíssimos, porque 
fazem irromper, no tempo presente da leitura, lampejos de uma relação infantil e tateante com a 
língua, que sobrevive como algo que nunca acaba de nos passar. O corpus heterogêneo prevê duas 
obras que se constroem como um problema de tradução, também no plano estrutural, pois a língua 
do relato não coincide com a língua da experiência relatada. Song for Night (2007),do nigeriano 
Chris Abani, é narrada por um menino-soldado que tem suas cordas vocais arrancadas na guerra. 
O livro se configura como o monólogo interior de um narrador emudecido que se comunica com o 
exterior por meio da língua de sinais: “Silence is a steady hand, palm flat”. Cabe ao leitor imaginar, na 
tessitura verbal, a transposição de uma pantomima de gestos. Ademais, o livro é escrito em inglês, 
mas a história contada pelo menino em sinais se dá internamente num dialeto africano a que não 
temos acesso. Por que a criança cozinha na polenta (1999), livro de Aglaja Veteranyi, não é um texto 
para crianças, como pode enganar o título. A pequena narradora conta a saga de sua família circense 
que perambula pela Europa, em fuga da ditadura de Ceausescu na Romênia. Exploração sexual, 
abandono e morte são alguns dos temas dessa história contada com humor franco e brutalidade, 
mas também em poesia e devaneio, numa língua elástica e maleável, afinada aos contorcionismos 
do circo. A tradução também é imperativa aqui, pois é no idioma do exílio, em suíço alemão, que as 
cenas em romeno nos chegam. Entretemos a hipótese de que o emaranhado linguístico que ancora 
as narrativas faz do processo de leitura um jogo imaginário de tradução. A tradução é vista como um 
dispositivo temporal que produz demora e espessa a entrada nas obras, gerando uma atenção crítica 
aos seus procedimentos e efeitos. 
Palavra-chave 1: infância 
Palavra-chave 2: morte 
Palavra-chave 3: tradução

Helena Franco Martins (PUC-Rio) Tempos e línguas em trânsito na escrita de Virginia Woolf

“Onde rir ao ler um escrito grego?”, provoca Virginia Woolf em um ensaio sugestivamente intitulado 
On not knowing Greek. O humor, ela nos diz ali, por atrelar-se sempre a um “sentido de corpo”, é, 
entre os dons de uma língua estrangeira, um dos primeiros a sucumbir. Para ela, o riso imediato e 
espontâneo quase só é possível na língua nativa, isto é, no seio da forma de vida que engendra o 
nosso (volátil) sentido de corpo: assim, mesmo se lemos Homero em grego, rimos em português, 
ainda que possamos suspeitar, talvez, de estar rindo na hora errada. Esse pequeno e rico ensaio 
sobre a “impessoal” literatura dos gregos ilustra o interesse recorrente de Virginia Woolf pelo 
embate entre línguas e vidas estrangeiras e pela cena da tradução de um modo geral. Ela retorna 
com frequência ao tema, não apenas em outros ensaios (exemplos notáveis incluiriam The Russian 
Point of View, Montaigne e The Satirists and Fantastics), mas também na obra ficcional, onde 
proliferam passagens envolvendo o aprendizado de línguas e os embaraços tradutórios (The Voyage 
Out seria um destaque entre outros possíveis). Do lado biográfico, sabe-se também do apetite 
voraz da escritora pelo aprendizado de línguas e de sua atividade esporádica como tradutora, em 
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especial do grego e do russo, experiências que ganham destaque nos registros de seus diários. 
Importa sublinhar aqui que as reflexões, figurações artísticas e atividades práticas conduzidas por 
Virginia Woolf em torno das línguas e da tradução, longe de configurarem um interesse difuso ou 
marginal, parecem ter sido instrumentos importantes para a realização de seu declarado projeto 
artístico: inventar uma sintaxe poética capaz de insurgências femininas e andróginas intempestivas 
sobre a ordem hostil que reconhecia na língua e na literatura do seu tempo (ver, por exemplo, A 
Room of One’s Own e On Craftsmanship). É por atenção à reflexão e à práxis tradutória de Virginia 
Woolf que busco responder à proposta deste simpósio. Mostrando que a tradução entra em sua 
escrita sobretudo como forma de criar e liberar forças extemporâneas – isto é, de conjurar futuros 
em sua própria língua/forma de vida –, interesso-me em especial por articular aquilo que a 
autora diz e faz quanto ao trânsito das línguas com aquilo que ela diz e faz quanto ao trânsito dos 
tempos. Mrs Dalloway, Orlando e The Years são apenas algumas das obras que deram notoriedade 
à singular concepção de tempo que transpira dos escritos de Virginia Woolf – uma concepção que, 
como pretendo mostrar, favorece a possibilidade de pensarmos a tradução como tensão entre 
temporalidades capaz de mobilizar e deslocar não tanto visões mas sensibilidades – “sentidos de 
corpo”. 
Palavra-chave 1: Virginia Woolf 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Temporalidade

Adalberto Muller Junior (UFF) Emily Dickinson no Brasil, ou Emilys: De quem são?

A quantidade e a diversidade de traduções da obras de Emily Dickinson no Brasil (tal como ocorre 
em outros países) é assombrosa. Ao longo dos séculos XX e XXI, sua poesia tem sido traduzida e 
retraduzida por poetas importantes (Manuel Bandeira, Augusto de Campos, entre tantos), por 
pesquisadores e por diletantes. Dentro dessa quantidade e dessa diversidade impressionantes, no 
entanto, pode ser observada uma certa constante naquilo que ocorre com as traduções: a repetição 
de um número reduzido de poemas da autora americana, que se tornaram “clássicos”; a falta de 
critérios crítico-filológicos nas escolhas dos poemas traduzidos; a quase inexistência, entre as 
traduções, problematizações relativas a gênero (gender issues); e a predominância, nas traduções, 
da “literalidade” ou de uma visão “etnocêntrica” e “deformadora” (A. Berman). Nesta comunicação, 
queremos mostrar por que se pode pensar que falta ainda no Brasil uma tradução que leve em 
consideração todas as questões suscitadas acima, procurando revertê-las. Assim, é preciso pensar 
a necessidade de traduzir a poesia completa, seguindo as mais recentes edições críticas (sobretudo 
após o trabalho de R.W. Franklin (1998) e do Emily Dickinson Archive (Amherst College), para evitar 
escolhas pessoais e subjetivas, a exemplo do que foi feito nas línguas espanhola, francesa e alemã. 
Também é necessário rever, nas traduções, a importância das questões de gênero (gender issues) 
colocadas pela crítica especializada, sobretudo a partir dos anos 1990, que procuram explicitar as 
relações afetivas e homoafetivas de Emily Dickinson nos poemas. Enfim, o trabalho de (re)tradução 
crítica e criativa, tal como propomos, deveria buscar encontrar o equilíbrio entre imagem, ritmo 
e pensamento, característicos da poesia dickinsoniana. Por essas razões, cabe, em primeiro lugar, 
perguntar de quem são as traduções da poesia de Emily Dickinson (com o perdão do trocadilho), 
e o que elas têm feito para aproximar ou, até mesmo, para afastar o leitor daquilo que a obra 
dickinsoniana realmente apresenta em sua materialidade. Isso significa ter que pensar a tradução 
de sua obra no tempo, numa perspectiva histórica. Em segundo lugar, propor um outro lugar, que 
situe a sua poesia num tempo futuro, extemporâneo, que não deixa de ser, concomitantemente, 

contemporâneo: trata-se aqui da Emily Dickison de quem sou, de quem soo, eu, o tradutor, que 
assino, como autor e como ator. Ator, sim, pois o que é o ator senão aquele interpreta um texto, um 
papel, e o reencena numa nova cena de escrita, sob novas luzes, no tempo do agora? 
Palavra-chave 1: Emily Dickinson 
Palavra-chave 2: retradução 
Palavra-chave 3: imagem 
Palavra-chave 4: materialidade

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3

Inês Oseki (Universidade de Aix-Marselha) “O tempo do Iauaretê”

Se considerarmos, como Walter Benjamin, que para o tradutor a primazia é dada ao original, 
podemos afirmar que todo original é atemporal, seja ele datado do século XVI ou XXI, e a razão é 
que a “tradutibilidade” do texto enquanto original é sempre um “après-coup”. Ou, como diria Borges: 
“A verdade é que cada escritor cria os seus precursores. A sua obra modifica a nossa concepção do 
passado, como há de modificar o futuro.” Agamben, por sua vez, dirá que o contemporâneo é inatual, 
anacrônico. Não só porque o tradutor se transforma, nunca é o mesmo ontem hoje e amanhã, mas 
porque o texto só poderá ser considerado contemporâneo após a passagem do tempo enquanto 
precursor, enquanto extemporâneo. Nesse sentido, se considerarmos, por exemplo, Meu Tio o 
Iauaretê de João Guimarães Rosa como um texto precursor, inédito e original, seria interessante 
examinarmos as propostas francesas de tradução que ele induziu para apreciar em que medida o 
texto é um original e em que medida suas traduções manifestam a presença do tempo do tradutor, 
da obra original na tradução, da tradução como original. Nossa proposta consiste em examinar o 
original em sua originalidade e as duas traduções que a obra engendra nos século XX e XXI (Jacques 
Thiériot e Mathieu Dosse). 
Palavra-chave 1: anacronismo 
Palavra-chave 2: original 
Palavra-chave 3: tradução 
Palavra-chave 4: tempo

Simone Christina Petry (Unicamp) Uma teoria do kairós para uma teoria da (re)tradução

Antoine Berman, teórico da tradução bastante citado em pesquisas brasileiras sobre a questão 
da tradução - cuja trajetória acadêmica expus recentemente em minha tese de doutorado - , 
realizou sua formação em filosofia em uma França envolvida por forte crise social que culminou 
com o evento conhecido como Maio de 68. Com a experiência vivida nesse contexto, o autor se 
engajou, na época, em militância socialista através de seus escritos e da criação – em grupo de 
amigos – de uma trupe de teatro, como forma de resistência ao regime conservador proeminente 
em seu país. Ao mesmo tempo, e não por motivação diversa, entrega-se a leitura apaixonada e 
criativa de autores do primeiro romantismo alemão, movimento reconhecido pelos seus próprios 
autores como revolucionário em relação aos padrões culturais da sua época. Soma-se a isso uma 
posterior experiência em solo argentino durante a ditadura militar considerada como a mais 
cruel e sangrenta que ocorreu naquele país. Desse modo, Berman, durante uma vida, dedicou-se 
à reflexão crítica sobre questões que envolvem o outro, mais especificamente sobre a questão da 
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relação entre o mesmo e o outro, trazendo à cena comportamentos que considerava radicalmente 
etnocêntricos na cultura e na política social francesa, que, segundo ele, propagavam-se através da e 
na linguagem. As questões de alteridade, no seu entendimento, têm na linguagem seu espaço mais 
radical de opressão e de superação. Não é difícil compreender, portanto, que o fazer tradutório, 
bem como a tradução propriamente dita, tenham lhe servido de objeto de pesquisa para questões 
estritamente ligadas à tradução, como também fossem suporte de crítica e reflexão a respeito de um 
pensamento político-social de exclusão, predominante em vários setores da cultura francesa, fato 
que, para ele, ganhava maior visibilidade no ato tradutório e, consequentemente, na reflexão sobre 
a tradução, contemporâneos a ele. Buscando dar vida a um fazer e a um pensamento que estaria 
tradicionalmente estagnado e desatualizado, falido (em seus próprios termos), o autor elabora 
uma “ética positiva” como proposta de condução para a arte do traduzir – a qual denomino como 
ética da convivência –, que servirá de alicerce para todo o seu discurso sobre a tradução e que, 
por sua vez, terá como objetivo principal a elaboração de uma teoria que pudéssemos considerar 
como realmente moderna. No final de sua breve trajetória, essa teoria moderna encontrará lugar 
no discurso sobre a retradução, para ele o ponto mais importante da problemática da tradução 
no século 20. E esse espaço, que seria um espaço de acabamento, espaço flutuante, nos obrigaria 
a pensar numa temporalidade da tradução que somente poderia ser regida por uma teoria do 
kairós. Com isso, ainda nos termos do autor, precisaríamos pensar, também, na tradução em duas 
categorias distintas: primeiras traduções e re-traduções. Neste trabalho, buscarei, preliminarmente, 
compreender como o pensamento bermaniano organiza essa temporalidade da tradução numa 
forma de contemporaneidade que revela a teoria moderna da tradução enquanto uma teoria da 
retradução. 
Palavra-chave 1: Antoine Berman 
Palavra-chave 2: Kairós 
Palavra-chave 3: Retradução 
Palavra-chave 4: Tradução

Iamni Reche Bezerra (UFPR) Os tempos da tradução - um pensamento sobre a herança

Esta comunicação pretende discutir a tradução no horizonte da questão do tempo. Comumente 
reduzida ao esforço pela continuidade dos dizeres emitidos pelo texto original, portanto responsável 
por uma espécie de sobrevida desse original em outra língua, a tradução fica submetida a reflexões 
da ordem da preservação de uma identidade primeira. Tal temporalidade surge pelo viés de uma 
leitura que buscaria encontrar preservado o “eu” emitido pelo texto original através de sua repetição 
em outra língua, permanecendo idêntico e contemporâneo a si mesmo. Se há nessa relação original-
tradução uma temporalidade da natureza da continuidade, buscamos pensar aqui nas expressões 
de descontinuidade existentes na tradução – momentos em que ela se encontra desarticulada da 
lógica da repetição do idêntico. Nesse movimento, passamos a ler na tradução rastros de um tempo 
a sua maneira distinto, tendo com o original apenas uma de suas possibilidades de relação – mas 
articulando de forma disseminada relações infinitas de outras ordens: o tempo da tradução no 
horizonte da sua recepção, o tempo da tradução como obra literária escrita no território da língua 
de chegada (portanto, também uma obra dessa cultura), o tempo da tradução em relação a outras 
traduções, etc. Muitos tempos distintos cada vez que passamos a ler a tradução a partir de relações 
também distintas. Multiplicidade existente também no texto original, embora menos evidentemente 
problemática quando se trata de um texto lido a partir da perspectiva da originalidade. Jean-
Luc Nancy, ao discorrer acerca da experiência do transplante, escreveu: “Meu coração tem vinte 

anos a menos do que eu, e o resto do meu corpo tem uma dúzia (no mínimo) a mais do que eu. 
Assim rejuvenescido e envelhecido de uma só vez, não tenho mais idade própria e não tenho 
mais propriamente uma idade”. Com o nome de O intruso, este ensaio abordou as diferentes 
temporalidades de um mesmo corpo. Ao herdar o órgão de um sujeito ligeiramente mais novo que 
ele, Nancy percebeu que essa herança é menos da ordem da preservação de algo identitário do outro 
em si, e mais algo que joga a favor de uma descontinuidade de si e do outro – o acontecimento de um 
transplante, podendo ser pensado como semelhante ao que ocorre na tradução, passa a ser o “index 
formal de um encadeamento inverificável e impalpável. Entre eu e eu sempre houve um espaço-
tempo.” Essa comunicação propõe então refletir acerca da temporalidade da tradução, atividade que 
conformaria o paradigma da questão do tempo na linguagem, a partir da noção de herança e aquilo 
que ela exibe de contemporâneo e extemporâneo. Referência: NANCY, Jean-Luc. El intruso. Trad.: 
Margarita Martínez. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: Temporalidade 
Palavra-chave 3: Herança 
Palavra-chave 4: Alteridade

Mauricio Mendonça Cardozo (UFPR) Da morte, da vida e dos tempos de morte e de vida da tradução

Partindo de noções tradutórias que circulam amplamente nesse espaço tão heterogêneo que 
costumamos chamar de senso comum, recuperamos uma dimensão temporal da tradução como 
objeto marcado pelo signo da efemeridade, em posição aparentemente oposta à dimensão temporal 
que se articula no entorno de sua contraparte clássica, a obra original, marcada pelo signo da 
perenidade. E se, de resto, o pensamento tradicional e moderno sobre a tradução parece articular-
se mais dominantemente a partir de noções espaciais do que temporais – imprimindo sobre esse 
pensamento as marcas de seu padrão dominante –, no caso particular de sua percepção como 
objeto efêmero, não há como deixarmos à margem nem ignorarmos o enraizamento da tradução 
numa condição temporal. O que parece colocar-se em causa, aqui, é o que poderíamos chamar de 
uma compreensão da tradução como uma forma de vida ou, menos genericamente, como condição 
de vida do texto traduzido. Podemos remontar essa discussão, no mínimo, a Johann Wolfgang 
von Goethe, com sua compreensão da tradução como forma de rejuvenescimento (do original), 
articulada no horizonte da Bildung romântica; ou a Walter Benjamin, em seu ensaio sobre a Tarefa 
do tradutor, com sua compreensão de tradução como forma de sobrevida e pervivência (do original). 
A questão recorta-se e desdobra-se, aqui, a partir do que a figura do parêntesis, nessas expressões, é 
capaz de destacar em formulações tão correntes e já tão firmemente incorporadas ao nosso conjunto 
de convicções tradutórias. Afinal, se um pensamento contemporâneo sobre a operação tradutória 
não pode prescindir de uma integração das noções complexas de sujeito e de linguagem que se nos 
impõe na contemporaneidade, a partir das quais reconhecemos o tradutor como sujeito interferente, 
a tradução como atividade transformadora e de ordem crítica e seu produto, o texto traduzido, como 
um objeto singular (que, por sinal, não tem como prescindir de sua singularidade para cumprir seu 
fim tradutório: o de alimentar o tempo do outro), é preciso também levar em conta que, para além 
de representar uma forma de vida ou de morte (uma forma de tempo) para a obra original, o texto 
traduzido constitui, ele mesmo, uma forma singular de vida e de morte (uma forma de tempo). 
Caberia discutir, diante disso, em que medida podemos dizer que o texto traduzido tem seu tempo, 
que ele se inscreve num tempo que é o seu ou, ainda, que ele instaura, para além do que representa 
temporalmente para outros objetos (como o original), um tempo que é o tempo da tradução. Assim 
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como caberia pensar, igualmente, nas consequências dessa compreensão do tempo da tradução para 
nossa relação de leitores e críticos do texto traduzido. No âmbito deste trabalho, caberá discutir 
e problematizar, preliminarmente, a questão do tempo da tradução, entendida, aqui, a partir da 
singularidade da forma de vida e de morte que ela constitui. 
Palavra-chave 1: Tradução 
Palavra-chave 2: tempo 
Palavra-chave 3: efemeridade 
Palavra-chave 4: vida

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4

Julia de Vasconcelos Magalhães Veras (UFMG/Paris 8 Vincennes Saint-Dennis) Autotradução e os 
efeitos de distanciamento na obra de Samuel Beckett

Este trabalho pretende analisar a centralidade da autotradução na obra do escritor irlandês Samuel 
Beckett, que escreveu extensivamente em uma língua estrangeira, o francês, e os diversos efeitos desse 
distanciamento na própria obra. A autotradução se coloca como um conceito limite dentro da teoria da 
tradução e colabora para tensionar a concepção tradicional, que supõe uma hierarquia entre o texto de 
partida e o texto de chegada. Consideramos que, em Beckett, essa escrita literalmente estrangeira e a 
autotradução constituem, mais que um mero procedimento, uma poética (ou, como apontou o próprio 
autor, uma “literatura da despalavra”). O movimento de vai-e-vem de um texto para o outro corresponde 
à dimensão crítica dessa obra dupla, que se volta para si mesma e, analogamente, à dimensão da própria 
narrativa beckettiana, fragmentada, especular e estrangeira, seja qual for a sua língua de origem. O que se 
pode perceber é que essa duplicidade não se restringe ao caráter bilíngue dessa obra, que é, na verdade, 
revelador de um tema onipresente: podemos destacar os personagens duplos (Didi/Gogo, Winnie/
Willie, Molloy/Moran), as obras duplas (Molloy, que é dividida em duas partes semelhantes), os títulos 
duplos (como o que reúne três obras, Nohow on, no qual « on » é também a imagem invertida de « no »), 
as expressões duplas (« ainsi a-t-on beau/ par le beau temps » Beckett, 1978, p.14), assim como as frases 
duplas e simétricas (« Tantôt l’un ou l’autre. Tantôt l’autre ou l’un », Beckett, 1991, p.8). Esse jogo de 
espelhos invertidos e essa “obsessão do distanciamento”, conforme a definição de Bruno Clément (1994, 
p.17), não podem ser compreendidos fora desse processo de distanciamento original, e que lhe é tão caro, 
do lugar comum da língua materna. Se a tradução chega sempre a contratempo, a dimensão temporal, em 
Beckett, se coloca, de início, como problemática, já que há um distanciamento do próprio autor consigo 
mesmo (enquanto autotradutor). É ainda mais urgente considerar essas questões quando se trata de 
traduzir Beckett para uma terceira língua, como veremos no caso das traduções para o português, por 
exemplo. A impossibilidade de se estabelecer um “original” coloca o tradutor em uma situação ainda mais 
complexa, ao mesmo tempo que fascinante, frente a uma obra que radicaliza essas questões referenciais, 
temporais, identitárias , uma vez que esses “originais” já se constituem como temporalmente distantes e 
que o aspecto paradoxal dessa complementaridade e estranhamento entre eles é justamente o que define 
a própria obra. 
Palavra-chave 1: Autotradução 
Palavra-chave 2: Beckett 
Palavra-chave 3: distanciamento 
Palavra-chave 4: entre-lugar

Fabio Alves Ferreira (PUC-Rio)Tradução como Dispositivo Cênico da Palavra em Samuel Beckett

Esta comunicação tem como proposta investigar o conceito de tradução e sua relação com a ideia 
de encenação, para além da ideia de transposição (ou transcriação) de obras literárias em línguas 
diferentes do original. O objetivo é articular o conceito de “atos da fala”  Austen, à escrita como “jogo 
de linguagem”  Wittgenstein , e explorar a “instabilidade de significados” ao analisar a obra de Samuel 
Beckett, a partir do texto Bing (1966). Assim buscar repropor o conceito de tradução em dois outros 
sentidos/estratégias no trabalho de Beckett: 1. Como autotradutor , um recriador de si mesmo. SB, 
como autor bilingüe, que escreveu em inglês e francês, sempre traduzindo seus próprios textos de 
uma língua para a outra; 2. Como diretor e encenador de seus textos dramáticos, teatro, televisão e 
rádio  investigar a tradução no aspecto transmidiático. Será fundamental expor e problematizar o 
conceito bejaminiano de “traduzibilidade”, e buscar novos “rendimentos”. Beckett em Trois Dialogues 
se refere “a insuperável indigência da arte”, e indica neste ponto  como em outros que devemos 
citar  a tensão do indizível. Tal percepção da linguagem contrasta com a obstinada tarefa do autor 
em “expressar”, com estratégias extremas “reduzindo”, “escavando”, “esburacando” a linguagem. 
Como escrever sem traduzir? Beckett através de jogos de negação e aproximação  como alguém 
que ao usar um óculos inadequado, o afasta e aproxima da vista buscado identificar formas, figuras 
e por consequência conhecer , decifrar significados , explora as possibilidades do inacabado, mal 
percebido. O aporético é um fim em si, assemelhandose a dinâmica do mundo, e o inacabado como 
sentença e reconhecimento do erro e do desgaste das coisas e das palavras. Assim, o exame de Bing, 
originalmente escrito em francês, e 1967 traduzido para o inglês como Ping, funcionará do ponto de 
referência nessa tarefa espinhosa junto as possibilidades e tensões do conceito de tradução. Bing é um 
textolista, um textosérie, um textoinstalação, através do qual pensaremos como seus aspectos sonoros 
e plásticos reverberam no texto beckettiano. Para tal, apresentaremos uma tradução para o português 
comentando a no propósito da nossa investigação. Beckett, Samuel. Bing. Editions des Minuit, 1966. 
Beckett, Samuel. Ping. The Poems, Short Fiction, and Criticism of Samuel Beckett: V olume IV . New 
York: Grove Press, 2006. Benjamin, Walter . A Tarefa do Tradutor . IN: A tarefa do tradutor , de Walter 
Benjamin:quatro traduções para o português. Org. Lucia Castello Branco, FALE/UFMG, BH, 2008. 
Nancy , JeanLuc. The Sense of the world. Minnesota Press, Minneapolis/London, 1997. Kalb, Jonatham. 
Beckett in Performance. Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 
Palavra-chave 1: Samuel Beckett 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Encenação 
Palavra-chave 4: Ping/Bing

Marcos Antonio Siscar (UNICAMP) Poesia no contratempo: Samuel Beckett

Há autores para quem a experiência de tradução, a passagem entre as línguas, não é apenas 
um acidente de percurso, mas parte integrante de sua produção poética. É o caso conhecido de 
Samuel Beckett. A tradução, para ele, assim como a escrita, constitui-se explicitamente como uma 
“passagem ao sentido” (retomando uma formulação de Derrida). Beckett não é prioritariamente 
ou programaticamente um poeta. Pelo contrário, ele expressa reticências em relação à retórica do 
gênero, desacreditando abertamente aquilo que é chamado de “poesia”. Por outro lado, mantém a 
prática episódica do poema, durante toda a extensão de sua obra. Seu último texto, escrito em um 
hospital, em julho de 1988, é ainda um poema, no sentido mais tradicional, ou seja, um texto escrito 
em versos. As relações entre sua prosa (narrativa, teatro), por um lado, e sua poesia, por outro lado, é 
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algo relativamente complexo e demandaria não apenas um trabalho descritivo (cujo pressuposto é o 
conhecimento aprofundado da obra do autor) como também uma investigação crítica, que fosse além 
daquilo que autor soube dizer a respeito e que levasse em consideração o estado contemporâneo da 
questão. No âmbito desta comunicação, gostaria apenas de atentar para o fato de que essa relação é 
tratada pelo próprio autor de modo enfático, o que faz pensar que esteja em jogo aí uma espécie de 
experiência de alteridade. A poesia parece se associar não à atemporalidade, como alguns preferem 
dizer, mas à extemporaneidade, do ponto de vista do contemporâneo da obra; ela está não exatamente 
em harmonia, mas no contratempo de certo tipo compreensão da escrita. Em Beckett, a questão pode 
ser associada a outras como a do idioma no qual se escreve e a do sujeito do conhecimento. São fios de 
reflexão que permanentemente se entrelaçam, mas também se distinguem. Trata-se aqui de apresentar 
alguns elementos mais conhecidos do modo como essas questões se apresentam na poesia de Beckett, 
a partir da leitura de um poema (especificamente de um caso de autotradução), no qual a “condição 
extemporânea” tanto da poesia quanto da tradução aparece em primeiro plano. Talvez essa leitura 
de Beckett nos permita pensar que a passagem ao sentido, envolvida no ato da tradução, não é um 
acesso como qualquer outro, uma mediação em geral. Ou seja, que não se trata apenas de confirmar, 
digamos, uma tese filosófica sobre a “passagem ao sentido”. Trata-se, especificamente, a propósito 
de tradução, de uma passagem relacionada à poesia, entendida como prática de escrita que têm sua 
história (sua temporalidade) e suas convenções, mas também suas indefinições (sua historicidade) e 
suas impropriedades. “Poesia” e “tradução” seriam nomes do acesso, ou seja, estratégias de acesso ao 
sentido abertas ao contratempo. 
Palavra-chave 1: Samuel Beckett 
Palavra-chave 2: Poesia 
Palavra-chave 3: Tradução 
Palavra-chave 4: Contemporâneo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 5

Carolina Villada Castro (UFSC) Blanchot: traduzir o des-obramento (désœuvrement)

Apresentamos a tradução para o português e o espanhol de uma seleção de fragmentos de L´attente 
l´oubli (1962) de Maurice Blanchot. Para isto, propomos um exercício de tradução e re- tradução 
acompanhado de uma análise conceitual. Isto, a fim de propor a fascinação da escuta como po(é)tica 
da tradução. Para Blanchot, a tarefa ética do tradutor consiste em responder desde o fora da linguagem 
e das línguas à alteridade da obra, isto é, responder ao excesso de linguagem que murmura “entre” as 
línguas e produz seus devires: “la traduction est liée à ce devir, elle le “traduit” et l´accomplit, elle n´est 
possible qu´à cause de ce mouvement et de cette vie dont elle s´empare” (Blanchot, 1960, p. 477). O 
tradutor escreve a partir deste interstício da linguagem, compõe uma variação no intervalo das línguas 
e propaga assim o diferir da diferença da obra, desdobrando seus virtuais. Nesta perspectiva, seu texto 
L´Attente L´Oubli (1962) experimenta a escrita fragmentária, oscilando de fragmento a fragmento 
ou, mesmo, de linha a linha entre o ensaio e a ficção. Uma ficção onde a linguagem poética chega ao 
centro do relato para afirmar sua impossibilidade e re-afirmar a vorâgine do espaço literário. , tal como 
Foucault lembra para nós: «pour ne plus laisser parler, dans L´Attente l´oubli, que le langage même 
- celui qui n´est de personne, qui n´est ni de la fiction ni de la réflexion, ni du déjà dit, ni du jamais 
encore dit, mais «entre eux, comme ce lieu avec son grand air fixe, la retenue des choses en leur état 
latente» (Foucault, 2001, p. 553). Assim nosso exercício de tradução focaliza a fascinação da escuta 

como uma imagem que vai e vem nos fragmentos de L´attente l´oubli, permitindo-nos aproximar 
escritor e tradutor na espera e o esquecimento dessa voz que sempre se desvia e escapa a seu ouvido. 
Já na Conversa Infinita se murmurava: “Falar não é ver” (Blanchot, 2001, p. 66), fica então uma escuta 
errante que ouve “em cada palavra, todas as palavras” (Ibíd., p. 67); voragem ou neutralidade da 
linguagem afirmando a ausência da obra: “toda obra literária importante o é tanto mais que ela põe 
em funcionamento, mais direta e puramente, o sentido deste giro o qual, no momento em que ela 
vai emergir, faz estranhamente cair a obra onde se mantém, como seu centro sempre descentrado, a 
inoperância: a ausência de obra” (Blanchot, 2001, p. 72). A fascinação da escuta do tradutor-escritor 
responde a este descentramento da linguagem, a seu desvio e subtração incessantes. Loucura do des-
obramento (desoeuvrement) que é a loucura mesma da tradução (Blanchot, 1960, p. 479). Traduzir não 
é então traduzir a obra, traduzir responde e mantém o des-obramento (desoeuvrement), a paixão pela 
“palavra diferente, que leva e traz, ela mesma diferindo do falar” (Blanchot, 2001, p. 68). A fascinação 
da tradução e, assim, a errância neste fora da linguagem, a escuta incessante da dispersão entre as 
línguas (Blanchot, 2001, p. 58). A orelha que traduz e a mão que escreve respondem a uma fascinação 
poética pela subtração da voz e o deslizamento da imagem, lembrando o mito de Orfeu e Eurídice 
tão caro a Blanchot. Contudo, indica-se também uma tarefa ética: manter a palavra respondendo ao 
impossível, afirmação do im-poder como lugar-sem-lugar de escrita e tradução; tradutor-escritor 
anônimo e nômade, uma singularidade capaz de oferecer seu deserto à multidão, de alterar as 
palavras para que reverberem alteridades possíveis e sempre potenciais; em suma, de tornar de novo 
a linguagem em espaço de impugnação por excelência de quaisquer autoritarismo, despotismo ou 
sujeição. Ali onde a conversa com outro (s) ainda é lugar de infinito: “Entre este ‘outrem’ e este ‘eu’, a 
distância é infinita, e no entanto, ao mesmo tempo, outrem é para mim a presença mesma, a presença 
do infinito (...) presença infinitamente outra” (Blanchot, 2001, p. 109-110). Traduzir implica, portanto, 
tanto uma fascinação pela força desobradora da linguagem quanto pelo outro, pela estranheza de 
sua fala, em fim, pelo infinito da alteridade que transborda: “Estar frente a outrem é sempre estar na 
presença abrupta, sem intermediário, daquele que se volta para mim no contato infinito do desvio” 
(Blanchot, 2001, p. 114). Isto para insistir, finalmente, na fascinação da escuta como po(é)tica da 
tradução, que podemos pensar a partir deste exercício de tradução e re-tradução nos trabalhos de 
Blanchot: só a tradução como afirmação da diferença permite responder à relação de infinito que 
interpela na fala do outro. A tradução responde desde este “entre” onde as línguas fazem proliferar a 
linguagem, ao mesmo tempo, meio de uma relação infinita com o outro: “ele não está nem num nem no 
outro, não sendo nada mais do que a própria relação, relação de um ao outro que exige a infinidade” 
(Blanchot, 2001, p. 129). 
Palavra-chave 1: tradução literária 
Palavra-chave 2: linguagem 
Palavra-chave 3: des-obramento 
Palavra-chave 4: alteridade

Leda Cartum (USP) Os dias não estão contados – Pascal Quignard e o contemporâneo

“São contemporâneas as coisas que são do mesmo tempo. Onde está o tempo que é o mesmo? 
Quando tenho medo de um rato, quando a visão de uma serpente me provoca um sobressalto 
ou me petrifica, quando como a carne morta de um animal, quando durmo, de que época sou 
contemporâneo?” Neste trecho do ensaio “Le mot contemporain”, do livro Petits Traités (em tradução 
livre), Pascal Quignard procura expandir os sentidos que habitam a palavra “contemporaneidade”. 
Mais do que um tempo que é simultâneo ao nosso – e, no caso de um autor, mais do que alguém que 
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escreve em nosso tempo –, o contemporâneo é também o que se abre para receber os inúmeros 
cruzamentos de passados na atualidade; como diz Giorgio Agamben, é aquele que percebe em seu 
tempo não apenas a luminosidade mas, também, a sua “parte de sombra, a sua íntima obscuridade”. 
Nesse sentido, o que significa pensar a literatura contemporânea, e com o que nos deparamos ao 
traduzi-la? A partir do trânsito entre diferentes obras do escritor francês contemporâneo Pascal 
Quignard – livros como Vie secrète, Boutès ou Les paradisiaques – e da experiência de tradução para 
o português de seu livro Le sexe et l”effroi, esta pesquisa explora a construção da temporalidade na 
escritura, centrando-se para isso sobretudo nos espaços vazios e nos silêncios deixados por ela. A 
enunciação se dá, aqui, como uma possibilidade de fazer emergir junto dela aquilo que não é dito 
(que não pode ser dito), mas que muitas vezes só se revela a partir do ato de dizer. Para reconhecer 
os silêncios que atravessam a escrita, o texto aqui se faz pelo movimento, sem se fixar em um gênero 
ou uma categoria específica: as relações pré-estabelecidas, como as de escritor e leitor ou de passado 
e presente, são confundidas e revisitadas, num reconhecimento de que é preciso sempre resgatar 
qualquer coisa de que corremos o constante risco de perder de novo. Estudar um autor que está vivo 
é sabê-lo escrevendo ao mesmo tempo em que o lemos, e dessa forma explicitar que o movimento da 
leitura participa da escritura, e vice-versa: essas duas operações são mobilizadas simultaneamente 
na tradução, que pode assim ser compreendida como uma possível mediação entre forças que são, 
a princípio, extemporâneas. A construção do contemporâneo, nessa perspectiva e dentro dessas 
associações, nunca termina nem deixa de acontecer. “Não se torne você mesmo”, diz Quignard em Les 
paradisiaques, opondo-se ao senso comum que pede a correspondência a uma suposta identidade 
e compreendendo que o trabalho de si e de seu tempo é a exploração ininterrupta de uma floresta 
desconhecida, uma vida que procura pelos mortos e que convive também com eles. Mas em que 
ponto se encontram as temporalidades, e até que ponto o passado continua a animar o presente? Do 
que é que somos contemporâneos? 
Palavra-chave 1: Pascal Quignard  
Palavra-chave 2: literatura francesa 
Palavra-chave 3: literatura contemporânea

Maria Angélica Deângeli (UNESP) Escrita e tradução em Allah n’est pas obligé ou Alá e as crianças 
soldados, de Ahmadou Kourouma: o tempo de um parêntese

Se a questão da língua é um problema central nas obras dos escritores de expressão francesa 
provenientes de ex-territórios coloniais, e se o debate a respeito de tais questões ganhou visibilidade 
nas últimas décadas, isso se deveu a dois fatores principais: o fato de as lutas pelas independências 
(no caso das ex-colônias francesas) serem algo relativamente recente e também o fato de a noção de 
“engajamento do escritor”, como assinala Cheikh Kassé (2005), que circulou durante os primeiros 
períodos pós-independência, ter se consolidado no campo em questão. Em uma palavra, o escritor 
devia ser “a boca daqueles que não têm boca”. Com as independências dos anos 60, emerge então 
uma criação literária voltada para a denúncia das oligarquias políticas na África, seu despotismo 
e suas corrupções. Nesse contexto, podemos citar o marfinense Ahmadou Kourouma que a partir 
de sua obra Le soleil des indépendances (1968) se tornou um dos mais influentes escritores do 
continente africano. A empreitada de Kourouma consiste, como evocado acima, em dar voz aos 
excluídos, aos que não têm lugar numa sociedade impiedosamente marcada pela exploração 
humana. Em seu romance Allah n’est pas obligé (2000), traduzido para o português com o título 
de Alá e as crianças soldados (2004), Kourouma fala através de uma criança, Birahima, cujo olhar 
naïf é redobrado por uma linguagem divertida e pelo recurso incessante a quatro dicionários que 

visam preencher as lacunas de uma educação interrompida muito cedo. A poética da explicação 
que caracteriza o romance constitui, segundo Ndiaye (2005), “uma estratégia de desvelamento das 
retóricas falaciosas destinadas a tornar sensato aquilo que é insensato” (p. 78). Longe de ser uma 
simples distração para o leitor, permitindo-lhe desviar seu olhar do trágico por um curto momento, 
uma breve suspensão do discurso, o “tempo de um parêntese” (p. 77), o mecanismo do recurso ao 
dicionário revela as constantes dificuldades do narrador em encontrar palavras “convenientes” para 
descrever as misérias de seu mundo. A memória dos tempos passados e presentes é (re)significada 
por uma memória de palavras que coloca em cena não somente a questão de uma língua outra 
mas de discursos outros que, inúmeras vezes, solapam a memória das coisas, das pessoas e dos 
acontecimentos. O objetivo desta comunicação é, a partir de uma leitura “em dois tempos”, a da obra 
em francês e de sua tradução para o português, analisar as estratégias empregadas por Kourouma 
e, consequentemente, as estratégias adotadas na tradução, para significar este intervalo discursivo 
ocupado pelo outro: a outra língua, a outra cultura e, de forma mais dolorosa, o aniquilamento do 
outro. 
Palavra-chave 1: tradução 
Palavra-chave 2: língua outra 
Palavra-chave 3: escrita 
Palavra-chave 4: Ahmadou Kourouma

Davi Pessoa Carneiro (UERJ) A escritura anacrônica de Clarice Lispector: tarefa de tradução.

A comunicação pretende confrontar o pensamento de Clarice Lispector (1920-1977) acerca do “ser 
cronista”, que, por sua vez, se relaciona com a questão do tempo em sua escritura. Tal questão, por 
outro lado, se desdobra numa percepção singular sobre a tradução, bem como sobre uma outra 
noção temporal da escritura, a saber: o anacronismo.  Clarice traduziu alguns textos literários, 
principalmente durante o período de 1969-1979. Cito alguns: A rendeira (1975), de Pascal 
Lainé; Viagens de Guliver (1973), de Jonathan Swift; Testamento para el Greco (1975), de Nikos 
Kazantzakis; Chamado Selvagem (1970), de Jack London. A escritora também publicou no “Jornal 
do Brasil” três pequenos textos que abordam uma reflexão acerca da tradução, que, por sua vez, 
estabelecem uma relação peculiar entre a tarefa da crônica e os desdobramentos anacrônicos de 
sua escritura. O primeiro se chama “Quem escreveu isto?”, publicado no dia 1 de março de 1969. O 
segundo, “Tradução atrasada”, publicado em 25 de abril de 1969; o terceiro fragmento, um tanto 
misterioso, é a tradução do famoso texto “Borges y yo”, de Jorge Luis Borges, que foi publicado, no 
dia 22 de março de 1969, também no Jornal do Brasil.  
Palavra-chave 1: Tradução  
Palavra-chave 2: crônica 
Palavra-chave 3: anacronismo
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Tradução, História E Crítica Literárias: A Literatura 
Vista De Longe

Coordenadoras: 
Marta Pragana Dantas (UFPB) 
Germana Henriques Pereira De Sousa (UNB) 
Andréia Guerini (UFSC)

RESUMO: Este simpósio pretende nos levar a pensar sobre a nova-velha maneira de ver as 

macroestruturas literárias. Há uma relação instigante entre os mapas e a literatura que data do 

século passado e que perdura neste talvez com mais força ainda. O fato de a crítica e a história 

literárias se utilizarem das metáforas da geografia para ressignificar o espaço literário, ou de 

fazerem o empréstimo de uma metodologia de estudo das ciências - como a geografia, a sociologia, 

a biologia com a teoria da evolução de Darwin - para estudar as macroestruturas literárias, suas 

trocas e relações entre regiões centrais e periféricas, a mobilidade contemporânea de seus escritores 

e de suas vogas estéticas, que apenas se acentuou neste século, já que foi e será talvez para sempre 

o grande motor da literatura, deu origem a importantes obras, tais como as de Franco Moretti, 

Atlante del romanzo europeo 1800-1900 (1997), “Conjectures on world literature” (2000, artigo) 

e La letteratura vista da lontano (2005), títulos que tomamos emprestados aqui para mostrar a 

relação que se estabelece entre tradução, história e crítica literárias. Segundo Luís Augusto Fischer, 

por meio de traçados originais, Moretti analisa o romance e suas relações internas, tornando visível 

a ligação entre geografia e literatura sob duas formas bastante distintas: a do espaço na literatura 

- o espaço ficcional - e a da literatura no espaço - o espaço histórico - (Boitempo, http://migre.

me/tBiot). A tradução permite que a literatura, seus autores e obras, assim como seus modos de 

entender o literário, viaje no tempo e no espaço, e seja vista por outras lentes culturais e linguísticas. 

A tradução, pela sua forte vinculação com a história e crítica literárias, é um excelente meio de 

se traçar os percursos que as obras literárias fizeram ao longo do tempo em seus deslocamentos 

espaciais. Pascale Casanova, em La république mondiale des lettres (1999), também tece um grande 

panorama do espaço literário mundial e tenta medir um meridiano de Greenwich das literaturas. 

Usa termos da geografia, mas também da economia, fala em mercado mundial das literaturas e em 

bolsas de valores do literário. José Lambert, um dos fundadores da disciplina Estudos da Tradução, 

no ensaio À la recherche de cartes mondiales des littératures (1990), também fala de mapa mundial 

das literaturas como forma de tentar abarcar o universo das complexidades da história literária 

para além das fronteiras nacionais, afirmando que língua e política são conceitos insuficientes 

para dar conta do fenômeno literário. A cartografia como tentativa de dar conta de fenômenos 

macroestruturais, que envolvem múltiplas línguas, contextos culturais, políticos e literários parece 

uma imagem interessante para se pensar o campo da tradutologia. Com efeito, Casanova (1999), 

usando a expressão de Salman Rushdie “os homens traduzidos”, evoca a tradução como metáfora 

desses escritores oriundos dos processos de descolonização. A tradução é então um médium para 

se combinarem línguas, formas e efeitos estéticos dentro de um mesmo universo cultural, dentro de 

contextos híbridos, caso das ex-colônias, por exemplo, ou ainda dentro de contextos distintos. Johan 

Heilbron e Gisèle Sapiro, em “Pour une sociologie de la traduction: bilan et perspectives” (2007, 

artigo), afirmam que os estudos da tradução, a partir dos anos 1970, se interessaram pelos domínios 

culturais onde as traduções foram produzidas e onde circulam e, por essa razão, passaram a se 

interessar pelos processos de transferência cultural. Para além das questões menores envolvendo 

as relações meramente textuais entre língua-fonte e língua-alvo, os estudos da tradução se voltaram 

para questões mais amplas que envolvem “o funcionamento das traduções em seus contextos 

de produção e recepção, ou seja, na cultura de chegada”, processo que leva em conta os atores, 

instituições e indivíduos, e suas inserções nas relações político-culturais e históricas. Para Berman 

(2002), “tradução é transmissão de formas”. Assim, a partir de Berman e dos teóricos citados 

acima, a pergunta central que colocamos para discutir neste simpósio é: como analisar, receber, 

criticar, avaliar, em sua situação histórica, a partir do ponto de vista da “idade das traduções” (outra 

expressão de Berman), as literaturas traduzidas? O destaque de que o Brasil hoje se beneficia no 

cenário internacional, em particular na Europa, pode nos indicar também um novo caminho para 

uma representação da contemporaneidade brasileira - de suas diferenças sociais, raciais e de classe, 

discursivas, mas, notadamente, de suas diferenças espaciais, geográficas e regionais. Além dessa, 

outra questão instigante é: como refletir sobre os processos de transmissão cultural, mediados pela 

tradução, das literaturas mundiais, em suas representações do espaço nacional na interface com a 

cultura e a linguagem plasmados literariamente na forma romanesca nas culturas de chegada? Essas 

são algumas das questões desse complexo campo que queremos tratar neste simpósio. 

PALAVRAS-CHAVE: História literária; História da tradução; Tradução literária; Literatura comparada.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

TARDE [14:30|56:30]

SESSÃO 1

Andréia Guerini (UFSC) Itália e Brasil: paralelismo em tradução literária? 

A partir das metáforas da geografia, dos mapas e das cartografias literárias e para melhor 
compreender as trocas literárias entre o Brasil e a Itália, esta comunicação tem por objetivo 
analisar, através de um levantamento inicial de dados tendo como base o Index Translationum 
da Unesco, o que esses dois países exportaram/importaram em termos de literatura brasileira 
traduzida na Itália e literatura italiana traduzida no Brasil, no período entre 1977 a 2007, a fim de 
mapear que tipo de literatura é veiculada (autor, gênero, período) e por quem (tradutor, editora), 
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destacando assimetrias e/ou dissimetrias, enfim (re)construir uma rede geoliterária, a partir da 
perspectiva dos Estudos Descritivistas da Tradução e da Teoria dos Polissistemas. 
Palavra-chave 1: Literatura traduzida 
Palavra-chave 2: história da tradução 
Palavra-chave 3: Brasil 
Palavra-chave 4: Itália

Válmi Hatje-Faggion (UnB) Tradutores de Machado de Assis: vozes na história da tradução

A contribuição de tradutores no fomento de obras de Machado de Assis (1839-1908) em inglês tem 
se mostrado bastante relevante desde os anos 1920, se intensificou nos anos 1990 do século XX, e 
continua em expansão no século XXI. Entretanto, pouco se sabe sobre as motivações que levaram os 
tradutores a se empenhar em elaborar obras desse escritor para o inglês. Os depoimentos dados por 
diferentes tradutores podem fornecer informações relevantes e até mesmo curiosas sobre as razões 
subjacentes à publicação de uma tradução para outra cultura (BASSNETT, 1993). Eles podem revelar, 
por exemplo, como e por que os tradutores formularam sua tradução, suas concepções de tradução 
e como seus procedimentos podem constituir um discurso sobre o traduzir. Nesta comunicação, o 
objetivo é abordar a história da tradução para o inglês de Memórias póstumas de Brás Cubas a partir de 
textos suplementares (NEWMARK, 1988) ou paratextos (GENETTE, 1997) dos tradutores americanos 
relacionados a essa tradução. Esses textos incluem a entrevista concedida pelo professor de economia 
e tradutor americano William L. Grossman (jornal A manhã, Rio de Janeiro, 1952), e a entrevista 
pessoal concedida pelo professor de literatura e tradutor Gregory Rabassa (para Válmi Hatje-Faggion, 
2011). Além disso, serão examinados outros textos suplementares que incluem a introdução das (re) 
traduções e diferentes edições publicadas em inglês (incluindo a edição do tradutor E. Percy Ellis, 
1955). Serão abordados, mais especificamente, dois tradutores de romances de Machado de Assis 
com base nos estudos descritivos da tradução e do tradutor (CHESTERMAN, 2009; MUNDAY, 2011). 
Os dados obtidos pela voz dos tradutores em diferentes textos suplementares revelam diversas 
motivações implícitas na elaboração e publicação da tradução de Memórias póstumas de Brás Cubas 
publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil (em inglês) e incluem questões de marketing, 
poética e cultura para atender às expectativas dos novos leitores. 
Palavra-chave 1: tradutor 
Palavra-chave 2: textos suplementares/ paratextos 
Palavra-chave 3: tradução literária 
Palavra-chave 4: Machado de Assis

TARDE [15:30|16:30]

SESSÃO 2

Marta Pragana Dantas (UFPB) O que podem as traduções pela literatura brasileira? 

Tendo como ponto de partida os estudos sobre a circulação transnacional da literatura, pretende-
se, nesta comunicação, desenvolver uma reflexão sobre a literatura brasileira no exterior. Mais 
precisamente, trata-se de evidenciar as modalidades de circulação da literatura brasileira em tradução 
por meio da análise das escolhas, percursos e processos de legitimação das obras e autores. Como já 
observado por estudos recentes, a maior parte das obras brasileiras atualmente traduzidas são ficções 
de autores contemporâneos em plena atividade, alguns dos quais recém-ingressos no sistema literário 

nacional. Essa preferência pela ficção contemporânea está direcionada para obras que possuem em 
comum determinado feixe de escolhas temáticas ou intersecções com o espaço da mídia. No primeiro 
caso, verifica-se a presença de temas relacionados à existência nas grandes metrópoles, à violência e 
à marginalidade, aos deslocamentos do sujeito desterritorializado; no segundo, trata-se de autores 
que já possuem um espaço na mídia devido a uma trajetória reconhecida em outra área, geralmente 
a música, o jornalismo, a televisão ou o cinema. O processo que resulta na seleção do autor e da obra 
a ser traduzida supõe uma cadeia de atores, um dos principais, no caso da literatura brasileira, sendo 
o agente literário, mas também o editor (tanto no Brasil quanto no exterior), instituições oficiais 
(a exemplo da Fundação Biblioteca Nacional por meio de seus editais de apoio às traduções), entre 
outros. No que diz respeito ao percurso das traduções, observa-se que o conjunto das obras traduzidas 
em cada um dos principais sistemas literários – aqueles dotados de alto grau de legitimidade 
(e, portanto, legitimadores) – apresenta pouca variação. Assim, uma comparação entre as obras 
brasileiras traduzidas na Alemanha, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, ainda que apresente 
uma oscilação quantitativa, mostra um núcleo comum de títulos e autores traduzidos, revelando 
a existência de uma lógica subjacente à circulação entre os diferentes sistemas literários. Lógica 
esta, convém frisar, atrelada a fatores econômicos, políticos e culturais que norteiam a circulação 
internacional dos bens simbólicos. Por fim, no que diz respeito aos processos de legitimação, uma 
vez traduzida, a literatura brasileira encontra dificuldade em atravessar a barreira da invisibilidade e 
conquistar um reconhecimento internacional, ainda que recentemente tenha obtido alguns avanços 
nesse sentido. Afinal, não basta ser traduzido: é preciso ser vendido, lido, comentado, enfim, “reescrito” 
(Lefevere). Dessa forma, esta comunicação busca, a partir de um olhar “de longe” sobre a literatura 
brasileira, promover uma reflexão sobre a sua inserção na República Mundial das Letras (Casanova). 
Palavra-chave 1: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 2: Sociologia da Tradução 
Palavra-chave 3: Literatura Comparada

Patrícia Correia Dos Santos (UnB) Proust no Brasil traduzido por escritores brasileiros: análise 
do livro A fugitiva

Marcel Proust, grande escritor francês, nasceu no dia 10 de julho de 1871, em Paris, e faleceu no 
dia 18 de novembro de 1922. Foi com a obra Em busca do tempo perdido (À la recherche du temps 
perdu), constituída de sete volumes, que Proust se consolidou como escritor de renome. A coleção 
publicada entre 1913 e 1927, pela Editora Gallimard, é formada pelos seguintes volumes: No 
Caminho de Swann (Du côté de chez Swann); À Sombra das Raparigas em Flor (À l’ombre des jeunes 
filles en fleurs); O Caminho de Guermantes (Le côté de Guermantes); Sodoma e Gomorra (Sodome et 
Gomorrhe); A Prisioneira (La prisonnière); A Fugitiva (Albertine disparue) e O Tempo Redescoberto 
(Le temps retrouvé). Neste trabalho serão analisados os aspectos morfológicos (capa, contracapa ou 
quarta capa, folha de rosto e sumário) e os discursos de acompanhamento (prefácio, posfácio e as 
notas de rodapé) da obra traduzida A fugitiva, de Marcel Proust, realizada por Carlos Drummond 
de Andrade, nas edições de 1956 e de 2012, e, por Fernando Py, na edição de 2004. Para orientar 
esta análise foram consultadas as obras de Marie-Hélène Catherine Torres (2011), de Gérard 
Genette (2009) e de Solange Mittmann (2003). O objetivo principal deste artigo é investigar, por 
meio da análise de conteúdo, o papel das notas de rodapé na compreensão das traduções de Carlos 
Drummond de Andrade e de Fernando Py, e, consequentemente, na narrativa em si. A fugitiva, 
penúltimo livro da coleção Em busca do tempo perdido, foi traduzido para o português do Brasil 
pela primeira vez, em 1956, por Carlos Drummond de Andrade. O escritor foi convidado pela Editora 
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Globo de Porto Alegre para traduzir o sexto volume da coleção francesa, para a coleção Nobel. Em 
2012, a Editora Globo, pelo selo da Biblioteca Azul, publicou uma nova edição da tradução realizada 
por Drummond, revista e acrescida de prefácio, resumo e notas por Guilherme Inácio da Silva e 
posfácio por Franklin Leopoldo e Silva com base nos manuscritos de 1925 e nos acréscimos da 
Bibliothèque de la Pléiade. Enquanto que a tradução de Fernando Py da coleção Em busca do tempo 
perdido foi lançada em três volumes pela Ediouro em 2004, a qual traz a mesma tradução que a 
Ediouro havia lançado em 1992, pelo poeta carioca, que apenas revisou seu próprio trabalho. Este 
trabalho está vinculado ao projeto “Tradução e sistema literário - história da tradução no Brasil: a 
tradução dos clássicos e os escritores/tradutores”, coordenado pela Profa. Dra. Germana Henriques 
Pereira de Sousa, cujo objetivo é investigar a relação entre as literaturas nacional e traduzida por 
meio do estudo das traduções feitas por escritores/tradutores brasileiros (Cecília Meirelles, Carlos 
Drummond de Andrade, Lúcio Cardoso, Machado de Assis, Rachel de Queiroz, Mario Quintana, 
Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Erico Verissimo, João do Rio, Manuel Bandeira etc.) e analisar 
criticamente as traduções dos clássicos, antigas e contemporâneas, suas retraduções por meio de: 
aspectos morfológicos e discursos de acompanhamento, e buscar efetuar a análise crítica do texto 
traduzido (perfil do tradutor). 
Palavra-chave 1: Marcel Proust 
Palavra-chave 2: Carlos Drummond de Andrade 
Palavra-chave 3: A fugitiva 
Palavra-chave 4: Tradução literária

Sheila Maria Dos Santos (UFSC) Os escritores e a tradução na Editora Globo entre os anos 30 e 60 

É inegável a importância da Editora Globo de Porto Alegre na consolidação de uma literatura 
estrangeira de qualidade no Brasil. Por seu intermédio os leitores brasileiros puderam conhecer, 
em impecáveis traduções, as obras de Thomas Mann, Somerset Maughan, Virginia Woolf, Marcel 
Proust, Giovanni Papini, Conrad, Graham Greene, Aldous Huxley, John Steinbeck, entre outros 
nomes, que evidenciavam uma intenção de expandir as fronteiras do conhecimento literário para 
além da França, publicando, igualmente, escritores alemães, italianos, espanhóis etc. O que tanto 
mais impressiona dada sua localização fora do eixo Rio – São Paulo em uma época em que, segundo 
Verissimo, «o resto do Brasil era um deserto pontilhado de vocações que, como as miragens, se 
definiam ou desmanchavam à medida que chegavam perto dos observadores da corte, seus críticos e 
editores» (cf. BERTASO, 1993, p. 7). Para fazê-lo, os editores Bertaso e Verissimo, responsáveis pela 
seleção das obras que seriam traduzidas pela Globo, bem como pela escolha do tradutor incumbido 
para tal função, faziam questão de manter um seleto e experiente grupo de escritores-tradutores, 
que contou com nomes tais como Mario Quintana, um dos tradutores mais produtivos da Casa, 
Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Moacir Werneck de Castro, José 
Geraldo Vieira, José Lins do Rego, além do próprio Erico Verissimo, entre outros. Apesar do quadro 
de tradutores da Globo não ser formado exclusivamente por escritores-tradutores, estes ocupam 
um lugar privilegiado na editora, tendo sido responsáveis por 65% das traduções da Coleção Nobel, 
por exemplo, enquanto o restante das obras ficou a cargo de tradutores experimentados, tais 
como Agenor Soares de Moura, Leonel Vallandro, Lino Vallandro, Herbert Caro etc. Segundo Wyler, 
diversas eram as razões que levavam uma editora a manter nomes de escritores ilustres entre seus 
colaboradores, dentre elas a preocupação com a qualidade do produto final, pois a assinatura de 
um grande escritor garantiria, a princípio, o rigor gramatical e o requinte poético necessários à 
realização de uma boa tradução (WYLER, 2003, p. 113), além, é claro, de motivações publicitárias, 

uma vez que tais traduções vendiam, simultaneamente, o nome e o trabalho de dois escritores. 
Tendo em vista tais fatos, pretende-se, com esse trabalho, investigar o quadro de tradutores da 
Coleção Nobel, única dedicada exclusivamente à literatura traduzida, atentando para a escolha dos 
tradutores de acordo com o valor literário atribuído à obra a ser traduzida, a fim de refletir acerca da 
influência do escritor-tradutor na formação do cânone de literatura traduzida no Brasil. 
Palavra-chave 1: Editora Globo 
Palavra-chave 2: Escritor-tradutor 
Palavra-chave 3: Cânone literário 
Palavra-chave 4: Tradução

Francielle Piuco Biglia (Universidade Pompeu i Fabra) Francisco Villaespesa: un poeta 
modernista no Brasil

O poeta, dramaturgo e tradutor andaluz Francisco Villaespesa (1877-1936) é conhecido –sem 
certo esquecimento pela crítica espanhola atual– por ser um dos defensores de carteirinha do 
Modernismo espanhol através da obra La Copa del rey de Thule (1900) que anunciava a primeira 
mostra da nova escola poética na lírica espanhola. Na capital espanhola, entre o século XIX e XX, a 
presença de Rubén Darío faz de trampolim à nova estética e Villaespesa, via o poeta nicaraguense, 
chega a influenciar poetas como Juan Ramón Jiménez em sua fase poética com as obras Almas de 
violeta e Nínfeas, ambas de 1900; entre outros poetas como os irmãos Machado. Na “extravagância” 
de sua juventude de início do século (adjetivo apontado por muitos críticos da época), era ele quem 
servia de ponte entre os poetas do Velho e o Novo Mundo e de bússola no intuito de guiar a Espanha 
literária na busca por novas estéticas literárias. Desta maneira, incita a curiosidade entre os literatos 
e frequentadores de tertúlias de Madri ao introduzir a este grupo versos de novos autores de difícil 
circulação. Sempre movido por este afã, o poeta dirigiu revistas literárias, entre as quais, Electra 
(1901), na qual despontariam versos produzidos no continente americano, incluindo uma das 
primeiras traduções de poesia brasileira em território espanhol de poetas atualmente cobertos pelo 
véu do esquecimento.  
O papel de divulgador e tradutor de poesia importada na Espanha, seria uma das primeiras 
manifestações da atividade tradutora que se tornaria predominante mais de duas décadas depois.  
No ano de 1921, em uma viagem à América do Sul que viria a se tornar uma permanência de dez 
anos, Villaespesa, após se apresentar com sua companhia teatral no Uruguai, em 1928, empreende 
uma viagem ao Brasil no mesmo ano. Esta viagem do poeta de Laujar de Andarax ao Brasil –que se 
estende por dois anos–  acaba mudando os rumos da história literária entre o Brasil e a Espanha. 
Durante sua estada o poeta conhece vários expoentes da vida literária brasileira, entre eles o 
Ministro das Relações Exteriores Otávio Mangabeira (1886 – 1960) quem lhe confia um copioso 
número de traduções que formariam parte da “Biblioteca Brasileña”: permitindo, dessa maneira, 
a circulação e a divulgação dos nossos poetas e escritores célebres em solo espanhol. Projeto 
audacioso de traduzir de 40 ou 80 volumes –segundo diferentes fontes– que constituiriam a coleção 
da “Biblioteca Brasileira” faz parte de um caso de recepção literária aparentemente sem final feliz. 
Villaespesa tem que voltar às pressas a sua terra natal devido a uma hemiplegia e decidi enviar as 
caixas contendo a coleção da “Biblioteca” antes da sua partida. Ao chegar à Espanha não consegue 
recuperar as caixas –que são extraviadas ou roubadas num ataque de ira de sua família permanecida 
na Espanha– e com ela o sonho brasileiro de conseguir uma acolhida fora do território nacional. À 
luz do quanto exposto, nosso trabalho tem como objetivo recuperar a figura de Villaespesa dentro 
da poética Modernista espanhola e, quase como um caso detetivesco, analisar através das crônicas 
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de jornais da época os relatos de sua estada no Brasil, procurar alguns vestígios e formular algumas 
hipóteses do que significou o estranho caso da “Biblioteca Brasileña” na história de recepção das 
letras brasileiras na Espanha. 
Palavra-chave 1:Francisco Villaespesa 
Palavra-chave 2:poesia brasileira 
Palavra-chave 3:recepção literária 
Palavra-chave 4: tradição literária

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|10:00]

SESSÃO 3

Germana Henriques Pereira (UnB) Ahmadou Kourouma e o narrador-tradutor 

O objetivo desta comunicação é estudar o romance Allah n’est pas obligé (Ed. Seuil, 2000), de Ahamadou 
Kourouma, escritor marfinense de expressão francesa, com relação ao narrador-tradutor, um garoto de 
cerca de 12 anos que narra a guerra com a ajuda de dicionários. Há nesse romance uma sobreposição da 
figura do autor-narrador, como homem-traduzido, e do narrador-personagem, também um tradutor, a 
seu modo. A expressão “escritor traduzido” ou “homem-traduzido”, usada por Pascale Casanova (2002, 
p. 315) para os escritores oriundos de ex-colônias europeias, define a posição desses escritores como 
sendo “ladrões de fogo”. A língua “dada” a eles é considerada um “presente envenenado” ou “roubo 
instituído”; bebem na fonte da literatura universal, porém não são considerados “filhos legítimos”, mas 
apenas usuários. O escritor africano vive então entre dois mundos, sendo forçado a escolher a língua de 
escrita na qual vai veicular seu pensamento e sua visão de mundo local, numa representação construída 
a partir de uma forma literária universal e cosmopolita. Ocorre que essa representação é também uma 
tradução, uma forma de dar a ver ao mundo ocidental uma África ao mesmo tempo velada, de antes da 
colonização, e revelada pelos piores fatos históricos da descolonização, a guerra fratricida e seu corolário, 
as crianças-soldado. O pequeno narrador Birahima lança mão de línguas de diversas origens, etnias e 
regiões geográficas, operando assim uma mistura cultural para dar conta daquilo que não está disponível 
para ele: a literatura. Este trabalho procura, de um lado, portanto, estudar o trabalho com a linguagem 
empreendido pelo escritor na construção de uma língua híbrida, em que se sobressaem francês erudito 
e popular, o malinque, além do árabe e do inglês, mostrando que a tradução é uma condição prévia desse 
autor-narrador que se torna intérprete-tradutor que media, com uso de dicionários, a relação entre 
línguas num cenário de guerra e destruição; e procura, por outro lado, estudar o modo como a tradução 
brasileira desta obra lida com o contexto multidiscursivo do romance. 
Palavra-chave 1: Ahmadou Kourouma 
Palavra-chave 2: Estudos da Tradução 
Palavra-chave 3: Literatura comparada 
Palavra-chave 4: Literatura de expressão francesa

Yuri Jivago Amorim Caribé (UFPE) Formando novos canônes literários: a publicação de 
autores contemporâneos em tradução pelo engajamento da academia, da crítica literária e 
do mercado editorial 

O presente trabalho é baseado em uma experiência profissional como docente em nível de graduação e 
participante de um projeto de leitura acadêmica realizado em uma universidade privada da cidade de 

São Paulo (Brasil) e já bastante consolidado. Assim, temos por objetivo discutir a inter-relação entre 
a academia, a crítica literária especializada e o mercado editorial como entidades que têm o poder de 
definir que autores devem ser traduzidos e, portanto, publicados em outras línguas. O segundo ponto 
é estudar como essa inter-relação influencia os leitores da atualidade (dos anos 2010), principalmente 
pensando nos leitores das traduções dessas obras. Analisar essa questão me parece urgente, visto que 
publicar determinado autor em outra língua e deixar de publicar outro é um dos aspectos que pode 
fomentar a formação de novos cânones literários. Nesta pesquisa, falo diretamente de escritores da 
contemporaneidade: autores brasileiros publicados fora do Brasil em tradução para a língua inglesa e 
também de autores de língua inglesa que tiveram suas obras publicadas em tradução no Brasil entre 
os anos 2000 e 2016. No projeto citado, iniciávamos com a escolha da obra literária a ser adotada 
e sua tradução. A proposta era que nossos alunos lessem primeiro uma obra nacional (escrita em 
língua portuguesa) e sua respectiva tradução para o inglês e em outro semestre uma obra de língua 
inglesa e sua respectiva tradução publicada no Brasil. Para escolher a obra estrangeira, nos reuníamos 
para discutir as propostas, todas baseadas em resenhas, depoimentos de especialistas e também na 
repercussão mundial. Como país que consome principalmente traduções de romances de autores 
de língua inglesa, é sabido que nesse caso opções nunca faltaram. Mesmo assim, os docentes eram 
sabedores que sua escolha formaria na mente daqueles alunos um grupo de escritores que se tornaria 
referência. Para a escolha da obra brasileira publicada em inglês seguíamos os mesmos princípios. 
Também nos influenciou o surgimento em 2013 de uma iniciativa editorial de um grande portal da 
internet que patrocinou a tradução para o inglês (e também a publicação e venda) de dez trabalhos 
de escritores brasileiros no exterior. Nosso projeto repercutiu, organizávamos eventos literários 
e a quantidade de participantes era grande. Refletindo sobre esse projeto, percebemos o quanto a 
crítica literária e a academia influenciam as escolhas do mercado editorial de forma bastante clara. 
Internacionalmente a questão é mais polêmica, pois ao escolher quem deve ser traduzido para o inglês, 
o mercado editorial acaba desenhando a imagem da literatura brasileira contemporânea para o leitor 
estrangeiro. Como docentes, ao indicar obras estrangeiras traduzidas para leitura, reiteramos críticas 
favoráveis a determinado escritor e impulsionamos seu trabalho. Sendo assim, entendemos que na 
contemporaneidade academia, crítica literária e mercado editorial foram um ciclo de influências que 
poderá culminar na formação de novos cânones literários. 
Palavra-chave 1: tradução 
Palavra-chave 2: crítica literária 
Palavra-chave 3: cânones literários 
Palavra-chave 4: academia

Bruno Gambarotto (USP) Problemas de representação da fala negra na tradução ao português de 
Uncle Tom’s Cabin, de Harriet Beecher Stowe 

Esta comunicação tem por objetivo discutir uma questão central ao tradutor empenhado na versão ao 
português de Uncle Tom’s Cabin, de Harriet Beecher Stowe: a tradução de diferentes falares não padrão 
cuja função, no inglês, é a de distinguir os grupos e atores sociais representados na obra. Serializado 
entre os anos de 1851 e 1852 em publicação abolicionista de Washington D.C. (The National Era), o 
romance de Stowe configura, historicamente, o mais significativo esforço literário do abolicionismo 
norte-americano no sentido de expor e figurar as contradições e protagonistas mobilizados em torno 
da “peculiar institution”; nesse sentido, trata-se de obra em que o mais amplo compromisso realista 
impõe resposta à altura de seu tradutor. Valendo-se de recursos de representação literária pouco 
utilizados por seus mais importantes contemporâneos norte-americanos, Stowe procura amparar 
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linguisticamente a caracterização de suas personagens mediante a recuperação de socioletos. 
O enfrentamento tradutório de dialetos e socioletos compõe um problema histórico da tradição 
tradutória em língua portuguesa, na qual clivagens linguísticas do texto de partida não raro são 
apagadas em favor do registro padrão. No caso do enfrentamento da transposição, porém, faz-se 
necessário atentar à qualidade das variedades linguísticas utilizadas no original. Na tradução de 
Uncle Tom’s Cabin, o problema socioletal – isto é, da representação de marcas linguísticas de natureza 
semântico-lexical, morfossintática e fonético-morfológica próprias a comunidades de classe, das 
quais se destacam os negros escravos e os homens livres, letrados ou iletrados, fixados no sudeste do 
país – sugere o olhar às variedades do português brasileiro e suas possibilidades de representação, 
em especial da variedade afrodescendente de contexto rural. As tentativas de representação literária 
de um “português africano” remontam a Gil Vicente; já no âmbito nacional, a despeito da importância 
formadora do negro em nossa sociedade, as variantes linguísticas de base social afrodescendente 
raramente ganham forma literária no século XIX, mesmo em obras de caráter similar ao do romance 
de Stowe, como é o caso de A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, abertamente inspirado pela 
obra norte-americana. Em meu trabalho com a tradução do romance, procuro, na representação das 
falas de negros, contraponto com escritores que se debruçaram sobre os problemas de representação 
de um português afrobrasileiro (em particular, Coelho Neto), bem como com a pesquisa linguística 
dedica ao tema, em especial a obra O português afro-brasileiro (2009), organizada por Dante Lucchesi, 
Alan Baxter e Ilza Ribeiro. Nesta comunicação, pretendo expor os resultados decorrentes de tal 
trabalho em comparação com as soluções de diferentes tradutores da obra para o português, em geral 
pouco atentos ao problema socioletal. Afirma-se, desse modo, a importância de o tradutor brasileiro 
reconhecer e explorar, a partir da transposição do socioleto, os vínculos fortes entre as sociedades 
norte-americana e brasileira no tocante à sua formação. 
Palavra-chave 1: Harriet Beecher Stowe 
Palavra-chave 2: Tradução de socioletos 
Palavra-chave 3: Português afro-brasileiro 
Palavra-chave 4: Literatura e sociedade

MANHÃ [10:00|11:00]

SESSÃO 4

Marlova Gonsales Aseff (UnB) A tradução de poesia no Brasil em mapas e gráficos

Há estudos que abordam os fatos da História da Tradução de forma mais pontual, como os trabalhos 
que reúnem e analisam as traduções realizadas por um determinado tradutor, ou aqueles que tratam 
das diversas traduções de uma obra em especial ou de um autor específico em determinado sistema 
literário. Tais estudos direcionados são, por certo, relevantes, porém as pesquisas que chamo de 
panorâmicas, ou seja, que tentam abarcar, nas palavras de Franco Moretti, “a grande massa dos fatos”, 
também são necessárias para se construir a história da literatura e também a da tradução. No Brasil, 
existe uma carência desse tipo de pesquisa, fato que ocorre principalmente pela dificuldade do acesso 
a dados que quantifiquem a produção literária. No entanto, há objetivos que somente podem ser 
atingidos por meio desse tipo de pesquisa, tais como: a) Acompanhar a diversificação de literaturas 
estrangeiras inseridas no sistema literário nacional em cada período; b) Verificar o aumento ou o 
decréscimo do número de obras traduzidas por década; c) Verificar o avanço ou retrocesso da presença 
da tradução em determinada língua e/ou literatura a cada período; d) Acompanhar o número de 
tradutores envolvidos com a tradução literária; e) Estabelecer relações entre as traduções publicadas 

e os projetos poéticos em curso no sistema literário local em períodos determinados; f) Verificar quais 
os autores e/ou escolas mais traduzidos no Brasil em determinado recorte temporal; g) Verificar a 
centralização ou descentralização geográfica da edição de literatura ao longo do tempo, estabelecendo 
relações históricas, econômicas e culturais, h) Apreciar a presença ou a ausência de traduções de 
determinadas línguas e/ou literaturas. Tendo isso em vista, esta comunicação está focada na poesia 
traduzida no Brasil entre as décadas de 1960 e 2000. As informações serão apresentadas por meio 
de diversos gráficos e mapas elaborados a partir do banco de dados “Poesia Traduzida no Brasil”, que 
conta com aproximadamente 600 entradas bibliográficas detalhadas. 
Palavra-chave 1: Poesia traduzida no Brasil 
Palavra-chave 2: História da Tradução 
Palavra-chave 3: História do Livro no Brasil

Thiago André Dos Santos Veríssimo (UFPA) Mário Faustino: Poesia-Experiência em tradução poética 

A crítica de jornal no Brasil, principalmente na metade do século XX, estabelecia “julgamentos de 
valor, orientava o público na leitura e, de certa forma, o escritor” (João Luiz Lafetá, 1978). Mário 
Faustino (1930-1962) é tido como um dos últimos críticos de relevo que fazia esse tipo de crítica, 
ao lado de nomes como o de Antonio Candido (Suplemento Literário do Estado de S. Paulo) e 
de Álvaro Lins (Suplemento Literário Correio da Manhã). No final da década de 1950, Faustino 
atuou como crítico, editor, antologista e sobretudo como tradutor da página Poesia-Experiência 
(Suplemento Literário do Jornal do Brasil, sob organização do poeta Reynaldo Jardim), deixando 
quase três anos de experiência crítica e de traduções de poesia, resultado do projeto “pedagógico-
formativo” dedicado à poesia, por meio do qual podia-se “reviver a boa poesia do passado, à 
medida que aprendem a fazer e a reconhecer a boa poesia do presente e do futuro” (Faustino, SDJB, 
23 Set. 1956). A tradução do texto poético foi palco constante dessa tribuna poética, divulgada 
semanalmente no SDJB (Suplemento Dominical do Jornal do Brasil). Os poemas traduzidos eram 
publicados em seções distintas (“É preciso conhecer”, “Pedras de Toque”, “Fontes e correntes da 
poesia contemporânea”, entre outras), nas quais Faustino trazia à baila a poesia do passado e do 
presente, junto com comentários e notas críticas, bem como a tradução de textos teóricos de poesia, 
com vistas à formação do poeta novo e do leitor de jornal, como sempre observa Faustino em sua 
página literária. Esta pesquisa no âmbito do doutorado, por um lado, visa analisar a experiência 
de tradução do texto poético realizado por Faustino nas diferentes seções de sua página sobre 
literatura, bem como verificar as implicações dessa prática tradutória para o campo dos Estudos da 
Tradução do texto poético no Brasil. Por outro lado, trata-se de refletir o papel de Mário Faustino 
como intelectual intermediário do valor literário na crítica de jornal no Brasil, revelando o poder 
literário agregado a esse tipo de crítica (Pascale Casanova, 2002). Pois, da mesma maneira de um 
Valery Larbaud e de um Erza Pound, Faustino atou como antologista, selecionando amostras da 
poesia estrangeira, sobretudo via tradução, escolhendo poetas pouco conhecidos dos brasileiros, 
de forma pragmática, utilizando muitas vezes o método da comparação e da técnica do exhibit 
de Pound. Esse modus operandi pode ser expresso pelo lema estampado em Poesia-Experiência: 
“repetir para aprender e criar para renovar”, o que revela, segundo Benedito Nunes (1976), o “make 
it new poundiano, capaz de reatualizar as formas do passado em função das exigências do presente”. 
Palavra-chave 1: Mário Faustino 
Palavra-chave 2: Perfil de tradutor 
Palavra-chave 3: Tradução de poesia 
Palavra-chave 4: Tradução em jornal
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Rosalia Rita Evaldt Pirolli (UFPR) Recepção e visibilidade do volume “La poésie du Brésil – 
Anthologie du XVIe au XXe siècle” no sistema cultura francês 

A literatura brasileira traduzida tem, pouco a pouco, conquistado espaços dentro do rígido sistema 
cultural francês. Esse aumento da visibilidade pode ser atribuído, em graus distintos, a uma série de 
iniciativas: uma maior exposição midiática do Brasil na imprensa internacional; a presença constante 
de autores e de editoras em grandes eventos literários, principalmente aqueles que tiveram nosso 
país como homenageado, tais como a Feira do Livro de Frankfurt (2013) e o Salão do Livro em Paris 
(2015); diversos empreendimentos institucionais de naturezas variadas, como a organização e a 
publicação do catálogo França-Brasil (2005), que se tornou uma importante referência em relação aos 
produtos culturais brasileiros disponíveis na França e a ampliação do Programa de Apoio à Tradução e 
à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior. Além disso, é preciso salientar que houve também um 
crescimento significativo de investimentos em traduções de literatura brasileira. Segundo um artigo do 
jornalista e editor Bolivar Torres (2015), foram publicados, em 2014, 42 títulos de literatura brasileira 
no mercado editorial francês, contra metade desse número no ano anterior. Várias editoras francesas 
como a Métailié, a Gallimard, a Chandeigne, a Albin Michel, a Seuil, a Asphalte e a Anacaona acolhem, em 
seus catálogos, coleções dedicadas à literatura estrangeira no geral ou à literatura lusófona que contem 
um número relativamente promissor de títulos brasileiros. Porém, quando olhamos esse conjunto de 
títulos com mais cuidado, podemos perceber o predomínio da prosa de ficção. Nesse cenário, parece-
nos que a poesia brasileira traduzida ocupa uma posição ainda mais secundária, muito menos visível 
dentro do sistema cultural francês. É, portanto, notável a empreitada do poeta e tradutor Max de 
Carvalho Wyzuj, em colaboração com Magali de Carvalho e Françoise Beaucamp, publicada em 2012 sob 
a forma de um volume bilíngue de mais de 1500 páginas, sob o título de La Poésie Du Brésil – Anthologie 
bilíngue du XVIe au XXe siècle. Dessa antologia, de vocação panorâmica, participam mais de 130 poetas, 
compreendendo uma produção que recobre “dos mitos ameríndios e produções jesuítas do século XVI 
até textos de poetas nascidos antes de 1940” (CARVALHO, 2012). Tomando essa antologia como ponto de 
partida, procuraremos compreender como se deu a recepção dessa obra no sistema cultural francês. Um 
parâmetro valioso para compreender tal percurso, como aponta Rissardo (2015), é voltar os olhos para a 
mídia, analisando a recepção desse título na imprensa estrangeira – jornais, revistas, rádios e emissoras 
de televisão. Finalmente, interessa-nos também verificar se há, relativamente à poesia brasileira – 
sobretudo dessa apresentada pela antologia – uma percepção exotizante de nosso universo linguístico 
e literário, já constatada, em espaços e graus distintos, por Carelli (1994), Shohat e Stam (2006), Torres 
(2011) e Rissardo (2015) em relação à prosa de ficção brasileira. 
Palavra-chave 1: Poesia brasileira 
Palavra-chave 2: Recepção 
Palavra-chave 3: Tradução 
Palavra-chave 4: França

TARDE [14:30|15:30]

SESSÃO 5

Anderson Bastos Martins (UFSJ) Uma estante de livros vista de longe: Literatura Mundial e 
Literatura Brasileira 

Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Um prêmio pra quem achar o Brasil!: 
A literatura como evento e a globalização da cultura nacional”, financiado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) por meio do edital 017/2013 do Programa Primeiros Projetos. O 

objeto de pesquisa desse projeto é o acervo completo dos livros que concorreram ao 8º. Prêmio Passo 
Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura, anunciado no âmbito da 15ª. Jornada Nacional de Literatura 
de Passo Fundo, evento realizado em 2013. O acervo foi doado ao Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade Federal de São João del-Rei por Eneida Maria de Souza, que fez parte do júri 
do prêmio e, na época, atuava no programa como Professora Visitante Nacional Sênior (CAPES). O 
primeiro desafio enfrentado pelos pesquisadores de um acervo literário contemporâneo é decidir o 
método de pesquisa a ser empregado para investigar questões suscitadas pela análise de um corpus 
numeroso. A área de estudos literários, especialmente em sua vertente voltada para a crítica literária 
– que domina a captação de recursos para a pesquisa no setor – possui uma tendência marcada pelo 
enfoque em número reduzido de obras. Mesmo os pesquisadores em Literatura Comparada têm o 
hábito de concentrar seus recortes de pesquisa num número pequeno de títulos. É justamente esse 
o problema sobre o qual se debruçou Franco Moretti ao propor a leitura distante como método de 
trabalho nos estudos literários num período histórico marcado pela profusão quase incomensurável 
de títulos, gêneros e suportes de produção de textos literários. Nas palavras do próprio Moretti (2008, 
p. 9), “[g]ráficos, mapas e árvores nos colocam, literalmente, diante dos olhos (a literatura vista de 
longe ...) o quanto é imenso o campo literário e como sabemos tão pouco dele. É uma dupla lição, 
simultaneamente de humildade e euforia (...) ”. Com isso em mente, apresento nesta comunicação parte 
da pesquisa já empreendida e alguns resultados da análise parcial do corpus. O estudo do material 
com base na proposta de Moretti de se pensar a literatura por intermédio das metáforas da “árvore”, 
do “gráfico” e do “mapa” vem sendo muito produtiva e começa a render frutos na formação de novos 
pesquisadores envolvidos na Iniciação Científica. Até o momento, e este é o recorte de que trata o 
texto aqui apresentado, procuro investigar a forte tendência à escrita biográfica na literatura brasileira 
contemporânea por meio do método da leitura distante proposto por Moretti. 
Palavra-chave 1: literatura vista de longe 
Palavra-chave 2: literatura mundial 
Palavra-chave 3: literatura brasileira contemporânea

Rony Márcio Cardoso Ferreira (UnB) A tradutora vista de longe nos 70 anos de crítica: o caso 
Clarice Lispector 

A fortuna produzida a respeito de Clarice Lispector e sua obra constitui uma página importante da 
crítica literária brasileira. Pode-se dizer, sem sombras de dúvidas, que a partir da escritora e de sua 
literatura inúmeros livros, teses, dissertações e artigos se fizeram notáveis. Há três anos, a crítica 
clariceana completou suas sete décadas de existência e garantiu um lugar de destaque frente a outras 
fortunas críticas de renomados escritores brasileiros, a exemplo daquelas que trataram de Machado 
de Assis e Guimarães Rosa. Como uma senhora setuagenária, a crítica acerca da escritora de Perto 
do coração selvagem adquiriu maturidade e se tornou uma das mais distintas no âmbito brasileiro. 
No entanto, diga-se de passagem, tal crítica privilegiou tão somente os papéis de escritora, jornalista 
e, até mesmo, pintora de Lispector, empurrando para debaixo do tapete da história os 36 anos em 
que Clarice exerceu o ofício da tradução. Durante esse período, a autora brasileira da prosa intimista 
do século XX traduziu 46 títulos estrangeiros, somados a algumas autotraduções de textos curtos. O 
trabalho de tradutora foi tão importante no âmbito de seu projeto literário que Lispector chegou a se 
valer da tradução de fragmentos, poemas e frases alheios para a constituição de sua própria literatura, 
efetuando uma espécie transmigração textual via tradução que suplementou várias de suas criações, 
sobretudo quando nos lembramos de algumas crônicas publicadas no Jornal do Brasil entre 1967 
e 1973. Após a demissão do referido jornal, Clarice passou a traduzir obras estrangeiras com mais 
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frequência e, simultaneamente, questionou dentro de sua ficção os padrões impostos aos gêneros 
literários, situação que fez de suas narrativas o espaço da lacuna e do fragmento por excelência, 
principalmente se comparadas ao projeto inaugural de 1943. Sob essa égide, a presente comunicação 
visa a um exame dos esparsos e pontuais trabalhos críticos existentes a respeito do ofício de tradução 
levado a cabo pela escritora. Como sugere Benedito Nunes (2009, p. 80), ao propormos uma crítica 
da crítica executada sobre a escritora-tradutora, não vislumbramos apenas uma (re)leitura que se 
volte a uma negatividade do já posto, visto que, como bem entende Berman (2002, p. 218), o discurso 
crítico deve ser antes de tudo um ato positivo por meio do qual as obras, os escritores, as traduções e 
os tradutores subsistam no tempo. Essa crítica positiva coloca a compreensão em primeiro plano, pois, 
nessa perspectiva, crítica e tradução se aproximam, visto que tanto a crítica (tradução/compreensão 
de determinada obra), quanto o próprio ato de tradução literária (atividade crítica frente a um 
original) pode, em um movimento ambivalente, se pôr enquanto possibilidades de leituras inseridas 
em um contexto sócio-histórico-cultural. Assim, crítica e tradução seriam operações próximas frente 
aos exercícios de linguagem em seu amplo sentido. Nesse ângulo, esta comunicação, inserida em um 
projeto maior que desenvolvemos em nível de doutorado, voltar-se-á a algumas reflexões sobre os 70 
anos crítica em que Clarice tradutora foi vista de longe. 
Palavra-chave 1: Crítica literária  
Palavra-chave 2: Projeto literário 
Palavra-chave 3: Tradutora 
Palavra-chave 4: Clarice Lispector

Bruna Carolina De Almeida Pinto (UNESP) Espaço na literatura e literatura no espaço: o processo 
de significação regional e nacional nos romances Fogo morto e Ilhéu de contenda 

Inserido na tradição literária regionalista brasileira, o romance Fogo morto (1943), de José 
Lins do Rego, é considerado pela crítica como uma expressão madura não só do conjunto de 
obras escrito pelo autor, como também do movimento ao qual ele pertenceu. Por ter assumido 
inicialmente um espírito combativo às ideias modernistas de 1922 e, ao lado de Gilberto Freyre, 
ter se tornado um dos principais defensores de um novo modelo de escrita literária, ele se tornou 
um dos escritores-chave para se compreender esse histórico movimento que promoveu uma 
transformação canônica na literatura brasileira. Este fato teve considerável repercussão entre os 
países africanos de língua portuguesa, cujos escritores e intelectuais, ávidos pela conquista de 
suas autonomias tanto no campo das letras, quanto no da política, incorporaram, remanejando 
em função dos seus próprios processos de renovação, alguns princípios do novo modelo literário 
brasileiro. O romancista e contista da literatura cabo-verdiana Henrique Teixeira de Sousa, autor 
de Ilhéu de Contenda (1978), pertenceu à geração de escritores “claridosos” que, por meio da 
constituição de uma revista de literatura e cultura, a Claridade (1936-1960), iniciou um profícuo 
diálogo com a literatura e cultura brasileira, tendo como um de seus intermediários o diplomata 
e poeta Ribeiro Couto e, a partir da década de 1950, o sociólogo e professor Fernando Augusto 
Albuquerque Mourão. Constituiu-se, assim, um intenso fluxo moderno de trocas materiais e 
simbólicas entre esses países de língua oficial portuguesa, que tem sido um amplo campo de 
pesquisa aos estudos comparatistas. Tendo em vista que a orientação regionalista visou explorar 
o espaço, sobretudo por meio da manipulação e experimentação da forma romanesca, pode-
se dizer que, ideologicamente, ela se solidificou sobre uma dupla articulação no processo de 
promoção do significado elaborada em consonância com o espaço regional e as peculiaridades 
que o caracterizavam. Procedimento que interessava aos novos escritores e poetas das literaturas 

dos países africanos de língua portuguesa na tentativa de superarem em parte suas condições 
coloniais e de dependência, transpondo para o texto esteticamente elaborado questões de ordem 
local e nacional. Este trabalho visa, portanto, além de apontar e analisar as tensões em torno dessa 
dúplice articulação espacial nos dois romances especificamente, contribuir ainda para o debate do 
fenômeno literário em termos macroestruturais. 
Palavra-chave 1: Literatura comparada 
Palavra-chave 2: Regionalismo 
Palavra-chave 3: Espaço 
Palavra-chave 4: Significação

TARDE [15:30|16:30]

SESSÃO 6

Mariese Ribas Stankiewicz (UTFPR) Algumas releituras de “No second Troy” em canções 
populares irlandesas

Este trabalho trata das canções “Troy” (1987), de Sinéad O’Connor, e “Yeat’s Grave” (1994), de 
Dolores O’Riordan, no contexto dos estudos culturais e como uma forma de apropriação do poema 
“No Second Troy” (1916), de William Butler Yeats, considerando, entre outros aspectos, os traços 
ideológicos do diálogo entre eles. Verifica-se que as memórias do poeta a respeito de acontecimentos 
passados e o entendimento que um povo tem dessas memórias estão em constante revisão e 
combina-se com novas correntes culturais e linhas de pensamento que variam com o passar do 
tempo. Neste sentido, a teoria de Mikhail Bakhtin, especificamente, seus conceitos de polifonia e 
de discurso bivocal e algumas ideias sobre apropriação de alguns críticos teóricos, tais como Julie 
Sanders, Linda Hutcheon e Robert Stam, entre outros, podem ajudar com algumas reflexões sobre 
como O’Connor e O’Riordan mostram situações históricas particularizadas em suas canções, fazendo 
o ouvinte prestar atenção à condição de presença / ausência de mudança que permeia a memória 
cultural de um povo. De acordo com Bakhtin, o romance e, também, o poema social podem ser 
definidos como diversidades de tipos de discursos sociais (por vezes mesmo como diversidades 
linguísticas) e como diversidades de vozes individuais, artisticamente organizadas. Para fazer 
com que a palavra seja dele próprio, o escritor entra em “um ambiente dialogicamente agitado e 
preenchido com a tensão de palavras estranhas e juízos de valor e ele procura negociar essa tensão 
através da assimilação seletiva das palavras dos outros (BAKHTIN, 2002, p. 276, 341). Bakhtin 
explica a escritura como um processo de negociação entre múltiplas vozes e como uma forma de 
orquestrar essas vozes que falam tanto dentro como fora de certos contextos. As palavras do escritor 
ecoam com as vozes dos outros, ou seja, como Bakhtin diria, com uma polifonia de pontos de vista, 
nuances, contextos e intenções, e é por orquestrar esta polifonia que o escritor faz os significados 
serem entendidos. Uma vez que estas palavras nascem no diálogo através da interação com outras 
vozes, que o escritor cria através da linguagem, essa voz não é única, mas múltipla, que serve a 
múltiplas intenções. Assim, além desta observação do diálogo que acontece entre os textos e que 
se forma a partir do momento que O’Connor e O’Riordan relembram e releem o poema de Yeats, 
verifica-se o processo de apropriação das ideias contidas em “No Second Troy” e a transformação 
das mesmas em material ideológico. Enfim, para que o diálogo realmente ocorra, as compositoras 
precisaram apropriar-se da história veiculada pelo poema e, a partir de então, estender um dos 
possíveis significados ao contexto musical. O que acontece com as canções é, então, um processo 
similar a “uma jornada mais decisiva para fora do texto-fonte em direção a um produto ou domínio 
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cultural inteiramente novo” (SANDERS, 2006, p. 26). Dessa maneira, a tradução cultural necessária 
para estabelecer os textos musicais explora uma possível modernização das relações culturais entre 
o tempo de Yeats e a décadas de 1980 e de 1990, na Irlanda, resignificando o poema. 
Palavra-chave 1: Literatura irlandesa 
Palavra-chave 2: dialogismo 
Palavra-chave 3: Apropriação

Patrícia Rodrigues Costa (UFSC) As traduções de La petite Fadette, de George Sand, no Brasil

Amantine-Aurore-Lucile Dupin foi uma escritora francesa do século XIX, filha de Maurice Dupin, um 
aristocrata francês, e Sophie-Victoire Delaborde, uma atriz de teatro. Ao viajar a Paris, em 1831, fez 
amizades com artistas, escritores, intelectuais e políticos. Foi por meio desse círculo que conheceu o 
escritor iniciante Jules Sandeau, do qual tomou emprestado o sobrenome para criar seu pseudônimo. 
A partir de 1832, passou a publicar com o pseudônimo masculino George Sand, que possibilitou sua 
publicação e maior circulação de seus textos, além de proteger a si e a suas obras contra o preconceito 
em relação a uma escrita feminina. Escreveu diversos gêneros literários de forma prolífica entre 
1830 e 1876. A obra de Sand é um marco na história do romantismo francês, referência em relação 
aos direitos da mulher, especialmente em relação ao prazer e à igualdade de direitos. No Brasil, a 
primeira publicação de uma tradução da obra de Sand, para o português, data de 1841 e se intitula O 
Pirata (L’Uscoque – 1838), publicada no Jornal do Commercio (HEINEBERG, 2004b, p. 63). A entrada 
de sua obra no Brasil na década de 1840, por via de traduções, é um fato um tanto curioso já que todas 
as obras de Sand foram banidas pela Santa Sé, por razões religiosas, tendo sido inseridas no Index 
Librorum Prohibitorum, na categoria Omnes fabulae amatoriae, de 1840 a 1863. As obras traduzidas de 
Sand podem ser divididas em quatro fases, se considerarmos a não-interrupção de suas publicações 
em território brasileiro: 1) de 1841 a 1888 (possivelmente portuguesas); 2) de 1937 a 1959; 3) de 
1963 a 1973; 4) de 2005 a 2013. Discutiremos, contudo, os percursos das traduções para o português 
do Brasil da obra La petite Fadette. Publicada em 1849, La Petite Fadette é uma das obras de Sand mais 
conhecidas, tendo sido classificada por muito tempo como sendo um romance infanto-juvenil e sendo 
reclassificada como romance campestre por “[procurarem] retratar o camponês e os costumes da 
região de procedência da autora, o Berry, no coração da França. Todavia, são enredos que fazem brotar 
personagens de fina construção psicológica, transformando tais obras em algo mais universal, obras 
passíveis de análises mais profundas” (CORRÊA, 2010, p. 55). É a obra sandiana mais traduzida no 
Brasil com, teoricamente, seis traduções publicadas no Brasil, a primeira feita por José Maria Machado 
e publicada pela Editora Edigraf na coleção Excelsior, que acreditamos datar da década de 1940, e a 
última traduzida por Mônica Cristina Corrêa e publicada em 2006. Falamos em teoricamente, pois o 
tradutor Machado teria feito duas traduções da mesma obra para editoras diferentes (Edigraf e Clube 
do Livro). Contudo, o que chama mais atenção para o levantamento das traduções de La Petite Fadette 
é o fato da tradução de Augusto de Sousa (1953) ter sido intitulada “Os Gêmeos”, enquanto que as 
demais levam o título de “A pequena Fadette”. Discorreremos, assim, acerca das traduções realizadas 
por José Maria Machado (194? e 1957), Augusto Sousa (1953), Jacqueline Castro (1972) e Mônica 
Cristina Corrêa (2006). 
Palavra-chave 1: Historiografia da tradução 
Palavra-chave 2: Literatura Francesa traduzida no Brasil 
Palavra-chave 3: George Sand 
Palavra-chave 4: La petite Fadette

Rodrigo D’avila (UnB) Sade no Brasil nos séculos XX e XXI 

Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814), escritor francês mais conhecido pelo 
grande público pelo seu título de nobreza como Marquês de Sade, pelo seu estilo de vida pouco 
convencional à época e por suas obras de conteúdo imoral. Devido ao seu estilo de vida e de 
escrita, Sade foi preso diversas vezes. Na França, teve todas suas obras publicadas censuradas 
ainda em vida pelos três regimes políticos em que ele viveu (Antigo Regime, Revolução Francesa 
e Era Napoleônica). Foi censurado também em diversos outros países, com destaque à inclusão 
de sua obra Justine ou les Malheurs de la vertu, entre os anos de 1761 a 1962, no Index Librorum 
Prohibitorum, publicado pela Santa Sé entre 1559 e 1966. Devido às censuras, sua obra permaneceu 
na clandestinidade durante o século XVIII e XIX, voltando à luz somente no início do século XX 
pelas mãos de Guillaume Apollinaire (1880-1918), Maurice Heine (1880-1940), Gilbert Lely (1904-
1985) e Jean-Jacques Pauvert (1926-2014), escritores-pesquisadores que dedicaram suas vidas 
e carreiras em prol do resgate da obra do Marquês de Sade, guardada no Inferno da Biblioteca 
Nacional Francesa. A republicação da obra sadiana teve início em 1909 por meio da pesquisa de 
Apollinaire em L”Œuvre du Marquis de Sade e com a publicação de suas obras inéditas a partir dos 
anos 1920 com a obra Historiettes, Contes e Fabliaux (1926), por meio do trabalho de Maurice Heine 
e da Société du Roman Philosophique, sociedade criada com o intuído de resgatar e publicar a obra 
do Marquês. Nesse processo de resgate da obra sadiana, os escritores e artistas do movimento 
surrealista francês tiveram grande importância ao adotarem Sade e seu ideário como símbolos do 
movimento surrealista. Após a morte de Heine em 1940, Gilbert Lely assumiu o processo de pesquisa 
e de recuperação da obra sadiana juntamente com Jean-Jacques Pauvert, que se tornou seu principal 
editor na França, publicando sua obra comercialmente. Esses autores não somente se preocuparam 
em resgatar a obra de Sade, mas também em mostrar o lado crítico e filosófico de sua obra. A obra 
de Sade aparece pela primeira vez oficialmente no Brasil por meio do livro Novelas do Marquês de 
Sade e um Estudo de Simone de Beauvoir (1961), após essa primeira obra houve um grande interesse 
do mercado editorial brasileiro a respeito de sua obra, movimento esse que não foi abalado pela 
Ditadura Militar brasileira (1964-1985). Da década de 1960 até os dias de hoje, as obras traduzidas 
de Sade contabilizam mais de 35 edições diferentes, se forem consideradas as reedições são mais 
de 50 publicações. Por meio do levantamento dessas obras no Brasil, mostraremos a evolução da 
imagem da obra sadiana e o interesse que ela causa no grande público até os dias de hoje, além de 
podermos observar a mudança da forma como a sua obra é percebida através das suas traduções 
mais recentes. 
Palavra-chave 1: Estudos da Tradução 
Palavra-chave 2: Historiografia da Tradução 
Palavra-chave 3: Tradução literária 
Palavra-chave 4: Marquês de Sade no Brasil
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61
Um Arquivo Ítalo-Brasileiro Para A Contemporaneidade

Coordenadores: 
Patricia Peterle (Universidade Federal De Santa Catarina) 
Giorgio De Marchis (Università Degli Sutdi Di Roma) 
Lucia Wataghin (USP)  
Gian Luigi De Rosa (Università Del Salento).

RESUMO: Contatos e contágios, mas também encontros, reescrituras, traduções, paródias, 

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 vem sendo retomado e revisitado, 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 contemporânea contribuíram 

para delinear um arquivo sensível e partilhado pela arte italiana e brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE: contemporaneidade; literatura/arte italiana; textualidades; literatura/arte 

brasileira.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1

Lucia Wataghin (USP) Ungaretti entre Cendrars, Oswald e Tarsila: afinidades e diferenças.

As relações entre Ungaretti e, por um lado, as vanguardas francesas do começo do século XX 
e, por outro, os poetas da vanguarda brasileira por ele encontrados em São Paulo no final dos 

anos trinta, constituem um campo de associações, assonâncias e dissonâncias, intrincado e rico 
de consequências. Como lembra, com insistência, Haroldo de Campos, a primeira fase da poesia 
de Ungaretti nasce entre as fortes influências do ambiente parisiense e as do contemporâneo 
futurismo italiano. Analogamente, há sólidos vínculos entre a arte e a cultura brasileiras e esses 
mesmos movimentos. Uma pessoa, especialmente, constitui um vivo elo entre Ungaretti e os 
modernistas de São Paulo: o poeta franco-suiço Blaise Cendrars, amigo e companheiro de percurso 
de Ungaretti em seu período parisiense e amigo e companheiro de percurso de Oswald de Andrade 
e Tarsila do Amaral, cerca de dez anos mais tarde. Destaco, no complexo campo de relações 
ítalo-franco-brasileiro assim desenhado, alguns temas comuns: as viagens, a emigração, a 
representação das paisagens brasileiras e particularmente da cidade de São Paulo, as relações 
vanguardas e primitivismo. 
Palavra-chave 1: Giuseppe Ungaretti 
Palavra-chave 2: Oswald de Andrade 
Palavra-chave 3: Tarsila de Amaral 
Palavra-chave 4: Blaise Cendrars

Francesca Cricelli (USP) Giuseppe Ungaretti tradutor por amor

Entre 1966 e 1969 Giuseppe Ungaretti se correspondeu com Bruna Bianco, jovem poeta e 
advogada italiana radicada em São Paulo. Desta troca nasceu o livro Dialoghi que reune a troca de 
líricas entre os dois. Até hoje estas cartas permanecem inédias, são nosso objeto de estudo e serão 
publicadas em 2017 pela editora Mondadori na Itália. Trabalhamos aqui a partir de um material 
inédito que liga diretamente o Brasil e a Itália e cuja matéria prima é a poesia. A partir destas 
cartas de Giuseppe Ungaretti para Bruna Bianco, objeto de estudo de nosso doutorado, faremos, 
para essa ocasião, um recorte de cartas em que o foco é a poesia e sua tradução. Observaremos 
de que modo Ungaretti fala sobre a tradução e como a pratica nestas cartas. Para além do uso 
da poesia como veículo de expressão de seus sentimentos, Ungaretti traça um discurso sobre 
a tradução a partir da sua prática. Antes de apresentarmos nossa tradução deste material 
observaremos os poemas traduzidos por Ungaretti a partir da fortuna crítica já existênte sobre seu 
trabalho como tradutor. Em especial focaremos no que o próprio autor denomina como sostanza 
verbale na conclusão do seu ensaio Ragioni d’una poesia. A tradução é vista por Ungaretti como 
uma resposta, a mais alta, ao envelhecimento da língua literária, como observa Carlo Ossola no 
volume Meridiani “traduzir é inervar sobre a pátina do uso de uma língua a liberdade do outro 
em compor” ou como diria o próprio Ungaretti “restituir à memória sua medida de angústia”. A 
construção da poesia de Ungaretti passa também pela convocação dos clássicos europeus que ele 
traduziu, e não só, também autores brasileiros traduzidos durante sua permanência no país. Para 
Ungaretti traduzir é procurar a alma da “matéria fónica”, ou seja “o valor da poesia é intrinseco à 
substância verbal”, algo que o autor associa ao que denomina como a verdade da palavra. Através 
de um caminho direto de contato entre Bruna e Ungaretti desejamos ampliar um pouco a reflexão 
sobre a importância da tradução e do repertório poético dentro deste acervo inédito de cartas. 
Palavra-chave 1: Ungaretti 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Poesia 
Palavra-chave 4: Cartas
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Alessandra Vannucci (UFRJ) Pirandello capocomico e a temporada latino-americana (1927)

A passagem do Theatro d’Arte pelos palcos brasileiros, no triênio em que Pirandello assumiu a 
direção cênica das suas peças, provocou um debate rico de contaminações, polêmicas, equívocos e 
contágios que perseveraram muito além do modernismo, acompanhando a fama do italiano ao longo 
do século. Interessa aqui focar a saída do literato do recinto das letras, coincidindo para Pirandello 
com a empreitada latino-americana. O fato de ser oferecido como celebridade internacional ou 
produto “moderno” de circulação global, implicando a exposição ao vivo para uma plateia em busca 
de entretenimento, forçou uma dinâmica de adaptação do autor ao mercado do espetáculo, tendo 
por consequência uma performance que tendia a dissolver (mesmo que só para fins publicitários) as 
fronteiras entre “alto” e “baixo” consumo. Suscitando interesse massivo, suas conferências, assim como 
de outros ilustres viajantes como Marinetti (que visitou o Brasil em 1926) foram ocasião para uma 
percepção especular dos processos culturais brasileiros, onde convergências e polêmicas se definiam, 
também, através de um peculiar contágio por influência do olhar e das opiniões do viajante. 
Palavra-chave 1: literatura e outras artes 
Palavra-chave 2: ideias viajantes 
Palavra-chave 3: textualidades 
Palavra-chave 4: modernismo/contemporaneidade

Andrea Peterle Figueiredo Santurbano (UFSC) Olhares contemporâneos: o Brasil na arte de 
Paolo Sorrentino

Se três indícios fazem uma prova, não são nada extemporâneos os “encontros” com o Brasil 
disseminados na obra de Paolo Sorrentino. Com efeito, na trajetória artística deste prestigiado 
cineasta italiano, também autor de dois livros, os contatos com o país sul-americano se pautam em 
três momentos distintos, que desenham progressivamente um retrato clivado e plurissemiótico: 1) a 
assumida idealização do filme Conseguenze dell´amore (2004), ainda que ambientado na Suíça, durante 
uma estada em São Paulo; 2) a vivência “desgarrada” do protagonista do romance Hanno tutti ragione 
(2010) entre o Rio, Natal e Manaus; 3) e, finalmente, a participação no filme coletivo Rio eu te amo 
(2014), com a realização de um dos dez episódios que compõem o longa-metragem. Retomando um 
estudo concebido desde 2007, isto é, bem antes da ressonância obtida pelo Oscar ao filme A grande 
beleza, em 2014 (obra, aliás, em estrita relação de continuidade com o livro citado), pretendo aqui 
atualizar e aprofundar a análise do arquivo brasileiro constituído pela lente tragicômica de um artista 
atento às fachadas enfadonhas da decadência social e intelectual. Por outro lado, pretendo verificar 
como esse arquivo brasileiro, num sentido de mão dupla, espelha quem olha, acabando assim, ao 
deslocar e contagiar a visão do observador, por medir o espectro cultural da própria sociedade italiana. 
Palavra-chave 1: Paolo Sorrentino 
Palavra-chave 2: Romance contemporâneo 
Palavra-chave 3: Cinema contemporâneo 
Palavra-chave 4: Interseções culturais

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2

Marcos Falchero Falleiros (UFRN) Cuore, Graciliano

Desde adolescente, muito antes de sua estadia de um ano, entre agosto de 1914 e 1915, no Rio de 
Janeiro, quando escrevia cartas à irmã evocando-a como “Leonor del mio cuore”, Graciliano Ramos 

referia-se a seu aprendizado de italiano, cujo indício se encontra em resenha, em títulos e epígrafe 
de seus poemas. Quanto às aulas de italiano que possivelmente teria ministrado, há referências 
mas não há informações precisas sobre período e circunstâncias. De qualquer modo há algo de 
misterioso e exótico em suas manifestações profusas de forte adesão ao aprendizado de uma 
língua sem atrativos para a cultura sertaneja, que, quando pretendia sofisticar seu coronelismo 
com refinamentos de civilização, tinha, entre os itens bem demarcados de um luxo importado, o 
francês. No corpo biobibliográfico do autor também não se encontra informação dos motivos de sua 
simpatia. Educado por um pai brutal afligido pela busca de ascensão econômica e a “patente” de 
coronel, o menino que aos nove anos era quase analfabeto, como diz Graciliano em Infância, ainda 
que segregado de um contexto de elite sertaneja, revelava, já desde os onze, riqueza e propriedade 
de léxico, forte domínio tanto de articulação textual como de aproveitamento imagético, muita 
habilidade para a versificação, além de dedicar-se, autodidata, como sempre foi em todas as suas 
atividades intelectuais, ao estudo de línguas, chegando na maturidade ao esperanto e à tradução de 
duas obras, do inglês e do francês. Quanto ao italiano, além das tantas referências que disseminou 
com particular destaque, como a epígrafe de Silvio Pellico, de Le mie prigioni, que apôs ao soneto de 
juventude “A aranha”, o momento em que se deteve mais esmiuçadamente no assunto foi uma pilhéria 
de alta voltagem hilariante, a respeito dos professores improvisados. Trata-se de um crônica em 
que para exemplificar a precariedade do ensino no sertão, lembra que certa vez tentou dar aulas de 
italiano, um empreendimento que visava a lucros com um quê de O homem que sabia javanês, de Lima 
Barreto. Bastaria acrescentar “oni” ou “ine” no final das palavras e anunciar: “Italiano rápido e barato 
a cinco mil-réis por cabeça, mensalmente. Aproveitem. Lições em todos os dia úteis e inúteis. Tempo 
é dinheiro, como diz o gringo.” É esse espírito desmistificador das imposturas que verbera Ricardo 
Ramos, quando este faz uma crítica leviana a Gramsci. Ao lembrar que o pai lera a maior parte da teoria 
política do filósofo italiano no original, o filho reivindica mais atenção aos cadernos do prisioneiro do 
fascismo na relação pouco lembrada com Memórias do cárcere. Mais que isso, poder-se-ia pressupor 
que o jovem intelectual sertanejo teve tamanha afeição pelo italiano, sem nenhum contexto propício, 
graças ao contato com a Divina Comédia, já que o grande leitor interiorano percorreu vorazmente a 
literatura ocidental pelo critério canônico das grandes obras. Seria uma ótima pista para equacionar 
na gênese de sua obra, e não só limitadamente à Angústia, a dívida, na forma, com o ritmo e a precisão 
árida da sintaxe e, no conteúdo, com a expressividade sombria do Inferno dantesco. 
Palavra-chave 1: Graciliano Ramos 
Palavra-chave 2: língua italiana 
Palavra-chave 3: Dante Alighieri

Gian Luigi De Rosa (Unisalento) Guimarães Rosa e l’Italia

Le impressioni dei viaggi in Italia del 1949 e del 1950 furono raccolte da João Guimarães Rosa in 
quattro diari, conservati dal 1973 nell’Istituto di Studi Brasiliani (IEB) dell’Università di São Paulo 
(Arquivo GR, Série Manuscritos de JGR, Estudos para obra). Le impressioni annotate da João Guimarães 
Rosa testimoniano il tentativo di un approccio ad un luogo che rappresenta e ha rappresentato 
nel corso degli ultimi secoli, per il viaggiatore del continente americano, il corrispettivo esotico di 
quell’idea di viaggio intesa come stimolo conoscitivo e valorizzazione della scoperta dell’altrove. 
L’esotismo riscontrato in questi scritti rosiani – come, del resto, anche in altri diari di viaggiatori 
“americani” –, è una sorta di risposta speculare alle descrizioni delle meraviglie del Nuovo Mondo 
realizzate dai viaggiatori europei. Un esotismo che scaturisce fondamentalmente dalla visione delle 
rovine di un passato remoto memorabile, ma anche dalla contemplazione di un paesaggio “naturale” 
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che nella sua diversità provoca lo stesso stupore che provava l’europeo dinanzi all’alterità dell’universo 
americano. In sintesi, il viaggiatore arriva in un mondo nuovo carico del suo patrimonio culturale e 
della sua tradizione storica, e subito avverte quanto tutto ciò si riveli inadeguato ed insufficiente una 
volta che sia messo a confronto con una natura e un mondo diversi. 
Palavra-chave 1: João Guimarães Rosa 
Palavra-chave 2: Italia 
Palavra-chave 3: Viaggio 
Palavra-chave 4: Prosa no ficcional

Giorgio de Marchis (UNIROMA3) Italia, 1944: Rovine e Macerie

La comunicazione si propone di presentare l’Italia, così come questa è stata vista da due scrittori 
brasiliani durante la Seconda Guerra Mondiale. Le cronache dal fronte scritte da Rubem Braga per 
il “Diário Carioca” e il romanzo autobiografico pubblicato nel 1964 da Boris Schnaiderman, “Guerra 
em Surdina” (al quale si potrebbe aggiungere il recente “Caderno Italiano”, non costituiscono 
solo testimonianze preziose, utilissime per la ricostruzione dell’esperienza bellica della Força 
Expedicionária Brasileira, ma si offrono al lettore anche come una sorta di grand tour capovolto, in 
cui l’eccezionalità dell’esperienza bellica fa sì che il fascino per le rovine del mondo classico ceda 
spazio allo sgomento, ormai pienamente novecentesco, provato dagli autori di fronte alle macerie 
della contemporaneità. 
Palavra-chave 1: Guerra 
Palavra-chave 2: Italia 
Palavra-chave 3: FEB

Maria de Lourdes Patrini Charlon (UFRN) Rubem Braga correspondente de guerra na Itália

Rubem Braga correspondente de guerra na Itália Em 1944, Rubem Braga, jornalista brasileiro, 
parte para a Itália - rumo à Segunda Grande Guerra Mundial - como correspondente de guerra 
do jornal Diário Carioca. As “histórias” desta experiência única e irreproduzível corporificada 
em escritura etnográfica/literária/jornalistica, produzidas durante a guerra, foram acolhidas 
por suportes diferentes e em tempos diferentes, transferidas e apropriadas por receptores, 
experiências e performances diferentes. O pesquisador por meio de sua prática analítica/
interpretativa que abriga: objeto, método, mas também um texto/escritura: fonte de significados 
e interpretação, está diante do “outro” materializado em escritura/texto e, desta forma, em 
narrativas que abrigam interlocuções de vozes, de contextos e apagamento de fronteiras 
entre gêneros. Neste artigo, minha proposta é apresentar parte do meu trabalho de pesquisa 
desenvolvido junto ao Fundo Rubem Braga depositado no AMLB/FCRB, no Rio de Janeiro. Os 
registros de observação - caderneta de notas, ainda inédita – assim como expor os resultados desta 
observação (tipologia de textos/receptores) concretizados em escritura/narrativa, publicados 
em veiculos diferentes (jornal e livro) pelo jornalista/cronista Rubem Braga, produto de sua 
experiência como correspondente de guerra, na Itália. 
Palavra-chave 1: Rubem Braga 
Palavra-chave 2: crônica/reportagem 
Palavra-chave 3: arquivo 
Palavra-chave 4: Itália

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3

Mona Lisa Bezerra Teixeira (UERN)Uma estrangeira do mundo –memórias de Clarice Lispector 
na Itália

De agosto de 1944 a abril de 1946, Clarice Lispector mora em Nápoles, Itália. Essa mudança do Rio 
de Janeiro para a Europa ocorreu para acompanhar o marido, Maury Gurgel Valente, que assumiria 
a posição de vice-cônsul do Brasil em suas atividades diplomáticas iniciais. Será nessa cidade que 
irá começar um período de dezesseis anos vivendo fora do Brasil, passando pela Suíça, Inglaterra e 
Estados Unidos, situação com a qual a escritora nunca se acostumou. Chegam em plena segunda guerra 
mundial juntamente com as tropas brasileiras, com mais de vinte e cinco mil homens integrando-
se ao exército norte-americano, que já ocupava a cidade no combate às forças do Eixo. Com pouco 
tempo de sua chegada, Clarice recebe em outubro a notícia de que seu primeiro romance, Perto do 
coração selvagem, tinha ganhado o prêmio Graça Aranha, um dos mais importantes do Brasil na época. 
Essa estadia napolitana terá implicações importantes para Clarice Lispector, que inclusive trabalha 
em um hospital americano cuidando dos soldados feridos nos combates e mantém contato com os 
amigos e correspondentes de guerra, Rubem Braga e Joel Silveira, importantes testemunhas desse 
conflito através de relatos e crônicas sobre a presença brasileira na Itália. Conhece figuras muito 
importantes do meio intelectual e artístico italiano, como Giuseppe Ungaretti, que iria traduzir trechos 
de Perto do coração selvagem, e o pintor De Chirico, que fez um de seus retratos mais conhecidos e 
admirados. Também visita cidades que a impressionam de maneira significativa, como Roma, Pistoia 
e Florença. Suas vivências pessoais nesse período se transformariam, mais adiante, em mananciais 
para seus escritos, como é possível perceber nas suas trocas de correspondências com as irmãs 
Tania Kaufmann e Elisa Lispector, e os amigos Lúcio Cardoso, Manuel Bandeira e Francisco de Assis 
Barbosa, para citar alguns, em que muitas vezes fala sobre os problemas com relação à adaptação de 
suas funções como esposa de diplomata, suas dificuldades com relação à elaboração de seus escritos 
e sobre os escritores que lê, como Marcel Proust, Emily Brontë e Katherine Mansfield. A presença de 
aspectos biográficos pode ser observada com relação à história do cachorro Dilermando, citado em 
sua obra infantil A mulher que matou os peixes, e transfigurada na história “O crime do professor de 
matemática”, presente no livro de contos Laços de família, e na crônica “Bichos”, que integra o volume 
de A descoberta do mundo, para citarmos alguns exemplos. Também será em Nápoles que, recolhida em 
seu intimismo, irá encerrar a escrita de seu segundo romance, O Lustre. 
Palavra-chave 1: Clarice Lispector 
Palavra-chave 2: Literatura brasileira moderna 
Palavra-chave 3: Itália

Patricia Peterle (UFSC) Limiares e porosidades: urdiduras entre Mariangela Gualtieri e Clarice 
Lispector 

A comunicação propõe uma reflexão, a partir de fragmentos de leitura, sobre os possíveis contatos e 
porosidades entre Marinagela Gualtieri e Clarice Lispector. A força poética da escritora brasileira, uma 
das mais traduzidas para o italiano, toca a sensibilidade do olhar da poeta, que lê atentamente algumas 
páginas de Vicino al cuore selvaggio, Acqua viva, Un apprendistato. Leveza e frescor podem ser alguns 
dos aspectos dessa relação, além das problematizações e embates mais profundos, como a relação 
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com o eu e a com a língua, que apontam para certa precariedade. Limiares do dizível e do indizível, 
outro ponto de confluência, leitura porosa da poeta italiana, que coloca Clarice Lispector entre as 
suas principais referências literárias, mesmo sem amar as páginas narrativas. Textualidades tecidas 
pela trama das inquietações, pela escuta do silêncio, por um “estilo simples”. Leituras e trocas que 
delineiam uma urdidura especial, fruto também do contato com o outro. 
Palavra-chave 1: contatos 
Palavra-chave 2: Mariangela Gualtieri 
Palavra-chave 3: porosidades 
Palavra-chave 4: Clarice Lispector

Cláudia Tavares Alves (UNICAMP) A viagem de Pasolini ao Brasil: uma visão do Terceiro Mundo  
Gesualdo Maffia (USP) A morte de Pasolini e o Brasil: o fim de “um narrador de parábolas”

O escritor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini veio ao Brasil em 1970, quando passou pelo Rio de 
Janeiro e por Salvador durante alguns dias de suas férias. A visita, embora de curta duração, pôde 
proporcionar ao autor uma vivência profícua: foi possível ver, nas cidades brasileiras, os sinais vivos 
das contradições existentes em nosso país. Dessa experiência, surgiram alguns poemas, dentre 
os quais se destaca “Hierarquia”, publicado no livro Trasumanar e organizzar (1971). Nele, há um 
relato do Rio de Janeiro como “uma cidade desesperada onde europeus pobres / vieram recriar um 
mundo à imagem e semelhança do deles”. Esse contato direto com um país subdesenvolvido ocorreu 
concomitantemente ao período em que o intelectual passou a escrever com obstinação análises 
políticas e sociais sobre a sociedade italiana, sobretudo por meio de textos publicados em jornais 
de grande circulação. Pasolini se mostrou interessado em observar e compreender de que maneira 
uma nova ordem, pautada por um certo modo de vida burguês e pelo consumismo, reverberava 
consequências sociais, políticas e culturais na Itália após os avanços econômicos possibilitados pela 
Revolução Tecnológica. Entretanto, apesar das distâncias geográficas e históricas existentes entre 
Brasil e Itália, o escritor observava algo em comum ao desenvolvimento de países tão diferentes, o 
que o leva a afirmar que: “Eu vivi uma experiência histórica muito original, extremamente retardada, 
por um lado, mas também extremamente antecipada, por outro, porque é a experiência que viverão 
os países do Terceiro Mundo daqui a alguns anos”. Há algo de muito particular que Pasolini reconhece 
na Itália dos anos de 1970, que é também, em certo aspecto, algo que ele também vê em países do 
Terceiro Mundo, como é o caso do Brasil. Nesse sentido, o principal interesse dessa comunicação é 
investigar, a partir de poemas e textos jornalísticos, de que maneira o autor percebe intersecções 
entre os dois países. Mais do que mapear as semelhanças e as diferenças entre ambos, a intenção é 
analisar como as percepções e os registros discursivos produzidos por Pasolini identificam na Itália 
e nos países do Terceiro Mundo uma relação entre os rumos econômicos e as manifestações sociais 
e culturais: “Ó Brasil, minha terra natal, onde / as velhas lutas – bem ou mal, já vencidas – / para nós, 
velhos, voltam a fazer sentido”. Pretende-se então aprofundar a compreensão das impressões sobre o 
Brasil enquanto uma rememoração do que ocorria na Itália ou, antes, perceber na realidade italiana 
uma anunciação do que viria a ocorrer no Brasil. 
Palavra-chave 1: Pasolini 
Palavra-chave 2: Literatura italiana 
Palavra-chave 3: Viagem 
Palavra-chave 4: Experiência

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4

Maria Gloria Vinci (USP) Politica, ideologia e scrittura in Italo Calvino e Jorge Amado

Sono noti i rapporti di Italo Calvino con l’America latina, non solo dal punto di vista biografico (la 
nascita a Cuba, la moglie argentina, etc.), ma anche per il fatto che, sulla base di interviste, resoconti, 
racconti, recensioni, si evince un interesse dello scrittore ligure nei confronti delle letterature iberiche, 
che rivela patenti affinità, ma anche malcelate insofferenze nei confronti di alcuni scrittori sud-
americani (Cortázar, Borges, Icaza, Neruda e Jorge Amado). In particolare, il nostro intervento intende 
tracciare la parabola intellettuale e letteraria di Italo Calvino e Jorge Amado, due scrittori che pur nelle 
loro differenze e idiosincrasie culturali, presentano, a nostro parere, nella prima fase giovanile della 
loro attività letteraria,– quella che va dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni ´50 – affinità 
e tangenze ideologiche (la comune appartenenza al Partito comunista, l’attività giornalistica presso 
il giornale l’Unità, etc) nonché la visione comune della letteratura come progetto culturale engagé, 
portatrice di un messaggio politico e sociale. 
Palavra-chave 1: Italo Calvino 
Palavra-chave 2: Jorge Amado 
Palavra-chave 3: Jorge Amado 
Palavra-chave 4: America latina

Natalia Guerra Brisola Gomes (UEL) Além das fronteiras: os meninos fugitivos de Italo Calvino e 
Fernando Bonassi 

A leveza é uma das características literárias sobre as quais Italo Calvino discorreu na série de 
conferências que pretendia ministrar na Universidade de Harvard, em Cambridge, entre os anos de 
1985 e 1986. O falecimento do autor italiano, em 1985, o impediu de completar suas Seis propostas 
para o próximo milênio (1988), mas não foi obstáculo para a difusão dessa obra por todo o mundo. 
Esse conjunto de estudos, desenvolvido num momento de questionamentos gerais quanto ao futuro 
dos livros e da literatura, dispõe-se a destacar valores que, para Calvino, garantiriam a persistência 
dessa arte nos tempos vindouros. Para vislumbrar o futuro, as palestras buscam exemplos no 
passado, elencando grandes nomes da literatura italiana e universal. Na lição sobre a leveza, são 
citados Ovídio, Eugenio Montale, Guido Cavalcanti, Lucrécio, Cervantes, Shakespeare, Boccaccio, 
Rabelais e Kafka, entre outros, de cujas produções são levantados efeitos de leveza, atingidos 
por meio de imagens de levitação, traços de luz surgidos das trevas, figuras insólitas, humor ou 
qualquer outra ferramenta que rompesse com a monotonia e a negatividade. O objetivo era sempre 
combater o peso com que eram representados os eventos humanos íntimos ou sociais, em sua 
natureza graves e melancólicos. Por fim, tal efeito é alcançado na ficção do próprio Italo Calvino, 
como propomos ilustrar em uma análise de seu romance O barão nas árvores (1957). A história 
de um menino que decide passar o resto de sua vida sobre árvores, negando seu pertencimento à 
sociedade, por si só apresenta uma imagem de elevação física, constante desafio à lei da gravidade. 
Soma-se a isso o tom fabular que o narrador assume, a ironia na construção dos demais personagens 
e, por fim, a qualidade insólita do protagonista, que gradualmente afasta-se da representação do 
mundo real e integra-se a um ambiente oposto, maravilhoso: a floresta. Em seguida, buscaremos os 
pontos de encontro e divergência desse livro com uma narrativa brasileira mais recente, O menino 
que se trancou na geladeira (2004), de Fernando Bonassi, e seus métodos de alcance da leveza. 
Novamente deparamo-nos com uma narrativa lúdica e irônica, também protagonizada por um 
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menino que não encontra seu lugar na comunidade em que nasceu. Assim como aconteceu com 
o personagem calviniano, a fuga dessa criança para a geladeira, um lugar mágico, é uma jornada 
de autoconhecimento que lhe confere autonomia sobre seus próprios atos. Enquanto o romance 
de Calvino ambienta-se num cenário antecessor à Itália em que o autor vivia, o livro de Bonassi 
apresenta uma prospectiva da sociedade brasileira. Aproximando-os, vemos não apenas a estreita 
relação entre passado, presente e futuro, como também a universalidade dos conflitos do indivíduo, 
que independem de sua nacionalidade. Em ambos os casos, a leveza não atua como evasão da 
realidade, mas como breve distanciamento, fundamental para melhor compreensão daquilo que 
existe no interior e ao redor do ser humano. 
Palavra-chave 1: Italo Calvino 
Palavra-chave 2: Fernando Bonassi 
Palavra-chave 3: leveza 
Palavra-chave 4: insólito

Katia de Abreu Chulata (UNICHIETI-PESCARA) A poesia e a tradução de Augusto de Campos na 
construção de um legado ítalo-brasileiro

Augusto de Campos (AC), poeta e tradutor, fundador do Movimento Concretista brasileiro, juntamente 
com Haroldo de Campos, produziu e continua produzindo obras de pura invenção e de total inovação. 
Sua produção é poética e tradutória, esta última, principalmente, baseada na “riqueza dos valores 
formais (ritmos, rimas, assonância, aliterações, paronomásias, metáforas, etc) e a poeticidade do texto 
original” (Augusto de Campos 2003:261). Desejamos, neste texto, mostrar as relações de AC com a 
Itália, em geral, e com a poesia e a música italianas, no específico. Tais relações se concretizam na sua 
produção poética e na sua “tradução-arte”, produzindo, assim, um legado que, certamente, pertence 
ao repertório literário brasileiro, mas que se inspira nas tradições poéticas italianas fundadoras 
da identidade literária da Itália. Consideramos que, a essas condições, AC perpetua, inovando e 
inventando, essas tradições poéticas italianas, construindo um legado comum aos dois países, Brasil 
e Itália. Note-se, também, o conceito de tradução para AC que, “quando feita com rigor e sensibilidade 
[…] além de um ato de amor, é sempre uma operação crítica apreciável pelo que enseja de aproximação 
molecular do texto” (AC 2003:260). Assim sendo, a crítica literária de AC, realizada por meio da 
tradução e da criação poética inspirada nos poetas italianos, dissolve limites nacionais e cria um 
espaço crítico e literário ítalo-brasileiro. Referência: Campos, Augusto de (2003), Invenção, de Arnaut e 
Raimbaut a Dante e Cavalcanti, São Paulo: Arx. 
Palavra-chave 1: Augusto de Campos 
Palavra-chave 2: criação poética 
Palavra-chave 3: crítica ítalo-brasileira

Erica Aparecida Salatini Maffia (UNESP) O Brasil literário de Antonio Tabucchi 

Antonio Tabucchi, escritor, lusitanista e tradutor, tem um importante papel na mediação e divulgação 
da cultura brasileira na Itália. A primeira coletânea de poemas de Carlos Drummond de Andrade, 
por exemplo, foi publicada na Itália em 1987, com tradução do escritor italiano. Antes disso o leitor 
italiano só teve acesso a poemas esparsos, publicados em antologias de poetas brasileiros. Tabucchi 
também é o primeiro a traduzir o romance brasileiro Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, em 1974, 
ano em que publica também a tradução de dois romances de José Lins do Rego. As implicações da 
tradução de Tabucchi na divulgação destas obras da literatura brasileira no contexto literário italiano é 

o objeto de nossa reflexão, discutindo sobre a relação que o escritor italiano desenvolve com a cultura 
brasileira por meio do ato tradutório: qual ideia de cultura aparece representada por meio de suas 
escolhas para a tradução? Como o escritor tem acesso a determinados textos e escritores? Qual seu 
papel como mediador da cultura brasileira na transposição desta literatura para a cultura italiana? 
Pretendemos discutir o aspecto cultural da tradução, sendo este aspecto considerado referência 
para o estudo dos processos tradutórios na atualidade. Tabucchi não só traduz alguns poemas de 
Drummond, mas se vale da leitura de sua obra poética como elemento de criação, fazendo uma 
releitura da poesia drummondiana, atribuindo-lhe outro significado e inserindo-a em sua própria 
obra. Este procedimento, recorrente na escritura do autor italiano, também tem importante papel na 
divulgação da literatura brasileira no contexto italiano. Além do uso deste expediente em seu processo 
criativo, Tabucchi publica artigos em jornais sobre o poeta brasileiro, divulgando a literatura brasileira 
no cenário cultural italiano. É o caso, por exemplo, da crônica “Nostalgia di Drummond”, publicada 
pela primeira vez no Corriere della sera, em 11 de agosto de 1999, depois republicada no livro Viaggi 
e altri viaggi, de 2010. Neste último, também aparecem pequenos ensaios sobre a literatura brasileira, 
além de poéticos diários de viagens sobre o Brasil, tais como “Brasile. Congonhas do Campo”, “Ouro 
Preto”, “Il sogno amazzonico”. Por estes e outros ensaios, perpassam os mais variados escritores, 
desde Mário e Oswald de Andrade, com referência à Semana de Arte Moderna de 1922, passando por 
diferentes poetas como o barroco Gregório de Matos e o modernista Manuel Bandeira; antropólogos 
como Gilberto Freyre, com menção ao estudo das divisões sociais presentes na sociedade brasileira 
escravista do século XIX, chegando à representação do nordeste brasileiro de Graciliano Ramos. Estes 
e outros autores são lidos e analisados a partir de um olhar crítico e estrangeiro, que se detém na 
percepção e representação do que é o Brasil para o europeu, uma espécie de “espelho” e “consciência”, 
uma mistura de mito, sonho e realidade. 
Palavra-chave 1: literatura brasileira traduzida 
Palavra-chave 2: mediação cultural 
Palavra-chave 3: Antonio Tabucchi

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5

Sara Debenedetti (USP) Autori, testi e lettori attraverso le copertine: esempi di edizioni 
italiane e brasiliane

Ogni casa editrice sceglie gli autori e le opere da pubblicare, ma sceglie anche come presentare 
graficamente i testi. Il risultato di queste scelte editoriali è il libro, quell’oggetto che, come diceva 
Calvino nel suo romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, il lettore in un primo momento rigira 
fra le mani. Testo e lettore si incontrano dunque nel libro, oggetto editoriale. E il loro primo incontro 
avviene attraverso la copertina. Essa stabilisce il primo patto con il ricettore, gli fornisce indicazioni 
di lettura, gli suggerisce interpretazioni. E fornisce – a livello di studio - dati sulle strategie messe 
in atto dall’editore per attrarre il lettore, nonché un quadro di come un autore, e certi titoli, sono 
stati presentati e accolti in un dato sistema culturale. Confrontare le diverse copertine di diverse 
edizioni di un libro fa pensare a come cambiano gli stili degli editori e i gusti del pubblico in un 
determinato paese. La veste del libro, sostiene Cadioli in Le diverse pagine (2012), trasmette 
un’informazione sull´identità dell’editore. In Italia la casa editrice Einaudi è stata a lungo prestigiosa, 
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ha definito tendenze culturali, ha scelto, proposto e imposto titoli e autori. Per quanto riguarda la 
veste del libro, ha sempre presentato uno stile sobrio ma raffinato, che l’ha contraddistinta in tutte 
le collane e nel corso della sua storia di più di mezzo secolo. Qui si è deciso di prendere in esame un 
periodo particolare dell’Einaudi, il periodo del dopoguerra, e quattro autori – Cesare Pavese, Natalia 
Ginzburg, Italo Calvino e Primo Levi – di cui i primi tre sono stati anche importanti collaboratori 
della casa editrice. Scegliendo questi autori si vuole solo proporre l’osservazione di campioni 
all’interno di un universo relativamente omogeneo. Volendo inoltre seguire una parte del percorso 
che questi libri hanno fatto non solo nel paese di origine, ma anche in Brasile, la scelta dei quattro 
autori si giustifica per il numero consistente di edizioni che hanno avuto in questo paese. Insieme 
a quelle italiane, le edizioni brasiliane permettono uno studio più ampio del rapporto fra storia 
“interna” e storia “esterna” del testo. 
Palavra-chave 1: copertina 
Palavra-chave 2: editore 
Palavra-chave 3: sistema culturale

Francisco José Saraiva Degani (UFSC) A contemporaneidade da obra prima de Giambattista 
Basile: Lo cunto de li cunti.

Giambattista Basile ou Giovan Battista Basile, nascido por volta de 1575, em Nápoles, teve uma 
vida diversificada e aventureira, em seus últimos anos ocupou uma posição de destaque na cultura 
da nobreza napolitana e escreveu, provavelmente a partir de 1610, inúmeras obras em dialeto 
napolitano, tanto em poesia quanto em prosa, para divertimento de seus pares. Lo Cunto de li Cunti 
overo lo trattenemiento de’ peccerille é certamente a obra prima de Basile. Trata-se de uma coletânea 
de fábulas de origem popular de inspiração boccacciana dividida em cinco jornadas, cada uma 
delas com dez fábulas, emolduradas por uma fábula maior que as reúne e organiza (daí o título de 
Pentamerone que lhe foi acrescentado posteriormente). Praticamente esquecido por quase dois 
séculos pela dificuldade da língua em que foi escrito, o Cunto teve sua primeira tradução italiana 
em 1925, pelo filósofo e linguista Benedetto Croce. A obra, atualmente, foi editada em tradução 
nas principais línguas modernas, tendo também, sucessivas traduções e edições em italiano – a 
mais recente é de 2013, de Carolina Stromboli – e três de suas novelas foram filmadas em 2015 por 
Matteo Garrone. O estilo barroco da escrita de Basile e o mundo fantástico criado por ele inserem-
se plenamente na tendência do cinema contemporâneo, no mesmo filão de O senhor dos anéis ou 
Game of Thrones. Por considerar uma obra de suma importância inédita no Brasil, estou preparando 
uma tradução integral, com notas e comentários, como trabalho de Pós-doutorado na Universidade 
Federal de Santa Catarina, Pós-Graduação em Estudos da Tradução - PGET, e também com o objetivo 
de uma futura publicação, de modo a preencher essa importante lacuna nas relações literárias entre 
Itália e Brasil. 
Palavra-chave 1: Contos 
Palavra-chave 2: Tradução 
Palavra-chave 3: Giambattista Basile

Ana Paula Freitas de Andrade (USP) O Carnaval da turba modernista 

A partir da análise de crônicas de Menotti Del Picchia publicadas no Correio Paulistano, entre 
1920 e 1922, a comunicação trata da projeção e das inter-relações das tendências literárias 
italianas, futurista e dannunziana, na fundação do modernismo brasileiro. O enfoque recai 

sobretudo nos aspectos contraditórios imanentes a essa combinação, os quais pautaram a criação 
literária dos modernistas, contribuindo para a definição de suas posturas político-ideológicas e de 
suas práticas artísticas. 
Palavra-chave 1: Futurismo 
Palavra-chave 2: Modernismo 
Palavra-chave 3: Menotti Del Picchia 
Palavra-chave 4: Gabriele D”Annunzio

Elena Santi (UFSC) Consonâncias e refrações: experiências poéticas, entre Manoel de Barros e as 
últimas gerações de poetas italianos 

Em 2014 foi publicado em Itália Il libro sul nulla (Oedipus), tradução da coletânea Livro sobre nada 
(1996). Graças à esta publicação, uma primeira ponte física foi instituída, mas é possível imaginar 
outros contatos, às vezes indiretos, entre a poesia pensada na perspectiva de Manoel de Barros e 
experiências poéticas italianas, distantes no espaço, mais acomunadas por uma forma compartilhável 
de entender a poesia e a realidade. Como poderiam se dar estas consonâncias? São possíveis leituras 
conjuntas? O que pode ser proporcionado por meio de uma leitura conjunta? A experiência poética de 
Manoel de Barros, fundamental para a literatura brasileira, nos abre um universo de possibilidades 
interpretativas. Poesia aparentemente simples, que se desdobra para o leitor, rejeitando barroquismos 
ou hermetismos desnecessários para a comunicação. A poesia de Manoel de Barros abraça, convida, 
quer ser lida. Ao mesmo tempo não renuncia a um olhar crítico e desencantado, que sonda o homem, sua 
relação com a natureza, suas luzes e suas sombras. A atenção do poeta vai para as coisas mais humildes, 
o extremamente pequeno, que pode se tornar enorme e fundamental. O infinito em um grão de areia. 
O Pantanal, presente em grande parte dos seus poemas, se torna contemporaneamente algo íntimo e 
universal, transfigurado em teatro do humano, baluarte das memórias individuais, do próprio vivido, 
lugar de encontro com os próprios fantasmas. Tentaremos seguir estes percursos poéticos através de 
alguns textos de autores importantes e significativos, entre os quais Enrico Testa, Beppe Mariano e 
Mariangela Gualtieri, que, por aspectos diferentes, podem ser aproximados à poesia do escritor do Livro 
sobre nada. Essas vozes poéticas se destacam pela consonância com o mundo natural, especialmente se 
pensarmos na coletânea de Beppe Mariano Il sorriso e le lune del Monviso (2000), onde a montanha se 
transfigura em um universo paradigmático, abitado por figuras folclóricas, portadoras de um significado 
e uma mensagem. Ou Mariangela Gualtieri, com o seu cuidado para a infância (Sermone ai cuccioli 
della mia specie – 2006), com uma poesia pensada como espaço comunitário, de compartilhamento e 
comunicação, ligada a uma certa materialidade, o espaço das raizes, tanto humanas quanto linguísticas 
(Le Giovani parole – 2015). O dado memorial se faz imprescindível, as presenças do passado se 
tornam eternamente presentes e dialogantes, em uma repetição de gestos ancestrais, em um jogo de 
correspondências tanto literárias quanto antropológicas, especialmente encarnada em alguns poemas 
de Enrico Testa nas coletâneas Ablativo (edição bilíngue, Rafael Copetti Editor, 2014) e Pascoa de neve 
(Edição bilíngue, Rafael Copetti Editor, 2016) que condensa dentro do texto poético presenças de um 
tempo que foi, atualidade, experiência pessoal e literária. Tentaremos percorrer alguns dos possíveis 
caminhos subterrâneos, procurando abrir um espaço de diálogo entre obras e autores distantes, mas ao 
mesmo tempo aproximados pela palavra poética. 
Palavra-chave 1: Manoel de Barros 
Palavra-chave 2: poesia  
Palavra-chave 3: memória
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Luisa de Aguiar Destri (USP) Murilo Mendes diante do quadro 

A comunicação propõe a análise de “Il quadro”, de Murilo Mendes, poema pertencente a Ipotesi (livro 
escrito em italiano e publicado postumamente, em 1977) e que coloca o eu lírico diante da obra O 
Casal Arnolfini (1434), do flamengo Jan Van Eyck. O objetivo é mostrar como nessa composição os 
traços característicos da produção tardia do poeta se relacionam com uma perspectiva histórico-social 
mais consequente – a qual, postula-se, seria fruto de uma nova relação que o autor passa a manter 
com a cultura após a mudança para a Itália, em 1957. Embora se trate de um exemplo do que James 
Heffernan (Museum of words: the poetics of ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago: University of 
Chicago Press, 1993) identifica como a écfrase tipicamente moderna (centrada em uma obra de arte 
em particular e incorporando ao texto o contexto do museu), e apesar de muitos poemas murilianos se 
ocuparem da descrição de pinturas, “Il quadro” representa um caso singular na trajetória do autor. Isto 
não apenas em termos de procedimentos, já que a construção literária como a alegoria benjaminiana 
é característica dos poemas que Murilo Mendes escreveu após o fim da Segunda Guerra Mundial, 
mas sobretudo pelo seu teor reflexivo. Essa perspectiva, entendida como resultado de uma maior 
consciência histórica, se manifesta de modos diversos, e em todos os âmbitos da produção muriliana, 
o que a comunicação pretende também demonstrar. Para tanto, o poema é comparado a outros textos, 
em que igualmente se realizam descrições de obras visuais ou em que surgem temáticas semelhantes 
(como a amorosa). A comparação será realizada principalmente com textos de inspiração surrealista 
(como o poema “Harpa-sofá”, de Mundo enigma, composto a partir da obra Sofá harpa, de Maria Helena 
Vieira da Silva), o que permitirá identificar a relação que Murilo Mendes estabeleceu com a cultura e 
pontuar como se modificaram, ao longo da trajetória poética, as relações entre sujeito e objeto, entre 
literatura e realidade. Essa estratégia permite postular que, na trajetória de Murilo Mendes, uma maior 
capacidade de questionamento da arte foi acompanhada pelo distanciamento da estética surrealista 
– o que se confirma inicialmente nos poemas de Sonetos brancos (1946-1948) e tem sua primeira 
manifestação europeia em Siciliana (1954-1955). Esta é a hipótese que venho desenvolvendo em 
minha tese de doutorado, e que as diferenças entre “Il quadro” e outros poemas ecfrásticos do autor, 
consideradas num contexto de relação com a cultura europeia, ajudam a iluminar. A comunicação 
pretende, em suma, entender a singularidade de “Il quadro” a partir da relação entre poesia e história e 
em correlação com a experiência italiana do poeta. 
Palavra-chave 1: Murilo Mendes  
Palavra-chave 2: Ipotesi 
Palavra-chave 3: Poesia brasileira 
Palavra-chave 4: Poesia e história 

62
Vertentes De Gênero, Modo E Discurso Insólitos Em Dife-
rentes Linguagens e Cronotopias

Coordenadores:  
Flavio García (Uerj) 
Marisa Martins Gama-Khalil (Ufu) 
Aparecido Donizete Rossi (Unesp) 

RESUMO: Pode-se, sem o menor risco de incorrer em grave erro, afirmar que existe uma 

infinidade de vertentes de gêneros, modos ou discursos em que a categoria distintiva do insólito 

se sobrepõe a outras, e tal fenômeno vem-se dando ao longo dos tempos, desde a Antiguidade 

Clássica até a Contemporaneidade, em diferentes locais, tanto no Ocidente quanto no Oriente, 

bem como nas várias linguagens em que a ficção se materializa, seja na literatura, no teatro, no 

cinema, na televisão, nas HQ, no universo cibernético em geral ou, mesmo, admitindo-se que 

todo e qualquer texto corresponda a uma narrativa, nas artes plásticas e demais manifestações 

artísticas em geral. A partir dessa perspectiva, pretende-se, nas sessões de comunicações deste 

simpósio, dedicado às “vertentes de gênero, modo e discurso insólitos em múltiplas linguagens 

e cronotopias”, refletir, comparativamente, acerca das variantes ficcionais, em distintos aportes 

genológicos, modais ou discursivos, do insólito, desde que encaradas como marca essencial em 

textos produzidos nos mais variados espaços e tempos. Espera-se, assim, percorrer as sendas do 

insólito ficcional ao longo de tempos e espaços muitos, de linguagens artísticas diversas e sob 

numerosas pressuposições conceituais. 

PALAVRAS-CHAVE: Insólito Ficcional; Gêneros; Modos e Discursos; Linguagens; Cronotopias.

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA 20

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [COORDENADOR: FLAVIO GARCÍA]

Flavio García (UERJ) Manifestações vampirescas sob insólitos olhares angolanos: narrativas 
fantásticas de Ana Paula Tavares e José Eduardo Agualusa

Conforme observa Pedro Sena-Lino, na “Nota introdutória” a Contos de vampiros (Porto: Porto, 2009. 
p. 9-10), volume por ele coordenado, “Os contos de vampiros são um tipo de narrativa que se integra 
no gênero fantástico” (p. 9). O livro contém nove narrativas em língua portugeuesa, assinadas por 
seis ficcionistas portugueses – Hélia Correia (vencedora do Prémio Camões em 2015), João Tordo, 
Jorge Reis-Sá, Miguel Esteves Cardoso, Rui Zink e Susana Caldeira Cabaço – e três angolanos – Ana 
Paula Tavares, Gonçalo M. Tavares e José Eduardo Agualusa. Dessas três narrativas, seleciona(ra)m-se 
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aqui, para leitura comparativa, “O mistério da Rua da Missão”, de Ana Paula Tavares (p. 13-17), e “M. 
de malária”, de José Eduardo Agualusa (p. 87-96), porque, como destaca o coordenador do volume, 
“Segundo Tzvetan Todorov, este gênero [fantástico] caracteriza-se por ‘uma hesitação: o leitor tem 
de integrar o que se passa na realidade ou na ficção’. Ou seja: o leitor, enquanto lê, tem de tomar uma 
decisão, e nesse espaço de duvida acontece o fantástico, essa hesitação” (p. 9), e Ana Paula Tavares 
e José Eduardo Agualusa conseguiram instaurar, no universo ficcional de seus contos, um clima de 
hesitação – expressão empregada por Todorov em Introduction a litterature fantastique (1970) –, 
incerteza – expressão preferida por Irene Bessière em Le récit fantastique. La poétique de l’incertain 
(1973) – ou ambiguidade – expressão eleita por Filipe Furtado em A construção do fantástico na 
narrativa (1980). A narrativa de Ana Paula é toda ela ambientada em África e se nutre das crendices – 
termo que se emprega sem qualquer conotação pejorativa – telúricas, permeando o animismo – o que 
permite apontá-la como real-animista, conforme algumas parcelas da crítica, na esteira de Pepetela, 
a partir de Lueji. O nascimento de um império (1990), vêm encarando essa vertente de ficção africana. 
A narrativa de José Eduardo tem início no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, e migra para 
Luanda, em Angola, onde se dão as ações nucleares do fantástico, terminando com um diálogo que 
tensiona passado-presente-futuro, entre África e Brasil, consagrado pela dúvida final, experienciada 
pelo destinatário intratextual e transmitida ao leitor. O que se quer observar, com essas duas narrativas 
selecionadas, é, essencialmente, como esses dois escritores africanos, que carregam consigo, por 
origem de nascimento, a convicção de um quotidiano realismo insólito, mas que, porém, vêm sendo 
ambientados em Portugal ou Brasil, logo, encontram-se encharcados de experiências globalizadas, 
escreveram contos de vampiros na esteira da ficção fantástica, o que, no geral, contrapõe-nos à mais 
tradicional crítica literária – e cultural, por extensão – africana. 
Palavra-chave 1: Insólito Ficcional 
Palavra-chave 2: Fantástico 
Palavra-chave 3: Realismo Animista 
Palavra-chave 4: Ficção Angolana

Luciana Morais da Silva (UERJ) Construção de mundos possíveis do insólito ficcional sob a égide 
dos novos discursos do fantástico

Os mundos possíveis do insólito ficcional são mundos construídos a partir de uma ruptura na base 
da composição de mundos e submundos narrativos, em que há a irrupção do inusitado em quaisquer 
das categorias narrativas, quer seja tempo, espaço, ação ou personagem. Nesses mundos possíveis 
ficcionais, as personagens se compõem de submundos articulados a mundos, que submetidos a um 
eixo central, mundo articulatório, desenvolvem-se por meio de traços profundamente conectados 
com a realidade dos seres de carne e osso, ocasionando, portanto, uma identificação entre o mundo 
possível da ficção e o mundo possível referencial de base. Nesse cenário em que o insólito se manifesta, 
a composição da personagem, com traços de ambiguidade e dúvida em seus diálogos, em geral, pode 
desencadear gradativos questionamentos capazes de pôr em xeque as estruturas compositivas dos 
mundos que habitam. No âmbito dos mundos possíveis ficcionais, o insólito manifesta-se e pode 
romper algum traço de uma ou mais categorias narrativas ali construída, instaurando uma ordem 
corrompida ao formatar uma gradativa transformação do mundo textual configurado. Isso por permitir 
que a dúvida e o questionamento tornem-se o centro da estruturação narrativa. Em “Aglaia”, de Murilo 
Rubião, exemplo de construção desses mundos possíveis do insólito ficcional, a fenomenologia do 
insólito é denunciada a partir do incômodo, da privação das vontades. No mundo possível ficcional 
rubiano, as personagens são obrigadas a aceitar a decorrência de acontecimentos surpreendentes 

e, poder-se-ia dizer, fora de controle. A construção de uma crescente desilusão, vinculada à perda 
de referências, inicialmente estabelecidas, leva à ruptura de acordos firmados pelas personagens. 
Aglaia, que dá nome ao conto, é ser de ficção com existência ressignificada pela amargura crescente 
e pela incapacidade de controlar os eventos incomuns que invadem seu quotidiano. Os traços de 
caracterização, que configuram a personagem, são tramados para gerar dúvida, incerteza, com a 
confecção de um tipo pouco a pouco desconstruído psicologicamente e fisicamente após as sucessivas 
irrupções do insólito. No mundo possível ficcional, a vida de duas personagens ali focalizada acaba por 
denunciar motivações muito próprias dos discursos fantásticos, em que personagens utilizam-se de 
dados científicos para comprovar a irrupção do insólito. Para além disso, diante dessa configuração, os 
seres ficcionais em Rubião são marcados por sombras existenciais muito próprias, maculadas por uma 
dor decorrente do próprio existir. Assim, o estar no mundo gera um gradativo desagrado e mal-estar. 
Pretende-se demonstrar, na presente reflexão, os múltiplos tons assombreados da composição dessas 
personagens que, pouco a pouco, vão configurando-se pela descoberta de um novo indesejado, sem 
respostas esclarecedoras, mas profundamente desafiador, principalmente pela ruptura estruturada de 
extrapolação de limites ficcionais estabelecidos. A procura pelos modelos de construção de mundos, 
tomando como eixo central a figuração das personagens, terá como foco o olhar das personagens sobre 
si mesmas e também as estruturas perpendiculares que desafiam os submundos de personagens, 
obrigando-as a pôr em xeque o próprio conhecimento acerca do mundo que as cerca. 
Palavra-chave 1: Mundos Possíveis 
Palavra-chave 2: Insólito Ficcional 
Palavra-chave 3: Personagem 
Palavra-chave 4: Estudos Narrativos

Juliana Pereira Lannes (UERJ) A Varanda do Frangipani: metáforas insólitas na narrativa

Mia Couto é o autor moçambicano mais reconhecido da atualidade. Seu estilo literário o destaca em 
meio a outros escritores. A criação de neologismos, a paisagem insólita e a história de Moçambique 
são as bases de uma trama narrativa alinhavada pela constante presença da cultura e da tradição 
do povo moçambicano. A escrita de Mia Couto é conhecida por sua poeticidade. O escritor 
moçambicano narra períodos duros e acontecimentos cruéis da história de seu país com incomum 
sensibilidade. Nosso objeto de estudo é a obra A Varanda do Frangipani, temos retratados nesse 
livro a história de uma pátria espoliada pela colonização e pela guerra civil. Contudo, a narrativa, 
mesmo que apresentando um momento real da história, ganha ares insólitos graças à forma como é 
contada. Durante a leitura da obra, observa-se que a história factual de Moçambique é introduzida 
no romance, mas a narrativa não pertence aos campos da Geografia ou da História: ela se identifica 
diretamente com o mito e a linguagem insólita, pois o livro foi construído metaforicamente. As 
metáforas absolutas (Hans Blumenberg) como a água, o sal, o buraco e os símbolos (Chevalier e 
Bachelard) permeiam toda a narração. Além disso, há na obra a construção da paisagem desse 
país através também da metáfora da fortaleza que representa a degradação total de Moçambique. 
A linguagem de tão metafórica torna-se nublada, complexa e plena de plurissignificação, abrindo 
precedentes para a forte presença do insólito na trama. As metáforas possuem um poder 
profundo. São sugestivas, didáticas, filosóficas e pragmáticas, desencadeando o pensamento e a 
expressividade. A metaforologia é, portanto, uma quebra dos limites dos discursos, ela ultrapassa 
o poder conceitualizador e racional; e revela a metáfora como forma privilegiada de compreender 
o inconcebível. Elas auxiliam a verbalização, assim como o encontro do núcleo expressivo de uma 
reflexão. No caso da obra analisada, a vida e a morte. Em A varanda do Frangipani, notamos a 
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importância do imaginário marítimo. O asilo/fortaleza é cercado pelo mar, detentor de perigos 
e medos. Simboliza o desconhecido, o estrangeiro que por ali chegou, assim como o isolamento 
daqueles poucos indivíduos, ali reclusos, que preservam a essência moçambicana. Na obra de Mia, 
todos os viventes da Fortaleza são personificações de náufragos, que foram expulsos do convívio 
humano, degradados e sozinhos naquele pedaço de terra, como seres perdidos em uma ilha 
isolada, sem acesso ao mundo exterior. O mar ao redor da fortaleza é forte, violento e revolto; o 
acesso ao local, por questões de segurança, ocorre por ar e não pelo mar. O estudo das metáforas 
marítimas auxiliam os estudos de diversos outros tipos de metáforas, que como essas se enraízam 
na cultura humana, fazendo parte do imaginário das pessoas constantemente. O método adotado por 
Blumenberg para desenvolver uma filosofia da história da arte serve para conduzir a hermenêutica 
da narrativa de Mia Couto em A varanda do Frangipani. 
Palavra-chave 1: A Varanda do Frangipani 
Palavra-chave 2: Metáfora 
Palavra-chave 3: Insólito 
Palavra-chave 4: Simbologia

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [COORDENADORA: ANA LÚCIA TREVISAN]

Ana Lúcia Trevisan (UPM) Quando as estátuas ganham vida: uma análise dos contos “Chac Mool” 
de Carlos Fuentes, “A crucificação” de Sergio Sant’Anna e “A vênus de Ille”, de Prosper Mérimée

No estudo comparado dos contos “Chac Mool” de Carlos Fuentes, “A crucificação” de Sergio Sant’Anna 
e “A vênus de Ille”, de Prosper Merimée, é possível observar como os modos de construção da 
narrativa fantástica se manifestam e remetem a múltiplos significados. A inserção do elemento 
insólito, no caso, a possibilidade de uma estátua transformar-se em um ser humano, surge nos 
contos e justifica-se de diferentes maneiras, permitindo, assim, uma reflexão sobre os desejos 
e as ambições humanas. Os contos gravitam ao redor de um mesmo tema, no entanto, o enigma 
proposto pela configuração do insólito ficcional apresenta distintas soluções, pautadas no contexto 
histórico e literário dos séculos XIX, XX e XXI. A percepção do humano e no não-humano, latente nos 
contos, possibilita uma reflexão sobre as nuances de sentido da produção da narrativa fantástica. 
O fantástico permite que sejam instauradas perspectivas múltiplas de compreensão da realidade 
e cada vez que a desestabilização do real se impõe nas narrativas, surge uma renovada reflexão 
sobre os sentidos da cultura e dos contextos históricos. Nas entrelinhas dos textos, assinala-se que 
em meio aos infindáveis mundos criados pelo insólito ficcional, é possível refletir sobre os desejos 
humanos, que se traduzem em suas muitas faces, condicionados aos diferentes contextos culturais. 
A representação do mundo pelas formas do insólito compõe um tipo de escritura ficcional capaz 
de propor enigmas inquietantes para os leitores, ainda que estes já estejam distantes do momento 
sociocultural da produção dos relatos. A linearidade explorada na estrutura narrativa de Prosper 
Mérimée bem como as dúvidas e questionamentos proposto na elaboração textual de Carlos Fuentes 
ou de Sergio Sant’ Anna são possibilidades de interpretar as formas narrativas do fantástico e 
também os desejos de diferentes sujeitos históricos. 
Palavra-chave 1: contos 
Palavra-chave 2: fantástico 
Palavra-chave 3: insólito

Karla Menezes Lopes Niels (UFF) Um contista fantástico chamado Machado de Assis

Falar em fantástico em Machado de Assis pode, à primeira vista, parecer assaz estranho. Ora, o Bruxo 
do Cosme Velho tem sido apontado pelas historiografias literárias e pelos manuais didáticos como o 
principal nome da escola realista brasileira, cujo romance Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), 
junto ao O Mulato (1881), de Aluízio Azevedo, teria dado início à escola real-naturalista no Brasil. É no 
mínimo estranho pensar que um romance narrado por um defunto-autor e de estrutura tão lacunar 
seja de matriz realista. O que tem sido posto em xeque pela academia já há alguns anos. Basta perceber 
o crescente número de artigos, ensaios, dissertações e teses que questionam esse rótulo de romance 
realista para as Memórias. Aliás, não seria nesse mesmo romance dito fundador do realismo no Brasil 
que aparecem críticas contundentes à tal escola? Não seria esse mesmo romance a resposta ficcional 
de Machado ao Primo Brasílio de Eça de Queiroz? (Cf. BERNARDO, 2011; ROCHA, 2013) Gustavo 
Bernardo (2011) defende a tese de que Machado de Assis não é realista. E vai mais além ao demonstrar 
que “o escritor brasileiro é ainda o adversário mais veemente e mais qualificado do realismo em 
qualquer época” (BERNARDO, 2011, p. 13). Aliás o próprio termo realismo guarda consigo uma 
contradição: “a literatura que se quer realista se esforça desesperadamente para não ser o que não 
pode deixar de ser, isto é, literatura. Por isso, nem todos concordam com aquelas duas teses de Lukács: 
o realismo é o ideal a ser seguido por todos; logo, escritores não realistas como Kafka são escritores 
menores” (Ibid., p. 49). Ora, não seria Machado de Assis também um Kafka? Wanderlei Barreiro Lemos 
(2014), num ensaio bastante provocativo aproxima dois escritores brasileiros ao escritor tcheco 
Franz Kafka, a saber, Machado de Assis e Murilo Rubião. A partir das reflexões de Jorge Luís Borges 
e Antônio Candido, Lemos defende a possibilidade de um parentesco literário entre os três autores. 
O estilo machadiano, ressalta, estaria bem próximo ao kafkiano, seja no estilo, seja no tema. Assim, 
consideraria o Bruxo do Cosme Velho como “um percussor” de Kafka e por extensão, de Murilo Rubião. 
Aproxime-se ou não de Kafka, o fato é que ao aproximar a obra machadiana à escola real-naturalista, 
taxando-a de realista, se nega não somente sua obra, como, principalmente, “seu combate explícito 
e simbólico ao realismo”. (Ibid., p. 50). Assim como problematizou a escola realista em sua obra pós 
Memórias, também o fez em relação ao contos fantásticos que escrevera, problematizou o gênero (Cf. 
SILVA, 2012). Por isso, o presente trabalho se dispõem a comentar alguns dos contos fantásticos do 
Bruxo do Cosme Velho reunidos em 1973 por R. Magalhães Júnior, sublinhado a originalidade do autor 
ao questionar e reinventar temas e expedientes recorrentes ao gênero fantástico. 
Palavra-chave 1: Machado de Assis 
Palavra-chave 2: fantástico 
Palavra-chave 3: insólito 
Palavra-chave 4: literatura brasileira

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UERJ) O sertão como espaço das crendices, abusões e feitiços 
no conto “Pai Norato”, de Bernardo Élis

“O Moirão escancarou os olhos espantado e benzeu-se outra vez. Não era ele dos mais supersticiosos, 
porém os modos estranhos do sertanejo naquela manhã despertavam em seu espírito as abusões da 
época” (ALENCAR, s/d, p.27). O excerto acima foi extraído da obra O sertanejo, de José de Alencar, 
publicada em 1875. Considerada uma das primeiras obras etnográficas da sociedade sertaneja, O 
sertanejo prima pelas descrições detalhadas do homem do sertão, evidenciando suas qualidades 
e seu bom caráter. E Alencar cria Arnaldo, personagem principal da obra em questão, homem 
que carrega a dureza da seca nordestina com honradez e braveza, sem deixar de acreditar que 
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as superstições e crendices do local ou “abusões da época” poderiam salvá-lo. Aproximadamente 
meio século separa a produção de Alencar e Bernardo Élis. Nesse hiato, o campo brasileiro 
passa por profundas e decisivas mudanças, tanto na esfera social quanto em outras instâncias: 
política, econômica e geográfica. Todavia, ainda persistem as superstições, os agouros e encantos 
(evidenciados nas narrativas de Bernardo Élis) advindos de um espaço que até mesmo pela sua 
localização proporciona a crença em mistérios e salvações divinas: o sertão do Brasil. Considerado 
por Gilberto de Mendonça Teles (2007) “o Edgar Allan Poe do sertão”, Élis imprime às suas obras 
uma tessitura temática que se aproxima das narrativas góticas inglesas, com características que 
perfilaram em várias produções de escritores brasileiros considerados regionalistas. Portanto é 
este sertão onde perduram tradições e costumes antigos, argutamente trabalhado e evidenciado na 
escrita bernardiana, que nos interessa. No conto “Pai Norato”, por exemplo, Bernardo Élis entra com 
profundidade no tema abusões, mostrando que o sertão, ao contrário do purismo dicotômico sertão 
versus cidade, guarda mistérios que podem fornecer uma amostra do que seria a categoria sertanejo: 
“[...] personagem principal de uma narrativa mítica sobre a conquista da civilização pela nação 
brasileira” (SUÁREZ, 1988, p.30). Explorar o espaço do sertão e trazer à tona seus feitiços, encantos 
e mistérios, equivale a desvendar um locus que não se restringe ao viés maniqueísta daquilo que 
não seria o litoral, ou do estudo limitado que insere o sertão dentro dos limites de vegetação e clima. 
Veremos, portanto, que o espaço sertanejo - ao contrário da ausência de civilização ou da cultura 
rústica e grosseira, muito tem a dizer a respeito da própria história de nosso país. Trata-se de um 
trabalho não conclusivo, cuja metodologia se pauta em pesquisa bibliográfica que será devidamente 
referenciada ao longo do texto. Este trabalho está vinculado à Tese: “Um ser tão assombrado: as 
manifestações do gótico no Regionalismo brasileiro do Romantismo ao Modernismo”, do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Palavra-chave 1: Regionalismo 
Palavra-chave 2: Literatura Brasileira 
Palavra-chave 3: Literatura Fantástica 
Palavra-chave 4: Sertão

QUARTA 21 

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [COORDENADORA: MARISA MARTINS GAMA-KHALIL]

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) Estátuas: figurações humanas, objetos insólitos

Julio Cortázar, em suas Histórias de cronópios e de famas, revela-nos que as esperanças “são 
sedentárias e deixam-se viajar pelas coisas e pelos homens, e são como as estátuas, que é preciso 
ir vê-las, porque elas não vêm até nós”. O que há de mágico em uma estátua e por que os homens 
continuam a esculpi-las para que sirvam de figurações humanas? São seres inativos, sem vida, 
mas que se estampam nas paisagens criadas pelos homens para representar a vida humana que 
pulsa, ainda que em uma materialidade de pedra. Objetos, coisas que se prestam à figuração do 
humano e às vezes têm o poder de fascinar a tal ponto que a materialidade de pedra converte-se 
em uma materialidade insólita. Nesta comunicação, o objetivo é instigar a discussão acerca dessa 
materialidade insólita de estátuas figurativizadas por alguns textos míticos, populares e literários; 
para tanto, serão articulados o mito de Pigmaleão; contos populares recolhidos por Luís da Câmara 
Cascudo, como “O fiel Dom José” e “A rainha e as irmãs”; o clássico conto “A Vênus de Ille” de Prosper 

Mérimée; a emblemática história de Oscar Wilde “O príncipe feliz”; e o conto “Anão de jardim” de 
Lygia Fagundes Telles. A perspectiva para o entendimento insólito é a de modo literário e não de 
gênero, na qual se considera o metaempírico como elemento caracterizador da literatura fantástica. 
Nesse sentido, elencaremos como base teórica os estudos de Filipe Furtado, Rosemary Jackson, 
Irene Bessière, Remo Ceserani e Lenira Covizzi; além de pautarmo-nos também pelas considerações 
de alguns escritores que produziram textos ensaísticos sobre a literatura fantástica, como Italo 
Calvino, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, C. S. Lewis e J. R. R. Tolkien. Considerando que as 
estátuas configuram-se em nosso cenário cotidiano como objetos, vale trazer ao diálogo estudiosos 
que se debruçaram sobre o enigmático universo das coisas, como Roland Barthes, Umberto Eco, 
Jean Baudrillard, Michel de Certeau, dentre outros. Sem explicação, pelo metaempírico, a literatura 
fantástica se abre como uma fantasia que projeta enigmas, os quais clamam não por uma decifração, 
porém por decifrações, porque a ordem dessa literatura é a da abertura, da falta de limites não só 
de evocar o que não existe no solo em que pisamos, mas também de abrir-se como um cristal para 
suscitar outros tons para enxergarmos o real. Dos mitos à literatura, podemos perceber o fascínio 
que as estátuas provocam nos seres humanos, incitando-os a imaginar que a sua inércia é apenas 
aparente e que, quem sabe, elas podem, sim, caminhar em nossa direção e revelar que o inumano 
não reside nos objetos, porém pode morar em corpos que não são necessariamente de pedra. 
Palavra-chave 1: estátuas 
Palavra-chave 2: objetos 
Palavra-chave 3: literatura fantástica 
Palavra-chave 4: insólito

Bruno Silva de Oliveira (UFU) Os espaços do medo em A hora dos ruminantes, de José J. Veiga

O espaço é o conjunto de elementos constituídos a partir das paisagens físicas e psicológicas, ele 
influencia diretamente os acontecimentos da narrativa e as ações dos personagens. Pensar esse 
elemento diegético em uma obra literária é bastante pertinente para a caracterização e compreensão 
do insólito em um texto pertencente aos domínios da Literatura Fantástica. Há alguns espaços 
presentes no Modo Fantástico que suscitam medo, agonia e terror no leitor e, possivelmente, nos 
personagens que estão encerrados nele. Entende-se que o medo é um sentimento atávico que todo 
ser vivo tem. Ele revela muito sobre o homem, o que de certo modo gera um fascínio nos autores de 
livros, principalmente os da literatura fantástica, os roteiristas de filmes, os ilustradores. O medo, 
para alguns críticos como David Roas, é um sentimento intrínseco e indispensável à Literatura 
Fantástica, enquanto que, para Tzvetan Todorov, ele é uma sensação recorrente, mas não essencial 
para a constituição do fantástico. Teóricos à parte, concorda-se que o medo, através do insólito, 
é utilizado para se implantar a incerteza e/ou estranhamento, elementos inerentes à Literatura 
Fantástica. O insólito pode ser instalado ficcionalmente por diversos meios, seja pelo enredo, 
pelo narrador, pelas personagens e/ou pelo espaço; sendo este último elemento diegético muito 
requisitado nos atuais estudos acerca do Fantástico. Autores do interior do Brasil têm utilizado o 
espaço do sertão como ambientação para suas narrativas insólitas, pois ele se configura com um 
espaço distante, isolado ou de difícil acesso, com pouco contato com a zona urbana, sendo o espaço 
da fronteira e da margem, o que o torna um terreno fértil para o medo. Assim selecionou-se o 
romance A hora dos ruminantes, de José J. Veiga, visto que o autor goiano constrói a sua narrativa a 
partir de mudanças constantes, repentinas, drásticas e inexplicáveis no macroespaço da cidade de 
Manarairema, instaurando um clima de incerteza e medo na população que ali habita, que migra do 
humano para o animal, pois primeiro a cidade é invadida por um grupo de homens desconhecidos, 
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depois por dezenas de cachorros, que fazem com que a população fique acuada dentro de casa, 
e por último a cidade é tomada por bois. Assim, este trabalho visa discutir quais são os espaços 
topofóbicos na narrativa e como estes são construídos, objetivando observar se dentro do romance 
há uma ressignificação dos espaços, convertendo espaços tidos como topofílicos em topofóbicos, ou 
se há uma rememoração, por parte do autor, dos tradicionais espaços do medo. 
Palavra-chave 1: Espaço 
Palavra-chave 2: Topofobia 
Palavra-chave 3: José J. Veiga

Angélica Maria Santana Batista (UERJ) Fissuras do homem, fissuras de gênero: considerações a 
respeito de Objecto Quase, de José Saramago

Este trabalho tem como objetivo principal demonstrar a emergência do insólito como uma estratégia 
de ressignificar as fronteiras existentes entre os chamados gêneros literários. A tradição crítica já 
estudou alguns gêneros presentes na literatura ocidental. No entanto, sabe-se que a produção ficcional 
é fugidia e a simples estruturação de gêneros não é mais uma resposta para as questões que os textos 
evocam. Um exemplo claro da impossibilidade de classificação é a obra Objecto Quase (1978), do autor 
português José Saramago. É a reunião de seis contos que exploram o insólito e retratam a absurdidade 
da existência do homem, além de retomar o passado mítico esvaziado de seu poder mágico (o que seria 
uma negação do maravilhoso e da magia). Deste modo, fazer um estudo sobre as narrativas escritas 
no século XX vinculadas a um imaginário que lida com a irrupção de elementos extraordinários ou 
sobrenaturais no enredo ficcional se faz necessário para que seja traçada uma “cartografia” em que 
sejam delineados e apontados a emergência do efeito insólito como resposta e metamorfose ficcional 
do contexto de produção do autor escolhido. 
Palavra-chave 1: José Saramago 
Palavra-chave 2: Insólito 
Palavra-chave 3: Gênero

Isabelle Godinho Weber (UERJ) Configurações do insólito no surrealismo: a figuração insólita do 
corpo nos contos “Le Diamant” e “Le Pain Rouge” de André Pieyre de Mandiargues

O insólito se constitui como uma marca diferencial presente em um vasto conjunto de produções 
artísticas de diferentes épocas, que possuem em comum a presença de temas ou procedimentos que 
produzem um efeito desconcertante, ao posicionar o público diante de fenômenos que contradizem 
o mundo tal como o concebe. Na presente comunicação, pretendemos analisar como a vanguarda 
surrealista, ao propor a criação de imagens poéticas que diluíssem as fronteiras entre “real” e “irreal” 
e, notadamente, entre “realidade” e “sonho”, teve um papel fundamental na inserção de uma imagética 
insólita do corpo na literatura francesa novecentista. A arte surrealista contestou as representações 
tradicionais da figura humana, trazendo à tona novas configurações do corpo, que o dotavam de 
formas insólitas. Tal tendência estética pode ser notada em muitos artistas do movimento; basta 
observarmos as transfigurações do corpo nos quadros de Salvador Dalí, as esculturas de corpos 
femininos desarticulados de Hans Bellmer, as anatomias inusitadas presentes nas pinturas de 
André Masson ou a série de colagens do corpo realizada por Max Ernst. Tal reconfiguração do corpo 
também pode ser observada no âmbito da literatura. Buscando contribuir para os estudos literários 
dedicados à escrita do corpo, campo que vem desenvolvendo pesquisas frutíferas sobre um tema de 
suma importância, a presente comunicação propõe uma análise sobre a imagética do corpo insólito 

na vanguarda surrealista, investigando as conjunções entre as concepções estéticas do surrealismo 
- a partir da leitura dos manifestos escritos por André Breton - e as figurações insólitas do corpo 
presentes nos contos de André Pieyre de Mandiargues, autor francês do surrealismo tardio que, 
na década de 1950, dedicou-se à escrita de contos oníricos. Para tal propósito, examinaremos duas 
narrativas insólitas do autor: “Le Pain Rouge” (“O Pão Vermelho”), conto que narra as experiências 
metamórficas de um homem que encolhe progressivamente até adquirir as proporções de um inseto, o 
que irá lhe proporcionar um acesso inusitado a prazeres nunca antes experimentados; e “Le Diamant” 
(“O Diamante”), conto que narra a miniaturização de uma mulher que adentra um diamante, espaço 
ficcional no qual inicia relações sexuais com um ser híbrido, cujo corpo é formado pela mescla entre o 
homem e o leão. Interessa-nos ressaltar como os textos em questão situam a dimensão corpórea das 
figuras de ficção no limiar entre sonho e realidade, a partir da metamorfose, fenômeno insólito que dá 
vivacidade à existência dos personagens, despertando sua sexualidade e abrindo novos caminhos de 
voluptuosidade. Pretendemos observar as ressonâncias da estética surrealista na produção literária 
do autor em questão, ressaltando como o surrealismo, ao destituir o corpo de sua aparência natural, 
buscou muni-lo de sentidos mais profundos, transformando-o na via de expressão e de realização dos 
desejos que se ocultam no inconsciente. 
Palavra-chave 1: André Pieyre de Mandiargues 
Palavra-chave 2: Surrealismo 
Palavra-chave 3: Imagens do corpo 
Palavra-chave 4: Insólito

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [COORDENADORA: ELOÍSA PORTO C. ALLEVATO BRAEM]

Eloísa Porto C. Allevato Braem (UERJ) Manifestações do horror em Portugal pequenino verbal e 
não-verbal

Portugal Pequenino, obra de Maria Angelina e Raul Brandão, dedicada “aos filhos dos outros”, divide 
opiniões quanto à sua classificação como obra infanto-juvenil. Isso porque, por um lado, vale-se 
de elementos da natureza personificados, bruxas, metamorfoses e outras imagens recorrentes nas 
narrativas maravilhosas. Por outro lado, aborda temáticas consideradas por alguns como inadequadas 
ao público infantil, como exploração do trabalhador rural, violência contra os idosos, delinquência 
e desamparo à infância, descuido com o meio ambiente e a situação de Portugal na Europa do início 
do século XX. Além disso, as narrativas estabelecem diálogos intertextuais com obras para adultos, 
como Os Lusíadas, mas também com histórias da literatura infantil, entre elas o Pequeno Polegar, de 
Perrault; e o Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Essa violência gera cenários degradados ou 
degradantes e manifestações de horror por parte do narrador e de personagens da obra, inclusive 
refletidas nas ilustrações feitas por artistas como Mário Dias, para a edição de Portugal Pequenino de 
1970. Uma das personagens principais, o Russo, chega a ser descrita como uma espécie de “monstro 
humano”, um jovem transgressor e perverso que exibe “em sua existência mesma e em sua forma, 
não apenas uma violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza” (FOUCAULT, 
2001, p. 69), horrorizando personagens que o jovem tortura e o narrador que apresenta situações de 
periculosidade, cenários assustadores e perturbações da ordem natural. Estão nessas manifestações 
do horror, uma das vertentes do insólito ficcional, o interesse desse trabalho, cujo objetivo principal é 
estabelecer alguns diálogos entre os textos verbais de Maria Angelina e Raul Brandão, e os textos não-
verbais de Mário Dias. Durante o confronto entre o texto verbal e o texto não-verbal, avaliaremos os 
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formantes cromáticos, topológicos, eidéticos e matéricos das imagens, seguindo as etapas de análise 
semiótica propostas por Oliveira (2004, 1995) e Buoro (2003). No cotejo, recorreremos também à 
fortuna crítica da obra, que conta com nomes como os de Matilde Araújo (1985), prefaciadora da 
edição de 1985; Maria João Reynaud (1985); e Vítor Viçoso (1999, 2000). Com isso, pretendemos 
contribuir para uma compreensão mais ampla dessa obra portuguesa tão polêmica, quanto rica, que é 
Portugal Pequenino. 
Palavra-chave 1: Horror 
Palavra-chave 2: Portugal Pequenino 
Palavra-chave 3: Insólito 
Palavra-chave 4: Literatura e ilustração

João Olinto Trindade Junior (UERJ) Olhares sobre a produção contista de José J. Veiga e Mia Couto 
em diálogo com a tradição do conto literário em língua portuguesa

É anterior ao advento da escrita a necessidade que o homem tem de contar histórias. Com o propósito 
de relatar acontecimentos – factuais ou ficcionais –, transmitir ensinamentos ou uma forma de passar 
o tempo, contadores de histórias – ou “estórias”, numa acepção rosiana –, utilizavam-se de vários 
recursos lúdicos para uma melhor apreensão do texto – em sua modalidade oral –; sua evolução, o 
conto literário escrito, gênero limitado apenas pela criatividade do escritor, ganha novos espaços na 
contemporaneidade. Outrora desprestigiado – a exemplo de escritores consagrados pela produção 
romanesca, só tendo sua produção contista valorizada na posteridade –, é a partir da publicação dos 
irmãos Grimm que a palavra “conto” recebe a acepção de gênero literário e, lenta e gradualmente, 
caminha para se tornar um gênero prestigiado. Alguns escritores, como Machado de Assis, salientaram 
o pouco valor dado – em épocas passadas – a esse gênero textual, por causa da sua aparência de 
“facilidade”, ao contrário da sua real dificuldade de produção. Ele oferece várias possibilidades para 
a narração de fatos comuns e incomuns, associados ou não ao cotidiano. A capacidade artística do 
sujeito permite que este sempre produza discursos representativos daquilo que vê, pensa, imagina, em 
consonância com a estética vigente – de prestígio – de sua época, ou subvertendo-a com o propósito de 
renová-la. De Boccaccio, Hoffmann e Guy de Maupassant, passando por Edgar Allan Poe, Arthur Conan 
Doyle e Charles Dickens, até Kafka, Borges e Cortazar, diversos escritores consagrados não apenas 
se apropriaram da estética do conto, como também realizaram suas próprias experiências, levando 
ao amadurecimento do gênero. Em língua portuguesa, embora ajam relatos de uma breve produção 
contística desde meados do século XVI, é por volta do Oitocentos que o conto, em sua modalidade 
escrita, caminha para o seu amadurecimento. A partir daí, temos grandes escritores que foram/são, 
também, grandes contistas, como Eça de Queirós, Machado de Assis, Miguel Torga, Guimarães Rosa, 
Luís Bernardo Honwana e Boaventura Cardoso. No Brasil e em Moçambique, diversos escritores, em 
diferentes momentos da história de seus países, apropriaram-se das possibilidades estéticas desse 
gênero, seja em resposta à uma prestigiosa produção romanesca, seja como forma de subversão da 
linguagem e resgate das tradições orais. José J. Veiga e Mia Couto, dois escritores consagrados – o 
primeiro, com uma obra póstuma que de tempos em tempos é redescoberta; o segundo, um dos mais 
relevantes escritores de língua portuguesa da contemporaneidade – que, para além da produção de 
narrativas longas, possuem uma ampla produção contística, as quais utilizaram como espaço para 
suas experimentações estéticas e seus percursos literários. O presente trabalho visa lançar olhares 
tanto sobre os percursos estéticos aproximativos desses dois escritores , bem como o diálogo que 
realizam, para além dos escritores “não-lusófonos”, com toda uma tradição de escritores “lusófonos” 
que amadureceram o gênero ao acrescentar-lhe as mais diferentes possibilidades do discurso literário, 

como o discurso fantástico e a metaficção historiográfica, dentre outros. 
Palavra-chave 1: Conto 
Palavra-chave 2: diálogo 
Palavra-chave 3: lusofonia 
Palavra-chave4: percurso estético

Gerson Rodrigues de Albuquerque e Raquel Alves Ishii (UFAC) Realidades fantásticas em relatos 
de viajantes do século XIX

Acompanhando reflexões de Walter Benjamin (1994) procuramos capturar o fantástico a contrapelo, 
isto é, o fantástico em um tipo de literatura que surgiu como texto de ciência, com pretensões de 
“revelar” o “mundo real”: plantas, répteis, peixes, mamíferos, aves, solos, algas, águas, salubridade do ar 
e da terra, coordenadas geográficas, cartografias, grupos humanos, línguas, crenças, costumes. Ao tecer 
seus objetos, classificando e catalogando tudo o que, no “novo mundo”, aparecia à sua frente os autores 
de literaturas de viagem forjaram realidades. Realidades com mundos e seres de papel, que é próprio 
de qualquer literatura, como pontua Hermenegildo Bastos (2001), que, lendo os “Espectros de Marx”, 
em Jacques Derrida, pontua de maneira enfática: “não existe realidade sem espectro”. Nessa direção, 
Bates, Wallace, Ave-Lallemant, Luis e Elizabeth Agassiz, Chandless e outros viajantes naturalistas 
do século XIX, com seus relatos, narraram dimensões fantásticas e fantasmagóricas de cidades e 
paisagens amazônicas. Esses viajantes de diferentes nacionalidades “descobriram” e nomearam não a 
“região Amazônica”, mas os rios da “região” que viria a ser denominada “Amazônia”. Em torno dessas 
“descobertas”, nos termos grafados pelas narrativas de progresso/desenvolvimento e evolução da 
história da expansão ocidental para lugares desconhecidos – e inexistentes – aos europeus e seus 
descendentes, foram sendo produzidas imagens, metáforas e tratados científicos sobre “sociedade” 
e “natureza” que concorreram para a “invenção da Amazônia” enquanto região homogênea. Imagens 
repetidas e atualizadas no perpassar das missões religiosas, dos aventureiros (séculos XVI/XVII 
em busca de riquezas e poder, dos cientistas e naturalistas viajantes (fins do XVIII e XIX), dos 
administradores coloniais, dos cobradores de impostos, colonos, comerciantes, militares, escritores 
e outros sujeitos no produzir da moldura do enquadramento da Amazônia misteriosa, edênica, 
maravilhosa, impiedosa, selvagem, mítica, distante, desértica, vazia, entre outros. A floresta e o rio – e 
depois as cidades – sendo sonhadas pelas cartografias de conquista, desejos e sentidos, cartografias 
nomeadoras de tempos e espaços de papel, tempos, espaços e seres narradas sob contingências 
históricas marcadas pelo caos, pela violência e pela dor (ALBUQUERQUE, 2016). Esta comunicação 
tem como foco destacar/analisar aspectos fantásticos sobre paisagens culturais de cidades amazônicas 
no século XIX, em narrativas de viajantes exploradores, observando, especialmente, os aspectos 
considerados excepcionais e incomuns na “descrição” de homens e mulheres negras, indígenas 
e “meninos fuscos”, adicionando cores variadas às paisagens imaginadas. No ato de narrar e (re)
criar ambientes e pessoas a partir do que era comum, costumeiro e ordinário ao olhar/viajante 
surge um mundo extraordinário, uma realidade fantástica na qual a “paisagem amazônica” e seus 
seres são devassados por um discurso racionalista que esvazia a sacralidade dos mitos de mundos 
desconhecidos para viajantes cuja escrita “desvencilhada do sagrado” faz despontar “fantasmas” 
(BASTOS, 2001) em um mundo de modernidade irrealizável e seres de identidade ocas habitando 
cidades/florestas repletas de melancolias. 
Palavra-chave 1: Literatura de viagem 
Palavra-chave 2: Realidade fantástica 
Palavra-chave 3:  Amazônia 
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Palavra-chave 4: Amazonialismo

Quinta 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [COORDENADORA: REGINA SILVA MICHELLI PERIM]

Regina Silva Michelli Perim (UERJ) Diálogos à roda do fantástico contemporâneo: Fazendo Ana 
Paz e Paisagem, de Lygia Bojunga

Ao se pesquisar sobre o fantástico contemporâneo ou neofantástico, termo cunhado por Alazraki, 
observa-se um alargamento da noção original do fantástico, incorporando paradigmas condizentes 
com a pós-modernidade, ainda que se distinguindo das narrativas desse período. Em seus estudos, 
Alazraki postula que, enquanto o texto fantástico se organiza tendo por base a presença do horror e 
do medo na narrativa, no neofantástico o evento insólito emerge de uma nova percepção da realidade, 
partilhada com o leitor, que implica modificações na organização do relato; são textos que continuam 
desafiando a ordenação do real, porém substituindo o medo pela perplexidade e pela inquietação. 
Na visão de Davis Roas, o fantástico contemporâneo é a irrupção do anormal em um mundo 
aparentemente normal, não mais para demonstrar a evidência do sobrenatural, e sim com o intuito de 
evidenciar a possível anormalidade do real, o que não deixa de abalar as convicções do leitor. Por vezes, 
a narrativa fantástica contemporânea aproxima-se da temática ontológica, caracterizando a busca do 
ser humano por compreender sua identidade e a relação com o outro, ou mesmo a realidade em que 
se insere; na nomenclatura de Pampa Arán, há o fantástico metafísico, incidindo sobre problemáticas 
humanas. Já Rosalba Campra defende que a renovação do fantástico ocorre também pela transgressão 
operada na linguagem, opondo um fantástico predominantemente semântico, o existente no século 
XIX, ao fantástico do discurso, fenômeno da escrita, firmado a partir do século XX. Intenta-se, neste 
trabalho, analisar as obras de Lygia Bojunga intituladas Fazendo Ana Paz e Paisagem, que compõem, 
juntamente com Livro, um encontro, uma trilogia, sob o foco do fantástico contemporâneo direcionado 
à linguagem, no que tange os diálogos travados com a metaficção e a autoficção. As obras de Lygia 
Bojunga, ainda que passíveis de serem inseridas no contrato pós-moderno, não perdem a relação com 
a realidade exterior, mas apresentam-se como uma nova forma de pensar o real e a escrita, instigando 
o leitor a se defrontar com o sistema literário já assimilado para se abrir a novas construções de 
estrutura narrativa. Objetiva-se, assim, evidenciar que o fantástico contemporâneo, que se reflete 
especialmente na escrita, apresenta características encontradas nos textos de Bojunga selecionados 
como corpus, no viés de uma reflexão metaliterária. 
Palavra-chave 1: Fantástico contemporâneo 
Palavra-chave 2: Lygia Bojunga 
Palavra-chave 3: Fantástico da escrita 
Palavra-chave 4: reflexão metaliterária

Andrea Cristina Martins Pereira (Unimontes) Um canto espantoso: a composição da minissérie A 
pedra do reino e sua relação com o público

A adaptação do Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta (1971), de Ariano 
Suassuna, para a microssérie A pedra do Reino (2007) dirigida por Luiz Fernando Carvalho, no formato 
microssérie, causou surpresa e estranhamento no público e na crítica. A obra literária, extensa e 
originalmente hermética, ao ser recriado para a televisão, tornou-se de difícil intelecção, resultando 

numa fraca recepção, se comparada a obras no mesmo formato e horário de exibição. Neste estudo, 
proponho uma reflexão, à luz de teorias semióticas e de comunicação, a fim de entender a relação 
entre a obra e o telespectador. A análise feita leva em conta opções expressivas da direção que 
acabaram por acentuar o aspecto insólito já presente no romance. A conclusão a que se chega é que a 
tentativa de manter uma proximidade máxima com a narrativa literária, aliada ao estilo neobarroco 
do diretor, acentuou o hermetismo já presente no romance. Aliado a isso, a instauração dos elementos 
da enunciação – pessoa, tempo e espaço - assim como opções expressivas como movimentos de 
câmera, luz, prosódia e gestualidade, conferem um ritmo excessivamente acelerado, o que interfere na 
intelecção da obra e em sua consequente recepção. 
Palavra-chave 1: A Pedra do Reino 
Palavra-chave 2: literatura 
Palavra-chave 3: televisão 
Palavra-chave 4: recepção

Patrícia Crespan Mantelli (URI) e Rosangela Fachel de Medeiros (URI) La mujer sin cabeza e Que 
horas ela volta: o olhar feminino nos cinemas latino-americanos contemporâneos

Conforme nos alertou Laura Mulvey em seu notório artigo “O prazer visual e cinema narrativo”, escrito 
em 1973, o sistema e a linguagem cinematográficos sempre foram marcados e definidos por um olhar 
masculino. Ana Kaplan complementa a reflexão de Mulvey ao afirmar que: “o modo pelo qual a mulher 
é imaginada nos dramas convencionais de Hollywood emerge do inconsciente patriarcal masculino. 
São medos e fantasias do homem sobre a mulher que achamos nos filmes, não perspectivas e 
inquietações femininas” (KAPLAN apud LOPES, 2002, p. 212). Neste sentido o campo cinematográfico 
se revela um território narrativamente norteado pelo olhar masculino, gerando o questionamento que 
norteia nosso trabalho: ao assumir a direção das narrativas cinematográficas as mulheres imprimem 
ao fazer cinematográfico um olhar feminino? Para refletir sobre esta questão propomos uma análise 
comparada de duas obras cinematográficas de diretoras do cinema contemporâneo latino-americano: 
Que horas ela volta? (2015), da brasileira Anna Muylaert (1964), e La mujer sin cabeza (2008), da 
argentina Lucrecia Martel (1966). Através desta análise buscamos identificar a constituição ou não de 
um olhar cinematográfico feminino tanto na temática: questões de gênero, sexualidade, feminismo, 
machismo, poder e hierarquização; quanto na linguagem narrativa. Em um lócus cinematográfico 
duplamente periférico, diretoras latino-americanas: representantes de cinemas nacionais marginais 
ao sistema hegemônico transnacional hollywoodiano (GETINO, CANCLINI); e, em seus respectivos 
cinemas, mulheres em uma seara dominantemente masculina (MULVEY, KAPLAN); estás diretoras nos 
apresentam diferentes olhares sobre a condição feminina em seus países e, assim sendo, na América 
Latina. E o fato de ambas as obras serem protagonizadas por personagens femininas, que colocam em 
discussão o lugar da mulher na sociedade contemporânea latino-americana e os lugares que ela vem 
ocupando, certamente não é mero acaso. 
Palavra-chave 1: Cinema Latino-americano 
Palavra-chave 2: Diretoras 
Palavra-chave 3: Olhar masculino 
Palavra-chave 4: Olhar feminino

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [COORDENADOR: APARECIDO DONIZETE ROSSI]
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Aparecido Donizete Rossi (Unesp) Breves considerações sobre a condição ontológica dos 
mortos-vivos

O que é um morto-vivo? Qual a condição ontológica dessa criatura nos loci ficcionais em que habita 
ou se manifesta? Qual o impacto semântico-interpretativo causado por sua presença nos cronotopos 
do insólito que lhe são (ou não) habituais? A partir de uma abordagem filosófica sobre esse tipo de 
personagem, e longe do intento de propor respostas engessadas ou previsíveis para as questões ora 
levantadas, pretende-se, nesta comunicação, apresentar uma reflexão mais aprofundada sobre a 
representação dos mortos-vivos nos reinos da ficção, reflexão que possa contribuir para um melhor 
entendimento das implicações significativas de sua ocorrência nos gêneros, modalidades e suportes 
ficcionais do insólito. 
Palavra-chave 1: Mortos-vivos 
Palavra-chave 2: Insólito 
Palavra-chave 3: Cronotopo 
Palavra-chave 4: Ficção

Jayme Soares Chaves (UERJ) “As if” e “what if...?” elementos do fantástico oitocentista na 
construção de ucronias transficcionais

Em um livro intitulado As If: Modern Enchantment and the Literary Prehistory of Virtual Reality, 
Michael Saler circunscreve a proliferação de mundos fantásticos e imaginários na literatura do 
fim do século XIX, nos termos de um projeto cultural maior do Ocidente: re-encantar um mundo 
desencantado. A lógica rigorosa com que esses mundos eram construídos, servindo-se de toda 
uma parafernália paratextual tomada de empréstimo dos tratados científicos, rompendo os 
limites entre fato e ficção, era, segundo Saler, “uma solução para o problema do desencantamento 
moderno”. Reinos fantásticos eram apresentados de forma realista, coesivamente estruturados, 
empiricamente detalhados, logicamente embasados e frequentemente acompanhados de todo um 
aparato acadêmico como notas de rodapé, glossarios, apendices, mapas e tabelas. Exemplos: Poe, 
Verne, Stevenson, Haggard. Desse modo, a partir de Jules Verne e Poe, e prosseguindo nas primeiras 
décadas do século XX com o otimismo norte-americano da Era das Máquinas, toda uma literatura de 
especulação científica, mais tarde conhecida como science fiction, foi concebida. A ficção científica, 
como todos sabemos, é um subgênero da literatura fantástica que comporta dentro de si várias 
outras subcategorias. Novos subgêneros são constituídos a partir da interpenetração de um ou mais 
subgêneros existentes, tornando sua classificação bastante complexa. Tomemos como exemplo 
o caso do steampunk: este originou-se da nostalgia do imaginário produzido pelos romances 
científicos do séc. XIX e da conexão entre três outros subgêneros: a história alternativa, ou ucronia, 
a ficção recursiva e o retrofuturismo. Histórias alternativas (também denominadas “ucronias”) 
caracterizam-se por criarem “pontos de divergência” em eventos históricos reais e conhecidos, e 
assim, num exercício de imaginação, reinventar o mundo em que ocorreram em seus aspectos sociais, 
geopolíticos e tecnológicos, descrevendo uma mudança em eventos do passado, que por sua vez altera 
o desenvolvimento da sociedade na qual estes eventos ocorreram. O retrofuturismo é a reminiscência, 
nostálgica ou irônica, de um futuro que nunca aconteceu, ou nas palavras da historiadora Elizabeth 
Guffey, se o futurismo é uma forma de antecipação amparada em prospecções científicas, o 
retrofuturismo é o rememoriamento desta antecipação. No entanto, outra categoria veio a se fundir 
com o retrofuturismo e a ucronia para criar um subproduto peculiar: a ficção recursiva, ou, como 
prefere Richard Saint-Gelais, a transficcionalidade, definida como a relação entre dois ou mais textos 

literários que compartilham elementos como personagens, locais imaginários e mundos ficcionais. 
Ou, sinteticamente, segundo Marie-Laure Ryan, é uma “migração de entidades ficcionais de diferentes 
textos”, ou de diferentes mídias. Ou ainda, “uma técnica que pode ser usada para criar histórias 
alternativas, geralmente voltada para o tempo passado, e que muitas vezes expressam a nostalgia 
poderosa de um passado em que as visões dos primórdios da literatura de ficção científica podem, de 
fato, se tornar realidade” (CLUTER & NICHOLS). Assim, esta comunicação pretende deter-se sobre a 
reciclagem da ficção fantástica dos primórdios da era científica, operada por autores contemporâneos 
como Kim Newman (Anno Dracula), Alan Moore (The League of Extraordinary Gentlemen) e em séries 
de TV como Penny Dreadful, e em como essas reciclagens terminam por constituírem-se em autênticas 
ucronias transficcionais. 
Palavra-chave 1: ucronia 
Palavra-chave 2: transficcionalidade 
Palavra-chave 3: fantástico 
Palavra-chave 4: ficção científica

Flávio Martins Carneiro (UERJ) O mundo como biblioteca

Babel (do conto “A biblioteca de Babel”, de Borges) é insólita não pelo fato de ser tomada como um 
universo – toda biblioteca o é – mas por ser tida como o universo. E também por abrigar, em suas 
galerias hexagonais, livros inusitados – um deles é um mero labirinto de letras mas na penúltima 
página se lê: Ó tempo suas pirâmides. Mas Babel desafia a lógica dos desavisados sobretudo por ser, 
com alguma dúvida, infinita. Leitor de Borges, Calvino (em As cidades invisíveis) reinventa Babel 
ao recriar Kublai Khan. Num momento da vida em que o tédio se aproxima feito abismo, a saída 
para o imperador reside nos relatos de Marco Polo, que não fala sua língua e descreve as cidades 
invisíveis do vasto império. Nessa biblioteca sem livros, formada por palavras incompreensíveis 
e imagens traiçoeiras, reside o desafio do imperador e sua (elegante) esperança. Mais modesta, a 
biblioteca do detetive Espinosa (em Perseguido, de Luiz Alfredo Garcia-Roza) vem juntar-se às de 
Borges e Calvino. Se a primeira não tem fim e a segunda não tem livros, esta não tem estantes – os 
livros, dispostos no chão em fileiras que se alternam, ora na horizontal, ora na vertical, servem eles 
mesmos como suportes. Biblioteca que se revolve e a si mesmo se interroga, num equilíbrio instável, 
como o do próprio detetive que a engendrou. Uma quarta se alinha às anteriores, com a diferença 
de, parecendo também ela ficção, erguer-se de fato, em Hamburgo (depois Londres), idealizada por 
Aby Warburg e tendo como critério de organização do acervo o da “boa vizinhança”, de modo que ao 
lado de um tratado de química se instala outro de alquimia, seguido de um terceiro que corrige ou 
suplementa o anterior. O lugar dos livros variava conforme novas percepções teóricas de Warburg, cuja 
biblioteca era um espelho do modo como enxergava o mundo e, nele, a arte. Diversas, as quatro são 
atravessadas por um fio tênue, ao qual nos agarramos para propor que toda biblioteca é um modelo 
único de relacionamento múltiplo, não apenas entre os livros mas entre eles e quem os organiza, e 
também entre eles, quem os organiza e quem os visita, e ainda entre todos eles e o espaço em que se 
encontram, e o tempo que os recobre de história. Modelos que sugerem novas e desafiadoras formas de 
relacionamento humano, um novo humanismo – tema de outro ensaio, por vir –, simulando um mundo 
mais surpreendente e menos intolerante. 
Palavra-chave 1: biblioteca 
Palavra-chave 2: insólito 
Palavra-chave 3: humanismo 




