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Palavras
Inicias
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

gesto de história intelectual indispensável a fim de afirmar a importância do conhecimento
produzido no âmbito da Universidade Pública.

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

Tal propósito estimulou a criação dos “Prêmios ABRALIC”, cujo objetivo relaciona-se
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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
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Segundo Tesoureiro (UFF)
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AUDITÓRIO 111 / 113
Mesa redonda: Exercícios de escrita:
criação e tradução

Dia 19 de setembro

Rosa Freire d’Aguiar

10h às 14h30 – credenciamento

Paulo Henriques Britto (PUC-Rio)

(Instituto de Letras, 11° andar)
TEATRO ODYLO COSTA FILHO

15h00 – Coral Altivoz – Abertura

Lawrence Flores Pereira (UFSM)

Coordenação: Alexandre Montaury
(PUC-Rio)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO

oficial

Estudos literários: futuros possíveis

Carvalhal”

Saulo Neiva (Université Blaise Pascal)

Uma conversa

13h às 14h30 – almoço

16h00 – Anúncio dos “Prêmios ABRALIC” Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford
University)
– Entrega do “Prêmio Tânia Franco
17h – Homenagem a Milton Hatoum:
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
Iberoamericana)

Laura Cavalcante Padilha (UFF)

Coordenação: Silvio Renato Jorge (UFF)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO

9h às 11h00 – simpósios

17h – Mesa redonda: Poesia e os meios

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

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

14h30 às 16h30 – simpósios

Mesa redonda: Filologia e autoritarismo

16h30 às 17h – pausa para o café

Kathrin Rosenfield (UFRGS)

RAV 112 / 114

Rosani Umbach (UFSM)

Dermeval da Hora (UFPB)

TEATRO ODYLO COSTA FILHO

Sales (UFPA)

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).

Ottmar Ette (Universität Potsdam)

Humanidades em tempos de crise

Coordenação: Paulo Astor Soethe

Roberto Acízelo Quelha de Souza (UERJ)

(UFPR)

Coordenação: Germana Maria Araújo

Práticas textuais, experiências literárias AUDITÓRIO 111 / 113
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

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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Carlos Mendoza-Álvarez (Universidad

Coordenação: Magali Moura (UERJ)

Dia 21 de setembro
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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

Guia de Programação

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)

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)

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
e à Universidade Pública

15
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– Aprovação de moções de apoio à UERJ

SIMPÓSIOS
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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

“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

19

em termos de Estado nacional. Assim, abre-se aqui um espaço para contribuições que revisitem o termo
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ainda contribuições que focalizem a concepção que Goethe tem da história, muitas vezes mediatizada por

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

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

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

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

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

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

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
Magali dos Santos Moura (UERJ/FAPERJ) Goethe, Shakespeare e a dialética do humano
Maria Cecilia Marks (USP) Demonismo e homossexualidade, um exercício de literatura
comparada

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

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 2

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

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

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

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 3

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 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, pretendese 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
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
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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
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
Ester Suassuna Simões (UFPE) Geografia do Romance d’A Pedra do Reino: uma proposta de
mapeamento topofílico
Licio Caetano Do Rego Monteiro (UFF) O Império e o Mapa em escala 1 para 1

QUARTA 21

MANHÃ [09:00-11:00]

SESSÃO 2 [CONSTRUINDO O MATO GROSSO]

Patricia Aranha (UFRJ) Mapeando um rio: a epopéia do Ikê Este
Beatriz Jaguaribe (UFRJ) Nambiquaras em Paris

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

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

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

TARDE [14:30-16:30]

SESSÃO 4 [ESPAÇOS IMAGINADOS]

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

Maria Del-Vecchio Bogado (PUC-Rio) A materialidade da linguagem e a instabilidade das formas
Susanne Maria Lima Castrillon (UNEMAT) Cartografias imaginárias, cidades e representação do
Brasil republicano em Lima Barreto e José de Mesquita
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os pontos de interseção entre cartografia, narrativa, fotografia e outros modos de representação?
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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

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
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.

no início deste século XXI é uma revalorização da crítica que se exprime, especificamente no cenário

PROGRAMAÇÃO:

da reedição da obra de José Guilherme Merquior–, como no resgate da chamada crítica de rodapé,

TERÇA 20

brasileiro, tanto no resgate da obra de críticos importantes de nossa tradição literária –como é o caso
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

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

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

Cristhiano Aguiar (Universidade Presbiteriana Mackenzie) Crítica literária e literatura brasileira
contemporânea: valores e critérios
Fábio Andrade (UFPE) Crítica e negociação de sentido na era da multiplicidade

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

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

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

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

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

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

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

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
Cristine Fickelscherer de Mattos (Universidade Presbiteriana Mackenzie) Intermidialidade e
literatura: uma leitura de Um crime delicado
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A Experiência Do Confinamento: Literatura E Outras Produções 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
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
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obras alimentaram o interesse sobre as terríveis condições dos nossos presídios, impulsionando um
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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

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

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

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

Lisa Vasconcellos (UFBA) Elaboração, resistência e escritura nos Papéis da prisão, de Luandino
Vieira
Anderson Bastos Martins (UFSJ) O arco-íris sobre os muros: o encarceramento na ficção de
Nadine Gordimer
Andrea Zeppini Menezes da Silva (USP) Chalámov: literatura e experiência do horror

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
Denis Leandro Francisco (IFMG) “Nunca saí do hospital”: a experiência do confinamento em
Conhecimento do inferno, de António Lobo Antunes
Paula Carolina Betereli (FALE – UFMG) Uma ilha em si mesma: W.G. Sebald comenta Ernst
Herbeck

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

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

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

Heurisgleides Sousa Teixeira (Universidade Estadual de Campinas) Aqui, do lado de dentro, fora
do mundo: a autobiografia do claustro e a instabilidade dos conceitos
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Elizabeth Santos Ramos (UFBA) Onde se escondiam elas? A presença feminina em Memórias do
cárcere
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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

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

Loreta Russo Monteiro (USP) As vertentes histórica e retórico-poética no ensino a partir do fim
do século XIX.
Juliane de Sousa (UERJ) A crise da história da literatura: repensando seu lugar nos estudos
literários e no ensino de literatura

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

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

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

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

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

Gabriel Salvi Philipson (USP) O problema da história da literatura na crítica aos formalistas do
jovem Bakhtin
Leomir Silva de Carvalho (UFPA) A pós-utopia como modo de apropriação do passado pelo
presente em trânsito
Rodrigo Octavio Águeda (UFF) Conceitos para uma outra história da literatura
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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

Pauliane Amaral (UFMS) O advento dos estudos (auto)biográficos: entre a ascensão do privado e
a identidade do autor
Raphael Salimão Khede (UERJ) Texto e contexto na correspondência de Italo Calvino

Joana Luíza Muylaert de Araújo (UFU) História e ficção, o passado reinventado na escrita “justa”
Maria Clara da Silva Ramos Carneiro (UNEB) O plágio por antecipação: um manifesto
anticronologia

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

06

A Provocação Do Real Sobre O Fictício: Entes Que Dialogam 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

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

Karla Magalhães de Araujo (UERJ) Memórias andarilhas - uma leitura de Coração andarilho,
memórias de Nélida Pinon, à luz de 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
Sylvain Adrien Optat Bureau (UFPR) A literatura-selfie: novas tendências na autoficção francesa
contemporânea
Virginia Araujo (UNIFESP) Ampliar a realidade? Diálogos entre o Neo realismo italiano e a
poética política de 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

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

Guilherme de Figueiredo Preger (UERJ) Deus é assimétrico: ciência e discurso narrativo em
Criação Imperfeita, de Marcelo Gleiser
Ilana Goldfeld Carvalho (PUC-Rio) Autoficção e os discursos pós-discursos

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

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

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

Daniela Silva da Silva (UNICENTRO) Falar de si e desconstruir o outro: o controle do fictício e do
imaginário
Rafael Batista de Sousa (UNB) “Um eco da minha solidão”: os Diários Completos de Lúcio Cardoso

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

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

TARDE [14:30|16:30]

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

Aída Maria Jorge Ribeiro (UFF/ IFF) Os romances como ficcionalização do vivido
Andrea Stelzer (UFRJ) A cena autoficcional e a poética dos afetos

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

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
Samira Pinto Almeida (UFMG) Encontros entre mundo e literatura

Thadeu Togneri Moreira (UERJ) Tempo, Vida, Poesia: matéria e memória na 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
Eloise Porto Ferreira (PUCRio) O baú de memórias

Irene Correa de Paula Sayao Cardozo (UFF) O autorretrato em verde de Marie NDiaye ou o “eu”
que vacila como um rio turvo
Kátia de Souza Nascimento (UERJ) O fantástico-maravilhoso em A Orgia dos Duendes, de
Bernardo Guimarães
Tiago Monteiro Velasco (PUC-Rio) ...eu escrevo eu escrevo eu..

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

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

Mariana Augusta Pinheiro Di Salvio Almeida (UFMG) Trânsitos performáticos em Los detectives
salvajes, de Roberto Bolaño
Nandara Maciel Leite Tinerel (UNEMAT) Narrativas de baratas e formigas: uma relação entre
ficção e 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
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Fernanda Boarin Boechat (UFPR) Mobilidades literárias em Érico Veríssimo: Gato preto em
campo de neve e a política de Boa Vizinhança estadunidense
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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

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

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

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

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

Daniel R. Bonomo (UNICAMP) Virgílio depois do romance

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

Bruno Ferrari (PUC-Rio) Entre a devoção e a traição: releituras feministas do épico clássico
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Joyce Kelly Barros Henrique (UFPB) O clássico e o moderno na construção da fábula em A hora
da estrela, de Clarice Lispector

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

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

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

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 7

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

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

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

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

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

SESSÃO 3

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

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

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

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 4

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

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

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 5

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

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
Clarissa Catarina Barletta Marchelli (PUC-Rio) Tragédia grega e peripécia rosiana: o
apaziguamento de Édipo em “Cara de Bronze”
SESSÃO 6

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

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

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

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

formam o nosso continente.

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

da leitura comparativa de obras literárias, artísticas, críticas e teóricas das regiões culturais que
PALAVRAS-CHAVE: americanidade; transamericanidade; estudios de-coloniais; multiculturalidade.

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

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

Horst Rolf Nitschack (Universidad de Chile) Superar el Tratado de Tordesillas: La América Latina
de los vanguardistas

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

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

Rachel Bertol (UFRJ) No rastro das cartas: os correspondentes latino-americanos de um crítico
da belle époque carioca

Rebeca Errazuriz (Universidad de Talca) José Veríssimo y Sergio Buarque de Holanda lectores de
Rodó: inscripción y escritura de Brasil en América Latina.
Leonardo Antonio da Costa Neto (PUC-Minas) e Farrel Kautely de Souza Santos (UFOP) Os
subclasses: homens pobres da América Latina

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
Agna Correa Britis Baldissarelli (UNEMAT) Memória e transculturação narrativa na obra Os
passos perdidos, de Alejo Carpentier
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Dionisio David Marquez Arreaza (UFRJ) A política da teoria no debate sobre a identidade latinoamericana

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

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.

Thais Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF) A identidade latino-americana na cultura de
massas: a telenovela mexicana
Joana de Fátima Rodrigues (UNIFESP Guarulhos) O espaço jornalístico como um laboratório de
escrita. Intersecções entre Ángel Rama e Gabriel García Márquez
Roberta Maria da Silva Muniz (UFPE) Eduardo Galeano, América Latina e as (sub)versões da
colonialidade

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

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

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

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

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Clauber Ribeiro Cruz (UNESP-Assis) A “Coleção Autores Africanos” em periódicos: um “mapa da
África literária”
Diego Emanuel Giménez Celano (UEL) Do original às edições ao digital no Livro do desassossego
de Fernando Pessoa
Fabiana Miraz de Freitas Grecco (UNESP/Assis) Percursos amarilianos: antologias e revistas
literárias no desenvolvimento da escritura de Orlanda Amarílis

Gisele de Carvalho Lacerda (UFF) A presença de manuscritos e impressos de Eça de Queirós em
acervos do Rio de Janeiro
Joana Souto Guimarães Araujo (USP) Os Cadernos de Poesia e o diálogo entre Jorge de Sena,
Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner

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

Guia de Programação

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

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

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

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

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

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 6

Adriana Dusilek (UNESP-Assis) A crítica a José Joaquim Pereira de Azurara no periódico carioca
Semana Ilustrada
Alvaro Santos Simões Junior (UNESP-Assis) Cruz e Sousa e o grupo dos novos (1890-1891)
Luciana Antonini Schoeps (USP) Rastros da construção do autor e da obra no arquivo de
Machado de Assis

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

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

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

Mariana Estellita Lins Silva (UFRJ) A arte em sua condição pós-médium e as consequências para
os sistemas de informação museológicos
SESSÃO 4

Alberto Emiliano Mastache Ramírez (UERJ) O Arquivo Clarice Lispector
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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, 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, textocorpo, 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

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

Andréa Beatriz Hack de Góes (UFBA) Hipertexto e tecnotexto: leitura, escrita e literatura na
cibercultura
Isabel Cristina Chaves Lopes (UFF) Reflexões sobre educação estética na 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
Robério Pereira Barreto (UNEB) Redes sociais como outra agência de novos letramentos
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TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Ricardo Coelho (UFSJ) O corpo como o limite da humanidade

11

Atores Em Cena - O Público E O Privado

Fábio Alves Ferreira (PUC-Rio) A tradução como dispositivo cênico da palavra em Samuel Beckett

Coordenadores:

Sandra Mina Takakura (UEPA) A narrativa poética de Arnaldo Antunes em Bicho de 7 cabeças

Ricardo Barberena (Puc-Rs)

Marcus Pereira Novaes e Hellen Dea Barros Maluly (Unicamp) Delícia: contrastes de diálogos na
(de)formação de sentidos

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
Marcia Heloisa Amarante Gonçalves e Marina Pereira Penteado (UFF) O fim do mundo como
fronteira final: paranoia apocalíptica nas narrativas de conspiração estadunidenses

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.
Benedita Afonso Martins (UFPA) e Fábio Bezerra Lima Centro de Artes Laranjeiras (CAL) Pai
Antônio: uma esquizoflâmica tessitura cênica de recalcada memória
Bruna de Carvalho (USP) Uma leitura de Gide e possíveis deslocamentos críticos

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
Eliane Santos de Souza (UERJ) A escritura coreográfica do mestre-sala

Cida Donato (UFRJ) O corpo estranho e a escritura de um saber diferente

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

Francine de Almeida Pereira (UNEB) Tornou-se o que tem forma e é informe: experimentações
com gifs como nanonarrativa

Mario Cesar Newman de Queiroz (UFRRJ) Indústria cultural e ficto-realidade: pensar o ensino da
literatura é teoria da literatura

Angela Maria Dias (Uff)

Stefania Chiarelli (Uff)

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
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, estendese 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”
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(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

Ricardo Araujo Barberena (PUC-RS) A hipercontemporaneidade e antimodernidade em Ana
Paula Maia  

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [PERFORMANCE, MÁSCARAS]

(Castoriadis, 1996) no qual, segundo o filósofo, dois tipos de postura coletiva estão em oposição: “o

Maximiliano Gomes Torres (UERJ) “O pessoal é político”: tradução performática e projeto
feminista na obra de Cláudia Tajes

expansão de um pseudo-domínio pseudo-racional, que desde há muito deixou de dizer apenas respeito

Mônica de Jesus Iopes (UFBA) Clarice Lispector e Konstantin Stanislavski: a vida na arte

projeto de autonomia individual e coletiva (...) e o projeto capitalista demencial, o de uma ilimitada

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

Fernanda Pires Alvarenga Fernandes (UFJF) Onde ninguém é amigo do rei, ou o lugar do público
na cena literária da periferia

Renan Ji (CAP-UERJ) Teorema de Pasolini: sobre a inocência e a sedução dos vagalumes  

Gabriel Carestiato Cariello(UFF) Por que precisamos de uma história para Adlène Hicheur?

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [INTIMIDADE, SINCERIDADE?]

Sérgio de Sá (UnB) Marcelo Mirisola e a engenharia da sinceridade

Matildes Demetrio(UFF) Silviano Santiago e os contornos da intimidade

Adriana Giarola Ferraz Figueiredo (UEL) A crônica de Rachel de Queiroz, o público e o privado: a
instauração da intimidade
Denny José Almeida Costa (Instituto Tancredo Neves) Cartas e intimidades intelectuais de Mário
de Andrade e Manuel Bandeira

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [FAMÍLIA, INTERDITOS, TRADIÇÃO]

Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque (UFAM) O interdito que se mostra

Maria Fernanda Garbero (UFRRJ) A ciranda das quimeras: a maternidade trágica em O filho da
mãe, de Bernardo Carvalho
Stefania Chiarelli (UFF) De raízes e homens - sobre Raduan Nassar e Michel Laub  

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 5 [DITADURA, OS LUGARES DO INTELECTUAL]
Gabriela Guedes e Sardenberg (UFF) As duas faces de K

Fabiana Camargo (UNESA) O laço metalinguístico entre o público e o privado em Inventário das
coisas ausentes, de Carola Saavedra
Clarice de Mattos Goulart (UFF) A imagem pública dos personagens escritores em Rubens
Figueiredo

Adauri Silva Bastos (UFRJ) A ficção experimental, política e pouco conhecida de Ronaldo Lima Lins
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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

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, tornandoos 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
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.
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Tiago de Holanda Padilha Vieira & Elisa Maria Amorim Vieira (UFMG) A ambivalência do “choque”
em A alma encantadora das ruas, de João do Rio.
Marcus Rogerio Tavares Sampaio Salgado (UFRJ) Crônica e cartofilia: literatura e fotografia na
construção da imagem da metrópole na Belle Époque tropical.
Marcus Vinicius Nogueira Soares (UFRJ) A crônica brasileira no limiar do século XX.

Guia de Programação

Marcos Vinícius Scheffel (UFRJ) Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá: apontamentos para uma
edição crítica

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 6

Elaine Brito Souza (UFRJ) O Diário Íntimo de Lima Barreto: subjetividade, memória e fragmento

TARDE [14:30|16:30]

Rosa Maria de Carvalho Gens (UFRJ) Cecília Vasconcelos e as modernas mulheres: a figuração de
Chrysanthème

SESSÃO 2

Luciana Marino do Nascimento (UFRJ) As crônicas e seus avessos na Belle Époque carioca

Dionisio David Marquez Arreaza (UFRJ) A modernidade negativa de Lima Barreto num fragmento

Fátima Maria de Oliveira (CEFET/RJ) A Belle Époque carioca sob suspeita na obra de Lima Barreto
Thiago Mio Salla (USP) Ecos da Belle Époque brasileira em Portugal: a recepção de Coelho Neto
em terras portuguesas

Jean-Pierre Chauvin (USP) Juó Bananére e o legado da “blague” na obra de 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

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

Thomas Alves Häckel (UERJ) Esfinge além do realismo

SESSÃO 3

Juliana Nascimento Berlim Amorim (Colégio Pedro II) Karl Kraus e a audácia aforística

Guilherme Ignácio da Silva (UNIFESP) Marcel Proust e os salões da Belle Époque

Erica Gonçalves de Castro (USP) O Homem sem Qualidades e a crise da cultura europeia

Giovanna Dealtry (UERJ) Modernidades cariocas: mediações literárias entre a cidade-artifício e a
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

TARDE [14:30|16:30]

Biopoéticas: Experimentos Contemporâneos De Arte E De
Literatura No Brasil E Na América Latina

SESSÃO 4

Coordenadores:

Carmem Negreiros (UERJ) Lima Barreto: o intelectual, a cidade e a nação

Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO)

Ricardo Souza de Carvalho (USP) A formação do acervo de Oliveira Lima entre a Belle Époque
nacional e internacional
Armando Ferreira Gens Filho (UERJ) O retorno de Olavo Bilac: triunfo e distinção nas páginas da
Careta

Leonardo Pinto Mendes (UERJ) Histórias para sorumbáticos: Pedro Rabelo e a “leitura alegre” na
Belle Époque

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
Marta Rodrigues (Colégio Pedro II / NUPELL) As exigências do romance: uma breve análise em
as Ilusões Perdidas e Recordações do Escrivão Isaías Caminha
Viviana Mónica Vermes (UFES) Machado de Assis, a cidade, a música e o tempo

Ana Cristina De Rezende Chiara (UERJ)

Jens Anderman (UZH- Romanisches Seminar)
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
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estudos pós-humanos, no sentido da ultrapassagem de certos preceitos modernos em favor de

na linha do “o espectro quase contraditório de suas aparências próximas do luto e da alegria”,

que sustentaram crítica e teoria como instrumentais do conhecimento e da experiência estética

Cientes desta condição paradoxal e inerente (extensiva) à América Latina, o Simpósio volta-se,

áreas temáticas e conceituais interdependentes. A crise de valores e a perda dos referenciais

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

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

explorando “esta espécie de hesitação constitutiva” como “motor mais verdadeiro” (idem, p. 13).
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

Diana Klinger (UFF) Tamara Kamenszain, O livro dos divãs ou “diagnosticar com metáforas”
Mauricio Lissovsky (UFRJ) Fotografia e Antropogênese: O melhor amigo do homem

TARDE [15:45|16:30]
SESSÃO 2

Hermano Arraes Callou(UFRJ) O ponto de vista da imanência: a cidade de Harun Farocki

Dayron Carrillo Morell (Universidade de Zurique) El agua redentora. Las fracturas y suturas en el
paisaje lacustre del Valle de México
Lisa Blackmore (Universidade de Zurique) A vida aquática: cenas contemporâneas da República
Dominicana
Juliana Carvalho (UERJ) A vida como obra de arte: de Andy Warhol a Chacal ou do A ao C e de
volta ao A

QUARTA 21

TARDE [14:30|15:30]
SESSÃO 3

Adriana Maciel (PUC-Rio) Poéticas em escape

Diego Ferreira (UERJ) Autorretrato como ex-posição - da parte que nos falta
Francisco Camêlo (PUC- Rio) Leonilson, 1989-1993

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

TARDE [15:45|16:30]
SESSÃO 4

Pauline Bachmann (Universidade de Zurique) Forma e escritura: o movimento neoconcreto entre
objeto e lingua
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Andre Masseno (Universidade de Zurique) “Pisar a terra”: espacialidade tropical e subterrâneas
na arte brasileira nos anos 60/70

QUINTA 22

TARDE [14:30|15:30]
SESSÃO 5

Paula Oliveira (UFBA) Aproximações da estética contemporânea: a biopoética de Nuno Ramos

Victor Santiago Sousa (UERJ) Devir-autor, devir-leitor, devir-personagem: Os possíveis benefícios
de uma literatura em trânsito
Patrícia Sobrinho (Unigranrio) Corpo e arte: o uso do material humano em práticas artísticas
contemporâneas

Ornela Barisone (CONICET- UNL- Centro de Estudios Comparados UCSF) Opacidades: el libro o el
poema como experimentos poéticos participantes

TARDE [15:45|16:30]
SESSÃO 6

Rosângela Florido Rangel (UERJ) De uma vida à outra: a escrita da memória em Plínio Doyle
Fernanda Shcolnik (UERJ) Entre a vida e a obra: A Casa do Sol como bioescrita

Marcelo dos Santos (UNIRIO) A hora e a vez das bioescritas: exercícios sobre a vida dos outros
Daniele Ribeiro Fortuna (Universidade Grande Rio) Do diário à internet, da internet ao livro:
transformações das escritas de si

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
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

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

Fernanda Almeida Lima (UFRJ) Os contos imorais, de Pétrus Borel (1809-1859) e o romantismo
frenético na França de 1830
Laura Piccolo (Roma Tre University) Narrar o mal: monstros e criminais na literatura russa (F.
Dostoiévski, Iu. Mamleev, A. Rodionov)

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
Renato G. Lopes (UERJ/FUND. BIBLIOTECA NACIONAL) A tragédia de vingança na Inglaterra:
crueldade artística, crueldade oficial

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

59

58

a violência e a brutalidade, o desenvolvimento tecnológico e da ciência, as guerras e genocídios;

Guia de Programação

XV encontro abralic

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
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

Ayda Elizabeth Blanco Estupiñán (UFMG) A violência nos romances colombianos En el lejero e
Los ejércitos de 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

Júlia Reyes (UERJ) Multidão e escândalo: A balada do Café Triste de Carson McCullers sob a ótica
da teoria mimética de René Girard

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

André P. Feitosa (Unifei- Campus Itabira) Versões do inferno em Chuck Palahniuk e John Hughes

Marilia F. de Oliveira (Universidade Federal do Tocantins) J. M. Coetzee e a representação do mal

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 6

Marta M. R. Nebias (UERJ/CNPq) Edgar Allan Poe e as três faces do crime

Michelly C. da Silva (USP) Assassinos no “novo noir”: os vilões de James Ellroy na série Quarteto
de Los Angeles
Julio Jeha (UFMG) O crime como metáfora do mal na ficção hard-boiled

Guia de Programação

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
Jorge B. de F. Teodoro (UFMG) O corpo em Paul Celan: história, sofrimento e expressão na
imagem do corpo reduzido a cinzas

Renata Q. de Oliveira (UFRJ) Uma investigação sobre os contornos do humano n’O Reino, de
Gonçalo M. Tavares

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Ana Cecília O. Moura (PUC-Rio) A semente do desatino: o germe da transgressão em Lavoura Arcaica
Ludimila M. Menezes (UnB) Da bestialidade e da presença do mal na literatura brasileira: o antihumanismo em Memórias de Lázaro de Adonias Filho
Dênis M. de Quadros (FURG) Monstruosidades na desagradável Senhora dos afogados: um
mergulho nas águas mortuárias de Nelson Rodrigues

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

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
Tatiana A. S. Caldas (CEFET/RJ) De crimes e pecados: a representação do feminino em “Meia
culpa, meia própria culpa”

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
Rafael Ramos Pereira (Universidade Federal de Juiz de Fora) Alegoria e abjeção em Jean Genet: o
diário de um ex-cêntrico
W. B. Lemos (UERJ) Paralipômenos adornianos

QUINTA 22

SESSÃO 5

Nicolas Roman (Universidad de Chile) Identidades, comunidades y monstruos, lecturas cruzadas
entre Argentina, Brasil y Chile
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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

sistema intelectual no nosso país, no seu diálogo com a Europa. Pretendemos trazer também a reflexão

SESSÃO 6

essas ideias adquirem, do lado de cá do Atlântico, um estilo próprio, diferente em cada escritor que as

TARDE [14:30|15:30]

Roberto R. Campos (UNEB) Representação do Holocausto e da eugenia nazista na série Harry
Potter

Josalba F. dos Santos (Universidade Federal de Sergipe) Brincando de boneca? O duplo em Never
let me go

15

Cruzamento De Olhares Brasil/Europa: Entre Experiências 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

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,
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

Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF) Cruzamento de olhares França/Brasil na crítica literária
do século XIX

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
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Olinda Antunes Coelho Kleiman (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) Machado tradutor de
Victor Hugo
Maria Ruth Machado Fellows (UERJ) Charles Expilly : um antropólogo por acaso

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
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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

SESSÃO 3 [COORDENADORA: MONICA FIÚZA BENTO DE FARIA]

Carolina Barbosa Lima e Santos (UFMS) Eles eram muitos cavalos, uma poética de reinvenção da
tradição literária

Andréa Reis da Costa (UFF/UERJ) Charles Expilly: o Brasil oitocentista pelas lentes de um literato
fabricante de fósforos

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

Dayane Candido Alves (UFF/UNIRIO) Imagens francesas de um Brasil oitocentista em Le Brésil
pittoresque, de Charles Ribeyrolles e Victor Frond

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

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
Monica Fiúza Bento de Faria (UFF/UFRN) Relato de viagem: tradução, memória e ficção

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

Máximo Heleno Rodrigues Lustosa da Costa (UFF) A ficcionista, ou certa ficção de acadêmicos

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

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-

Sílvia Mota Dantas (UEFS) Mulheres Fortes - Retratos do feminino em “A Maria Lionça”, de Miguel
Torga, e em “A Benfazeja”, de Guimarães Rosa
Marcelle Ferreira Leal (UERJ) Poéticas da sombra

Sandra Regina Guimarâes (PUC-Rio) Um olhar contemporâneo sobre a narrativa de Adèle
Toussaint-Samson em Uma parisiense no Brasil

TARDE [14:30|16:30]

Washington Kuklinski Pereira (SME- UNICASTELO) A Representação da municipalidade do Rio
de Janeiro a partir do referencial de Paris (1892-1902)
Mariana da Silva Lima (CEFET) Caminhos da crônica no Brasil

Giovanni Codeça da Silva (UFRJ) Rio de Janeiro - praça de diversas leituras
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Da Crítica Literária No Jornal Para A Crítica Midiática: 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.

65

64

SESSÃO 6 [COORDENADORA: MARIANA DA SILVA LIMA]

Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (UERJ) Machado e Diderot: cruzamento de olhares
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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.
Valdiney Valente Lobato de Castro (UFPA) A consagração do conto machadiano por meio dos jornais

Alice Vieira Barros (UFMG) Os obstáculos ao cânone: Cruz e Sousa e a crítica literária do século XIX
Alan Victor Flor da Silva (UFPA) Inglês de Sousa e Marques de Carvalho na história da literatura
brasileira
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SESSÃO 2

Thamires Regina Antunes Gonçalves (UERJ) Machado De Assis e o cânone: algumas
considerações

Silvia Maria Azevedo (Unesp/Assis-SP) Machado de Assis entre a consagração e a polêmica
Vanessa Moro Kukul (USP) Leituras da poesia de Dante Milano em jornais

Raquel Beatriz Junqueira Guimarães (PUC-Minas) Escritores e sua terra: reportagens literárias
na revista Manchete
Izaura Vieira Mariano De Sousa (UERJ) A crítica à obra de Graciliano Ramos nos jornais:
influências e permanência no discurso acadêmico

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Isabella Cristina Milagres Baltazar (UFES) Jornalismo Literário: transgressões discursivas e
inauguração de novos saberes

Wagner Coriolano de Abreu (Universidade de Caxias do Sul / Centro Universitário Ritter dos
Reis) Limites e contaminações em João Antônio: textos no jornal Nicolau
Aline Pires De Morais (UNEMAT) Hilda Hilst e o espaço do jornal

Jefferson Expedito Santos Neves (UFBA) As posturas assumidas por Eneida Maria de Souza no
cenário da crítica literária contemporânea
Mariana Mendes Flores (UFJF) Literatura e Mídia Tática: uma análise do site Vidas Anônimas

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
Maria Elódia Baêta Gonçalves Ferreira (UERJ) A prosa literária e o narrador-jorn/alista: o
herôdotos da pós-modernidade na beletrística coletiva dos jornais

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
Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ)
Literatura Marginal: o lugar e a voz da crítica literária

Andre Vinícius Pessôa (UERJ) O poeta-crítico na contemporaneidade: universidade e internet

Alex Santos Moreira (UFPA) A crítica literária a Marajó: um romance publicado em meio à
tensões políticas

TARDE [14:30|16:30]
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Wanessa Regina Paiva da Silva (UERJ) Os donos versus os ordinários da literatura: polêmicas e
disputas literárias na imprensa da década de 1930
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Da Tradução Linguística À Tradução Cultural: Separações, Vínculos E Mobilidade Na Construção Da Identidade 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
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, obstruindolhe 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.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

DUARTE, R. Pós-história de Vilém Flusser: gênese-anatomia-desdobramentos. São Paulo: Annablume, 2012.
FLUSSER, Vilém. Língua e realidade. São Paulo: Annablume, 2007.

GULDIN, Rainer. Pensar entre línguas: a teoría da tradução de Vilém Flusser. Trad. Murilo Jardelino

da Costa e Clélia Barqueta. São Paulo: Annablume, 2010. KRAUSER, Gustavo Bernardo et alii. Vilém
Flusser: uma introdução. São Paulo: Annablume, 2008.

SIMMEL, George. “Ponte e porta”. In: Revista Serrote. São Paulo: Instituto Moreira Salles. No. 17, julho,
2014, p. 69-75.

PALAVRAS-CHAVE: Tradução Linguística; Tradução cultural; identidade; América Latina.

PROGRAMAÇÃO:
TERÇA 20
MANHÃ [09:00|11:00]
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
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da imagem da árvore: os sentidos são como raízes ancoradas no chão da realidade, por meio das quais o EU
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Patrick Rezende (PUC-Rio) Tradução, sobrevida e constituição de identidades: o caso das
narrativas do povo Kotiria

Cristiana Vieira Jacquemin (UNILA) Olhares cruzados e identidade. O espaço sensível de uma
tríplice fronteira

Tarsila de Andrade Ribeiro Lima (UERJ) A questão da tradução em Tupã Tenondé, de 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

Raquel da Silva Ortega (Universidade Estadual de Santa Cruz) Ensinar a traduzir literatura na
licenciatura em espanhol: um relato de experiência

Cristiane Teresinha Mossmann Quevedo e Maria Thereza Veloso (URI) Uma análise comparativodiscursiva da memória e da identidade no conto “El sur”, de Jorge Luis Borges
Luisa Perisse Nunes da Silva (UFRJ) A representação da cultura argentina do século XIX na
tradução de Una sombra donde sueña Camila O’Gorman

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
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
Francisco César Manhães Monteiro (UFRJ) Poética do Outro: Calibanaíma

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 3

Alessandra Maia de Lemos (UERJ) Cinema latino-americano: a realidade como experiência estética
Rita de Cassia Miranda Diogo (UERJ) Filosofia da tradução: de Walter Benjamin e Vilém Flusser

Thaís Feitosa de Almeida (UERJ) Da literatura para o cinema: a temática do duplo como processo
de tradução de O homem duplicado
Rafael Miguel Alonso Júnior (UFSC) Tradução, transposição e abismo: o Vampyroteuthis
Infernalis, de Flusser
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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
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
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literatura, a partir de uma perspectiva não mais euro/logocêntrica. A perspectiva comparatista, passa
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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.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AGAMBEN, Giorgio. O homem sem conteúdo. Tradução, notas e posfácio de Claudio Oliveira. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2012 (Coleção Filô/Agamben;

BARTHES, Roland. “A morte do autor”. In: O Rumor da Língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

BLOOM, Harold. Um mapa da desleitura. Trad. Thélma Médici Nóbrega. Rio de Janeiro: Imago, 1995.
CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura comparada. 4.ed. rev. E ampliada. São Paulo: Ática, 2006
(Princípios; 58)

CHARTIER, Roger. O que é um autor? Revisão de uma genealogia. São Carlos (SP): Ed. UFScar, 2012.
DERRIDA, Jacques. Gramatologia. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

FOUCAULT, Michel. “O que é um autor?” In: Estética, Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio: Forense
Universitária, 2009.

GENETTE, J. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Extratos traduzidos do francês por Luciene
Guimarães e Maria Antônia Ramos Coutinho. FALE: Belo Horizonte, 2006
KRISTEVA, J. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 1974.

NITRINI, Sandra. Literatura comparada: história, teoria e crítica. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 2010 (Acadêmica; 16).

SANTIAGO, Silviano. “O entre-lugar do discurso latino americano”. In: Uma literatura nos trópicos. 2. ed.
Rio de Janeiro: Rocco, 2000.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Death of a discipline. New York: Columbia University Press, 2003.
PALAVRAS-CHAVE: Desleitura; Textualidade; Adaptação; Escritura-leitura.

PROGRAMAÇÃO:
[15 minutos para cada apresentação | 30 minutos de debate]

TERÇA 20

SESSÃO 1

Ricardo Vieira de Lima (UFRJ) Ana Cristina Cesar, desleitora de João Cabral

Otávio Campos Vasconcelos Fajardo (UFJF) Construindo 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
Yasmin Campos Nigri (UFF) O Conceito de Gesto na Poesia de Angélica Freitas

Sérgio Henrique da Silva Lima (UFMG) Destinos “por assinar”: a ilegibilidade como exemplo em
Manuel de Freitas

Juliana Jordão Canella Valentim (UFF) A relação elegíaca na poesia de Joaquim Manuel Magalhães

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Lucia Maria Moutinho Ribeiro (UNIRIO) Conversa a várias vozes: o leitor engendra ficções
Juliana Ramos (UERJ) Um entrelugar de Borges: autor e leitor em xeque

Marina Borges de Carvalho (UFRJ) A importância do espectador na obra de arte moderna

Malthus Oliveira de Queiroz (UFPE) Personagem-leitor em Her Story: do labirinto ao
quebra-cabeça
W. B. Lemos (UERJ) Apócrifo sobre leitores-escritores e escritas-leituras

Eloise Porto Ferreira (British School) Autor 24 horas - presença do autor na contemporaniedade

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Ana Claudia Pinheiro Dias Nogueira (UFRN) “A morte do autor” em Bouvard e Pécuchet, de
Gustave Flaubert

Tatiana da Silva Capaverde (UFRR) A Reescrita do autor em Borges e os Orangatangos Eternos de
Luis Fernando Borges
Adriana Gonçalves da Silva (UFF) A dessacralização do autor: Roland Barthes e José Saramago

Bianca Rosina Mattia (UFSC) Do texto ao paratexto, do autor ao editor: uma leitura de Alabardas,
de José Saramago
Mariana Duba Silveira Elia (PUC-Rio) Perigrafia e “periagentes”: conformação autoral a partir
dos textos que caminham ao lado da narrativa

Bianca Dorothéa Batista (UFRJ) A figura do autor nas coletâneas de viagem de Richard Hakluyt e
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

Larissa Andrioli (UFJF) The magic of the internet vs. the magic of design: um estudo do afeto nos
livros de artista
Nathália de Lima Marquez Valentini (UFMG) O corpo, a escrita e o tempo: uma leitura de
manuscritos de Fernando Pessoa
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Juliana Cristina Salvadori (UNEB) Desescritas e desleituras contemporâneas: o autore, o leitor
no jogo do texto

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
Gustavo Moura Bragança (PUC-Rio) Literatura do fim do livro?

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
Gustavo Moura Braganca (PUC-Rio) O jogo da escrita/leitura em Valencio Xavier

Luiz Antônio da Cruz Júnior (UNIFESP) Entre ruínas, estilhaços e silêncios: os fragmentos
literários em Crônica da casa assassinada
Amanda Cristyne Hrycyna (UFPR) Chove sobre minha infância: o autoficcional em Miguel
Sanches Neto
Ane Beatriz dos Santos Duailibe (UEMA) A autoficção e a reconfiguração autoral na obra
Divórcio, de Ricardo Lísias
Paula Abílio (UENF) A vida como ficção: reflexões sobre autoficção e a obra

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
Ana Maria César Pompeu (Universidade Federal do Ceará) Aristófanes do grego para o
cearensês: uma desleitura da comédia antiga grega?

Marta López García (UFRJ) O leitor/espectador como co-autor: “El chico de la última fila de Juan
Mayorga”
Joabson Lima Figueiredo (UNEB / UFBA) Cartografias sertanejas: cascalho entre páginas e telas

Daniela Barbosa de Oliveira (UFJF) Representações de um sertão: Canudos em prosa, verso, risos
e mitos.

Guia de Programação

19

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
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
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pelo Brasil, vem evoluindo a grandes passos e tem-se revelado um terreno fértil para estudiosos
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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

Guia de Programação

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

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

Eduardo de Oliveira Magalhães (UFRJ) O universo francês de Murilo Mendes

sociais; crítica textual, crítica genética, geocrítica, narratologia, estudos tradutológicos, estudos

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

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

Márcia V. M. de Aguiar (UNIFESP) A publicação de Corpo de baile na França dos anos 1960

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 4

Douglas Ricardo Herminio Reis (UNESP) O Guarani: produto cultural midiático

comparada; Estudos tradutológicos

Yuri Cerqueira dos Anjos (Unesp – Araraquara) Laços e identidades literárias: o caso da
imprensa francófona produzida no Brasil

Tatiane Milene Torres (USP) Textualidades contemporâneas de retalhos de almanaquias

PROGRAMAÇÃO:

Fillipe Augusto Galeti Mauro (USP) Perfis da sociedade: memória e realidade no jornalismo
literário de Marcel Proust e Jorge Andrade

TERÇA 20

Norma Wimmer (UNESP-IBILCE) Mocidade morta, de Gonzaga Duque: um romance de arte e de
artistas

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
Dibo Mussi Neto (IBILCE/Unesp) Modernidade: de Baudelaire a Drummond, a cidade e a
linguagem, pontos de contatos

20

Mariana Alves de Faria (UNESP) A imagem da mulher em Baudelaire e em Drummond

Coordenadores:

Márcia Eliza Pires (UNESP) Cecília Meireles e Charles Baudelaire: a transfiguração da palavra
rumo ao infinito
Monelise Vilela Pando (UNESP-IBILCE) Rimbaud e Baudelaire em Todos os cachorros são azuis,
de Rodrigo de Souza Leão

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Maria Claudia Rodrigues Alves (UNESP-IBILCE) Epígrafes francesas/em francês no romantismo
brasileiro
Bruno Anselmi Matangrano (USP) Lendo Le Crapaud de Corbière: a imagem do sapo no
simbolismo brasileiro

Márcio Venício Barbosa (UFRN) Escritura e amizade: o diálogo entre Leyla Perrone-Moisés e
Roland Barthes
Martine Kuntz (UFC) Karam, Perec, Karam... ou o puzzle dos encontros

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,
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Maria Luiza Berwanger da Silva (UFRGS/UNILASALLE) Poesia brasileira e Memória francesa

Do Corpo Dos Textos Às Textualidades E Desterritorializações Do Corpo
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mas também pontos de ancoragem em torno dos quais, inclusive, a literatura se adjetiva:

PROGRAMAÇÃO

da demarcação autoral e em termos de representação que torna o texto literário algo que se

TERÇA 20

literatura negra, feminina, feminista... Experiências que relativizam o “estar” literário em favor
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
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.

[As apresentações terão tempo de 15 a 20 minutos]

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
Fernanda Rodrigues de Miranda (USP) O romance negro de autoria feminina: leituras do corpo
diaspórico em Um defeito de cor, de 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

Claudiana Gois dos Santos (USP) Resistência às medidas do gênero em Um útero é do tamanho de
um punho, de Angélica Freitas

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

Luana Barossi (USP) O corpo esquecido de Ludo: transformações e extensões da carne literária
Cléber Dungue (USP) Do banheiro à cidade: aberração e fantasia em “O arquiteto”, de Bernardo
Carvalho
Vinicios Kabral Ribeiro (UFRJ) Vida-lazer: vontades de futuros

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
Paloma Roriz (UFF) Ligação, metáfora e corpo no pensamento de Gonçalo M. Tavares
Emerson da Cruz Inácio (USP) Dos gêneros aos Gêneros: escrita e corporeidades
Fan Xing (UNICAMP) Corpo e Identidade em Infância, de Graciliano Ramos

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 4 [COORDENAÇÃO: LUANA BAROSSI]
Sinei Ferreira Sales (USP) O(n)de à Nudez

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
Rodolpho Amaral (UFRRJ) O sexo do/no texto: homotextualidade em Al Berto

Luiz Antonio de Carvalho Valverde (UEFS) O reencontro do corpo e da aura: a sexualidade em
Histórias que o Rio conta, de Luiz Valverde
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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
Stephen Bocskay (UFPE) Homoafetividade e despersonalização no romance Parque Industrial

Virgínea Novack Santos da Rocha e Maria Teresa Amodeo (PUC-RS) O que pode o corpo na literatura?
Edson Salviano Nery Pereira (USP) Invisibilidade e ruínas: o afeto e o corpo homossexual em O
filho da mãe (2009)
Matosalem Vilarino (UFV / URFJ) JE LA COUPE. Do cis ao trans: representações do corpo
feminino nos romances de Abdelah Taïa

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [COORDENAÇÃO: EMERSON DA CRUZ INÁCIO]

Arnaldo Delgado Sobrinho (USP) Escritas excessivas, literaturas impossíveis

Ronnie Cardoso (USP) Roubar, colecionar, devorar: observações sobre o potlatch na trilogia
pornográfica de Hilda Hilst

Fabio Fadul de Moura (UFAM) Embate nos corpos dos anjos: Paula Rego, Maria Teresa Horta

Marcos de Campos Visnadi (USP) As rugas do texto: ideia e representação da velhice em Hilda Hilst

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
Juliano Nogueira de Almeida (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) Sexto
sentido: linguagem, performance e corporeidade em 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

Carla Victoria Albornoz (PUC-Rio) O riso como uma outra forma de ler Osvaldo Lamborghini

Guia de Programação
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Escritas Contemporâneas: Avaliações E Desafios Ao Comparativismo
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

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
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e as elites cultas na alta modernidade estética, tornando a cultura e, principalmente, o valor cultural
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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
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
SESSÃO 1 [COORDENADOR: ADEÍTALO MANOEL PINHO]

Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) Pensar o Brasil na Literatura: entre malandros, favelas e golpes
de capoeira

Meila Oliveira Souza Lima (UEFS) Luiz Gama e Bernardo Guimarães: Um estudo comparado
sobre afro-brasilidade no romantismo

Anita de Jesus Santana (UEFS) Cumbe do Major: entre o passado e o contemporâneo no cordel de
José Aras
Palloma Morais Rocha (UEFS) As minas de prata e O baluarte: o Brasil colônia no 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

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

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

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
Sandra Fátima da Silva Araujo (PUC-GOIÁS) O retrato de Dorian Gray: faces irônicas em jogo

Viviane Andrade Oliveira e Eni Santos Carvalho (PUC-GOIÁS) Semelhanças e dessemelhanças em
Drummond, Bandeira e Magritte

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
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

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
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

Gabriel Felipe Pautz Munsberg (UFRGS) O obscuro e o suspeito: escritas contemporâneas da memória

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

Carlos André Pereira Nunes (PUC-GOIÁS) A voz performática dos direitos humanos na poesia de
Ferreira Gullar
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Evelyn Blaut Fernandes (Universidade de Coimbra) Quanto vale o valor na ficção épica de
Gonçalo M. Tavares?

Lacy Guaraciaba Machado e Divino José Pinto (PUC-GOIÁS) Estudo intercultural de linguagens
em movimento: literatura e outras artes.
Aline Socorro de Andrade (PUC-GOIÁS) Confluências entre Literatura e Artes Plásticas na
Contemporaneidade

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

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
Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GOIÁS) Processo de modulação no trabalho de arte

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

Tatiana Santana Rodrigues Faria Cezar (PUC-GOIÁS) A estética da literatura e das artes visuais na
era tecnológica

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
Carolina Montebelo Barcelos (PUC-Rio) O teatro no contexto do contemporâneo

Matheus Barbosa Morais de Brito (Universidade de Coimbra) Da obra ao texto à alteridade bibliográfica
Paulo Victor Ferreira Rodrigues e Úrsula Conrado (PUC-GOIÁS) Os resíduos construtivos da
modernidade - Charles Baudelaire e Machado de Assis

Laura da Silva Farias (UFPA) Figurações da resistência ao autoritarismo no conto infantil
argentino: negatividade e contemporaneidade da experiência histórica
Silvana Ribeiro Gili (UFSC) Invisíveis na Cidade

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
Viviane Cristina Bitencourt dos Santos (UFMG) O processo, de Kafka: uma releitura do real ao
imaginário e do imaginário ao real contemporâneo

Fernanda Karine Cordeiro Lima (UFMG) Memórias e estórias: leituras e diálogos em Infância e Os
da minha rua
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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 pósindependências 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
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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
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.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BORGES, Jorge Luis. “Kafka y sus precursores”. In:___. Otras inquisiciones. Obras completas II. 19521972. Buenos Aires: Emece, 2010a, p. 107-109.

___. “Nueva refutación del tiempo”. In:___. Otras inquisiciones. Obras completas II. 1952-1972. Buenos
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

Suely da Fonseca Quintana (UFSJ) A escrita de si e do outro: variações dos territórios literários
(memória cultural, exílio e escrita de resistência Chile)
Marli de Oliveira Fantini Scarpelli (UFMG) Trânsitos entre nacional e transacional em Grande
Sertão: Veredas e noutros sertões

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Myriam Corrêa de Araújo Ávila (UFMG) O escritor brasileiro em correspondência com hispanoamericanos na primeira metade do século XX
Davidson de Oliveira Diniz (UFRJ/ FBN) Os escritores argentinos no acervo da Fundação
Biblioteca Nacional. Fontes primárias para um perspectivismo literário interamericano

Haydée Ribeiro Coelho (UFMG) Correspondência publicada entre Ángel Rama, Berta e Darcy
Ribeiro: tramas textuais e perspectivas/prospectivas

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Eduardo Guerreiro Brito Losso (UFRJ) Estetização poética do cristianismo: Novalis e Cruz e Sousa

Imara Bemfica Mineiro (UFP) Cartografia do porvir: mapas traçados pelas vanguardas literárias
latino-americanas
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.
João Marcos Reis de Faria (UERJ) O ensaio como prosa de combate em “Nicaragua tan
violentamente dulce”, de Julio Cortázar
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TARDE [14:30|16:30]

Cesar Augusto López Nuñez (UFMG) Sousândrade e o problema epistêmico da Literatura
Latino-americana

SESSÃO 4

Eliane Maria Diniz Campos (Université de Haute-Alsace- UHA) Figuração do estrangeiro e das
fronteiras em o “Recado do Morro”, de Guimarães Rosa

Priscila Dorella (UFV) Octavio Paz & Susan Sontag: trajetórias dissidentes e posicionamentos
políticos convergentes

Adelia Maria Miglievich Ribeiro (UFES) Darcy Ribeiro no exílio latino-americano: deslocamentos
de retina e escritas em trânsito

Elaine Amélia Martins (UFMG/ CEFET -MG) Entre Cartas, Espaços e Janelas: os deslocamentos da
escrita de viagem
Ana Cristina dos Santos (UERJ) Sam no es mi tío: fronteiras recriadas, subjetividades reinventadas

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
Gustavo de Oliveira Bicalho (UFMG) Identidades narrativas transatlânticas: Mahommah Gardo
Baquaqua e Gustavus Vassa, ou Olaudah Equiano
João Gonçalves Ferreira Christófaro Silva (UFMG) O diplomata e o exilado: Joaquim Nabuco e
Lima Barreto em trânsito
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

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 6

Eleonora Frenkel Barreto (FURG) Linguagens híbridas para inoperar fronteiras

Filipe Bitencourt Manzoni (UFSC) Presos no trânsito: Adriano Espínola e 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
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

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 7

Clara Júlio Freitas (UFMG) Vida (e obra) em trânsito: memórias de viagem em Confesso que vivi,
de Pablo Neruda

Estudos De Literatura Russa No Brasil: Crítica, Comparatismo, 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
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Fernanda Vieira Sant’ana (UERJ) e Valeria Silva de Oliveira (UERJ) A diluição de fronteiras:
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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

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

Arlete Cavaliere (USP) Stanislávski no Brasil: territórios e fronteiras

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [LÍNGUA RUSSA E QUESTÕES DE TRADUÇÃO]

Maria de Fátima Bianchi (USP) Dostoiévski: desafios da tradução

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
Noé Silva de O. Q. P. Polli (USP) A derivação semântica de palavras por deturpação
(apontamentos de um tradutor)

Erivoneide Marlene de Barros Pereira (USP) Uma questão de montagem: Eisenstein e a literatura
de 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

Paula Costa Vaz de Almeida (USP) Comando do tempo ou comando do partido: “O poeta e o
tempo”, de Marina Tsvetáieva
Pedro Guilherme M. Freire (UFRJ) Lira e antilira: versos em Maiakóvski

Carlos M. Versiani dos Anjos (UFMG) Bakhtín e Dostoiévski: revolvendo as Memórias do subsolo

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
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

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

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

Joachin de Melo Azevedo Neto (UPE) Imprensa carioca e literatura russa: ressonâncias do
pensamento de Tolstói na revista Careta (1908-1922)
Claudia Drucker (UFSC) O abrasileiramento do niilismo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [LITERATURA RUSSA]

Ekaterina Volkova Americo (UFF) Noite como texto na poesia russa
Renata Esteves (USP) As cartas do jovem Turguêniev

Jimmy Sudário Cabral (UFJF) Religião e estética na narrativa de Dostoiévski
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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
Rodrigo Alves do Nascimento (USP) O teatro de agit-prop russo revisitado
Priscila Nascimento Marques (USP) A crítica literária de L. S. Vygótski
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Estudos Do Gótico: De Suas Origens Setecentistas À Contemporaneidade
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
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 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
Nicole Ayres Luz (UERJ) As convenções góticas em Os 120 Dias de Sodoma

Maria Petrova (USP) O gótico na literatura russa do século XIX: as peculiaridades do gênero nos
contos de Nikolai Gógol (A Terrível Vingança, Viy)

Bruno da Silva Soares (UFRJ) O Horror cósmico e o policial em «A estranha morte do professor
Antena»
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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

João Pedro Lima Bellas (UFF) Terror e melancolia: o sublime na poesia de Fagundes Varela

Marina Faria Sena (UERJ) Desvios sombrios: o Gótico-Naturalismo em Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha

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

Fabiano Rodrigo da Silva Santos (UNESP-Assis) Da poética do medo à poesia autotélica: diálogos
entre motivos góticos e metáfora moderna.
Luciano Cabral da Silva (UERJ) O serial killer como narrador em Zombie, de 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

Marluce Faria de Melo e Souza (UERJ) Os ecos sonoros e narrativos em “The Fall of the House of
Usher”, de Edgar Allan Poe
Cassio Larotonda Maia (UERJ) Dois estereótipos da binaridade oitocentista em Carmila, de
Sheridan Le Fanu.

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
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
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
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acolher trabalhos que discutam e proponham ler, crítica e politicamente, uma contaminação do

Machado de Assis

abordagens: estudos comparatistas, que compreendam a linguagem literária em sua dimensão estética,

Rosanne Bezerra de Araujo (UFRN) As duas faces do modernismo - uma reflexão sobre o niilismo
estético no teatro de Samuel Beckett

limiar das formas entre a literaturas e a filosofia. Serão aceitos englobem alguma das seguintes

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
Samira Pinto Almeida (UFMG) O flâneur e a modernidade

Carlos Eduardo Galvão Braga (UFRN) Reaprender a olhar: a experiência perceptiva de Gustave
Flaubert
Diego Emanuel Giménez Celano (UEL) As Filosofias do Desassossego: Da Modernidade à Pósmodernidade em Fernando Pessoa
Juliana Jordão Canella Valentim (UFF) O Silêncio Poético e a Experiência Interior: Um diálogo
entre a experiência e a linguagem
Helano Jader Cavalcante Ribeiro (UFPel) O Neutro e seu silêncio: uma ética da potência

Damares do Nascimento Fernandes Costa (UEPB) A Potência da metáfora em Jorge Luis Borges
Ludimila Moreira Menezes (UnB) Um Portugal mítico: um estudo das linguagens de António
Lobo Antunes e Sophia de Mello Breyner Andresen

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)

Alex Lara Martins (IFNMG/UFMG) Estudo de fontes filosóficas da juventude de Machado de Assis
Marcelo Fonseca Ribeiro de Oliveira (UFMG) O trágico, o estilo e o grotesco em Quincas Borba
Janaina Tatim (UNICAMP) O inconsciente na primeira versão do romance Quincas Borba, de

Vitor Cei (UNIR) O pessimismo como protoforma do niilismo em Ressurreição, de Machado de Assis
16h30 – Encerramento

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.

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.
Licia Maria Kelmer Paranhos (UFRJ) A ficção literária serve para quê?

Valmir Percival Guimarães (UFOP) Razão cínica em Coração das trevas

Cesar Augusto López Nuñez (UFMG) Mito, estética e política ou a recuperação do tempo perdido?
Alberto Bejarano (CyC) Pintura y literatura en Pablo Montoya

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.

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

Juliana Serôa da Motta Lugão (UFF) Walter Benjamin e Siegfried Kracauer entre o fragmento e a
Kurzprosa.
Raquel Patriota da Silva (UNICAMP) Sobre Crítica Imanente: Contribuições de Theodor Adorno
aos estudos literários

Luciana Molina Queiroz (UNICAMP) A utopia negativa em Bartleby, o escrivão: Uma história de
Wall Street

Tauan Fernandes Tinti (UNICAMP) Visão panorâmica e camuflagem literária, ou Lolita como ponto cego
Jorge Luis Verly Barbosa (UFES) Entortando as linhas da canção: Sérgio Sampaio à luz da Teoria
Estética de Adorno
16h30 – Encerramento

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|12:20]
SESSÃO 5

Dante Gatto (UNEMAT) A dialética do trágico

Adriana Monteiro Mendonca (UNEMAT) e Dante Gatto (UNEMAT) Natureza e cultura no trágico
de José de Mesquita
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Patrícia Valéria Vieira da Costa (UEPB) e Eli Brandão da Silva (UEPB) A memória como
mecanismo do trágico na poética de Francisco José Dantas
Larissa Costa da Mata (USP) Prometeu: o transe, o poder, a gênese

Ravel Giordano Paz (UEMS) Pensar as demandas: implicações ético-estéticas da espectrologia de
Jacques Derrida nas teorias da narrativa
Camila Chernichiarro de Abreu Corrêa (UnB) A dimensão histórica da estética de Clarice
Lispector

Pablo Vinícius Dias Siqueira (UFMG) Filosofia do fracasso: ensaio com o pensamento selvagem
de Clarice Lispector

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

Elis Sezana Spyker da Costa (UFRJ) Estética e política: um limiar em “Josefina, a cantora ou O
povo dos camundongos”, de Franz Kafka
Gustavo Augusto de Abreu Clevelares (UFF) Ou atraído pela quase-criação

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.
Pedro Alegre Pina Galvão (UFRJ) O primado ético na obra de Robert Musil
Manuela Fantinato (PUC-Rio) Vilém Flusser: ensaio, prática e reflexão
16h30 – Encerramento

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|12:30]
SESSÃO 7

Thiago Gonçalves Souza (UERJ) A poesia e as cidades em Santo Agostinho

Lia Presgrave Reis (UFSC) Arte de educar e conexão razão-sentimento e pensamento-arte na
obra de Rousseau: uma formação estética da infância

Samuel Carlos Melo (USP) Literatura e Filosofia no século XVIII: O Poema Narrativo Herói-Cômico
Thainá Morgana Czapla (UFPE) Filosofia e literatura: Walden como uma possibilidade híbrida
Manuella Miki Souza Araujo (USP) Amor e gnose romântica em Lira dos vinte anos

Ronnie Cardoso (USP) A erótica literária de um escritor podólatra: estética da perversão na obra
de Glauco Mattoso
Fernanda Valim Côrtes Miguel (UFVJM) Contribuições da atitude terapêutica de Wittgenstein
para os Estudos Literários Contemporâneos
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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
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
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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
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QUINTA 22
TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 4

Carolina Paganine (UFF) Grandes Esperanças no Brasil: os tradutores

comentadas, serão muito bem-vindas. É importante frisar que entendemos a literatura no seu sentido

Cynthia Beatrice Costa (UFSC) Ser ou não ser lúdica: a tradução de trocadilhos shakespearianos
comentada por Barbara Heliodora

amplo, ou seja, romance, poesia, contos, correspondência, biografia, literatura infanto-juvenil, história em
quadrinhos, etc.

Vanessa Lopes Lourenço Hanes (UFF) Clarice Lispector, Tradutora

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

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

Paulo Fernando Henriques Britto (PUC-Rio) Retomando Wallace Stevens, trinta anos depois

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
Gilles Jean Abes (UFSC) O tradutor não é o autor

Julio Cesar Neves Monteiro (UnB) Um tradutor-desbravador: experiências com a literatura surinamesa

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Luana Ferreira de Freitas (Universidade do Ceará) Traduzindo Sterne: ironia, pontuação e notas
Marie-Hélène Torres (UFSC) Experiências de uma autora de traduções de obras com ilustrações
Salvador Pippa (Università Roma Tre) A tradução de guias e livros de viagens do século XIX: o
caso de As praias de Portugal

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

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 3

Danielle Theodoro Olivieri (UFRJ) Tradução do teatro espanhol: problemas, estratégias e soluções
na tradução ao português de El Retrato Vivo.
Mônica Fiuza Bento de Faria (UFRN/UFF) Les plus belles infidélités

Mamede Mustafa Jarouche (USP) Traduzindo a literatura árabe clássica

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
Livia Ribeiro Bertges e Vinícius Carvalho Pereira (UFMT) A poética de Arnaldo Antunes: da
palavra ao traço em (des)construção
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Clarissa Prado Marini (UFSC) Comentários sobre a obra L’âge de la traduction, de Antoine Berman e
sua tradução
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Daniela Silva de Freitas (PUC-Rio) As baladas líricas do Racionais Mc’s.

Antônio Carlos Mousquer (FURG) Uma leitura de 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

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2 [POESIA]
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Experiências Literárias Em Português E Galego
Coordenadores:

Maria Do Amparo Tavares Maleval (UERJ)
Sérgio Nazar Davi (UERJ)

Marinei Almeida (UNEMAT/UFMT) Cabeludinho - próximo de Macunaíma, longe de Iracema:
reflexões sobre a imagem do negro na poesia de Manoel de Barros

RESUMO: Este simpósio pretende refletir sobre as experiências literárias construídas nos

Maria do Socorro Gomes Torres (Universidade Federal de Rondônia) Magma: 1936

reflexão propriamente comparativa. A pluralidade é o fio condutor deste simpósio, pois reúne

Alberto Lopes de Melo (FURG) Sujeito e mundo em Manoel de Barros
Rogerio Pires Amorim (UFRJ) Orides Fontela e a insistência da lírica

Fátima Maria da Rocha Souza (Universidade do Estado do Amazonas) Orides Fontela – as bordas
de um pensamento poético

Ana Beatriz Gonçalves (UFJF) Afinal, o que é um lar? Algumas considerações a partir da poesia de
mulheres negras
Natalino da Silva de Oliveira (IF Sudeste MG) A literatura bellatiniana e a narrativa performática

QUINTA 22
TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [PERFORMANCE]

Nanci de Freitas (UERJ) Pele Tecido: pele em processo

Ana Crisitina Simões de Araujo (UFRJ) ¡Bienvenidos al mundo de la cumbia!: corpo e performance
na literatura de Washington Cucurto
Alice Alberti Faria (UFRJ) Um, nenhum e cem mil corpos

Haroldo André Garcia de Oliveira (PUC-Rio) “Tá boa, santa?”: performances desbundantes de um
corpo Dzi

universos das línguas portuguesa e galega. Proximidade e distância; elementos comuns e

singularidade engendram movimentos culturais de grande alcance e interesse, favorecendo uma
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
Viviane Vasconcelos (UERJ) “A dor move a euforia do seu contrário” ou sobre Pedro e Inês

Claudia Maria de Souza Amorim (UERJ) Memória e esfacelamento em Lobo Antunes e Mendes
Ferrín
Madalena Vaz Pinto (UERJ) A construção narrativa em dois romances de Vergílio Ferreira:
história e subjetividade

Maria do Amparo Tavares Maleval (UERJ) Estátuas da catedral de Santiago de Compostela em
cena: a reconstituição de um drama litúrgico na atualidade

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]
Vanessa Hack Gatteli (UFRGS) Negociações identitárias em “Esse Cabelo”, de Djamilia Almeida e
“Americanah”, de Chimamanda Adichie
Rosemary Conceição dos Santos (USP-SP/PUC-MG) José Aparecido Da Silva (USP-RP) O
“falinventar” alegórico em Estórias Abensonhadas, de Mia Couto
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Ana Luiza Diniz Fazolli (Unicamp) Literatura e política em sociedades marginais: a poesia de
Oswald de Andrade e Viriato da Cruz

29

Nina Borges Amaral (Unicamp) Bernardo Élis e a identidade regional goiana

Coordenadoras:

Maria Eugênia Curado (UEG) “André louco”: violência e brutalidade na representação do bem
estar social
Norma Sueli Rosa Lima (FFP – UERJ) Espaços liminares e fabulações ilimitadas: Jaime Bunda, de
Pepetela e O senhor do lado esquerdo, de Alberto Mussa

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.

Ágnes Christiane de Souza (Universidade Federal de Pernambuco) A percepção de si e a alteridade, na
obra de Valter Hugo Mãe
Stélio Furlan (UFSC) “Saramago lê pessoa”

Rodrigo Corrêa Martins Machado (UFF) Camões em (S)cena: o diálogo como construção de
projeto poético

Bruna Del Valle de Nóbrega (USP) Renascendo memórias: a lembrança como ponte (im) possível

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

Maria Cristina Amorim Parga Martins (Puc-Rio) Ferréz, Allan Rosas e Luiz Ruffato –Literatura
periférica; de objeto para sujeito discursivo
Mayara Alexandre Costa (UFRJ) Terra em trânsito: aparições contemporâneas do sertão

Thais do Socorro Pereira Pompeu e Izabela Guimarães Guerra Leal (UFRA) Haroldo Maranhão o
antropófago: o banquete literário

Simone Aparecida da Silva (UFMT) Os traços de ironia e riso romântico em A Estátua Amazônica,
de Manoel de Araújo Porto Alegre
Mariângela Monsores Furtado Capuano (Colégio Pedro II) A literatura brasileira no contexto da
história da literatura latino-americana

Ficção Brasileira Contemporânea Em Perspectiva Comparatista
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
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,
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instigante em que atuem personagens consistentes, propiciando ao leitor a possibilidade de reconhecer
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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

Gleiton Candido de Souza (UFMS) Uma análise do conto “A coleira no pescoço” de Menalton Braff
Flavia Alexandra P. Pinto (UERJ) Tempo, memória, diáspora e literatura: algumas considerações
sobre a narrativa literária de M. Hatoum
Danilo S. de Queiroz Silva (UFBA) Laços partidos: estudos da decadência familiar

Ana Claudia J. de Mauro (Universidade Presbiteriana Mackenzie) Dois irmãos, de M. Hatoum, em
duas versões

Fernanda Reis da Rocha (Universidade Presbiteriana Mackenzie) As repercussões do silêncio na
obra de Bernardo Kucinski.

Dinair de Fonte Silva (UERJ) “Tanto nos amores quanto nos chinelos”: a sensibilidade elegíaca da
ficção silenciosa de João Anzanelo Carrascoza

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Helena Bonito C. Pereira (Universidade Presbiteriana Mackenzie) O paradoxal Inferno Provisório
de Luiz Ruffato
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
Carlos Henrique S. Pinto (UFF) O desassossego em diálogo.

Anna Carolina B. Takeda (USP) A indústria cultural em Mãos de cavalo: poder e ruína

Laura Assis (PUC-Rio) Imagem, representação e realidade na prosa brasileira contemporânea
Cristhian Rodrigues Fischgold (UERJ) Entre Krahôs e Kuvales: a representação dos povos
indígenas em Nove noites e Os papéis do inglês

Pollianna de Fátima S. Freire (UnB) A representação da conjugalidade em narrativas de Clarice
Lispector, Lygia F. Telles e Cíntia Moscovich

Gabriel C. Vieira (UFMG) Estratégias do narrador contemporâneo e a construção da experiência
em Reprodução, de 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

Jacqueline Laranja L. Marcelino (UNEB) A tradição oral nas obras A cor púrpura, Ponciá Vicêncio
e Niketche: uma história de poligamia
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
Elcione Ferreira Silva (UFMS) Os sentidos dos silêncios representados pelas personagens
protagonistas em Ricardo Ramos e Luiz Vilela

Pedro Beja Aguiar (PUC-Rio) Metamorfoses do presente. A ficção brasileira contemporânea em
perspectiva comparada com a ficção portuguesa.
Wellington Furtado Ramos (UFMS) A precariedade da forma no tédio de A morte sem nome
Jesuino Arvelino Pinto (UNEMAT) Espaço e personagem em Chão bruto e São Bernardo: as
relações de poder
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Patrícia Valéria V. da Costa (UEPB) Dantas e Hatoum: regionalismos e regionalidades na literatura
brasileira contemporânea
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Identidades E Alteridades: Territórios, Desterritorialização 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

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

Analice de Oliveira Martins (IFF campus Campos Centro e UENF) Identidades e territórios em
trânsito na ficção de Ronaldo Correia de Brito
Andressa Marques Pinto (UFJF) Figurações da inocência na literatura brasileira

Ary Pimentel (UFRJ) A épica suja e os monumentos de argila: a heroicização do tráfico no funk
proibido
Dalva Desirée Climent (UFRJ) O protagonismo da villa miseria: la villa del senhor no centro da
narrativa de Cristian Alarcón
Eliseo Jacob (Howard University) Sacolinha e Literatura no Brasil: espaços literários como
contrapúblicos subalternos

Thiago José Moraes Carvalhal (UFRJ) Sobre escala, território e arquivo: a literatura na crônica do
tráfico de drogas no Brasil e no México

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
Fabiana de Pinho (Puc-Rio/IFRJ) A casa cai: construção de imagens do Rio de Janeiro
gentrificado

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) O lugar nas margens: uma introdução ao estudo
da obra do poeta baixadense Moduan Matus

Livia de Sá Baião (Puc-Rio) À margem da margem - uma reflexão sobre as noções de território e
identidade para jovens moradores de rua
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fundadoras de) novas concepções territoriais. Serão priorizados estudos sobre manifestações
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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
Silvana Ribeiro Gili (UFSC) Fiel, de Jessé Andarilho: um exercício para pensar a literatura
marginal

Vitor Lourenço Rodriguez Salgado (UFRJ) Futebol e sociedade: relatos pós-nacionais no cinema
argentino e em contos de Eduardo Sacheri

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
Karina Lima Sales (UFMG) Da Cabula, de Allan da Rosa: Reterritorialização através de uma
narrativa performática

Maria Carolina de Godoy (UEL/UFRJ) A escrita das mulheres negras: identidades e 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

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
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
Thayse Madella (Unicentro) A consciência mestiça em Woman on the Edge of Time: Por um
revisionismo feminista pós-colonial

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

Luca Fazzini (PUC-Rio) Á beira do atlântico: migrações, diáspora e identidades no panorama
literário contemporâneo

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

Maria Célia Martirani Bernardi Fantin (Universidade Federal do Paraná) O desajuste do não
pertencimento: representações cinematográficas italianas contemporâneas sobre a condição
do imigrante

Guia de Programação

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
Antonia Costa de Thuin (PUC-Rio) Um autor, dois países, três falas

Cinthia da Silva Belonia (UFF) O retornado e a identidade em Caderno de memórias coloniais de
Isabela Figueiredo
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
Naduska Mário Palmeira (UFRJ) O canto obscuro, as raízes: busca de uma ressignificação
identitária na obra de Conceição Lima

Ana Carolina Andrade Pessanha Cavagnoli (UFSC) Identidades antilhanas: o que se move no
espaço de fronteiras
Pedro Henrique Gomes Paiva e Marília Fátima de Oliveira (UFT) Uma floresta de homens:
tribalismo e mestiçagem em Mayombe, de Pepetela

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

Ariane Kercia Benício de Sá Barreto (UEPB) Quando o coração não migra: estórias de nigerianas
em terras americanas
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

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
Felipe Fanuel Xavier Rodrigues (UERJ) Literaturas contemporâneas de afrodescendentes nas
Américas

Jânderson Albino Coswosk (PUC-Rio) Entre diásporas, retornos e olhares estrangeiros sobre as
tensões raciais nos Estados Unidos em Americanah, de Chimamanda Adichie
Karla Cristina Eiterer Santana (UFJF) Uma Leitura Do Romance Zumbi Dos Palmares De Leda
Maria De Albuquerque Noronha

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
Sheila Ribeiro Jacob (UFF) “Nada de bandeiras”: reflexões sobre identidade(s), migração e
alteridade em dois romances nigerianos contemporâneos
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Maria Celina Ibazeta (PUC-Rio) A migração feminina aos Estados Unidos no cinema e na
literatura mexicana
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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,
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 telapoema de Max Ernst
Eduarda da Silveira Moura (UFF) O inespecífico em Ensaio Geral de Nuno Ramos

Frederico Spada Silva (PUC-Rio) O cinelivro abre a sessão: o olhar cinematográfico em PathéBaby, de António de Alcântara Machado

Daniela Barbosa Ribeiro (UERJ) Redes Intermidiáticas e Intertextuais: uma pequena análise de O
livro das ilusões, de Paul Auster
Daniela Beccaccia Versiani (PUC-Rio) Revista de Ensaios Digitais: uma experiência
contemporânea

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
Marcel Alvaro de Amorim (Instituto Federal do Rio de Janeiro) Da adaptação como prática
antropofágica: leituras de “Hamlet” no cinema brasileiro

Mariana Castro de Alencar (UERJ) A Tragédia Contemporânea: Análise das obras O Vice-Rei de
Uidá e Cobra Verde
Vilma Costa (PUC-Rio) Múltiplos caminhos da linguagem em O Grifo de Abdera, de Lourenço
Mutarelli

Elaine Cristina Carvalho Duarte (pesquisadora independente) Modulações técnicas: a construção
de sentido na telenovela Roque Santeiro, de Dias Gomes

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
André Cabral de Almeida Cardoso (UFF) Desejo e automação: o robô como objeto amoroso
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autoria e respectivos desdobramentos, tais como as noções de empréstimo, (trans)criação,
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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
Wanda Marra (Il Fatto quotidiano) Matteo Renzi and pop politics in Italy

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

Guia de Programação
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La Condición Documental En Las Prácticas Artísticas Y
Literarias. Usos, Conflictos, Historia, Proyecciones
Coordenadores:

Mario Cámara (UBA)

Florencia Garramuño (UDESA)

Denize Helena Lazarin (Universidade Federal de Santa Maria) Cobrindo e descobrindo Lolita: as
capas como tradutoras intersemióticas do romance de Nabokov

RESUMO: La relación entre las prácticas artísticas y el documento ha sido sumamente dinámica a lo

Jacimara Ribeiro Merizio Cardozo (Instituto Federal do Espírito Santo) Nas tramas do hipertexto:
A escrita colaborativa através dos contos de mistério

filmes y fotografías –entre otras posibles combinaciones– han interrogado la condición documental

Andréa Rodrigues (UERJ) Literatura e concepções de linguagem no ensino de língua materna.

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
Cristina Reis Maia (FFP UERJ) Diálogos Interdisciplinares Arte, Literatura e História em O
retrato do rei

William Franklin Hanes (UFSC) Obituários como faróis de valores normativos para a comunidade
científica: casos das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
Flávia Pais de Aguiar (UFF) O poeta entre mundos: civilização e natureza no século XVIII
Claudete Daflon (UFF) Das impurezas do saber

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,

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,
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
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alteridades más que identidades. Nos interesa pensar hasta qué punto esta nueva documentalidad
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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
Bairon Oswaldo Vélez Escallón (UFSC) Zero nada, zero: uns índios, Guimarães Rosa, sua fala
Verónica Lombardo (UBA) En libertad: memorias del encierro y reescritura emancipadora
SESSÃO 2 [COORDENADORA: LAURA CABEZAS]

Ana Carolina Cernicchiaro (UNISUL) Ficcionalização do eu e fabulação indígena no projeto Vídeo
nas Aldeias
Liniane Haag Brum (UNICAMP) Diário de uma Busca: voz-arquivo

Raúl Rodríguez Freire (PUCV) Figuraciones/subversiones del archivo: Bolaño y la
documentación del mal (o el mal de la documentación)

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

Victoria Cóccaro (UBA) Vacío, materia y memoria: formas de dar sepultura en la obra de Nuno
Ramos
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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

Adriana Kogan (UBA) El uso de materiales “no estéticos” en los Bólides, Popcretos y Babilaques
Biagio D’angelo - Per documenta. A textualidade amnésica de Rosângela Rennó

Laura CabezaS (UBA) La rebelión de las masas, o el registro de una herejía: Experiência n°2, de
Flávio de Carvalho

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [COORDENADORA: VERÓNICA LOMBARDO]

Jorge Hoffmann Wolff (UFSC) Documentação em Carrera e Leminski
Joaquin Correa (UFSC) O registro nos poemas de Arturo Carrera

Lucía Teninna (UBA) Saraus de las periferias de Brasília: voces fuera del Eje

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 7 [COORDENADORA: FLORENCIA DONADI]

Carlos Eduardo Schmidt Capela (UFSC) Técnicas mistas, místicas

Mayumi Senra Aibe (PUC-Rio) Documentar silêncios herdados: as fotografias de Chikako
Yamashiro em Okinawa
Victor Manuel Ramos Lemus (UFRJ) A crônica e o lugar da literatura na América Latina
SESSÃO 8 [COORDENADOR: MARIO CAMARA]

María Florencia Donadi (Universidad Nacional de Córdoba) A Amazônia que eu vi: palabra,
imagen, documento en Mário de Andrade
Miguel Caballero Caballero (Princeton University) Brasília como documento (1975-1987)
Alvaro Fernández Bravo (Conicet) Regresos al hogar, regresos del pasado
Paloma Vidal (UNIFESP) - Conferência performática: Não escrever

Danusa Depes Portas (PUC-Rio) Francis Alÿs: uma obra que se des(d)obra
SESSÃO 4 [COORDENADORA: ADRIANA KOGAN]

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
Florencia Garramuño (Universidad de San Andrés) La singularidad expuesta
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Pia Gutierrez Diaz (Universidad de Santiago de Chile/FONDECYT) Representación y documento:
Problemáticas en el teatro chileno.
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Linguagens (In)Disciplinadas: Os Hibridismos Entre Literatura 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,

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.

como também contribuem decisivamente para a formação de um novo modo de raciocínio e, por

PROGRAMAÇÃO:

Na caminhada à contemporaneidade, essa renovação vai ganhando maior expressão por meio do

TERÇA 20

conseguinte, de maneiras inovadoras de se relacionar com os produtos artísticos a serem assimilados.
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,

[20 minutos para cada apresentação | 20 minutos de debate]

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.

119

118

Guia de Programação

XV encontro abralic

Jaison Luís Crestani (ECA/USP IFPR) A lógica do avesso: a tradição fantástica em Notas semanais,
de Machado de Assis
Antero da Silva Bragança Gomes (PUC-Rio) Visões invisíveis: ficcionalidade e realidade no
jornalismo literário de Eliane Brum

Renata Ávila Troca (UFRGS) e Ana Lucia Liberato Tettamanzy (UFRGS) A casa: quem entra e
quem sai?
Luiz Antônio da Cruz Júnior (Universidade Federal de São Paulo) Entre ruínas, estilhaços e
silêncios: os fragmentos literários em Crônica da casa assassinada

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
Priscila Lima de Carvalho (UNEB) Para quê ler? Recepções de obras literárias nos estudos de
gênero e de sexualidades
Luisa de Paula Marques Sousa (PUC-Rio) Paisagem midiática e ficções do contemporâneo na
obra de Hito Steyerl

Amanda Trindade Martins da Silva (UEFS) Fragmentos urbanos: A narrativa desvairada de Luiz
Ruffato em Eles eram muitos cavalos
Renato de Souza (FURG) Pontos de vista sobre Plínio Marcos

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

Frederico Silva Santos (UEMG-Diamantina) A representação da Chica da Silva no Romanceiro da
Inconfidência, de Cecília Meireles
Maria Helena Valentim Duca Oyama (UFRR) Mulheres negras na ficção francófona antilhana

Andréia Maria da Silva (UFMT) Manuel Bandeira e Jorge Barbosa: a subalternidade do negro na
poesia moderna de Brasil e Cabo Verde
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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,

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

Christina Stephano de Queiroz (USP) Jamil Almansur Haddad, um poeta sem paisagem
Erineu Foerste (UFES) Um pomerano lê Graça Aranha

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
Eurídice Figueiredo (UFF) A crise de transmissão da herança judaica

Evelina de Carvalho Sá Hoisel (UFBA) Boris Schnaiderman: um intelectual entre fronteiras
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Anna Faedrich Martins Lopez (UFF) Personagens migrantes na obra de Sergio Kokis
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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

Ana Maria Lisboa de Mello (PUC-RS) Migrações, crise e melancolia em Hanói, de Adriana Lisboa
Maria Aparecida Cruz de Oliveira (UnB) Infância diaspórica em Defeito de cor

Lorena de Carvalho Penalva (UFF) Deslocamentos e exílios: uma análise dos protagonistas de
Cinzas do Norte, de Milton Hatoum
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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
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

Kaio Felipe (IESP/UERJ) A crítica literária como crítica da cultura em José Guilherme Merquior

Nome: Gabriel Macêdo Poeys (UFRJ) Nelson Rodrigues e as crônicas da reviravolta futebolística
das décadas de 50 à 70
Izabele Caroline Rodrigues Gomes (UEPG) A hora e a vez de João de Santo Cristo: uma
abordagem social

Paula Abílio (UENF) Quase realidade, quase ficção: a autoficção e as demandas socioculturais
contemporâneas

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Miguel Makoto Cavalcanti Yoshida (USP) Angústia, de Graciliano Ramos: os dilemas da
consolidação de um capitalismo dependente

Magda Medeiros Furtado (Colégio Pedro II) Confrontos produtivos de instrumentos de leitura:
Bakhtin e Gramsci; Graciliano, Ubaldo e Rubem Fonseca
Egle Pereira da Silva (UFRJ) e Romulo Duarte Dias da Silva (UFRJ) Do Sertão-Casa ao SertãoMundo: os Impactos do Varguismo na Literatura Brasileira

Oseias Carmo Neves (UERJ) O Brasil profundo no pensamento político de Euclides da Cunha
Marcelo Barbosa da Silva (UERJ) Varnhagen e a narrativa conservadora brasileira
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QUARTA 21
MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Guia de Programação

SEXTA 23
MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 7

Sandrine Robadey Huback (UFMT) Mulheres na via de contramão: a (des)representação do
feminino em Antes do baile verde, de Lygia Fagundes Telles

Ana Lígia Leite e Aguiar (UFBA) Muito além da nação: O inimaginável brasileiro e seus retornos
polêmicos

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

Gabriel Estides Delgado (UnB) Literatura brasileira contemporânea: por uma reinterpretação do
dilema nacional

Bianca Karam (UERJ) Três personagens femininas e a construção do duplo em Edgar Allan Poe

Pedro Ramos Dolabela Chagas (UFPR) Ao redor de 1970: o romance e interpretação nacional no
Brasil

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)

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

Juliana Cristina Costa (UFJF) Cristiane Sobral: a poesia como dialética do imaginário sócio- cultural
Éverton Barbosa Correia (UERJ) Gilberto Freyre, autor de poesia

Tatiana Batista Alves (Instituto Federal CPII) A ficção do português: rupturas e permanências

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 5
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Literatura E Crítica Contemporânea Nos Países Da América Latina
Coordenadores:

Ieda Magri (UERJ)

Paulo Da Luz Moreira (OU)

Alexander Rezende Luz (UFRRJ) Os discursos político e literário em A Utopia de Thomas More

RESUMO: Novos escritores, tradutores e críticos latino-americanos vivem tempos interessantes:

Adelson Oliveira Mendes (UNEB) A dissimulação na personagem Rei Cláudio como método de
manutenção do poder

de outro lado eles vivem uma grande angústia produzida pelo brutal estreitamento de canais

Vinícius Portella Castro (UERJ) Montagem e Mito em Aby Warburg e Lévi-Strauss

Ivânia Campigotto Aquino (UPF) Interpretação da imigração alemã no RS: espaço e identidade
em A ferro e fogo, de Josué Guimarães

Zoélia Tavares de Castro (UFT) O romance Mandinga, de Liberato Póvoa, um estudo filológico e
sociológico do sudeste tocantinense

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 6

Alessia Di Eugenio (Universidade de Bolonha) Antropofagia e mitos interpretativos: entre
literatura e ciências sociais

Silvana Oliveira (UEPG) O Manifesto Macunaíma (1926) e o Texto O Movimento Modernista
(1942), de Mario de Andrade

Júlio Cezar Bastoni da Silva (UFSCar) Utopia Brasil: o povo brasileiro, entre João Antônio e Darcy
Ribeiro
Valdir Prigol (UFFS) “Um mundo paralisado à espera de movimento”. Uma leitura da ficção de
Milton Hatoum e das ciências sociais das últimas décadas

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;
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 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
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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 latinoamericanos. 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
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

Agnes Rissardo (UFRJ) Eu sou a favela: o espaço da literatura marginal brasileira na França
Julia Tomasini (UERJ) Manuel Puig, autor brasileiro

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.

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
Sandra Aparecida Fernandes Lopes Ferrari (IFRO) Poesia contemporânea: lugar de tensão
Saulo de Araujo Lemos (UECE) Chileno admite desorientar a poesia

Claudia Dias Sampaio (UFF) Interrupções e deslocamentos: poesia contemporânea no México e
no Brasil

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 3

Nanny Zuluaga Henao (UFJF) La poesía colombiana: los retos en la creación y divulgación literaria

Keyla Freires da Silva (UFC) Uma “sublime hesitação entre o som e o sentido”: passeios poéticos
por Leminski, Agamben, Barthes e Blanchot.
Marcelo Reis de Mello (UFF) Poesia e escritas assêmicas: uma ergografia

Nathaly Felipe Ferreira Alves (PUC-SP) Não Poemas: o paradoxo de Augusto de Campos

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 4

Lucas Bandeira de Melo Carvalho (UFRJ) Literatura imperfeita: a ficção contemporânea pós-autônoma
Haron Jacob Gamal (Faetec) As marcas de resistência à modernidade (e quem sabe à posmodernidade) em Lavoura arcaica, de Raduan Nassar e El jorobadito e outros cuentos, de Robert Artl

Elaine Aparecida Lima (UNILA) Mercado editorial e crítica literária: os casos de Galileia e Retablo
Cicero Cunha Bezerra (UFS) Clarice Lispector à luz da teologia negativa.
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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

Malane Apolonio da Silva (UEFS) Questionamentos ao poeta: um estudo de “Poemas aos homens
do nosso tempo”, de Hilda Hilst
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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
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.
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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) Poéticas da resistência: diálogos entre folhetos de cordel e
xilogravuras
Victor Hugo Adler Pereira (UERJ) O romance de 30 e as ideias fora do lugar no patriarcado
brasileiro
Aline Bezerra da Silva (UFRJ) Graciliano Ramos e os personagens-autores: da angústia do
silêncio à angústia da palavra

Helder Santos Rocha (UFPR) Agonia e tortura no conto “O jardim das oliveiras”, de Nélida Piñon
Arnaldo Rosa Vianna Neto (UFF) A utopia narrativa de Nélida Piñon: cartografias de uma
memória de lacunas e silêncios
Márcia Elizabeti Machado de Lima (UNEMAT) Brasil e Cabo Verde: elementos externos e
internos, diálogos entre a história e a ficção

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

Raimundo Lopes Cavalcante JR (UFF) O púcaro de nariz sutil: Campos de Carvalho: atual e
dissonante

Christian Dutilleux (UFRRJ) O ponto de vista do assassino no Manual prático do Ódio, de Ferréz
Juliana Tomkowski Mesko da Fonseca (UFRGS) As singulares vozes das mulheres na ficção de
Maria Valéria Rezende

Marina Brito de Mello (UFF) Contradições da Modernidade em Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá

Rosana Baú Rabello (USP) Espaços da dialética em Nós, os do Makulusu

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Marcos Pasche (UFRRJ) Alfredo Bosi: o ser e o tempo da crítica

Cesar Garcia Lima (FAPERJ/UFF) Cristovão Tezza, de leitor a autor-crítico
Helenice Maria Reis Rocha (UFMG) Um vazio teórico

Maria Lúcia Martins da Cunha (PUC/RJ) O desamparo de existir entre espaços de passagem
Celiomar Porfírio Ramos (UFMT) Agostinho Neto: entre as armas e as letras

TARDE [14:30|16:30] SESSÃO 4

Luiz Carlos Santos Simon (UEL) Homens na contramão: as masculinidades segundo cronistas
brasileiros contemporâneos
Maria das Graças de Santana Salgado (UFRRJ) Discursos dissonantes: o diário de viagem de
P.K.Page sobre Brasil do início do século XX
Eduardo de Souza Saraiva (FURG) A escrita de E. Pauline Johnson: instrumento de luta e de
reconhecimento

Débora Magalhães Cunha Rodrigues (UERJ) Elisa Lispector e Samuel Rawet: considerações sobre
exílio e isolamento intelectual
Elisa Lima Abrantes (UFRRJ) The Last September e a Irlanda da década de 1920

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

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 5

André Dias (UFF) Desencanto americano e desamparo brasileiro em A Morte de um caixeirovijante e Eles não usam black-tie
Laila de Lima Lousada (UFF) A morte do caixeiro-viajante e suas dimensões dissonantes

Evanir Pavloski (UEPG) Admirável mundo novo e A ilha: as faces complementares do romantismo
anticapitalista de Aldous Huxley
Elisandra de Souza Pedro (USP) Descascando a cebola: Günter Grass, “a voz da consciência alemã”?
Carolina Alves Magaldi (UFJF) e Carla Silva Machado (PUC/RJ) Adichie: vida e narrativa,
inconformismo e dissonância

Adriane Figueira Batista (USP) Convite ao silêncio: a poética do intangível em Alberto Caeiro e
José Luís Peixoto

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
Maria Clara Gonçalves (UNICAMP) As singularidades da Ensiqlopédia, de José Joaquim de
Campos Leão Qorpo-Santo

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
Felipe Gonçalves Figueira (UFF) A voz do cangaceiro Antônio Silvino no cordel dissonante de
Leandro Gomes de Barros

André Carneiro Ramos (UFRRJ) Aquilino Ribeiro: a gesta bárbara e forte de um Portugal que morreu
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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
Ubiratan Machado Pinto (UFRJ) Aqueduto poético de palavras correntes

Suzel Domini dos Santos (UNESP) Manoel de Barros, o apanhador de desperdícios

João Tavares Bastos (UFRJ) A lira do inferno: Dante e Rimbaud no reino dos mortos

Roberto Bozzetti (UFRRJ) São São Paulo na trilha dissonante da poesia de Vera Lúcia de Oliveira
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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

Literatura E Ensino: Diálogos E Pesquisas

apropriação de conhecimentos e materiais de leitura literária, incluindo-se a (in)existência em

Coordenadores:

em biblioteconomia e áreas correlatas); j) apresentação de iniciativas de ensino, pesquisa e

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
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

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
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.
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PROGRAMAÇÃO:

Daniela Aguiar Barbosa (UFF) Em busca do sentido: uma proposta de aproximação entre
literatura e vida em aulas de literatura no ensino médio

[15 minutos para cada comunicação | 30 minutos de debate]

Benedito Antunes (UNESP) Adaptações literárias em contexto escolar

TERÇA 20

Maria Amélia Dalvi (UFES) Memórias literárias da escolarização (1890-1910): Drummond & Morley

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

Dorinaldo Dos Santos Nascimento (UFSE) O diário de leitura como aliado na apreensão do texto
literário: entre subjetividades e comunidade de leitores

Antônio Andrade (UFRJ) A literatura na formação de leitores e professores de língua estrangeira
Michele Silva Pereira (UFRJ) O lugar da literatura no caderno pedagógico distribuído pela
prefeitura do Rio de Janeiro

Patrícia Horta e Maria Beatriz G. Cordeiro (IFSP) Ensino e pesquisa em Letras em contexto de
verticalização
Marta A. Gonçalves (UFRN) As faces do ensino de literatura nos cursos de letras: pesquisaação em práticas e suportes teóricos e metodológicos: “o luar através dos altos ramos” de
Fernando Pessoa

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
Mariana Quadros Pinheiro (PEDRO II) O que te violenta? – um círculo de leituras contra a
violência de gênero
Benedito Teixeira De Souza (UFC) Literatura infanto-juvenil de temática homoafetiva:
perspectivas do ensino inclusivo

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

Maria Carolina De Godoy (UEL) Dos silêncios da história às vozes literárias: representações da
negritude na literatura afro-brasileira em sala de aula
Maria Da Glória Magalhães Dos Reis (UNB) O teatro e a formação do professor de literatura

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Angela S. Ignatti (UFSB) Ensino de literatura em perspectiva múltipla

Elizabeth Cardoso (PUC-SP) Literatura infantil e juvenil, livro digital e formação de leitores:
possibilidades e desafios

Literatura E Outras Artes (Música, Pintura, Cinema, Teatro): 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

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
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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]
Yuri Givago Amorin Caribé (UFPE) Literaturas de língua inglesa, adaptações: inter-relações entre
literatura, cinema e o ensino da língua inglesa
Patrícia Gomes Germano (UEPB) Da tenda ao barracão, do livro à passarela: diálogos interartes
entre a literatura de Jorge Amado e os desfiles carnavalescos

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
Mitizi de Miranda Gomes e Roberto Heiden (UFPel) Literatura e Artes Visuais: reflexões sobre a
criação de livros para criança

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

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
Larissa Fernanda Steinle (UNESP) “Sapo-Cururu”, de Manuel Bandeira: da cantiga e da poesia
Mariana Andrade da Cruz (UFF) Ecos da musicalidade barroca na ficção de António Lobo
Antunes: o esplendor de Portugal

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Gleiton Candido de Souza (UFMS) Tradição e contemporaneidade nas adaptações do “Sítio do
Picapau Amarelo”

Marise Gândara Lourenço (Universidade Federal de Uberlândia) Inter-relação da literatura com a
música: aproximações e distanciamentos
Maria Heloisa Pereira Machado (UFF) Tchecov e a experiência digital, entre o teatro e a televisão
pública

Jhony Adelio Skeika (UEL) Multifaces de uma língua esquinzo em Clarice Lispector e Antonin Artaud

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
Maria Rafaelle Beserra Soares Lima (UFF) Considerações sobre a visualidade nas poéticas de
João Cabral de Melo Neto e Murilo Mendes

Pedro Alaim Garcia Martins Júnior e Evelina de Carvalho Sá Hoisiel (UFBA) Literatura e música:
múltiplos diálogos
Eliene Rodrigues Sousa e Valéria da Silva Medeiros (UFT) Macabéa em A hora da estrela, de
Clarice Lispector: os efeitos dos sentidos visuais

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
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Vladimir Lacerda Santafé (UFRJ) Biopoder e cinema: discurso indireto livre, simulação e transe
Francisco Antonio Ferreira Tito Damazo (UniToledo) “O ovo de galinha,” “A galinha e o ovo”

Felipe Simas Rabello (Universidade Católica de Petrópolis) Ideograma, dança e poesia: uma
apreciação de Mouvements, de Henri Michaux

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
Gabriela Kvacek Betella (UNESP) Ficção e confissão: a primeira pessoa e a autobiografia de
Nanni Moretti
Neurivaldo Campos Pedroso Junior (UEMS) Estudos interartes e estudos intermídias:
aproximações e distanciamentos

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

Vanderluce Moreira Machado Oliveira (UNEMAT) O mesmo, o diferente: conversa infinita na
lírica de Manoel de Barros
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

Luiza Bernadete Faria da Silva (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO) Heroínas e vilãs
nos contos de fada: metamorfoses literárias e cinematográficas

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Erenil Oliveira Magalhães (UNEMAT) Aspectos do trágico em O Pagador de Promessa de Dias
Gomes

Lucília Paula de Azevedo Ferreira (UFT) Escravidão versus liberalismo: a contraditória sociedade
brasileira no teatro de Martins Pena
André Winter Noble (UFRGS) Cicatrizes e Lusórias

Isamabéli Barbosa Candido (UFRN) Adaptação interartes em Querô, uma reportagem maldita

Guia de Programação

Dimas Evangelista Barbosa Júnior (UNEMAT) Por entre homens e bestas: o pathos trágico no
drama Barrela de Plínio Marcos

Claudiomar Pedro da Silva (UNEMAT / SEDUC-MT) As peças psicológicas de Nelson Rodrigues e
a incompletude humana

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 4

Fernanda Nardy Bellicieri (Universidade Presbiteriana Mackenzie) A experiência do teatro de
arquivo e o corpo-texto

Thainá Aparecida Ramos de Oliveira (UNEMAT) Antropomorfização e zoomorfização em Fazenda
Modelo (Chico Buarque), “Disparada” (Geraldo Vandré) e “Admirável Mundo Novo (Zé Ramalho)
Reila Márcia Borges Rodrigues (UNEMAT) Do riso à crítica: Auto da Compadecida e Farsa da Boa
Preguiça de Ariano Suassuna
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

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

Bento Matias Gonzaga Filho (UNEMAT) Cenas de cinema em “Construção” de Chico Buarque de
Holanda

Palmireno Couto Moreira Neto (UFRJ) “A magia do relato: literatura e cinema na obra de Borges”
Ana Luisa dos Santos Camino (UFPB) Mimesis e tragicidade na Carmen de Saura

Thais Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF) A telenovela mexicana sob o olhar dos
estudos literários

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 6

João Vicente (UnB) Os olhares criadores de “L’élégance du Hérisson” e sua transposição fílmica
Roseli Deienno Braff (UNESP) O vestido – o romance e o filme: um paralelo

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
Adriana Monteiro Mendonça (UNEMAT) Natureza e cultura no trágico de José de Mesquita
Dante Gatto (UNEMAT) A dialética do trágico
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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, imiscuindose 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
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.
Carlos Eduardo Brefore Pinheiro (UNITOLEDO) Do aborto do feto à morte da barata: a dor
revivida/repetida em A paixão segundo G. H.
Elisabete Ferraz Sanches (USP) Joana: uma travessia de solidão, dor e desamparo.

Fábio de Carvalho Messa (UFPR) e Jerônimo Duarte Ayala (UFSC) Pulsão de morte e dicção
suicida na ficção contemporânea

Carlos Roberto Ludwig (UFT) Representação da Subjetividade no Mercador de Veneza: a tristeza,
o mal-star e o corpo.
Maria Cristina Vianna Kuntz (USP) Marguerite Duras e o desejo de escrever.

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.

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.
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.
Cristiane Marques Machado (UFPA) Do espaço vivido em L”amant, de Marguerite Duras

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.
Leila Silva de Jesus (UNEB) Um táxi para Viena d’Austria nas teias do desamparo e da 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

Juliano Nogueira de Almeida (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) Dodoi:
corpo, dor e potência em Itamar Asumpção
Fernanda Vieira de Sant Anna (UERJ) A dor sedimentosa e a catástrofe do existir: bastardia,
desamparo e angústia em Frankenstein, de Mary Shelley
Dayana Mendes Lopes (UERJ) Atmosfera morna: tédio e melancolia em 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
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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
Genilda Azerêdo (UFPB) Paisagens de dentro e de fora em “Lua Nova”, de Manuel Bandeira.

Edvânea Maria da Silva (IFPE) Presentificação da dor e desabrochar da subjetividade: o realismo
maravilhoso como escuta singular em A Teta Assustada.

41

Literatura E Revolução
Coordenadores:

Andréa Sirihal Werkema (UERJ)

Maria Juliana Gambogi Teixeira (UFMG)

Sandra Fátima da Silva Araújo (PUC- Goiás) O Retrato de Dorian Gray: faces Irônicas em jogo

RESUMO: Comecemos por citar o famoso fragmento A216, de Friedrich Schlegel: “A Revolução

Carlisson Morais de Oliveira e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Narrando perdas:
representações do luto, da depressão e da melancolia.

importante, a não ser que seja ruidosa e material, alguém assim ainda não se alçou ao alto e amplo

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.

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.
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.
Ana Karla Costa de Albuquerque (UFPB) Imagem, memória e dor no discurso de André,
de Lavoura Arcaica.
Aristóteles de Almeida Lacerda Neto (IFMA-Campus Santa Inês) A paixão da agonia

Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Amores que
(não) envelhecem: psicanálise, tempo e experiência.

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

Rafael Francisco Braz e Tâmara Duarte de Medeiros (UFPB) Luz sobre a Terra Média: a imagem
mítica psicológica da Mulher, Deusa, Élfica
Tâmara Duarte de Medeiros e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Dedicar-se ao Outro,
abandonando-se: da culpa à separação

Rafael Venâncio e Hermano de França Rodrigues (UFPB) Flores Melancólicas: laços que se
quebram e amores que devoram

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

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:
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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

Luiza Duarte Caetano (UFMG) Madame de Staël e o Terror: uma objeção à perfectibilidade?

André Luiz Barros da Silva (UERJ) Um gênero para implodir os gêneros – O romance dialoga com
o mundo e constitui seu próprio leitor
Maria Juliana Gambogi Teixeira (UFMG) Do método e do espírito da revolução historiográfica
micheletiana

TARDE [14:30|16:30]

Lucas Toledo de Andrade (UEL) Vanguarda e revolução: aproximações entre Walter Benjamin e
Oswald de Andrade
Ana Maria Lange Gomes (UNESP - Campus de Assis) Teatro como revolução: algumas
considerações sobre a dramaturgia de Augusto Boal e José Mena Abrantes

Pedro Alegre Pina Galvão (UFRJ) A tragédia da Revolução em Georg Büchner

Tiago Leite Costa (PUC - RJ / FAMATH -RJ) Profundidade e Revolução: uma leitura de As raízes do
Romantismo, de Isaiah Berlin

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
Juliana Garcia Santos da Silva (UFF) A voz inquieta e revolucionária que ecoa em/de São
Bernardo

Gregory Magalhães Costa (UFRJ) O Romantismo revolucionário nas veredas do Grande sertão

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 4

Daniela de Araújo Vieira (UFRJ) (Re)contando a contrapelo a(s) história(s)

Juliana Caetano da Cunha (UFRJ) Narrativas de crítica social no teatro e na literatura: um estudo
sobre dialética e estranhamento em Brecht e Sebald
João Guilherme Siqueira Paiva (UFRJ) A tradição Mandelstam

Brena Suelen Siqueira Moura (UFRJ) Tensões da Poesia em Prosa: Fragmentos em The Years, de
Virginia Woolf

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

Edson Flávio Santos (PPGEL/UNEMAT/Fapemat) A revolução pelas asas da esperança na poesia
de Agostinho Neto e Pedro Casaldáliga
Luana Soares de Souza (Universidade do Estado de Mato Grosso) Diálogos entre escrita e
guerrilha: uma análise da poesia de José Craveirinha

Fabiana dos Santos Sousa (Universidade Estadual do Piauí) Literatura revolucionária: um breve
estudo sobre o movimento da negritude nas Antilhas

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 6

Andréa Sirihal Werkema (UERJ) Tradição e ruptura em Macário, de Álvares de Azevedo

Carla Hauer Grivicich (UERJ) José de Alencar: entre a ruptura e a manutenção da ordem
Eduardo Vieira Martins (USP) Natureza e história em “La retraite de Laguna”

Vagner Leite Rangel (UERJ) Vamos reler Ressurreição? Ou análise sintática de bela, recatada
e do lar
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Literatura Latino-Americana Contemporânea: Deslocamentos 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:

Guia de Programação

Cristiano Rodrigues Batista (UNICAMP) A busca por antídotos para a Enfermidade do mundo ou
por formas de ocupar o tempo
Alberto Bejarano (Instituto Caro y Cuervo) Bolaño y el cine: entrevista imaginaria

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 latinoamericana
Diogo de Hollanda Cavalcanti (UFRJ) A poética do deslocamento em Juan Gabriel Vásquez ()

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

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

Carmem Sílvia Félix Venturi (Unifesp) A relação entre o ensaio e a ficção na obra de César Aira
Kelvin Falcão Klein (UNIRIO) Crítica e ficção em Juan José Saer

Bruna Tella Guerra (Unicamp) Para além do historicismo: sentidos políticos em El hombre que
amaba a los perros de 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

Rodolfo Rorato Londero (Universidade Estadual de Londrina) A redenção do futuro: a ficção
cyberpunk no contexto pós-ditatorial latino-americano

Ivana Ferigolo Melo (Universidade do Estado do Mato Grosso) A ficção de Joao Gilberto Noll:
sobre o sentido de sua singularidade expressiva

César Zamorano Díaz (Conicyt/Pontificia Universidad Católica de Chile) Hablar desde el silencio:
Revistas culturales en la ditadura chilena

TERÇA 20
SESSÃO 1 [ROBERTO BOLAÑO | COORDENAÇÃO: KELVIN FALCÃO KLEIN]

Gustavo Almeida Raposo (UnB) e Laila Melchior Pimentel Francisco (UFRJ) Roberto Bolaño,
2666: comunidades, resistência, amizade
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Literatura, Cultura E Identidade Na Da Amazônia: Experiências 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,
(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

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 circumroraima: uma faceta da estética literária ameríndia
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Sonyellen Fonseca Ferreira (UFRR) e Devair Antonio Fiorotti (UERR, PPGL-UFRR) Wayamurî
Pantonî: entre cascos, artimanhas e histórias do jabuti

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

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

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
Liozina Kauana de Carvalho Penalva (UFF) A representação de alteridades e diferença na
amazônia hatouniana

Wagner da Conceição Trindade (UFF/CPII) A sobrevivência do gênero picaresco na literatura
brasileira - um estudo de Galvez, imperador do 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
Rubia Alves (UNESP-FCLAr) O espaço em relato de um certo oriente

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

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
Luiz Barros Montez (UFRJ) Frei Apolônio - Um romance do brasil? Representações do índio no
romance de um naturalista bávaro na amazônia
Monik Aguilla Souza Peixoto (UFPA) Carta de um imigrante: Belém e a missão da fé apostólica
Frida Strandberg – 05 de julho de 1917.

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
Isabel Maria Fonseca (UFRR) Considerações sobre as textualidades indígenas: Watunna mitologia makiritare

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

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
Ionete Morais Lopes (UNIFESSPA/ GPELLC-PAM) Literatura e identidade cultural da/na
amazônia brasileira: uma leitura do romance safra, de Abguar Bastos

Maria do Perpétuo Socorro Galvão Simões (UFPA) Imaginário e memória em narrativas da
Amazônia paraense

Aiana Cristina Pantoja de Oliveira (UFPA) Identidade, memória e patrimônio cultural em Pará,
Capital: Belém, de Haroldo Maranhão
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
Abilio Pacheco de Souza e Márcio Seligmann-Silva (Unicamp) Leituras da ditadura militar
brasileira na literatura pós-64 da Amazônia paraense: ou vice-versa

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
Regina Barbosa da Costa (UFPA) Imagens de personagens-leitores na Amazônia dalcidiana

Alinnie Oliveira Andrade Santos (UFPA) As faces da mulher amazônica: as narradoras viajantes
em romances de 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

Melissa Alencar (UFPA) O estranho (1952) de Max Martins: a poética da dissonância na Amazônia
Valquíria Luna Arce Lima (PUC-Rio) Identidades amazônicas: natureza e cosmogonias nãoocidentais
Simone G. Norberto (Unir) Mitos ribeirinhos nas narrativas orais de Nazaré/Rondônia
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Gunter Karl Pressler (UFPA) O “make-believe” e a coerência narrativa na literatura sobre e da
amazônia
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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
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

conceito de mise en abyme, desde os romances e apontamentos ensaísticos de André Gide, prestase 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, esperase 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

Esther Marinho Santana (UNICAMP) Vir para ferir: a metateatralidade na obra de Edward Albee
Mônica de Jesus Lopes (UFBA) Clarice Lispector e Konstantin Stanislavski: a vida na arte

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Fernando de Mendonça (UFS) O Diário em Abismo: uma análise da composição romanesca de Gide
Ricardo Alexandre Rodrigues (UFRJ) Rumores da Metaficção: o poético, a crítica, a teoria
Sara Síntique Cândido da Silva (UFC) O Lugar da Paixão: literatura e cinema de Duras

Marcelo Reis de Mello e Khalil Andreozzi (UFF) A Ilegibilidade da Escrita e a Escrita do Ilegível

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Palmireno Couto Moreira Neto (UFRJ) O Efeito Cinema: técnicas de montagem na obra de Borges
Marcos Alexandre de Morais Cunha (UFAL) Ed Wood de Tim Burton: a poética trash

Helena Schoenau de Azevedo (PUC-Rio) Dentro da Casa: a literatura dentro do filme

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
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TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 4

Ermelinda Maria Araújo Ferreira (UFPE) Espelhamento Abissal: o sujeito encarcerado no
holodeck da ficção osmaniana

Joanita Baú de Oliveira (UFPE) A Narrativa Especular em Hipertexto: o caso de Frequently asked
Questions about “Hypertext”, de Richard Holeton

José Eduardo Gonçalves dos Santos (UFPE) Poesia em Abismo na Literatura Eletrônica de André
Vallias

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
Josebede Angélica Guilherme da Silva (UFPE) Do Diário à Pintura: Frida Kahlo em abismos

Bianca Campello Rodrigues Costa (UFPE) O Auto-Retrato Anamórfico de Bento Santiago: uma
leitura intersemiótica de Dom Casmurro

Ester Suassuna Simões e Ermelinda Maria Araújo Ferreira (UFPE) Leitura Intersemiótica de O
Mundo do Sertão, de Ariano Suassuna

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
Ana Luiza Maia Gama Fernandes e Álvaro João Magalhães de Queiroz (UFJF) Quarenta Clics em
Curitiba – intermidialidade no fotolivro de literatura de Leminski & Pires

Danielle Cristina Mendes Pereira (UFRJ) e Maria Betânia Almeida Pereira (UERJ) Sobre Vestígios
e Coleções: leitura intersemióticas na obra de Ricardo Lísias
Virgínia Gil Araujo (UNIFESP) Ampliar a Realidade? Diálogos entre literatura, cinema e poesia
visual de Antonio Manuel, em processo

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
Leonardo Augusto Bora (UFRJ) Quando o Carnaval Carioca Devorou “O Rei da Vela”
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Naturalismo E Naturalismos: Literatura E Outras Manifestações
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
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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
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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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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.

Milton Aníbal Murcia Robles (UFRR) A construção identitária do hondurenho pobre no romance
Prisión verde, de Ramón Amaya Amador
Simone Rossinetti Rufinoni (USP) À sombra da casa-grande: patriarcado, ressentimento e
loucura em Fogo Morto

Haroldo Ceravolo Sereza (USP) A escola naturalista-realista: O Ateneu, O coruja e Doidinho

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
Breno Cesar de Oliveira Góes (PUC-Rio) Os Maias como uma Meta-Tragédia Moderna

Tainá da Silva Moura Carvalho (UFRJ) O Teatro No Romance Naturalista: Representações
Picturais Do Teatro No Romance Nana (1880) de Émile Zola

Rubens Vinícius Marinho Pedrosa (UFRJ) Naturalismo e pintura em Les deux consciences, de
Camille Lemonnier

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

Patricia Alves Carvalho Corrêa (Colégio Pedro II) Por entre mitos e verdades: a teoria estética de
Émile Zola
M. Inês C. Arigoni (UFRGS) L’affaire Dreyfus e a utopia naturalista

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)

PROGRAMAÇÃO:
TERÇA 20
MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 1

Zadig Mariano Figueira Gama (UFRJ) Visibilidade e visualidade de Sœur Philomène (1861) no
campo literário francês e brasileiro

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
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Renata Ferreira Vieira (UERJ) Os naturalismos de Figueiredo Pimentel em O aborto e Um canalha
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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

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.

chave voluntarista, como se as obras se liberassem totalmente do chão histórico. No primeiro

PROGRAMAÇÃO:

Assim, de um lado, temos em mente as representações da dinâmica da transformação espacial

TERÇA 20

nível, das obras, abriremos discussões sobre a noção de espaço no texto literário contemporâneo.
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

[20 minutos para cada apresentação]

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 1 [LITERATURA E AS NOVAS TECNOLOGIAS] COORDENAÇÃO: RAQUEL ILLESCAS BUENO

que esses textos recobrem; iii) como se constroem formas de organização espacial abertas ao

Marina Leite Gonçalves (UFJF) Papo de Carol Papo de Capitu: transficcionalização das
personagens machadianas nas redes sociais do século XXI

superação das experiências extremas dos espaços totalitários. De outro lado, concomitante a esse

Stephanie Martins Pinto da Costa (UFJF) Transmediação em livros de realidade aumentada

dinamismo do movimento e da complexidade das interações; iv) como essas formas figuram a

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

Luciana Dadico (USP) Experiências de leitura digitalmente mediadas: o livro em tela

Luis Eduardo Veloso Garcia (Unesp/Araraquara) A crônica contemporânea e sua diluição do espaço
Thales Estefani Pereira e Álvaro João Magalhães de Queiroz (UFJF) O livro infantil ilustrado
torna-se digital: book-apps como artefatos cognitivos
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TARDE [14:30|16:50]

Gabriela Semensato Ferreira (UFRGS) A poeta e o poema-pássaro – trajetórias de trânsito e ocupação
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

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
Talita Mochiute Cruz (USP) Para a margem de lá: os limites do espaço literário no Coetzee
australiano

Raquel Illescas Bueno (UFPR) A ficcionalidade em dois tempos: análise de representações do
espaço em contos de Dalton Trevisan e 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
Cléber Dungue (USP) O espaço em ruínas: escavação e (re)construção em Crônica da casa
assassinada, de Lúcio Cardoso

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
Ana Maria Cavalcante de Lima (USP) O narrador-espectador de José Saramago e as suas relações
espaciais com a narrativa

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

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
Jefferson Agostini Mello (USP) A literatura periférica e o polo restrito do campo literário:
embates e articulações

Carlos Alberto Cortez Minchillo (Dartmouth College) Slam: cartografia social e território poético
Ana Beatriz Rangel Pessanha da Silva (UFRJ) Literatura e oralidade: os saraus contemporâneos
no Rio de Janeiro como fenômeno de arte e comunicação  

Dalva Martins de Almeida (UnB) Ressignificações no campo da literatura infantil contemporânea:
diversidade temática e autoria afroidentificada
Lucília Paula de Azevedo Ferreira e Maria Perla Araújo Morais (UFT) Modos de falar e de
lembrar: as narrativas de Contos Negreiros

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]

André Ricardo Duarte Santana (UFBA) Flanâncias em Gonçalo Tavares

Maria Salete Borba (Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro) “De superfícies as
nuvens sem céu”: um estudo de Josely Vianna Baptista
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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
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SESSÃO 4 [ESPAÇO LITERÁRIO, CORPO, ESCRITA] COORDENAÇÃO: RITA LENIRA BITTENCOURT

Rita Lenira de Freitas Bittencourt (UFRGS) O espaço negociado: Mascate, de Wilson Bueno
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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 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

Thomaz Antonio Santos Abreu (UnB) À luz e à sombra dos pássaros de Lins

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
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

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
Marina dos Santos Ferreira (UFSC) Avalovara e a multiplicidade do presente

Maria Aracy Bonfim (UFM) Jogo de espelhos: Avalovara e Alices, reflexos intertextuais

Martha Costa Guterres Paz (UFRGS) Os elementos sonoros-textuais em Avalovara: peças de um
quebra-cabeça
Margot Ines Villas Boas Caruccio (Unisinos) A quadratura de Heidegger na obra Avalovara

Leny da Silva Gomes (UNIRITTER) Da história da escrita ao projeto hipermídia em Avalovara

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

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 latinoamericana
Thayla Crisrhana Martins Pereira (UNB) O conto, o narrador, o ouvinte e o abrigo: o epideixis em
A Rainha dos Cárceres da Grécia
Pedro Henrique Couto Torres (UnB) “Buscava reencontrar alguma arte perdida”: uma
arqueologia de A Rainha dos Cárceres da Grécia
Poliana Queiroz Borges (UFG/ UnB) e Kelio Junior Santana Borges (UFG)
Tecido de simulações: o neofantástico em A rainha dos cárceres da Grécia

Sebastiana Lima Ribeiro (UnB) Em busca da síntese em A Rainha dos Cárceres da Grécia, de
Osman Lins: escalonamentos de um texto híbrido

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4 [NARRATIVA OSMANIANA: REUNIÃO DOS DISPERSOS]

Vanessa Pereira Cajá Alves (UnB) Tríptico, texto: a clave do enigma em Conto Barroco ou Unidade
Tripartita

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
Adriano Siqueira Ramalho Portela (UFPE) Casos Especias de Osman Lins: o épico vai para TV!
Ricardo Andrade (UnB) A Escrita em Osman Lins

Cristiano Moreira (UFSC) O triunfo das imagens mineiras em Nove, novena
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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
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

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
Flávia Letícia Biff Cera (SPECIES - NAE) Corpo do texto, corpo no texto.

Luciana di Leone (UFRJ) A economia do leite: o corpo e as trocas da poesia latino-americana
Clarissa Loyola Comin (UFPR) Confluências: experiência, corpo e linguagem em galáxias e
fragmentos de um discurso amoroso
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

Nathalia Greco de Freitas Cardoso (UFMG) “na asa do vento corre o melancólico corpo”, escrita e
performance em Diários, de Al Berto
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Ana Paula Veiga Kiffer (PUC-Rio) A agitação de uma folha de papel

Érika Rodrigues Corrêa (UERJ) Dar com a língua nos dentes: o conto sertão.

Lia Duarte Mota (PUC-Rio) Escrita em movimento

Albert e Davi Kopenawa e “O Recado do morro”, de Guimarães Rosa.

Roberto Zular (USP) No fluxo dos recados: ler a fala escrita em A queda do céu, de Bruce

Adriana Sucena Maciel (PUC-Rio) Variações – poéticas em movimento
Debate

Guilherme Gontijo Flores (UFPR) Perder o espírito - a tradução como poética nas performances
dos Kisêdjê
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
Fábio Roberto Lucas (USP) Nu como um grego, ouço um músico negro – o kairos político da
desagregação poético-corporal de Paulo Leminski
João Camillo Penna (UFRJ) Pragmática e poética do programa

Mariana Patrício Fernandes (UFRJ) Onde esta a paixão? Onde está a política? Manifestações (in)
tensas) da relação entre corpo e política na contemporaneidade
Debate

QUINTA 22
MANHÃ [09:00|11:00]

Poesia Contemporânea: Crítica E Transdisciplinaridade
Coordenadores:

Leonardo Davino De Oliveira (UERJ)
Miguel Jost Ramos (PUC-Rio)

Carlos Augusto Bonifácio Leite (UFRGS).

SESSÃO 4 [DIANTE DO TEMPO]

RESUMO: A poesia teria empobrecido depois do fim das vanguardas? Qual é a adjetivação mais precisa

Lucius Provase (USP) A performance como produção de lastro

fronteiras entre gêneros, estéticas e éticas composicionais. Ou pela ideia de “pós-utopia”, lançada

Mariana Lage Miranda (Universidade Federal do Pará) A temporalidade suspensa e a
contingência do estético como performance
Juliana Pereira (UFSC) Susana Thénon e Angélica Freitas: poesia, corpo e excesso
Fernanda Ribeiro Marra (UnB) A escritura curadora de Verônica Stigger
Debate

QUINTA 22
TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 5 [O RUÍDO DOS TEXTOS NOS RUÍDOS DOS CORPOS]
Cecilia Cavalieri (PPGAV/UFRJ) jardim do corpo

Alexandre Nodari (UFPR) “Quasi-corpus”: indeixificação e texterioridade literárias

Marcelo Reis de Mello e Khalil Andreozzi (UFF) Poesia: O ilegível da escrita e a escrita do ilegível
Marilia Librandi Rocha (Stanford university) e Sergio Bairon Blanco Santanna (USP) Usina de
ruídos: Machado de Assis e o eco fonográfico.
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

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
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
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Formalismo Russo, pelas modalidades da poesia segundo Ezra Pound (melopeia, fanopeia, logopeia)

ECO, Umberto. Obra Aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo:

desenvolveram uma poesia em que as linguagens artísticas confluem em fusão e que, sem dúvida,

PLAZA, Julio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003.

e pela montagem eisensteiniana, os poetas Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari
encontrará ressonância nas chamadas performances poéticas pós-1968: quando a política ganha
destaque nas Artes, em especial na canção popular. É também nesse período, entre 1960 e 1970,

que, se por um lado, vivenciamos grande emergência das teorias imanentistas, quando a crítica se
concentra no texto em si, por outro lado, percebe-se também a demanda pelo debate coletivo da

memória, o que levará à produção de uma poesia empenhada na liberação do corpo. Está em voga a

luta pelas liberdades individuais. A poesia demanda mais do que escrita e papel. Para Paul Zumthor
(2007), se “a noção de ‘literatura’ é historicamente demarcada, de pertinência limitada no espaço e

no tempo”, a poesia é a arte “de uma linguagem humana, independente dos modos de concretização e

fundamentada nas estruturas antropológicas mais profundas” (p. 12). Desse modo, o objetivo principal
desse simpósio é promover a reflexão sobre o universo estético e cultural da poesia contemporânea,

associando linguagens e instrumentos teóricos das diversas áreas disciplinares - articulando elementos
que transpassam entre, além e através das disciplinas e dos suportes: música, canção, artes plásticas,
performance, fotografia, vídeo, internet -, a fim de iluminar a atualidade da crítica de poesia. Crítica
que reflete e refrata a crise de identidade e de representação porque perpassa a poesia (CAMPOS,

1979; SISCAR, 2010); crítica que não é, a priori, mais que a obra, mas, pelo contrário, incorpora a obra.
Vejam-se, por exemplo, a grande quantidade de criações críticas, obras engajadas e críticas criativas
que tem caracterizado boa parte da produção atual. Topos que problematiza a própria divisão entre

arte e não-arte. Bem como a crítica especializada da crítica que segue as leis de mercado. O que levanos 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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PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Contemporâneo; Crítica; Transdisciplinaridade.

PROGRAMAÇÃO:
TERÇA 20
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
Bruno Nothlich Pimentel (PUC-Rio) Mario Sá Carneiro, personagem de SCI-FI?

Victor Hugo Lopes Correa Bello (UFSC) O inacabamento do lugar: operações críticas do poema
em Nuno Ramos e André Vallias

Rosana Nunes Alencar (UNIR) (Des)limites na poesia contemporânea de Sebastião Uchoa Leite: o
caso A regra secreta

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

Maíra Fernandes Ribas de Melo e Silva (PUC-Rio) “Quando não estou por perto”: poema-paisagem

Esmeralda Barbosa Cravançola (UFBA) A poética de Torquato Neto: uma viagem perdida na noite
escura dos anos 1960
Wilberth Clayton Ferreira Salgueiro (UFES) Poesia e História: leitura de “Fotografia”, de Fábio
Weintraub (2007), e “Presente’”, de Antonio Cícero (2012)

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 3

Maria Ângela de Araújo Resende (UFSJ) Eu também moro nas ruas: corpo e espaço na poesia
brasileira contemporânea

Andressa da Costa Farias (UFSC) Textualidades e experimentações da poesia contemporânea em
Augusto de Campos
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Marina Lima Mendes (PUC-Rio) A contribuição do Concretismo para os coletivos artísticos

Miguel Jost Ramos (PUC-Rio) Coletivos de Arte: uma experiência de Políticas do Comum no Rio
de Janeiro

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 4

Andreia da Silva Santos (Faculdade de Integração do Sertão) Poéticas do vídeo: uma análise
intersemiótica da obra “Nome”, de Arnaldo Antunes
Omar Salomão (PUC-Rio) Construir ruínas

Mila Bartilotti Alencar Barbosa (PUC Rio) Ressonâncias das vanguardas nas poéticas sonoras
contemporâneas
Aïcha Agoumi de Figueiredo Barat (PUC-Rio) A presença da poesia visual em capas de disco
brasileiras

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 5

Carlos Augusto Bonifácio Leite (UFRGS) Torquato ou Caetano: quem é o parceiro de Gil?

Frederico Oliveira Coelho (PUC-Rio) Voz e Imagem na canção brasileira: uma poética da ausência
Leonardo Davino de Oliveira (UERJ) Jeito de corpo: desbunde como resistência político-poética
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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
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
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reorganização geral do campo do sensível, à qual a poesia brasileira e latino-americana tem procurado

Juliana Gonçalves Bratfisch (UNICAMP) Será que a poesia brasileira contemporânea realmente
prepara o terreno para abandonar o corpo da poesia, apesar de seus afetos?

responder criticamente, bem como oferecer alternativas para o pensamento e para a própria vida,

Masé Lemos (UNIRIO) Composto de objetos litigiosos

constituindo-se, muitas vezes, como possibilidade distinta para o convívio comunitário, a ação política

Miguel de Ávila Duarte (UFMG) O pixo e a invenção da escrita: notas sobre poéticas
contemporâneas de muro, página e tela em Belo Horizonte

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:

Glauber Mizumoto Pimentel (UERJ) A palavra dentro e fora de si na poética de Arnaldo Antunes:
uma leitura de n. d. a.

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

TERÇA 20
MANHÃ [09:00|11:00]

Tiago Guilherme Pinheiro (UNICAMP) Música ambiente: a transmissão como o desapercebido
em Walter Gam

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

Cristina Henrique da Costa (UNICAMP) A imaginação poética no mundo de hoje

Susana Busato (UNESP - Rio Preto) A linguagem-corpo da voz na poesia brasileira contemporânea

Renan Nuernberger (USP) O signo espesso (na poesia de Tarso de Melo)

Rafael Zacca (PUC-Rio) 4 poemas contemporâneos atravessam a rua sem cuidado ou distração
como atitude heroica na grande cidade
Luciano Ramos Mendes (UFSC) De um outro mundo: poéticas imigrantes na América Latina

Nicola Gavioli (FIU) Eclipse e despedida: representações da doença de Alzheimer na cultura
brasileira contemporânea

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
Roberto Said (UFMG) A mesa de Waly: para ler o que não está escrito
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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)

Luiz Guilherme Barbosa (UFRJ) A superfície do segredo: a democracia e a metáfora num poema
de Leonardo Fróes

RESUMO: O tema da viagem fascinou o homem e sua literatura de todas as épocas, em busca

Érica Alves Rossi (UFMS -Três Lagoas) A construção metafórica em Micheliny Verunschk: uma
leitura de suas imagens

que são guiados por diferentes motivações, mas o espírito de busca aventureiro simboliza um

Rafael Lovisi (UFMG) Do virtual ao atual: a fábrica do poema

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 3 [POESIA, NÃO-POESIA E ALÉM] COORDENAÇÃO: TIAGO GUILHERME PINHEIRO

Gustavo Silveira Ribeiro (UFMG) Os (des)limites da poesia: expansão e passagem no Brasil
contemporâneo

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,

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
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Alemar Rena (UFSB) Experiência comum e performance oral como cura e resistência

XV encontro abralic

o homem a viver a realidade de trocas inter-nacional, intra-nacional e inter-pessoal, de forma

produtivo instrumento crítico capaz de conduzir a uma reflexão mais profunda acerca da questão

anímicos ou imaginários– impelem o sujeito a viver entre-culturas e entre-territórios, de modo

diversos itinerários são refeitos à luz de novas forças de negociação e resistência, o que vem

a flexibilizar os conceitos de fronteiras e travessias. Os deslocamentos –sejam geográficos,

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
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

das relações culturais entre esses países e aqueles formadores do continente africano, em que
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

interpessoais. A hospitalidade contrapõe-se aos gestos e atos de hostilidades apresentados nas

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

e de povos taxados como inferiores. Assim, significa no contexto cultural abertura e flexibilidade,

Patrícia Pedrosa Botelho (IF Sudeste MG) Poesia, viagem e experiência afetiva em Murilo Mendes

relações interculturais, facilmente percebidos no rechaço à cultura do estrangeiro, do autóctone
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

Ozana Aparecida do Sacramento (IF Sudeste MG) “No Fim das Terras”: viagens de começo e fim

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 2

Cíntia Acosta Kütter (UFRJ) Experiências de/em viagem: espaços de hospitalidade colonial

Renata Cristina Sant’Ana (UFJF) A errância como substrato lírico da resistência no pós-colonialismo:
uma leitura de Terra Sonâmbula, de Mia Couto
Renata Cristine Gomes de Souza (UFF) O Sul da minha vida: deslocamentos, identidade e utopia
em O planalto e a estepe, de Pepetela

Jose Luis Giovanoni Fornos (FURG) Viagem, diáspora, transnacionalidade e hibridação em quatro
narrativas de língua portuguesa.

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]
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
Derneval Andrade Ferreira (IFBAIANO) Quando a in dependência veio! Apanhados pela teia!
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
Marco Antônio Fuly (UFRJ) De Portugal à África: aproximação e distanciamento no (des)
interesse da narrativa queiroseana
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SEXTA 23
MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 4

Ariane de Andrade da Silva (UERJ) Vozes inquietas: (des)construções identitárias, no romance O
memoráveis, de Lídia Jorge
Roberto Bezerra de Menezes (UFMG) Percorrer o caminho mais lento: Uma viagem à Índia, de
Gonçalo M. Tavares

Fabíola Guimarães Pedras Mourthé (CEFET-MG) Raul Bopp: viajante infatigável pelas terras do
sem-fim
Gislene Teixeira Coelho (Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais) Portugal, a jangada e a
ilha: prenúncio de movimentação e diálogos interculturais

52

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]

Nabil Araújo de Souza (UERJ) Leitura literária em perspectiva infragenérica: de volta à questão
da 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

Elzimar Rodrigues Pantoja (UFPA) A fábula na visão sóciointeracionista de Lev Vygotsky

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

Aline Alves Arruda (IFSULDEMINAS) Literatura afro-brasileira no Ensino Médio: uma proposta
didática
Joana d’Arc Batista Herkenhoff (UFES) Estreia literária na Olimpíada de Língua Portuguesa

QUARTA 21

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 2 [LINGUAGENS LITERÁRIAS (CRIAÇÃO E TRADUÇÃO)]

Patrícia Alexandra Gonçalves(UERJ) Patchwork à italiana: uma literatura feita de retalhos

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
Nayara Piovesan Ribeiro (UFMT) Poemas em língua brasileira de sinais: uma reflexão teórica
acerca do processo de construção e criação
Arlene Batista da Silva Julia Paula Nascimento de Souza (UFES) A literatura do corpo nas
narrativas de Rimar Romano

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.
Patricia Cezar da Cruz e Gunter Pressler (UFPA) Frey Apollonio, um romance do Brasil e sua
tradução brasileira em 1992

Mariana Lessa de Oliveira (UFRGS) “Algo está sendo corrompido”: notas de Translations de Brian
Friel para o português

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
Leonardo Vila-forte (PUC-Rio) Apropriações: a escrita não-criativa

Rafael Guimarães Tavares da Silva(UFMG) Da paráfrase ao Ctrl C + Ctrl V: Sobre as formas de
citar(da Antiguidade até agora)
Natalie Souza de Araujo Lima (PUC-Rio) Sobre ver o invisível

Vivian Marina Redi Pontin Labjor (Unicamp) Uma escrita com mundos possíveis
Djulia Justen Universidade (UFSC) O corpo toca a palavra, a palavra toca o corpo
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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 pósestruturalista 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
fronteiras sociais do patriarcado (STEVENS, 2010). Em complementaridade a esse viés políticosociológico, 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
Claudia Regina da Silva Rodrigues (UFRJ) Discurso feminino: sujeito, história e imaginário
Hellyana Rocha e Silva e Olivia Aparecida Silva (UFTO) Representação feminina e
intertextualidades em Livia Garcia-Roza e Elvira Vigna
Lucia Helena (UFF) O amor em tempos sombrios

Rosana Arruda de Souza (UFMT) Bovarismo em As netas da Ema, de Eugenia Zerbini

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

Cristian Souza de Sales (UFBA) Conceição Evaristo e Mayra Santos Febres: dos gestos das
escrevivências ao posicionamento intelectual

Dayse Sacramento (IFET) Meninas lendo mulheres: a literatura afro-brasileira de mulheres
negras para adolescentes na Fundac - Bahia

Naduska Mário Palmeira (UFRJ) Ana Martins Marques e Conceição Lima: chão de palavras em
um mar de tecidos
Virgínia Carvalho de Assis Costa (PUC-Minas) A loucura como espaço de fala
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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

Eliane Terezinha do Amaral Campello (UCPel) Maternidade e violência em contos de Conceição
Evaristo
Elisângela de Lana Costa (PUC-Minas) Tentativa de inserção da mulher negra na sociedade, em
Conceição Evaristo e Paulina Chiziane

Leonice Rodrigues Pereira (UNEMAT) Teodora, de Tereza Albues, e Sarnau, de Paulina Chiziane:
duas personagens femininas e negras

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

QUINTA 22

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 4

Anélia Montechiari Pietrani (UFRJ) Ana e Sylvia – um escrever entre elas

Eduarda Rocha Góis da Silva (UFAL) e Susana Souto Silva (UFAL) Angélica Freitas, leitora de
Susana Thénon

Jucilene Braga Alves Mauricio Nogueira (CEFET-RJ/ UFRJ) (Des) limites: a sexualidade e o erótico
na poesia de Angélica Freitas
Rafael da Silva Mendes (UFRJ) Angélica Freitas: o útero como punho, a ironia como luva

Ricardo Vieira de Lima (UFRJ) Releitura da tradição e da subjetividade lírica feminina na poesia
de Ana Martins Marques

54

Representações Da (Pós-)Memória Na Literatura
Contemporânea
Coordenadores:

Laura Barbosa Campos (Uerj)
Silvina Carrizo (Ufjf)

Pedro Armando Magalhães (Uerj)
(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
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Guia de Programação

XV encontro abralic

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

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.

Lia Haubert F. Coelho (PUC-PR) Representações do lembrar e do esquecer no romance Antes de
nascer o mundo, de Mia Couto

Akemi Magalhães Moura Aoki (PUC-Rio) “L’ainé des orphelins” na Operação Ruanda: escrever por
dever de qual memória?
Renato Venâncio (UERJ) A ‘Trilogia dos gêmeos’ de Agota Kristof e a(s) escrita(s) da abjeção.

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

Maria Teresa Gomes de Almeida (IPTAN) Facebook – uma nova ferramenta de arquivamento da
memória

QUARTA 21

SESSÃO 2 [COORDENADORA: DEISE QUINTILIANO]

Deise Quintiliano (UERJ) Mutações da arte do retrato na gênese do moderno projeto (auto)
biográfico

Luciana Persice (UERJ) A autoficção de Serge Doubrovsky: registro das memórias de si. Obra em
si bemol
Cristina Ribeiro Villaça (UFJF/Aliança Francesa) Ekphrasis literária em Baú de Ossos.

Laura Barbosa Campos (UERJ) Polifonia e memória em Serge Doubrovsky e Jacques Fux

Vanessa Massoni (UFF) Memórias (pós)coloniais em cena: Simone Schwarz Bart e o desafio
memorialístico antilhano na peça Ton beau capitaine

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
Lua Gill da Cruz (UNICAMP) A morte que não cessa: o luto e a literatura pós ditatorial

Haidê Silva (USP) Ficção, História e memória da ditadura no Brasil: Memórias do Cárcere e O que
é isso, Companheiro?
Elizabeth da S. Mendonça (UNESP) Memória e massacre da guerrilha do Araguaia: Uma leitura
de Trevas do paraíso, de Luiz Fernando Emediato

Carlos Augusto Carneiro Costa (UFMG) Memória e Guerrilha da Araguaia: considerações sobre o
romance Palavras Cruzadas, de Guiomar de Grammont
Daniel Moreira (UFJF) Do diário íntimo à obra literária: os diários de Lúcio Cardoso, Walmir
Ayala e Harry Laus como laboratório de escrita

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 4 [COORDENADORA: SILVINA CARRIZO]

Silvina Carrizo (UFJF) Linguagem e memória em Paloma Vidal

Alice Cardoso (UFJF) Testemunho e pós memória em Noemi Jaffe e Michel Laub

Gabriel Munsberg (UFRGS) Transmissão e ausência da memória comunicativa em Passo de
Caranguejo, de Günter Grass, e Diário da queda, de Michel Laub
Víctor Manuel Ramos (UFRJ) Testemunho e ficção em três romances de Carlos Liscano

Henrique Campos Monnerat (UFRJ) Lendo Amuleto de Roberto Bolaño em tempos de escalada do
fascismo
Heloisa Helena R. de Miranda e Célia M. Domingues da Rocha Reis (UFMT) Eduardo Galeano: do
escritor engajado ao poeta subterrâneo

TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 5 [COORDENADORA: CLÁUDIA ALMEIDA]

Cláudia Almeida (UERJ) Memórias de guerras e ambições humanistas

Juliana Millen (UFJF) Uma forma oblíqua de falar de si: Carlos Heitor Cony e seus eus.

Flávia Arruda Rodrigues (ESPM/UNESA) A pós memória dos retornados portugueses: uma
aproximação entre a Literatura e a Comunicação Social
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Isadora de Araújo Pontes (UFJF) L’Événement, de Annie Ernaux: escrever o indizível.

Guido Vieira Arrosa (UFRJ) Pierre Seel e Reinaldo Arenas: perspectivas teóricas de aproximação
entre literaturas de testemunho homossexual.
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.
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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,

Tempos De Leitura Literária E Ritmos Da Escola

de instaurar uma nova ética dentro da escola, que requer mudanças profundas no interior da cultura

Coordenadoras:

vez que elas poderão permitir que na escola se faça o caminho entre a cultura dos jovens, a cultura do

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
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

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

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.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BOSI, A. “Plural, mas não caótico”. In: BOSI, A. (Org.). Cultura brasileira. Temas e situações. São Paulo:
Ática, 1987, p. 7-15.
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PAES, J. P. A aventura literária. Ensaios sobre ficção e ficções. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
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October, 2001.

ROUXEL, A. Autobiografia de leitor e identidade literária. In: ROUXEL, A.; LANGLADE, G.; REZENDE, N.
L. (Org.). Leitura subjetiva e ensino de literatura. São Paulo: Alameda, 2013.

PALAVRAS-CHAVE: TEMPO E LEITURA; LEITURA LITERÁRIA; SUJEITO LEITOR.
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PROGRAMAÇÃO:
[20 minutos para cada apresentação]

TERÇA 20

Guia de Programação

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

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 1

Alba Vanúsia Nascimento Muricy (UNEB) Nos (des)caminhos do letramento literário: a tessitura
de um projeto institucional de leitura no ensino fundamental ii

Ricardo Horacio Piera Chacón (UFBA) Sobre garupas e rédeas: pensamentos ‘avulsos’ a propósito
da leitura literária em espaços escolares urbanos hoje

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?

Simone Silveira de Alcântara (Colégio Militar de Brasília) Leitura literária: a poesia nossa de cada
dia

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

Raquel Cristina de Souza e Souza (CPII) Literatura de entretenimento: consumo, identidade e
formação do leitor

Alex Sandro Martoni (UFF) Construindo atmosferas em sala de aula: leitura, ritmo e performance
Elis Gorett Lemos da Fonseca (URI) Literatura e surdez: por um literário visual

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

Renata Beloni de Arruda (UEL) Letramento literário em ambientes virtuais: realizações possíveis
Epaminondas de Matos Magalhães (IFMT) Ou casamento, ou divórcio: a leitura literária e o
facebook, relacionamento possível?

Carla Cristiane Martins Vianna (IFSUL-Novo Hamburgo) Pelo fim do descompasso: o ensino de
literatura no século xxi
João Pedro Fagerlande (UFRJ) Experiências com poesia para público escolar

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

Giulia Alexandre Silva de Almeida (UFF) Estudantes de licenciatura em letras: uma reflexão sobre
a formação leitora dos futuros professores de língua e literatura
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

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

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
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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
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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

Pedro Sette Câmara E Silva (UERJ) A noção girardiana de méconnaissance, e seu papel em Facundo
e O Guarani
Igor Alexandre Barcelos Graciano Borges (UEMS) O sublime na monstruosidade

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 2

Natália Da Silva Gama (UFRJ) Sêneca e Girard

Elvis Freire Da Silva (UFC) Gênero e metalinguagem em Tesmoforiantes de Aristófanes e Como
gostais de Shakespeare
Vinicius Schröder Senna (UERJ) Reputação e ressentimento no ambiente literário

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
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

Helton Marques (UNESP-Assis) Memória, Teoria Mimética e Violência em Angústia, de Graciliano
Ramos

SEXTA 23

MANHÃ [09:00|11:00]
Julius François Cunha Dos Santos (UEA) O desejo triangular em “a mulher sem pecado”

Júlia Reyes (UERJ) Reencontrando o pai: uma análise do conto “O Transeunte” de Carson
McCullers sob uma perspectiva girardiana
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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,
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
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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.
Berta Waldman (USP) Diante da linha de sombra: o blog de Yoram Kaniuk.

Juliana Portenoy Schlesinger (USP) Revisitando a Geração da Terra: o kibutznik em “Entre
amigos” ganha nome e sobrenome

Lyslei Nascimento (UFMG) O rol das coisas ou das listas e enumerações na literatura da Shoah
Debate

TARDE [14:30|16:30]

Helena Lewin (UERJ) A contextualidade da literatura judaica: as vozes do exílio e da 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.

María del Pilar Roca Escalante (UFPA) Os fundadores da revista Contorno (1953-1959) ou
quando o judaico é uma intertextualidade vital.

Sofia Débora Levy (UNIRIO) As marcas do trauma no discurso de sobreviventes do 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
Saul Kirschbaum (USP) Os judeus e as palavras: um dueto

Claudia Maia (CEFET/MG) De átomos e memórias: o sistema periódico, de Primo Levi
Luis Krausz (USP) Alexandria e os paradoxos da contemporaneidade
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

Manu Marcus Hubner (USP) Uma análise do número 120 na Bíblia Hebraica como medida de tempo
Karla Louise de Almeida Petel (USP) Formas de resistência: a dialética da fuga e da palavra na
obra A mulher foge, de David Grossman
Leia da Silva Gomes Torres (UNEMAT) Antes de nascer o mundo: Jerusalém e a gênese de
Silvestre Vitalício
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

Márcio Cesar Pereira dos Santos (UFMG Moacyr Scliar e o romance bíblico contemporâneo

Leandro Henrique Aparecido Valentin (UNESP/IBILCE) A contistíca inicial de Samuel Rawet: uma
leitura analítico-interpretativa dos contos “A nova sinagoga” e “A prece”
Renata Cristine Gomes de Souza (UFF) A vítima da vítima: processos de subalternização no
romance O diário da queda
Debate

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
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Paullina Lígia Silva Carvalho (UEPB) Poesia e proscrição em Alejandra Pizarnik

Em outras palavras, buscamos estimular uma indagação sobre esses interstícios onde a literatura

Alcebíades Diniz Miguel (UNICAMP) Da intensidade do fogo (Persistências utópico-judaicas no
surrealismo romeno)

ao risco do desconhecido, do impensado, do encontro não carente de antagonismo. Nessa linha de

Isadora Goldberg Sinay (USP) Identidade e conflito em Operação Shylock, de Philip Roth
Debate
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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.

contemporânea parece ter encontrado um âmbito de exploração dinâmico e ilimitado que se abre

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 latinoamericana 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.

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
Denise Almeida Silva (URI) Quilombismo/Maroonage: revisões da escravidão e o ideal libertário
na literatura negra contemporânea das Américas
Giliard Ávila Barbosa (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto Federal Sul-riograndense) Por uma poética feminina do deslocamento: aspectos das escritas interamericanas
de Juana Rosa Pita e Marie-Célie Agnant

Maria Bernadette Thereza Velloso Porto (UFF) Representações do realismo mágico em autores
da diáspora haitiana no Québec: deslocamentos e reinvenções

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Isabel Cristina Jasinski (UFPR) Américas transitivas e as redes do literário

Livia Santos De Souza (UFRJ) Diáspora e linguagem na obra de Junot Diaz: uma poética da
extraterritorialidade
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Vanessa Massoni Da Rocha (UFF) Diálogos sobre diáspora haitiana e movimentos migratórios em
obras de Simone Schwarz-Bart e Emile Ollivier
Rafael Gutierrez Giraldo (UFRJ) Literaturas excêntricas, o escritor fora de lugar

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

Fabrizio Rusconi (UFRJ) Deslocamentos territoriais e hibridações culturais em La Cognizione del
Dolore, de Carlo Emilio Gadda
Manuela Fantinato (PUC-Rio) Entre-lugar: os Brasis de Vilém Flusser e Elisabeth Bishop

Jorge Andrés Manzi Cembrano (USP) Construção e Neotradição nas Galáxias de 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
Livia Fernanda De Paula Grotto (USP) Juan Villoro: un itinerario en la traducción

Ricardo Luiz De Souza (IFRR) Negra palmera, poesía, tambor y mar: construções identitárias e
culturais na poética de Mary Grueso Romero
Giovanni Codeça Da Silva (UFRJ) Rio de Janeiro – praça de diversas leituras cânone literário no
jornal O Paiz (1884/1889)

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
Adriana Kanzepolsky (USP) El agua de las voces: Postales negras de Jacqueline Goldberg
Silvia Cárcamo (UFRJ) Os arquivos da intimidade do exílio de espanhóis na América
Idalia Morejon Arnaiz (USP) Un mundo de objetos para la poesía

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 6

Diogo De Hollanda Cavalcanti (UFRJ) Nação e memória na literatura latino-americana contemporânea
Elena Palmero González (UFRJ) Espaço biográfico e figurações da memória na literatura da
diáspora cubana nos Estados Unidos.
Ana Cecilia Olmos (USP) Escrituras dispersas
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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. 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.
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Pablo Fernando Gasparini (USP) Literatura latino-americana e alteridade linguística: perspectivas
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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
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Susana Kampff Lages (UFF) Inversões, reversões, conversões, versões da existência reencenadas
na tradução de Franz Kafka
Andrea Lombardi (UFRJ) O rosto voltado para o passado

Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ) Envelhecimento e esquecimento, contratempos da tradução
(com Walter Benjamin e Marcel Proust)

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 2

Rosana Kohl Bines (PUC-Rio) Contratempos de infância e morte

Helena Franco Martins (PUC-Rio) Tempos e línguas em trânsito na escrita de Virginia Woolf
Adalberto Muller Junior (UFF) Emily Dickinson no Brasil, ou Emilys: De quem são?

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 3

Inês Oseki (Universidade de Aix-Marselha) “O tempo do Iauaretê”

Simone Christina Petry (Unicamp) Uma teoria do kairós para uma teoria da (re)tradução
Iamni Reche Bezerra (UFPR) Os tempos da tradução - um pensamento sobre a herança

Mauricio Mendonça Cardozo (UFPR) Da morte, da vida e dos tempos de morte e de vida da tradução

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
Fabio Alves Ferreira (PUC-Rio)Tradução como Dispositivo Cênico da Palavra em Samuel Beckett
Marcos Antonio Siscar (UNICAMP) Poesia no contratempo: Samuel Beckett

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 5

Carolina Villada Castro (UFSC) Blanchot: traduzir o des-obramento (désœuvrement)

Leda Cartum (USP) Os dias não estão contados – Pascal Quignard e o contemporâneo

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
Davi Pessoa Carneiro (UERJ) A escritura anacrônica de Clarice Lispector: tarefa de tradução.

SESSÃO 1

Juliana Serôa da Motta Lugão (UFF) Os vaga-lumes tradução e fotografia - resistência, sobrevivência,
pervivência
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TARDE [14:30|16:30]
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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

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?

Válmi Hatje-Faggion (UnB) Tradutores de Machado de Assis: vozes na história da tradução

Nicoletta Cherobin (UFC-Capes) Gilberto Freyre em italiano: Diário íntimo de um pensador
internacional

TARDE [15:30|16:30]
SESSÃO 2

Marta Pragana Dantas (UFPB) O que podem as traduções pela literatura brasileira?
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das complexidades da história literária para além das fronteiras nacionais, afirmando que língua e
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Patrícia Correia Dos Santos (UnB) Proust no Brasil traduzido por escritores brasileiros: análise
do livro A fugitiva

61

Francielle Piuco Biglia (Universidade Pompeu i Fabra) Francisco Villaespesa: un poeta
modernista no Brasil

Coordenadores:

Sheila Maria Dos Santos (UFSC) Os escritores e a tradução na Editora Globo entre os anos 30 e 60

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|10:00]
SESSÃO 3

Germana Henriques Pereira (UnB) Ahmadou Kourouma e o narrador-tradutor

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

Bruno Gambarotto (USP) Problemas de representação da fala negra na tradução ao português de
Uncle Tom’s Cabin, de Harriet Beecher Stowe

MANHÃ [10:00|11:00]
SESSÃO 4

Marlova Gonsales Aseff (UnB) A tradução de poesia no Brasil em mapas e gráficos

Thiago André Dos Santos Veríssimo (UFPA) Mário Faustino: Poesia-Experiência em tradução poética
Rosalia Rita Evaldt Pirolli (UFPR) Recepção e visibilidade do volume “La poésie du Brésil –
Anthologie du XVIe au XXe siècle” no sistema cultura francês

TARDE [14:30|15:30]
SESSÃO 5

Anderson Bastos Martins (UFSJ) Uma estante de livros vista de longe: Literatura Mundial e
Literatura Brasileira

Rony Márcio Cardoso Ferreira (UnB) A tradutora vista de longe nos 70 anos de crítica: o caso
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

TARDE [15:30|16:30]
SESSÃO 6

Mariese Ribas Stankiewicz (UTFPR) Algumas releituras de “No second Troy” em canções
populares irlandesas

Patrícia Rodrigues Costa (UFSC) As traduções de La petite Fadette, de George Sand, no Brasil
Rodrigo D’avila (UnB) Sade no Brasil nos séculos XX e XXI

Um Arquivo Ítalo-Brasileiro Para A Contemporaneidade
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.
Francesca Cricelli (USP) Giuseppe Ungaretti tradutor por amor
Pausa
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Alessandra Vannucci (UFRJ) Pirandello capocomico e a temporada latino-americana (1927)

Elena Santi (UFSC) Consonâncias e refrações: experiências poéticas, entre Manoel de Barros e as
últimas gerações de poetas italianos

Andrea Peterle Figueiredo Santurbano (UFSC) Olhares contemporâneos: o Brasil na arte de
Paolo Sorrentino

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 2

Marcos Falchero Falleiros (UFRN) Cuore, Graciliano

Gian Luigi De Rosa (Unisalento) Guimarães Rosa e l’Italia
Pausa

Giorgio de Marchis (UNIROMA3) Italia, 1944: Rovine e Macerie

Maria de Lourdes Patrini Charlon (UFRN) Rubem Braga correspondente de guerra na 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
Patricia Peterle (UFSC) Limiares e porosidades: urdiduras entre Mariangela Gualtieri e Clarice
Lispector
Pausa

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”

TARDE [14:30|16:30]
SESSÃO 4

Maria Gloria Vinci (USP) Politica, ideologia e scrittura in Italo Calvino e Jorge Amado

Natalia Guerra Brisola Gomes (UEL) Além das fronteiras: os meninos fugitivos de Italo Calvino e
Fernando Bonassi
Pausa

Katia de Abreu Chulata (UNICHIETI-PESCARA) A poesia e a tradução de Augusto de Campos na
construção de um legado ítalo-brasileiro
Erica Aparecida Salatini Maffia (UNESP) O Brasil literário de Antonio Tabucchi

QUINTA 22

MANHÃ [09:00|11:00]
SESSÃO 5

Francisco José Saraiva Degani (UFSC) A contemporaneidade da obra prima de Giambattista
Basile: Lo cunto de li cunti.
Ana Paula Freitas de Andrade (USP) O Carnaval da turba modernista

62

Vertentes De Gênero, Modo E Discurso Insólitos Em Diferentes 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

203
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Sara Debenedetti (USP) Autori, testi e lettori attraverso le copertine: esempi di edizioni
italiane e brasiliane

Luisa de Aguiar Destri (USP) Murilo Mendes diante do quadro

XV encontro abralic

Luciana Morais da Silva (UERJ) Construção de mundos possíveis do insólito ficcional sob a égide
dos novos discursos do fantástico
Juliana Pereira Lannes (UERJ) A Varanda do Frangipani: metáforas insólitas na narrativa

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
Karla Menezes Lopes Niels (UFF) Um contista fantástico chamado Machado de Assis
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TARDE [14:30|16:30]

SESSÃO 6 [COORDENADOR: APARECIDO DONIZETE ROSSI]

Aparecido Donizete Rossi (Unesp) Breves considerações sobre a condição ontológica dos
mortos-vivos
Jayme Soares Chaves (UERJ) “As if” e “what if...?” elementos do fantástico oitocentista na
construção de ucronias transficcionais
Flávio Martins Carneiro (UERJ) O mundo como biblioteca

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UERJ) O sertão como espaço das crendices, abusões e feitiços
no conto “Pai Norato”, de Bernardo Élis

QUARTA 21

MANHÃ [09:00|11:00]

SESSÃO 3 [COORDENADORA: MARISA MARTINS GAMA-KHALIL]

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) Estátuas: figurações humanas, objetos insólitos

Bruno Silva de Oliveira (UFU) Os espaços do medo em A hora dos ruminantes, de José J. Veiga

Angélica Maria Santana Batista (UERJ) Fissuras do homem, fissuras de gênero: considerações a
respeito de Objecto Quase, de José Saramago

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

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

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
Gerson Rodrigues de Albuquerque e Raquel Alves Ishii (UFAC) Realidades fantásticas em relatos
de viajantes do século XIX

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

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
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Andrea Cristina Martins Pereira (Unimontes) Um canto espantoso: a composição da minissérie A
pedra do reino e sua relação com o público

