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RESUMO: A trajetória literária de Italo Calvino se desenvolveu de maneira plúrima e versátil ao longo 

das mais de quatro décadas dedicadas ao ofício da escrita, em que a inquietação e a busca incessante por 

novas formas tanto estilísticas quanto temáticas eram a força motriz de suas produções. Apesar do 

grandioso fôlego literário, há uma tônica constante na ficção calviniana: as relações, nada idílicas, entre 

Homem Moderno e Natureza, enquanto entidades antagônicas justapostas em constante tensão, 

separadas apenas pelo frágil liame conceitual da Cultura, a qual homologa o distanciamento do antropos 

ao meio natural. Esse espectro temático adquire um relevo especial a partir dos livros elaborados no 

decênio de 1960, período durante o qual Italo Calvino coloca sob a perspectiva valorativa conceitos 

humanistas e elenca críticas aos problemas de ordem ética e ecológica, relacionados ao desenvolvimento 

dos grandes centros urbanos industriais, estruturados sob a égide capitalista ocidental. Obras como 

Marcovaldo ou as estações na cidade (Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città, 1963), As cosmicômicas 

(Le cosmicomiche, 1965), Ti con Zero (1967), O castelo dos destinos cruzados (Il castello dei destini 

incrociati, 1973), As cidades invisíveis (Le città invisibili, 1972) e Se um viajante numa noite de inverno 

(Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979) são expressivas, atingindo a sua expressão máxima em 

1983, com a publicação de Palomar – livro composto por 27 contos centrados nas singulares observações 

de seu protagonista. Por conta de sua importância, o presente trabalho de pesquisa delimita esta obra 

como corpus de interesse investigativo, pretendendo analisar as camadas exploradas por Calvino nessa 

conflituosa relação, com a intenção de compreender a relação da construção da forma analítica de 

apreensão do mundo experimentada por seu protagonista e as reflexões sobre este misto de 

compatibilidade e incompatibilidade entre o homem e a natureza que a obra levanta. Para tanto, o estudo 

será norteado pelo eixo conceitual dos “Estudos Animais”, resultante do entrecruzamento das áreas 

humanas e biológicas e que vem se consolidando como espaço de interesse de muitos estudiosos, 

pensadores, escritores e artistas. As vertentes da zooliteratura e da biopolítica fazem parte desta recente 

perspectiva de estudo, sendo a primeira voltada para a análise dos diferentes aspectos que os animais 

assumem dentro do meio literário; e a segunda, para a crítica das relações abusivas entre espécies e os 

problemas ecológicos advindos, principalmente, da estruturação social moderna e industrial. Na 

literatura, os animais se fazem presentes em bestiários, como arquétipos simbólicos, na animalidade e 

metamorfização dos humanos, no devir-animal e devir-humano (DELEUZE; GUATTARI, 1995-7, p. 

14-5). Neste sentido, objetiva-se, sem fuga do tema central, aproximar a biopolítica e a zooliteratura das 

críticas elencadas pelo autor a respeito do relacionamento dos humanos com eles mesmos e com o 

“Outro” na natureza, contidas nos livros Lezioni americane – Sei proposte per il prossimo millennio 

(1988), Una pietra sopra. Discursi di letterattura e sicietà (1980) e Perché leggere i classici (1991). 

Embora Italo Calvino seja um autor célebre e fartamente estudado sob outras perspectivas, este estudo 

encontra sua justificativa na convicção da importância da discussão sobre as interferências do homem 

no mundo natural e também no fato dos conceitos apresentados nos “Estudos Animais” serem ainda 

incipientes em diversas áreas do conhecimento, como na literatura, aguardando ainda, então, novas 

contribuições e reformulações. A pesquisa terá como aparato teórico a bibliografia fundamental para se 

compreender a produção artística calviniana, composta por autores como Mario Barenghi, Gian Carlo 

Ferretti, Alfonso Berardinelli, Alberto Asor Rosa e Silvio Perrella, além de textos não ficcionais do 
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próprio autor, que sempre esteve muito atente as questões literárias. A pesquisa também se apoiará em 

pensadores e estudiosos do “Estudo dos animais”, como Maria Esther Maciel, Julieta Yelin, Gabriel 

Giorgi, Giorgio Agamben, Michel Foucault, Félix Guattari, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Peter 

Singer e John Maxwell Coetzee. Isto posto, a pesquisa iniciou com a leitura crítica e teórica relacionada 

a Italo Calvino, com o intuito de entender o lugar que o livro Palomar se encontra dentro da produção 

artística do literato. Seguiu-se com as leituras teóricas do novo campo de estudo no qual a zooliteratura 

e a biopolítica se encontram, com a finalidade de amparar a leitura em um forte suporte teórico e não 

apenas de uma leitura superficial do texto literário em questão. Após as leituras de cunho teórico e crítico 

feitas, retornou-se ao livro objeto da pesquisa, com um olhar mais direcionado. A presente pesquisa ainda 

está em fase de desenvolvimento, no entanto o que pode-se perceber é que houve uma virada no 

posicionamento e na forma que Calvino concebia a sociedade na qual encontrava-se imerso, esse último 

Calvino pensa, agora, em questões antropológicas, nas relações entre Homem, Natureza e Cultura, 

conforme exposto acima. A natureza desempenha uma função fortemente demarcada dentro da 

composição do autor. 

 

Palavras-chave: Italo Calvino. Homem. Natureza. Palomar. 
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RESUMO: O presente trabalho é parte da pesquisa de doutorado em andamento de título Italo Calvino, 

leitor de Leopardi, que tem um duplo objetivo, sendo um mais geral e outro mais específico. O primeiro 

busca discutir a tradição literária italiana dentro da chave crítica que o próprio Calvino propõe, quando, 

em muitos ensaios, refere-se à prosa italiana como distante do uso da forma tradicional do romance, mais 

voltada para as formas breves, e qualifica as Operette morali como “livro modelo” dentro dessa tradição. 

Já o segundo busca apresentar como Leopardi exerce uma influência sobre a obra calviniana que vai 

além do campo da reflexão crítica para o próprio ato criativo, e que essa se acentua nas últimas produções 

do autor, especificamente na obra Palomar. O trabalho justifica-se na medida em que, ao se aproximar 

da obra de Calvino, verificamos que sua reflexão acerca dos clássicos e da tradição é constante, e de 

interesse para além da própria literatura italiana, e que é difícil entender o experimentalismo e as 

mudanças na obra do autor sem acompanhar essa reflexão, que é o motor da busca de novas formas, e 

que o leva à própria tradição italiana. Por outro lado, ler Leopardi e suas Operette morali dentro da chave 

da comparação com Calvino permite “realocar” essa obra, publicada em 1827 e a sua época mal-

interpretada, mas de profundo impacto na literatura italiana do século XX e pouco estudada ou conhecida 

no Brasil, embora referenciada por autores do quilate de Machado de Assis. Todo o trabalho é estruturado 

sobre uma base teórica da literatura comparada, uma vez que, mesmo se tratando de dois autores de 

mesma nacionalidade, os métodos dessa área dos estudos literários fornecem caminhos para a leitura 

crítica e a organização do trabalho. O primeiro capítulo da tese é uma justificativa do tema título, com a 

análise da presença leopardiana nos escritos não ficcionais de Calvino, principalmente ensaísticos, mas 

também nas cartas, visando mostrar quando e de qual modo o autor lê e se refere à obra de seu “modelo”. 

O segundo capítulo busca percorrer a fortuna crítica de Leopardi ao longo dos séculos XIX e XX, claro 

que de maneira não exaustiva, pois seria trabalho impossível para o tempo estipulado, mas com o objetivo 

de entender a diferente avaliação da obra do autor ao longo do tempo e qual é o momento da recepção 

feita por Calvino. O terceiro capítulo requer uma discussão acerca dos gêneros literários, que se embasa 

em textos teóricos que discutem as formas breves na tradição italiana, principalmente o ensaio e o poema 

em prosa, além de uma bibliografia mais ampla sobre o tema, que visa delimitar o campo dessa forma 
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breve de prosa. E aqui nos voltamos para a gênese das duas obras corpus, que apresentam em sua 

composição a contaminação entre gêneros, com as obras totais apresentado mais de um tipo de registro, 

como o da narrativa e o da descrição, por exemplo em Palomar. Os três primeiros capítulos configuram 

a antessala da leitura, contextualizando as obras corpus e estabelecendo os elos entre as duas de um ponto 

de vista geral. O quarto capítulo é o centro de todo o trabalho, no qual entra em ação a análise comparativa 

propriamente dita. Dividido em três temas, apresenta os pontos de contato mais pronunciados entre as 

duas obras, voltados à reflexão sobre a natureza, a negação do antropocentrismo e o infinito. O quinto e 

último capítulo é o espaço reservado para as conclusões ou considerações finais. Até o presente 

momento, desse plano de tese temos o mapeamento dos dois primeiros capítulos, que confirmam as 

hipóteses de trabalho, e partes de leituras comparadas das duas obras corpus. As discussões sobre as 

questões de gêneros literários estão sendo elaboradas, através das demandas que o corpus apresenta. 

Palavras chaves: Calvino, Leopardi, forma breve, literatura comparada. 
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RESUMO: Os termos Sicilianità (sicilitudine) e sicilianismo, primeiramente apresentados por Leonardo 

Sciascia e, em seguida, muito discutidos por Massimo Onofri, Matteo Di Gesù entre outros críticos que 

se debruçaram sobre a questão meridional na literatura italiana, trazem uma grande carga significativa 

em relação à ilha, visto que, além de não possuírem o mesmo significado, muitas vezes se apresentam 

de forma ambígua. Tais conceitos colocam a Sicília em xeque no momento em que buscam evidenciá-

la, não apenas como simples matéria para pensar os aspectos socioculturais e antropológicos que 

serviram de base para a construção de uma identidade regional, mas, sobretudo, para refletir sobre como 

essas características estão presentes no texto literário. A princípio, Sebastiano Aglianò introduz a ideia 

de uma Sicília bárbara e imóvel, devido à presença de resíduos feudais que culminaram no fortalecimento 

do estereótipo de uma ilha separada do mundo. Para o crítico, o desenvolvimento da ilha só seria 

alcançado a partir do momento em que sejam empregados uma política que visasse à sua modernização 

e uma conscientização popular que rompesse com os traços remanescentes do sistema feudal. Massimo 

Onofri acrescenta ainda que é preciso, sim, evidenciar os aspectos sociais que impedem que a Sicília se 

modernize, porém sem esquecer-se de fatores que a mantêm ligada ao continente. Percebemos então que 

a grande questão aqui apontada pelos críticos e de extrema importância para o desenvolvimento dessa 

pesquisa é a forma dicotômica com que a Sicília é apresentada. Como ela é vista frente ao que deveria 

ser: antiquada e feudal x moderna; sicilianos que permanecem x sicilianos que escapam dessa realidade; 

gueto separado do mundo x ilha pertencente ao continente. Todas essas dualidades se resumem em: 

Sicília imagem ou Sicília metáfora? Separados por uma linha tênue, o sicilianismo tende a confundir-se 

com o a sicilitudine. Ao contrário do primeiro termo, onde há uma noção apologética, meta-histórica e 

ligada diretamente ao movimento separatista da região, a sicilitudine, surge como uma ideia oposta 

àquela primeira e se define, a grosso modo, como a "natura dei siciliani" como afirma Sciascia em 

"Sicilia e sicilitudine", ensaio presente em Corda pazza (1970).  De acordo com o crítico “si intende che 

usiamo il termine natura non per dire natura, ma per indicare invece il carattere che risulta da particolari 

vicissitudini e dalla particolarità degli istituti”. (SCIASCIA, 1970, p. 12). Matteo di Gesù em 

L’invenzione della Sicilia (2015) traz, de modo claro, toda a discussão acerca desses conceitos, 

retomando as óticas de Sciascia e Onofri. Giuseppe Giarizzo (1996) rompe com o conceito de unicidade 

da ilha. Ele aponta que tal unicidade, muitas vezes, é mitológica e ideologicamente apresentada como 
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um espaço geográfico de uma única característica, não provinciana, antimoderna, mas que, ao mesmo 

tempo, é obrigada a modernizar-se. Apoiando-se nessa concepção de Giarizzo, Di Gesù afirma que é 

possível, diante da sociedade nacional, global e multiétnica, encarar a Sicília sob uma nova perspectiva. 

Di Gesù aponta outro momento relevante para este estudo destacando o importante papel da literatura 

durante o processo de integração política do Sul ao resto país: se foi capaz de construir identidades 

opostas às continentais, também reforçou mitos e estereótipos deixando lacunas históricas. Aqui nos é 

chamada a atenção para Giovanni Verga e Luigi Capuana, principalmente, no que concerne à realidade 

por eles representada em suas obras. Ambos os escritores retratavam a realidade camponesa da sociedade 

siciliana, entretanto, receberam duras críticas por não representarem o que realmente acontecia na região, 

como importantes passagens políticas. Para Aglianò (1996), essa literatura, ou melhor, esses escritores 

quando passam a retratar sua própria terra, ao mesmo tempo que enaltecem certos mitos, introduzem 

outros. No Carteggio Verga-Capuana (1984), organizado por Gino Raya, encontramos o total de 539 

cartas trocadas pelos dois escritores entre os anos de 1870 e 1921. Sendo muitas delas inéditas, a 

coletânea conta com 260 cartas de Verga a Capuana, 260 de Capuana a Verga, 12 de Verga a Adelaide 

Bernardini Capuana (esposa de Capuana, correspondência iniciada após a morte do escritor) e 7 de 

Bernardini a Verga.  Dessa forma, tendo como base principal as discussões apresentadas por Leonardo 

Sciascia, Massimo Onofri e Matteo Di Gesù, esta pesquisa consiste em, a partir das leituras, verificar 

como as cartas nos ajudam a compreender a construção e formação da Sicília por meio da literatura de 

Verga e Capuana e como contribuem para a ideia de invenção da ilha. Uma Sicília multifacetada ora 

imagem ora metáfora. Para que os resultados sejam alcançados, a primeira parte da pesquisa, a fim de 

melhor compreender as produções literárias e, especificamente, as cartas, é fundamental que seja 

realizada a leitura de obras críticas de escritores, além dos três já citados, que pensaram a Sicília e suas 

relações literárias no contexto sócio histórico específico. Entre eles podemos mencionar, inicialmente, 

os nomes: Sebastiano Aglianò, Giuseppe Giarizzo, Gesualdo Bufalino e Giovanni Gentile. A releitura 

das cartas entra em um segundo momento, quando, amparado pelas informações colhidas nos textos 

críticos e literários, poderão ser lidas buscando todos os seus detalhes que, em uma leitura primária, 

poderiam passar despercebidos. 

Palavras-chave: Literatura italiana. Carteggio Verga-Capuana. Sicília. Sicilianismo. 
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de comparar a cena da morte de Auda na Canção de Rolando 

de Oxford do século XII com as seis versões posteriores, escritas entre os séculos XII e XIV, que 

ampliam a participação da personagem, transformando-a no “Romance de Bela Auda” (BÉDIER, 1966). 

Além disso, analisar morte de Auda no texto de Oxford, trazendo o conceito de parataxe (AUERBACH, 

1971) para contrapor com as versões mais modernas e explicar o efeito que desencadeou a ideia de que 

a personagem morre por amor. O tema da morte por amor é bastante retomado na história da literatura 

ocidental, sobretudo na Idade Média, e vemos nas modificações da cena da morte de Auda uma 

transformação marcante, para entendermos a origem desse tema. Próximo do fim da Canção de Rolando 

de Oxford, ao saber que Rolando, seu noivo, havia morrido em batalha, Auda subitamente morre sem 

qualquer explicação sobre o motivo de tal fato. Esse trecho é apresentado em 28 versos, organizados em 
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duas tiradas (ou laisses), sendo, portanto, curto, se comparado com os 4002 versos da obra completa. 

Auda surge apenas na resolução da narrativa, quando o a batalha de Roncesvalles, tema central, já havia 

terminado. Ela havia sido citada apenas uma vez antes de sua morte, sendo uma personagem pouco 

importante para a gesta. As outras versões desse texto modificam consideravelmente a presença dessa 

personagem, construindo em torno dela um “romance” que chega a ter 700 versos aproximadamente, em 

alguns manuscritos. No “Romance de Bela Auda”, a narrativa volta-se para a aventura da donzela, que 

vai a outra cidade enfrentar seu trágico destino, deixando de lado, por um momento, a temática da batalha 

e a exaltação dos feitos patrióticos. O romance ainda traz para a narrativa uma causa para a morte de 

Auda que o texto de Oxford não menciona, isto é, o amor. As modificações na Canção de Rolando só 

são possíveis pois, para a Idade Média, o texto não é fixo, mas precisa alterar-se a cada geração ou 

deslocamento territorial, adaptando-se aos ouvintes para permanecer na memória popular (ZUMTHOR, 

1993), já que o material para a escrita era escasso, o que dificultava a difusão física do livro. Nesse 

sentido, todas as versões manuscritas da Canção de Rolando são parte de um contexto oral e passaram 

para a forma escrita por um acaso. Neste trabalho, as versões são levadas em consideração por 

representaram uma parte do processo de criação poética do período da baixa Idade Média e, como a 

mobilidade do texto é mais importante do que sua permanência sob a forma escrita, o que conta é o poder 

de transformação da poesia medieval. Essas mudanças no texto da Canção de Rolando aconteceram 

dentro do período da revolução psíquica do século XII (ROUGEMONT, 1988) que, para a literatura, 

elevou a mulher ao centro estético da poesia. A Canção de Rolando, mesmo sendo um épico, não sai 

imune dessas transformações. Auda é marcante por sua presença feminina contrastante com o universo 

dos cavaleiros e é sua feminilidade que vai ser explorada no texto, alterando seu pequeno espaço dentro 

da gesta. Também o erotismo sublimado das formas poéticas criadas nessa época traz fortemente a ideia 

de autoaniquilação decorrente do amor impossível, exemplificado no mito de Tristão e Isolda: Isolda, 

sabendo da morte de Tristão, morre, assim como Auda, ao saber da de Rolando. E, assim como o 

conteúdo se transforma, o estilo do texto também muda. As assonâncias do texto mais antigo tornam-se 

rimas e a parataxe, característica das primeiras gestas, que são, para a Idade Média, o estilo mais elevado, 

também vai se tornando menos aparente, já que ela acentua o caráter viril típico da gesta, por estar sempre 

afirmando. Nesse sentido, o “Romance de Bela Auda” parece ser menos paratático, já que traz 

informações explicativas, como o motivo da morte de Auda. 

  

Palavras-chave: Canção de Rolando, Épico, Romance, Morte por Amor. 
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RESUMO: O escritor-crítico é um fenômeno particular da literatura do século XX, conforme observou 

Perrone-Moisés (1998). A partir da perspectiva da autora, segundo a qual a atividade crítica dos 

escritores modernos não é desinteressada, mas antes, tem como objetivo inserir a produção desses 

mesmos escritores numa tradição, propomos o estudo da obra crítica de Milan Kundera, passando pelos 

ensaios L’art du roman (1986), Les testaments trahis (1993) e Le rideau (2005). Embora o autor se 

coloque, ao escrever seus ensaios, não como um crítico literário, mas como um praticien, ou seja, um 

romancista que reflete acerca de seu objeto de trabalho – o romance –, pensamos que, ao fazê-lo, Kundera 

busca estabelecer uma tradição na qual inserir-se e a partir da qual é possível pensar a sua obra. O autor 

franco-tcheco não só busca explicitar as grandes obras e autores que o precederam, como também explica 

a sua própria concepção de romance e a evolução de suas obras, atitude que compreendemos como a 

criação de um projeto literário próprio. Este trabalho faz parte de uma dissertação em andamento, 
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intitulada “A arte do romance de Milan Kundera: um estudo de La lenteur”, na qual buscamos estabelecer 

os critérios que presidem à concepção de romance do autor, bem como proceder a uma leitura crítica do 

primeiro romance do ciclo francês do autor (RICARD, 2004), La lenteur. O projeto literário de Kundera 

não pode ser visto como desinteressado de estabelecer uma tradição à qual remete a sua própria obra. 

Variadas questões podem ser abordadas a partir dessa perspectiva. Uma delas é a rejeição das obras 

escritas pelo autor em sua juventude, somada a uma predileção pelo anti-biografismo e pelo anti-

historicismo, em contraposição à primeira recepção de sua obra pela crítica literária francesa, da qual o 

autor busca desvencilhar-se. Nesse sentido, Kundera reafirma a autonomia de sua arte literária enquanto 

ferramenta de investigação das questões existenciais que lhe são caras e estabelece um projeto literário 

corolário da tradição romanesca do século XVIII, da qual Jacques le fataliste, de Diderot, e Tristram 

Shandy, de Laurence Stern são, ainda segundo o próprio Kundera, obras exemplares. Ao mesmo tempo, 

Kundera defende o romance enquanto gênero – e não só os seus romances – como fundador de uma 

tradição intrinsecamente ligada à história europeia. Suas formulações críticas acerca do romance e de 

sua própria obra, apesar de serem apresentadas por ele mesmo como mera “reflexão de um praticante”, 

não são alheias às teorias do romance e da arte que lhe precedem, tais como as de Lukács e Bakhtin, 

conforme notado em estudos sobre a obra do autor (BOYER-WEINMANN, 2009). Com efeito, nosso 

trabalho visa a explicitar os parâmetros adotados pelo autor para pensar sua própria produção. Pensamos 

que o autor busca, a partir da ideia de literatura europeia, inspirada na Weltliteratur de Goethe e 

desenvolvida em seus ensaios (KUNDERA, 1986, 1993, 2005), derrubar as barreiras impostas à sua obra 

por sua origem centro-europeia e, por fim, desvencilhar-se do “pequeno contexto” (KUNDERA, 2005) 

das literaturas nacionais. Adotando, com a publicação de La lenteur (1995), a língua francesa como 

língua oficial de sua escrita, e após a revisão crítica das traduções de suas obras tchecas, o autor não só 

passa a fazer parte do “grande contexto” (KUNDERA, 2005) da literatura, mas também a integrar a 

tradição literária francesa, por meio da filiação à hegemonia da língua francesa. Além disso, é profícuo, 

nesse sentido, o diálogo estabelecido entre La lenteur e o conto libertino Point de lendemain, de Vivant 

Denon, cujos elementos principais – personagens e ambiente – são não apenas citados, como parodiados, 

por Kundera, no romance em questão. Reafirma-se, assim, a preferência do autor pela tradição do século 

XVIII, fechando o ciclo da retórica e da arte romanesca Kunderiana. 

 

Palavras-chave: Literatura francesa. Milan Kundera. Escritores-críticos. Romance. 
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RESUMO: Dentro do quadro das utopias literárias oitocentistas, a obra de William Morris, Notícias de 

lugar nenhum (1890), ocupa uma posição especialmente particular. Além de sua publicação estar 

temporalmente localizada no último decênio do século XIX, condição que lhe permite passar em revisão 

todo o conjunto de textos utópicos anteriores, a utopia morrisiana também acede ao gênero traços formais 

e atitudes de organização comunitária inéditos, cujos reflexos mais perceptíveis são a escrita seriada do 

texto e a declaração inexorável da liberdade humana. Em face a suas características inovadoras e ao apelo 

que exerce sobre a imaginação dos leitores, a obra tem recebido apreciações que se distinguem, na maior 

parte das vezes, pelo grau de equiparação das influências intelectuais sofridas por seu autor em relação 

à sua estrutura narrativa. Embora não seja necessário negar a relevância de tais perspectivas, acreditamos 
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que elas podem deixar escapar um aspecto de grande relevância para o estudo das Notícias: o caráter 

extremamente criativo do pensamento morrisiano e sua capacidade de superar contradições por meio de 

uma concepção original de estratégias estético-políticas designadas para dar forma à sua visão do futuro 

utópico. Conscientes da importância de se prestar atenção a este dado, nossa proposta de pesquisa 

pretende considerar criticamente os influxos que estiveram na base de formação do utopista vitoriano e 

reavaliar o modo como ele os trata durante o processo de concepção de seu pensamento-visão utópico. 

Sabemos que o movimento da crítica tem sido o de se debruçar sobre os traços românticos e/ou marxistas 

da obra, quando não o de congregação dos dois – mesmo que haja nessa proposição uma tentativa de 

sobrepujança dos segundos em relação aos primeiros, e que a consolidação dessa área de pesquisa nos 

estudos morrisianos estabelece raízes já no início da segunda metade do século XX, com o extenso 

trabalho de E. P. Thompson, em William Morris: romantic to revolutionary (1955[1976]). No entanto, 

nos parece que a questão posta sobre as influências intelectuais sofridas por Morris e sua relação com a 

concepção das Notícias não pode encontrar uma resposta tão imediata e direta como a da total exclusão 

dos influxos em sua atividade criativa ou ainda a da sobreposição de um influxo em detrimento do outro, 

como se de um deles só pudesse restar aspectos pouco relevantes na contextura da obra. Portanto, diante 

das contínuas referências ao texto que se encontram circunstanciadas pelo emprego de termos como 

‘utopia científica’, ‘utopia socialista’ ou ‘romance socialista’, deixando ver a necessidade de identificá-

lo a algum fundamento filosófico que lhe teria dado surgimento, acreditamos ser necessário proceder a 

uma reavaliação de seus procedimentos conceptivos, que deixam claro a irredutibilidade dessa utopia a 

apropriações constringentes que disputam o mérito de ter finalmente descoberto uma prova incontestável 

de sua filiação e/ou conformação a uma teoria política, social ou filosófica determinada – como podemos 

notar em Lyman Tower Sargent (1990) em relação ao anarquismo e Florence e William Boos (1986, 

1990) em relação ao socialismo/marxismo – ou de terem encontrado os indícios para lhe aproximarem a 

tendências contemporâneas como a ecologia –  como se percebe em Tony Pinkney (2010). Desse modo, 

a pesquisa de doutorado que ora apresentamos não visa somente pensar a obra morrisiana dentro dos 

limites da crítica já constituída, mas pretende compreender como ela se estrutura esteticamente em face 

da maneira como supera tanto os aspectos considerados regressivos e ‘alienantes’ do romantismo quanto 

o caráter científico e ‘programático’ do marxismo, abrindo espaço a um tipo de visão/narrativa utópica 

inerente à própria singularidade do pensamento morrisiano, que não se deixa arredar por classificações 

apressadas. Além disto, pensamos justamente na especificidade da utopia enquanto texto narrativo, 

considerando os modos de sua composição a partir da confluência de influxos diversos e sua consequente 

reelaboração no plano estético-político.  

 

Palavras-chave: Utopia Literária. William Morris. Influxos. Romantismo. Marxismo. 
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RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo apresentar a tese de doutorado em andamento Forma e 

planificação das indeterminações em Ulysses, de James Joyce. A tese tem como objeto central o romance 

Ulysses e nosso objetivo é investigá-lo considerando sua intrínseca estrutura de indeterminações nos 

níveis formal e temático, a partir da assunção de que, no plano textual, elas se constituem como 

interrupção, abertura ou negação sistemática de processos de significação. Nossa tese parte, portanto, de 

duas hipóteses iniciais: por um lado, Ulysses mobiliza recursos técnico-composicionais, garantindo uma 

multiplicidade de interpretações necessária à sua permanência histórica; por outro, essa mobilização 

confere à obra um campo de luta, pois uma vez inserida no panteão da cultura oficial, nele intervém. 

Constatamos, portanto, duas direções dos planos de composição deste romance. Uma diz respeito ao 
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funcionamento interno da forma na economia da obra, a outra se refere à função da obra como um todo 

no circuito literário. Na economia da obra, os recursos técnico-composicionais mobilizados implicam 

nas zonas de indeterminação. Podemos citar como alguns desses recursos a instabilidade entre as 

instâncias enunciadoras e a dissolução não sistemática do narrador no personagem – ambos decorrentes 

do emprego do discurso indireto livre – a indefinição sintática, que tensiona a pura expressão e o 

elemento conceitual da linguagem, e a omissão do discurso. O interesse por tais procedimentos é tanto 

maior quanto mais eles se repetem, o que constitui seu caráter estruturante. Eles são, assim, responsáveis 

pela atualização hermenêutica da obra, permitindo que, nela, algo de antigo seja continuamente possível 

como novo. Nesse modo de condução, há duas dimensões implicadas na constituição das zonas de 

indeterminação: a primeira é de natureza objetiva, em que se verificam estratégias técnico-compositivas 

que criam a instabilidade semântica do texto. A segunda dimensão implicada nas indeterminações, 

porém, é de natureza subjetiva e nela residem as consequências dessa instabilidade no nível da recepção, 

por exemplo o fato de o leitor não atribuir sentido completo ou de haver a possibilidade de múltiplos 

sentidos ou, ainda, o fato de instaurar-se a dúvida. Essas possíveis consequências são propriedades da 

subjetividade que, enquanto tais, podem variar com maior ou menor grau de “adequação” às exigências 

que o objeto põe. Não nos interessa, no entanto, as especificidades dos diferentes processos cognitivos 

que as indeterminações são capazes de pôr em movimento. O interesse desta pesquisa reside na dimensão 

objetiva das indeterminações. Em primeiro lugar porque queremos fazer uma incursão pelo modo como 

elas se manifestam a partir da composição de dispositivos formais específicos (considerando-se 

diferentes níveis e graus de produtividade), e porque nos interessa chegar às funções dessas 

indeterminações na construção da objetividade da obra e na inserção da obra no cânone. Ao incumbir o 

leitor a tarefa de estabelecer coerência ou, ainda, ao impossibilitar a realização plena dessa tarefa, a 

aparente incompreensibilidade de Ulysses parece tornar suspeita, e mesmo ideológica, a clareza de 

algumas obras anteriores. Assim, os planos internos de indeterminação, além de produzirem um tipo de 

funcionamento próprio da obra, eles mesmos em oposição ao cânone narrativo da forma romanesca, 

parecem dotados de funções “exteriores” que não são secundárias: é como se Ulysses não demonstrasse 

apenas que a obra atual pode fazer coisas que o passado não concebia, mas, sobretudo, que o presente 

modifica a forma como o passado pode ser visto. Ulysses, portanto, não só provê, por via de seus 

dispositivos, a sua constante modificação. Seu movimento orientado e voluntário acaba por encerrar uma 

crítica ao circuito canônico da literatura, pleiteando a sua transformação. Isto indica que se, por um lado, 

a obra de Joyce possui signos que clamam pela assimilação de outros leitores, por outro ela também 

assume uma posição basilar na organização da cultura. Uma vez inserido no panteão da cultura oficial, 

obriga-o a refazer a sua ordem, a alterar os seus elementos constitutivos e os seus critérios de atribuição 

de valor. Nisso residiria o aspecto crítico de seu projeto de permanência. Assim, a forma indeterminada 

em Ulysses detém uma tríplice função: a) reivindicar sua própria força simbólica; b) construir uma obra 

autocontida, modelo do Alto Modernismo; c) exercer a crítica cultural em sentido mais amplo, que 

ultrapassa os problemas particulares da literatura de seu tempo. Nosso trabalho, portanto, propõe-se a a) 

estabelecer o modo como especificamente as indeterminações operam no plano textual b) descrever as 

três funções da “forma indeterminada” da obra; c) interpretar se e em que sentido as indeterminações 

servem a uma reelaboração joyceana do estatuto de clássico. Nossa pesquisa operacionaliza tais questões 

mapeando as feições textuais de Ulysses por meio da leitura e da análise e problematizando-as a partir 

da perspectiva da Teoria Crítica, com especial destaque para a obra de Theodor Adorno. 

 

Palavras-chave: Forma indeterminada. Ulysses. James Joyce. Modernismo. Racionalidade Estética. 
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RESUMO: O objetivo principal deste trabalho será analisar e traduzir, para o português brasileiro, os 

poemas escritos por Samuel Beckett em inglês, após a Segunda Guerra Mundial (segunda fase de sua 

produção de poesia). No entanto, para isso, é necessário, primeiramente, compreender a poética do autor 

e analisar como isso – e, principalmente, suas poesias – se insere na tradição literária, considerando sua 

vivência do modernismo e a proximidade temporal de seu fim. Nesse sentido, é preciso analisar como é 

reelaborado, em sua obra, o passado das gerações anteriores. Conforme afirma Marcos Siscar, a condição 

de ter um lugar enquanto poeta é posicionar-se diante dos problemas em questão, com profundidade e 

fundamento (2016); desse modo, mesmo que Beckett não se encaixe como poeta contemporâneo, é 

preciso identificar a crise de sua época e a forma como se posiciona diante disso. Então, visa-se 

determinar com quais problemas dialoga a obra e como isso é revisitado e interpretado por seus textos. 

Mais que isso, faz-se necessário analisar a poética beckettiana e sua concepção de lirismo, para 

compreender sua proposta estética. A tradução dos poemas e o estudo da obra partirão das análises de 

Fábio de Souza Andrade (2010) e Anitta Malufe (2011). Para ele, os ritmos, o fluxo e a fisicalidade do 

texto de Beckett transformam a leitura em performance, de modo que a presença da voz se sobressai e 

torna o ritmo protagonista. No contexto das poesias, o ritmo, o fluxo e a fisicalidade são outros, mas a 

temporalidade também é subvertida – bem como o ritmo imposto e a voz se destacam de uma realidade 

que parece distante. Afinal, a falibilidade da memória parece decretada, talvez em diálogo com a 

impossibilidade de resgatar, digerir e registrar o legado de destruição das grandes guerras, o que parece 

ser incorporado em uma fragmentação da memória (e da escrita) – como se vê nos textos “What is the 

word”, “Thither” e “Comment dire”. Malufe, por sua vez, destaca a aproximação do autor de um inglês 

não oficial e da língua falada em sua obra, em uma vocalização do escrito, de modo que se nota uma 

performatividade nos textos. Produz-se, então, o que a estudiosa chama de uma literatura da não-palavra, 

em uma partitura vocal, de modo que a escrita passa a ser tomada por uma língua sonora que se arrasta 

por fluxos de vozes dissonantes. Além disso, a ideia da escrita via voz retoma a performance do texto e, 

assim, implica a imagem do tempo irreversível da escuta e do ato, em que o material da voz é exaltado 

e descolado do corpo que a produz. Talvez se possa dizer que ele nunca escreveu em qualquer língua 

oficial, mas que se desloca dentro delas e desloca as vozes que as proferem dos corpos que as 

pertenceriam. Uma hipótese de leitura dos poemas a serem traduzidos e comentados é a de uma voz que 

tenta reconstituir um cenário ou recuperar um momento perdido, a partir de uma memória fragmentada 

e distante, que se afasta da boca a proferir as palavras, as quais fogem mais e mais desse corpo. Nesse 

sentido, a relação entre memória e texto em sua produção também é analisada, uma vez que Beckett 

parece questionar a capacidade de registro da memória e das próprias palavras, como se fosse impossível 

resgatar ou registrar a realidade. Ao mesmo tempo, visto que o texto se aproxima da língua falada, a 

temporalidade, questionada, evoca imagens e ritmos diversos no ato da leitura, como num fluxo de 

consciência poético em que a memória que se tenta reconstruir nunca é alcançada, visto que o texto 

sempre impulsiona o leitor a seguir e seguir. Este jorro de palavras, no entanto, deveria chamar-se fluxo-

(quase)sem-consciência – ou verborragia vocal? – uma vez que a voz parece isolada e solta de qualquer 

matéria palpável, além de afastada da própria memória. Por fim, é importante ressaltar a aproximação 

entre o ritmo de sua poesia e de suas peças para teatro, bem como de seus textos em prosa, no quesito da 

subversão do meio. Afinal, é possível observar tanto o silêncio como o ruído como construtores do 
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sentido dos textos. De forma muitas vezes minimalista e detalhista, são os fragmentos os elementos que 

compõem uma pararrealidade distópica em que apenas partes do corpo são producentes de texto e 

comunicação; em que não há possibilidade e viabilidade de comunicação de fato; ou em que a memória 

e sua falta impedem a recuperação do que se tenta tanger – seja uma imagem, uma lembrança, uma visão 

presente ou passada, ou o próprio discurso a ser proferido. 

 

Palavras-chave: Literatura. Tradução. Poesia. Samuel Beckett.  
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RESUMO: Analisa-se a tetralogia José e seus irmãos (1933-1943), de Thomas Mann, baseada em Gn:27-

50, investigando a presença do mito. O romance representa uma história de poder e reflete a condição da 

Alemanha de sua época: a transição da República de Weimar (1918-1933) para o nazismo. O objetivo 

principal será considerar a sua base mítica. Primeiramente, utiliza-se Thomas Mann (ROSENFELD, 

1994) e Uma narrativa ancestral: a história de José (LACOCQUE, 2001). Dos principais mitos que se 

pretende estudar, há José como Tammuz, deus egípcio despedaçado e depois ressuscitado; os irmãos 

como Lamech, personagem do Gênesis, descendente direta de Caim, a qual incorpora todo o mal; e 

outros mitos como Tikun Olam (conceito judaico); Thot (deus egípcio das letras), e Etura (termo egípcio 

para inferno). Para a averiguação mitológica, serão utilizados principalmente Mielietinski (1987) e 

Scholem (1972). Alguns dos principais mitos presentes na tetralogia serão resumidos. O primeiro deles 

e mais evidente é a equiparação de José à divindade Tammuz. O mito de Tammuz é babilônico, e 

corresponde ao de Adônis na Grécia, ao de Osíris no Egito e ao de Jesus na Bíblia, com maior ou menor 

grau de variação. Dessa forma, José é tal como um semideus. Depois, será abordada a diferença entre 

tempo mítico e tempo histórico, trabalhando fundamentalmente com Vernant e Vidal-Naquet (2011). 

Além disso, será essencial o emprego do texto “Freud e o futuro”, do próprio Thomas Mann, no qual o 

autor conceitua o mito. Por fim, procura-se examinar o gênero literário, enfatizando o romance 

mitológico, o romance de formação (Bildungsroman) e o romance histórico. Para tal, a pesquisa se vale 

metodologicamente de O cânone mínimo (MAAS, 2000), Wilhelm Meister und seine Brüder (JACOBS, 

1972), e de O romance histórico (LUKÁCS, 2011). Como bibliografia secundária, pesquisam-se: A arte 

da narrativa bíblica (ALTER, 2007); Linguagem e mito (CASSIRER, 2013), entre outros. A tese 

consiste em verificar o mito em José e seus irmãos e como ele se insere no tempo em que foi concebido, 

isto é, durante um período entre guerras, o início do nazismo, a República de Weimar e a Grande 

Depressão americana. A investigação acerca do gênero literário ainda engloba questões tais como a 

forma de tetralogia, que é comparada inclusive por Eckhard Heftrich como pastiche do Anel do 

Nibelungo de Wagner (KOOPMANN, 2005, p. 461) e ainda ao poema épico islandês Edda 

(STURLUSON, 2015). Bem onde o romance não se aparenta alemão, ao retratar o Antigo Oriente Médio, 

é onde ele é mais alemão, representando a transição da República de Weimar (1918-1933) para o 

nazismo. Há ainda o romance de educação: José destaca-se na configuração familiar, tendo uma 

educação diferenciada dos irmãos. Enquanto estes lavravam a terra, José estudava, aprendia a ler e 

escrever com seu professor Eliézer, o qual achava que José seria arauto, ou historiador. José vive 

sonhando, e sonhador é a alcunha, a expressão de ódio dos irmãos, aplicada a ele, comparando-o a Noé 
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Utnanipichtim, ledor de pedras antediluviano, algo que o assemelha também ao herói sumério-acadiano 

Gilgámesh (UNNINNI, 2017). “O cenário do romance de educação (Erziehungsroman) de José é o Egito 

da lenda bíblica. Desse modo, Thomas Mann se liberta da representação social imediata do presente” 

(LUKÁCS, 1965, p. 186). Em beleza, destreza, vaidade, em maneiras, e até mesmo nas vestes, José pode 

ser comparado ao herói cavalheiresco Siegfried, de A canção dos Nibelungos (ANÔNIMO, 2013). A 

partir da base do Romantismo alemão, a diferenciação entre Erzählung e Märchen, isto é, uma narração 

comum e outra popular, como a do conto de fadas, também embasa o escopo da elaboração da tetralogia, 

bem como o uso de lendas. Para estudar mais a fundo este assunto, pode ser citado Feitiço de amor e 

outros contos (TIECK, 2015). Quando se trata de romance mitológico, é preciso falar de uma ponte que 

leva da abordagem dos mitos observados no romance à reflexão acerca do contexto histórico. Os fatos 

míticos, para além do aproveitamento da narrativa bíblica, convertem-se em fatos históricos palpáveis. 

“Thomas Mann não vê no mito simplesmente uma essência eterna, mas também uma generalização 

típica” (MIELIETINSKI, 1987, p. 398). De uma forma sofisticada, o romance fala de sua época, e os 

gêneros se entrecruzam nesta perspectiva. O importante é sempre tratar o fato histórico não como uma 

cristalização, mas sempre passível de mudança e movimento. Por fim, pensa-se na questão da literatura 

enquanto forma, sobretudo, na problemática do grande romance filosófico alemão do século XX. 

 

Palavras-chave: Mito. História. Gênero. José. Mann.  
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RESUMO: Esta pesquisa fundamenta-se na investigação entre o desenvolvimento da arte e sua relação 

com os processos sociais, ponto central do materialismo histórico e dialético, e tem como objetivo 

principal analisar o desenvolvimento do teatro moderno brasileiro a partir do final dos anos 1950, 

especificamente o teatro épico, observando as peculiaridades de sua realização em países de 

modernização tardia, logo em condições de produção específicas. A produção tardia do teatro épico 

brasileiro dialoga, com as devidas proporções de análise e uma necessária “aclimatação” desse processo, 

com o desenvolvimento do gênero na Alemanha na primeira metade do século XX. A análise crítica de 

seu desenvolvimento recoloca no curso da história a contribuição do teatro épico no processo de 

superação dialética da forma dramática em nossa cena e dramaturgia e que resultaram em saltos 

determinantes em nossa produção teatral entre os anos de 1958 e 1964. Em se tratando de literatura, essa 

pesquisa tange também a análise e a investigação da relação dialética entre o enunciado da forma e o 

enunciado do conteúdo da obra literária, para dialogar com Szondi (2012), e das relações da literatura 

dentro de um sistema de forças produtivas e sua função social na luta de classes, como formula Benjamin 

(1996). Para isso, o corpus primordial que se pretende investigar são as peças Um homem é um homem 

(1926), de Bertolt Brecht e A mais-valia vai acabar, Seu Edgar (1961), de Oduvaldo Vianna Filho, obras 

que se distanciam devido aos contextos e condições específicas de produção, mas se aproximam ao 

formalizarem esteticamente via teatro épico as determinantes históricas da alienação do sujeito moderno, 

especificamente a alienação  resultante da contradição entre o trabalho e o capital, que coisifica pessoas 

e personifica coisas ao produzir miséria. A partir da identificação de procedimentos formais e de 

modalidades do discurso análogas a essas duas obras, sem que se perca de vista suas especificidades, a 

hipótese geral aqui levantada é que a modernização tardia, característica peculiar do desenvolvimento 
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histórico e social tanto da Alemanha quanto do Brasil, é indissociável da forma e dos assuntos dessas 

peças. A execução desta pesquisa exige, portanto, um acúmulo teórico sobre a relação existente entre a 

transformação da forma do drama e a crise do projeto de desenvolvimento industrial e burguês – 

capitalismo moderno –, contido no legado de obras como Teoria do Drama Moderno, de Peter Szondi 

(2012), O teatro épico, de Anatol Rosenfeld (2008), O trabalho de Brecht, de José Antonio Pasta Jr. 

(2010), A hora do teatro épico (1996) e Sinta o Drama (1998), de Iná Camargo Costa e de alguns ensaios 

escolhidos de Walter Benjamin. As obras desses autores interessam a este projeto, pois têm como eixo 

questões fundamentais da teoria crítica da literatura e, especificamente, do teatro épico, como o debate 

sobre a historicidade dos pressupostos de categorias dos gêneros literários. Além disso, ao abordarem a 

relação entre literatura e sociedade, consideram a forma como instância privilegiada da ciência da 

literária, tomando-a, para isso, como ponto de intersecção de processos históricos e sociais. Assim, ponto 

central desse projeto é descer às minúcias das peças mencionadas, saindo da generalidade do conceito 

para a tessitura da obra, lugar onde as categorias se exercitam dialeticamente. Embora essa pesquisa 

ainda esteja em um processo inicial de desenvolvimento, especificamente na análise e no estudo das 

primeiras obras de Bertolt Brecht e sua relação e proximidade com Walter Benjamin, algumas conclusões 

prévias são guias da discussão aqui proposta, dentre elas, a contribuição do materialismo histórico 

dialético benjaminiano para o acúmulo teórico necessário para que a teoria do teatro épico de Brecht 

pudesse se desenvolver dialeticamente, a partir das experiências com o Expressionismo e o Naturalismo, 

que marcam o início de sua produção.   

 

Palavras-chave: Teatro Épico. Bertolt Brecht. Oduvaldo Vianna Filho.  
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a representação do cientista Galileu Galilei 

(1564-1642) na obra literária A vida de Galileu (Leben des Galilei) de Bertolt Brecht (escrita entre 

1938/39; 1943 e revista em 1954) em dialogo com a figura do Galileu da obra filosófica em Contra o 

método (Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge) (1975) de Paul Feyerabend. 

Em ambas as obras, Galileu é representado não apenas como o homem gênio da ciência expoente da era 

moderna e utilizador primário do experimento no método científico das ciências naturais, mas também 

como um personagem-agente político do seu tempo que utilizou subversivamente os mecanismos 

metodológicos da ciência para dissolver paradigmas epistêmicos e políticos de sua era. Nossa hipótese 

de pesquisa constrói-se utilizando esses dois modelos de Galileu, literário e filosófico, para dialogar que 

o experimento é para além do trabalho técnico, manufaturado da construção dos conhecimentos nas 

ciências naturais, mas é um instrumento ideológico, micro articular de mudanças minimamente pensadas 

com o objetivo de rupturas dos rumos políticos. Nossa discussão esbarra na proposta sobre a 

responsabilidade do cientista e sobre a neutralidade da ciência no mundo contemporâneo, pós a morte 

racionalizada e tecnológica dos campos de concentração e bomba atômica da segunda guerra em meados 

do século XX, cunhada por Herbert Marcuse (1898-1979) em A responsabilidade da ciência (1966). 

Diante desse modelo cientista-político, “Galileu Brecht/Feyerabend”, nos cabe levantar a tese do 

“complexo de Galileu” em que joga o cientista contemporâneo, com seu trabalho manual e intelectual 

sequestrado pelo capital, no dilema ético de “experimentar ou não experimentar” diante da 

responsabilidade política. Dessa forma, nossa questão de pesquisa orbita em: o experimento científico, 
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orquestrado e executado pelo cientista na lógica da produção capitalista, é politicamente isento? Brecht, 

na terceira versão da A vida de Galileu, traz uma leitura de um Galileu envolvido em imbróglios políticos, 

ambíguo entre o cientista ético e antiético. Brecht dramatiza questões da vida e da obra de Galileu como 

um cientista e seus impactos reais na sociedade em que vive. O autor, diante da história real de um 

cientista subversivo, traz ao seu texto um Galileu envolto em contradições do seu tempo. O ‘Galileu de 

Brecht’ é um anti-herói. Brecht toma essas ambiguidades da vida/obra de Galileu como uma metáfora 

para entender a real práxis de um cientista em relação à sociedade, Estado e principalmente cientistas 

entregues e sucumbidos a autoridade. Sobre isso, para Ortega e Costa (2012),  “(…) Brecht vai além 

disso com sua obra, acaba por discutir a situação de vida de pesquisadores, a má́ renumeração, o 

problema à opressão do saber, tudo isso através de Galileu Galilei”. Portanto, o texto de Brecht trata da 

posição do dever e da ética de um pensador diante de uma situação limite: os limites do poder de um 

intelectual diante de uma sociedade. Brecht, ao contrário de trazer a retratação fiel de uma ‘personagem’ 

histórica, traz a tona uma ‘personagem’ com um questionamento ético do cientista diante da sua obra, 

mas um cientista diante da responsabilidade com o destino de uma sociedade. O autor traz na figura do 

pensador um clamor à resistência dos intelectuais e a importância do ato científico nas decisões políticas 

de um tempo. O ‘Galileu de Brecht’ é para além da figura da resistência histórica de suas convicções 

intelectuais, mas pode ser encarado como a força motriz na destituição da autoridade vigente e não o 

suporte, como Brecht denunciara dos pares intelectuais a má utilização da Ciência, a serviço de um 

Estado autoritário. Feyerabend, propõe um pensamento que traz o método científico para além da 

observação-empírica, mas um conjunto de metodologias múltiplas na ciência.  Para construir sua tese, 

Feyerabend valeu-se da tomada histórica dos experimentos de Galileu para mostrar que o cientista age 

como um anarquista, longe de seguir as regras rígidas do método tradicional. Para tanto, na sua obra 

filosófica o Contra o método Feyerabend refuta argumentos que embasam a metodologia tradicional 

utilizando exemplos dos experimentos de Galileu lembrando a construção de uma “personagem” 

anarquista que nega a lógica tradicional do método científico. Para Feyerabend, Galileu foi antes de tudo 

um anarquista que recusou-se a seguir as etapas do método científico e construiu sua própria lógica de 

experimentação. Utilizando essa narrativa, o “Galileu de Feyerabend” está na perspectiva heroica 

subversiva contra um sistema, ou seja, que propondo um novo método científico rompeu com o 

autoritarismo de um sistema político. Nesses textos de Brecht e Feyerabend podemos encontrar um o 

corpus “cientista-político” para realizarmos a discussão da ética do cientista como um ator efetivo, dentro 

da ciência – uma peça do mecanismo dos meios de produção do mundo capitalista - de responsabilidade 

política de mudança, positiva e negativa, da realidade como levantado por Marcuse.   

Palavras-chaves: Galileu Galilei. Filosofia & Literatura. Experimento científico. Bertolt Brecht. Paul 

Feyerabend. 
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RESUMO: A poesia de Augusto dos Anjos, mesmo um século depois da morte do poeta, mostra que 

ainda é possível uma leitura em tom de desconfianças e novos interesses. Taxada exaustivamente como 

poética do sangue, da morte, do horror, do podre, do feio, do niilismo, do cientificismo e seus afins ao 

longo dos anos, sua poesia pode ser entendida partindo por outro caminho, cujo objetivo se faz em ler 

Augusto dos Anjos como poeta desenvolvedor de uma teoria interpretativa, como poeta articulador de 
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uma estética: o Agônico. Palavra de origem grega e que pode significar luta e combate enquanto pré-

anunciadores da morte, agonia (e suas variantes) pode ser vista como fio condutor dessa poesia. Sendo 

esse o objetivo do trabalho, é preciso partir para direcionamentos que auxiliem a interpretar o viés 

agônico na poesia do paraibano: analisando seu único livro publicado em vida, Eu (1994; aqui é utilizada 

a edição completa do Alexei Bueno, para fins biográficos e de pesquisa), é preciso entender sobre a 

imagem, a linguagem e a persona poéticas presentes no corpus em discussão. Desenvolvida pelas 

agonias, seja da imagem poética (cosmo-agônica e totalmente oposta à bela imagem de germe do 

universo discorrida por Bachelard) que já nasce convulsiva na consciência do poeta e que esbarra no 

molambo da língua que é paralitica e que, entendida como discurso lírico, nasce da anormalidade 

(Friedrich, em Estrutura da lírica moderna), seja no tocante à persona lírica, a poesia augustiana mostra 

que é possível se chegar a outro ponto importante e que se torna recorrente nestas discussões: a analogia 

da poesia moderna – termo usado por Paz, em Os filhos do barro, para fazer um percurso histórico sobre 

o modernismo e seus desdobramentos. Com base nisso, é oportuno não apenas observar a articulação de 

uma teoria na poesia augusta como também seu aparecimento em determinado “período histórico”; a 

discussão da teoria agônica em Augusto dos Anjos manifesta uma possível compreensão de sua relação 

com a chamada e intrigante Era Moderna que, novamente recorrendo a Paz, faz-se importante para o 

entendimento de poesia moderna, pois se trata de uma poesia fruto de tensões, de analogias e retalhos de 

filosofias, de literaturas, de religiões, algo visto em demasia na dicção augusta. Para entender melhor 

Augusto dos Anjos numa perspectiva de poesia moderna e até mesmo anti-moderna, é proveitoso apontar 

o que dizem alguns contemporâneos críticos e que são leitores seus, e que sustem essa pesquisa, como 

por exemplo o professor Sérgio Alcides (UFMG), o professor e orientador do projeto maior destas 

discussões sobre Augusto dos Anjos, Francisco Foot Hardman (UNICAMP) e outro, também professor, 

Chico Viana (UFPB). Após compreender a poesia augusta crida no fomento de uma estética agônica que 

reflete uma estreita ligação com o fim e ou a morte, após tentar entender sua relação ou pelo menos sua 

contaminação com a era moderna, as lutas, os combates, as agonias estéticas na poética de Augusto dos 

Anjos mostram um terceiro ponto e não menos importante: aquém de uma poesia recitada ou cantada, 

essa, é cuspida; trata-se de uma poesia cuspida, expelida como último sintoma de vida da persona lírica. 

Agonia, poesia enquanto tensão, palavra poética cuspida pelo seu poeta; tudo isso mostra um desejo 

subjacente que a voz augusta parece almejar e que se torna um resultado, ao menos parcial, que essas 

leituras sobre a poética de Augusto dos Anjos pretendem chegar: a perenidade de sua poesia; uma leitura 

antiga de Lírica e Lugar-comum (ACHCAR, 1994) foi quem abriu esse interesse de olhar Augusto como 

propositor de uma poesia eterna: agônica, fruto de tensões, nascida em um ambiente de combates mas 

que, a partir dessa luta de seu poeta, consegue se fixar, consegue ser expelida quase como sinal de vitória 

após grande batalha. A poesia agônica cuspida de Augusto dos Anjos é o que sobra e o que se eterniza. 

 

Palavras-chave: Agonia. Estética Agônica. Era Moderna. Poesia Cuspida e Eterna. 
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RESUMO: No célebre ensaio “Inquietudes na poesia de Drummond”, Antonio Candido afirma que a 

dúvida, a procura e o debate são as principais particularidades do trabalho poético de Carlos Drummond 

de Andrade, cujo material consiste na “meditação constante e por vezes não menos angustiada sobre a 

poesia”. Segundo o crítico, essa meditação adquire certas características ao longo de sua obra: em 

Alguma Poesia (1930), “domina a ideia de que a poesia vem de fora, é dada sobretudo pela natureza do 

objeto poético, segundo a reconsideração do mundo graças à qual os modernistas romperam com as 
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convenções acadêmicas. Drummond começa por integrar-se nesta orientação, fazendo o valor da poesia 

confundir-se com o sentimento poético e reduzindo em consequência o poema a um simples condutor 

[...]. Essa indiscriminação começa a ser posta em dúvida no pequeno poema ‘Segredo’, [de Brejo das 

Almas (1934)], em que a legitimidade da poesia é bruscamente questionada, como se o poeta descobrisse 

que os temas não importam em si mesmos, destacados da palavra que os traz ao mundo do poema. E 

que, portanto, não se trata apenas de encontrar a notação adequada, mas de saber se ela se justifica por 

um outro sentido, que a contém e ocasiona uma expressão válida por si” (CANDIDO, 2004, p. 87-88). 

Se o poema “Segredo” antecipa a radicalidade de “Procura da poesia” (A Rosa do Povo, 1945), momento 

em que o poeta “pôde suscitar uma aventura mitológica da criação, encarnando na palavra a imanência 

que a rege” (CANDIDO, 2004, p. 91), propomos retornar a “O sobrevivente” para refletir sobre o lugar 

da poesia em sua obra de estreia. Embora não traga o momento da mais profunda consciência estética de 

“Procura da poesia”, “O sobrevivente” pode ser o sussurro que antecede o drama poético drummondiano 

da (in)comunicabilidade da poesia. Entre a afirmação desconcertante enunciada no primeiro verso 

(“Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade”) e a desconfiança que surge 

em seu fecho (“Desconfio que escrevi um poema”), uma tensão estruturante se instaura: que poema é 

esse que se escreve mesmo quando a sua possibilidade de existência é negada no seu próprio corpo? Em 

outras palavras, perguntamos se a desconfiança perante o objeto (o poema) obriga o eu lírico a refletir 

não apenas sobre o acontecimento que o levou a escrevê-lo, mas também sobre a própria condição disso 

ser um poema, reflexão que talvez possibilite ao eu desconfiado reconhecer que o mundo mudou e que 

a poesia tem que mudar com ele. Nesse sentido, a desconfiança faz com que o poeta perceba que a poesia 

também havia adquirido a mecanicidade do mundo moderno, e escrevê-la já não se coloca mais como 

uma ação que se desvincula de um questionamento sobre o que era a poesia do seu tempo.  Este resumo 

é parte de nossa tese em desenvolvimento. No estudo, analisamos as figurações da máquina na poesia de 

Carlos Drummond de Andrade. A partir do método crítico, que leva em consideração o movimento das 

contradições na estruturação do poema, a pesquisa investiga o modo como as imagens da máquina se 

estruturam e se fixam nos poemas de Drummond. Como hipótese de trabalho, acreditamos que as 

diversas figurações da máquina nos levam a reler a obra do poeta mineiro a partir de uma imagem 

relevante em seu trajeto poético, permitindo, dessa forma, captar as maneiras com que uma imagem 

coloca o poeta frente à experiência da modernidade. A historicização da imagem na poesia é, portanto, 

parte fundamental do trabalho crítico que toma como ponto chave de seu estudo a convergência de 

materiais, formas e temas no objeto escolhido para ser comentado e analisado. 

Palavras-chave: Alguma Poesia. Crítica e interpretação. Figurações da máquina. Modernidade. 
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RESUMO: Haroldo de Campos é uma das figuras mais relevantes para o debate sobre a poesia moderna 

e contemporânea no país, o que não constitui exatamente uma surpresa: o seu protagonismo em um 

movimento de vanguarda de repercussão internacional, suas traduções de poesia a partir de diversas 

línguas e períodos históricos, seu extenso trabalho de crítica e ensaísmo literário, redescobrindo, por 

exemplo, autores que ficaram ofuscados pela historiografia literária, sua abertura cosmopolita para o que 

houvesse de mais interessante no campo das artes, sua militância cultural e sua obra criativa contribuíram 

para que ele se tornasse um nome incontornável, ao menos no que diz respeito à poesia das últimas 

décadas do século XX. Sua produção poética tem merecido algum destaque e há uma série de leitores 

que se propõem a entrar na rede intertextual que sua obra implica, mas há uma preferência notável pelas 
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peças que correspondem à produção estritamente concreta e, principalmente, à produção posterior a essa 

fase. Textos como as “Galáxias” (1963-1976) ou “A máquina do mundo repensada” (2000) possuem 

uma significativa fortuna crítica. Entretanto, o retorno para a produção inicial de Haroldo de Campos, 

entre os anos de 1949 e 1956, pode ter uma série de implicações produtivas para a interpretação de sua 

obra. São nos poemas desse período que Haroldo lança algumas bases de sua poética e faz, no mínimo, 

o ensaio de procedimentos e temas que serão radicalizados, modulados, desenvolvidos, relativizados ou 

mesmo subvertidos posteriormente. O presente trabalho pretende, portanto, analisar e compreender, na 

poesia inicial de Haroldo de Campos, o uso que ele faz da metáfora da nobreza e as implicações desse 

uso para a concepção da poesia e da figura do poeta na modernidade, sugerindo a partir daí um gesto de 

resistência. A mobilização da imagem do nobre, representado como rei ou príncipe, enquanto indivíduo 

sobre o qual recai uma distinção, ganha contornos específicos no interior da obra dos irmãos Campos. 

Para Gonzalo Aguilar, “os paulistas experimentaram com sua escritura o mito do domínio e da evasão 

que implicava imaginar o poeta como figura de poder” (AGUILAR, 2005, p. 169), e acrescenta ainda 

que se trata de uma subversão em relação ao uso que a Geração de 45 faz da mesma imagem: “A metáfora 

da nobreza, sobretudo na presença de príncipes e reis, é outra das bases que a poética da geração anterior 

proporcionou e que os poetas de Noigandres transgrediram com engenhosidade” (AGUILAR, 2005, p. 

169).  Ainda que a figuração da realeza tenha sido tantas vezes utilizada pela poesia moderna, e muitas 

das vezes com um sentido irônico, Haroldo também se vale dessa imagem como forma de conferir 

prestígio não apenas para a figura do poeta, mas para a própria poesia enquanto forma associada à 

aventura. Esse aspecto da poesia de Haroldo de Campos pode implicar em uma noção de domínio, tanto 

no sentido do exercício de algum arbítrio quanto no sentido de um espaço, um reino, que o próprio 

discurso poético reivindica. Nessa direção, Gonzalo Aguilar afirma que a “inscrição do nome em Haroldo 

de Campos também se faz em torno dessa metáfora que, nesse momento, estava naturalizada: o poeta 

como rei da linguagem. Se este podia convocar e reviver os mitos, era porque de certa maneira podia 

converter sua linguagem em natureza (uma natureza investida de harmonia e sentido, frente à brutalidade 

social)” (AGUILAR, 2005, p. 169). Segundo Haroldo de Campos, a poesia, “mundo autônomo 

organizado pela razão permeada de emoção, pende em um equilíbrio instável sobre o abismo do azar, 

como, por um ato de luciferina (de Lusbel) arrogância” (CAMPOS, 2002, p. 26). O que está em questão, 

portanto, é a noção de autonomia associada à soberba e à soberania, tal como sugere Marcos Siscar ao 

afirmar que “autonomia designa as condições que teria o artista de negociar com seu instrumento e com 

sua época, a fim de assumir uma posição discursiva soberana” (SISCAR, 2015, p. 68). Ao ler a poesia 

pós-utópica de Haroldo de Campos, posterior, portanto, aos experimentos da poesia concreta, Siscar 

percebe como um dos temas centrais o do “heroísmo do poeta, ou o do heroísmo mítico associado à 

poesia” (SISCAR, 2015, p. 28), o que “ensaia uma atitude historicamente ativa, a favor da poesia” 

(SISCAR, 2015, p. 47). Articulando o heroísmo notado por Siscar na última poesia de Haroldo com a 

húbris que motiva a figuração da nobreza já em sua poesia inicial, a presente pesquisa coloca em causa 

a posição que a poesia e o poeta assumem no contexto da poética inicial de Haroldo de Campos. 

Palavras-chave: Haroldo de Campos. Nobreza. Poesia brasileira. 
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RESUMO: O presente trabalho procura fazer uma leitura crítica de um livro de um poeta brasileiro 

nascido no Amazonas chamado Luiz Bacellar. Seu primeiro livro, Frauta de barro (2011), é publicado 
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pela primeira vez em 1963, após ter sido laureado com Prêmio Olavo Bilac em 1959 no Rio de Janeiro, 

antigo Distrito Federal, e ganha posteriormente mais cinco edições oficiais. À guisa do que é pressuposto 

por Krüger em A sensibilidade dos punhais (2011), compreende-se que o livro de Luiz Bacellar aduz a 

trajetória de um eu lírico em uma viagem. Interessa, nesta apresentação, o início desse percurso, tendo 

em vista que o poeta apresenta a segunda sessão do livro sob o título de “Dez sonetos de bolso”. Tais 

elementos serão o objeto de estudo deste trabalho: um conjunto de poemas que versa sobre objetos do 

mundo cotidiano. Ao pensá-los como uma reunião de textos, tem-se como ponto de partida a hipótese 

de que o tratamento conferido a tais textos reflete a condução que recai sobre objetos no interior dos 

poemas, assemelhando-se, desse modo, ao procedimento do colecionador definido por Walter Benjamin 

(2007). Nesse sentido, o poeta é aquele que se aproxima de tais objetos para arrancá-los de suas 

funcionalidades referenciais e transformar seus significados em novos jogos de significação, ao passo 

que os deixa abertos à postura anárquica da coleção. Nesse gesto de arquivamento que extrapola as 

modalidades jurídicas do arquivo enquanto arconte, na esteira de Jacques Derrida (2001), ou, ainda, de 

anarquivamento, para seguir o que propõe Seligmann-Silva (2014) também a partir de Walter Benjamin, 

ocorrerá uma aproximação entre as concepções de arquivo e de coleção, a fim de mostrar os pontos de 

convergência entre tais conceitos. Tal paralelo se faz importante para destacar a luta contra a taxonomia 

e contra os projetos de classificação que engessam a figura dos arquivos. Uma vez esclarecida a atitude 

anárquica de destruição de um nómos, poderá ser desdobrada tal ideia sobre os poemas de Luiz Bacellar. 

Serão considerados os referidos textos poéticos mediante duas etapas encontradas previamente no 

próprio livro, as quais são fulcrais para pensar o texto bacallariano sob a ótica de um fundamento 

colecionador intrínseco à fatura textual: em um primeiro movimento de leitura, será abordada a relação 

intertextual com um poeta da tradição portuguesa dos anos 50 chamado Sebastião da Gama, a fim de 

demonstrar o trânsito de formas e temas manipulado por Luiz Bacellar e, em seguida, emparelhar esse 

procedimento intertextual ao ato de colecionar um autor no interior do livro de um outro, reproduzindo, 

portanto, o trabalho com os objetos do mundo em um estrato do texto poético; em um segundo 

movimento de leitura, por sua vez, será desenvolvida a análise literária de alguns poemas de “Dez sonetos 

de bolso”, seguindo a metodologia cartográfica de Suely Rolnik (2011), com o objetivo de evidenciar o 

procedimento poético adotado sobre as imagens que exercem a função de amálgamas dos objetos, em 

mobilizações que territorializam e desterritorializam a dinâmica da subjetividade lírica, responsável pela 

construção e a destruição do mundo poético do livro, isto é, a coleção. Esse segundo movimento será 

conduzido pela observação dos novos segmentos nascidos a partir do momento de criação da coleção de 

Luiz Bacellar. A atual apresentação trará à baila um recorte dos resultados parciais da pesquisa de 

doutorado desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Teoria e História Literária da Universidade 

Estadual de Campinas, caracterizando, dessa maneira, os primeiros passos para uma leitura da obra de 

Luiz Bacellar, a qual é compreendida como matriz literária da produção cultural brasileira encontrada 

no Amazonas nos anos 50 e 60, logo, representante do movimento cultural que recebeu o nome de Clube 

da Madrugada e expoente das ideias de modernidade que permearam as atividades do Clube no momento 

mais forte das suas atuações. 

 

Palavras-chave: Poesia brasileira do século XX. Coleção. Anarquivamento. Objetos. Luiz Bacellar. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise da obra poética do escritor Fabio 

Weintraub, levando em conta o percurso dos tipos sociais, das vozes e das imagens de choque na lírica 

que podem revelar uma significativa faceta da poesia contemporânea, que vai da matéria bruta à poesia 

apurada, da paisagem íntima à constituição de aspectos fragmentários da intimidade do outro imerso no 

caos urbano. No conjunto da obra, procura-se entender o poeta e sua carpintaria – que o próprio vaticina 

“açougue” – numa progressão de temas, imagens e formas que seguem caminhos, num primeiro 

momento dispersos e plurais, mas que a certo ponto encontram clareza e configuração estética própria. 

Um percurso crítico de busca – entre partida e chegada – para o entendimento da poesia de Weintraub 

na contemporaneidade, cujas características são a intensidade lírica, a narrativa dramática e de reflexão 

social. A pesquisa leva em consideração a proposta de análise de poemas de quatro livros a partir da 

ideia do “Baque poético” como o lugar da crise, em que o verso revele o espaço histórico e social. As 

obras são Sistema de erros (1996), Novo endereço (2002), Baque (2007) e Treme ainda (2015). As 

imagens dos poemas são sustentadas por situações e personagens ao rés-do-chão, abertos ao espaço 

público em que o que era “mundo onírico” em Sistema de erros ganha dimensão de “pesadelo” em Treme 

ainda. Neste particular, busca-se com a pesquisa o entendimento de um possível parâmetro de coerência 

estética observado no percurso temporal das obras de Weintraub, em função de sua inserção num 

contexto de heterogeneidade (PEDROSA, 2014).  Enquanto metodologia, a análise busca formalizar os 

diversos sujeitos líricos, estruturados em uma tríade que constitui o paulatino encontro do poeta com sua 

suposta apuração estética. Assim, tal tríade constitui-se a partir das vozes assumidas nos poemas: a voz 

do poeta, que revela o seu íntimo; uma segunda instância em que fala em primeira pessoa assumindo a 

voz de outrem e, finalmente, o “outro”, quando a poesia é narrativa e em terceira pessoa. Tais vozes 

assumem monólogos dramáticos da realidade em uma espécie de teatralidade deslocada de tipos que 

compõem uma “colcha de retalhos” das misérias sociais. Em seus ensaios sobre Baudelaire, Walter 

Benjamin apud Kehl (2015) aponta para a constituição de uma poesia que assume a tarefa de amparar o 

choque da vida moderna e dar forma ao caráter errático dos acontecimentos que marcavam a vida na 

grande cidade de Paris, ao final do século XIX.  Este choque, literalmente apresentado como “Baque”, 

guardadas as diferenças temporais e poéticas, seria um ponto de partida da análise da poesia de Weintraub 

entre aspectos da conexão de Paris do século XIX e São Paulo do século XXI. Do contexto de um poeta 

a outro, o choque se acirra em essência (Homem x Máquina), na constituição dos tipos e particularidade 

material do tempo e da poesia. O “Baque” é a crise, o escuro da contemporaneidade, segundo Giorgio 

Agamben “aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nesse perceber não as luzes, mas o escuro” 

(apud SISCAR, 2010). A justificativa se dá na observação de um panorama da poesia brasileira 

contemporânea a partir dos anos 90 que se contextualiza pelo símbolo da pluralidade, pois, diferente das 

gerações finais do século XX, trava-se um dificultoso processo crítico no afã de buscar um limite estético 

de projetos poéticos que obedeçam a crivos mínimos do conceito de poesia. Se de um lado “pode tudo”, 

de outro a matéria poética por excelência se desgasta e as discussões irrompem caminhos, muitas vezes 

interessantes do ponto de vista social, mas inquietantes do ponto de vista literário, como observa-se na 

caracterização dos termos de padrão informal e antiliterário de estilização (SIMON, 2009), no qual a 

conquista do leitor vale mais que a poesia em si. Pode-se argumentar que não há novidade alguma em 

um processo poético que avance na aproximação do tema baixo. As vanguardas modernistas e os 

modernos da primeira geração já teriam realizado esse movimento há muito tempo, com grande sucesso. 
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Mas, é necessário ter em mente aqui que não se trata de criticar a poesia vigente a fim de propor algo 

que seja necessariamente novo, mas de verificar o real valor de Fabio Weintraub, tal como apoiado na 

consideração crítica de Manuel de Freitas: “Há muito que a escrita deste autor me parece uma das mais 

inovadoras propostas poéticas surgidas em tempos recentes, no Brasil” (FREITAS, 2015). O projeto 

encontra-se no início do processo de análise do percurso da lírica de Weintraub, refletindo sobre indícios 

interessantes que podem revelar uma noção de contemporaneidade artística e configuração estética 

própria, especialmente no que tange à projeção de vozes líricas que revelam a tonalidade dramática dos 

tipos sociais imersos na barbárie, esta, projetada em imagens do choque em concepção poeticamente 

nomeada de “Baque”. 

 

Palavras-chave: Fabio Weintraub. Poesia contemporânea. Tipo social. Vozes poéticas. Crítica literária. 
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RESUMO: O objetivo principal deste trabalho é perscrutar o trabalho da poeta mineira Ana Martins Marques, 

tendo como foco de análise uma aparente conciliação entre a tendência lírica e a antilírica – esta última entendida 

como um distanciamento emocional que privilegia os processos racionais na criação poética, uma atitude que se 

não foi inaugurada por João Cabral de Melo Neto, teve no poeta nordestino seu maior emissário e defensor –, as 

quais se negaram, no Brasil, durante a segunda metade do século XX. Acredita-se que há em sua obra 

predominância dos aspectos concernentes ao lirismo, mas é inegável que a organização dos livros, sua dinâmica 

temática e os diálogos entre as partes da obra O livro das semelhanças deixam evidenciar uma significativa carga 

de controle sobre a criação. Levando-se em consideração que na poesia brasileira contemporânea há um retorno 

do lirismo, sua obra é uma via pertinente a se pensar como o novo lirismo se dá. O livro das semelhanças é uma 

obra que demonstra uma abertura perene às novidades e possibilidades de experiência que a linguagem 

proporciona, como se exalasse uma rajada de vento novo, permeada de beleza e consciência. Tal configuração 

parece indicar justamente uma imbricação das vertentes líricas e antilíricas, o que é tomado como provocação 

fulcral para a concepção desta pesquisa. Embora tomemos como foco principal de investigação O livro das 

semelhanças, este trabalho estabelece parceria com outras obras da autora, uma vez que a repetição e a recorrência 

de certas imagens, temas e motivos, assim como a própria ideia de narratividade, fragmento e o diálogo com outros 

poetas desde Safo à Ana Cristina Cesar, criam uma unidade de conjunto e uma forte noção de continuidade de 

obra a obra, sendo “a retórica da imagem um dos traços distintivos mais evidentes da poesia de Marques” conforme 

apontado por (SISCAR, 2015). Pretendemos também investigar o gênero lírico, resgatando e ampliando um 

importante estudo do professor Emil Staiger, intitulado “Estilo lírico: a recordação”, que compõe o livro Conceitos 

fundamentais da poética. Se o analisarmos profundamente, verificaremos, em primeiro lugar, que a separação e 

divisão dos gêneros ali propostas já não se aplicam à arte de hoje, e que, de modo geral, suas proposições se 

mostram insuficientes frente a um lirismo tão complexo como o de Ana Martins Marques. Para tanto, o conceito 

de construção parece essencial para a compreensão não só de O livro das semelhanças e outras obras da autora, 

mas também de outras obras poéticas da contemporaneidade. Na medida em que cada elemento constitutivo e o 

modo pelo qual eles se associam ou dissociam dentro da obra, sempre submetidos a uma ideia-geratriz que os 

articula e garante à composição a sua unidade, é imprescindível para a construção de um mundo próprio como o 

plasmado pela poeta. A pesquisa e investigação do lirismo de uma poeta complexa e artisticamente bem dotada 

na atualidade não podem ignorar um estudo fundamental e já clássico sobre a produção lírica da modernidade: 

Estrutura da Lírica Moderna, de Hugo Friedrich. Mesmo que os passos da poeta em questão palmilhem vias não 

diretamente contempladas por aquele estudo, as questões ali levantadas e discutidas se oferecem como rico e farto 

material de reflexão para os desdobramentos do que poderíamos vir a chamar de uma lírica da contemporaneidade. 

Contudo, para a realização desta pesquisa, a leitura das obras será o ponto de partida para os processos de análise, 
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o que significa que esta não será mero exemplo para as indagações teóricas. As reflexões serão formuladas a partir 

do material poético, e o suporte teórico com o qual têm uma afinidade de pensamento servirá para expandir, 

multiplicar e, mais do que isso, aprofundar as questões propostas pela obra, sem reduzi-las a um esquema analítico 

previamente concebido, que inviabilizaria uma leitura verdadeiramente crítica e produtiva. Assim, a pesquisa atua 

como concriação da obra, privilegiando suas forças criativas e criadoras, já que o significado maior desse projeto 

e o que ao mesmo tempo me motiva é que, assim como o sujeito lírico de um dos poemas da autora: “(...) Eu não 

sei falar / as palavras certas / não sei demonstrar / teoremas / não sei traçar / mapas, diagramas / não sei interpretar 

/sonhos ou cartas / e só posso te dedicar / este desenho / que ainda não existe” (MARQUES, 2009). 

  

Palavras-chave: Poesia Brasileira Contemporânea. Lírica da Contemporaneidade. Ana Martins Marques. 
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de proceder a um estudo da relação, em um período específico 

e em terras paulistanas, entre filosofia e literatura mediada pela questão da instituição, procedimento que 

preserva certo parentesco com o que Kittler em Aufschreibesysteme 1800-1900. Quero abordar o assunto 

do pensamento brasileiro a partir de uma consideração dupla da forma literária de Flusser e de sua relação 

com o processo de constituição do poder falar, discursar, discutir e praticar a filosofia de modo 

academicamente autorizado e validado que ocorreu em ambiente paulistano e uspiano no decorrer das 

décadas de 1950, 1960 e 1970. Embora existam pesquisas sobre a filosofia ficcional de Flusser, e 

pesquisas sobre o lugar de Flusser na formação da filosofia acadêmica uspiana, não há nenhuma que 

aproxime essas duas perspectivas. Preencher esta lacuna é um primeiro – e mais fundamental – objetivo 

deste texto. Trata-se, nesse sentido, de buscar entender por que o pensamento sobre o Brasil fora posto 

de lado pela prática da filosofia acadêmica institucionalizada uspiana, embora realizado em 

departamentos vizinhos: o que levou ao silenciamento e à exclusão dessa questão? Esta aproximação 

dessas duas perspectivas de estudo sobre Flusser pode ser capaz de dar alguns indícios, evidenciar alguns 

rastros que nos ajudem a, senão responder propriamente à questão, reformulá-la para compreendê-la 

melhor: considerar a posição caleidoscópica de Flusser nas disputas que caracterizam o pensamento 

filosófico no Brasil pode fazer com que se tenha que reexaminar o próprio pensamento filosófico 

brasileiro. É possível propor o deslocamento de visões de mundo como um procedimento central não 

apenas da ficção filosófica de Flusser, mas também de sua filosofia e de sua ficção – caso seja possível 

separá-las. Neste deslocamento que se abre a um embate de vozes e de perspectivas dissonantes e 

distintas, um terreno comum de jogo se mantém, garantindo que cada visão de mundo possa reconhecer 

sua voz posta em palavras pelas bocas (ou órgãos correlatos) dos outros. É através desse deslocamento 

de vozes e perspectivas – a filosofia existencialista, a fenomenologia, o darwinismo, o freudismo, o 

nietzschianismo, a teologia, a filosofia da linguagem, entre muitos outros – que Flusser (o pano de fundo 

comum?) procura evidenciar as predeterminações dessas teorias, suas ingenuidades, seus caráteres por 

demais europeu ou por demais humano nas suas vontades de se tornarem discursos hegemônicos, 

pretensamente neutros e universais. “Opor ao Darwin humano um Darwin vampyrotêuthico” 

(FLUSSER, 2011, p. 22), por exemplo, é necessário para “captar a evolução do ponto de vista do 

Vampyroteuthis”, assim como uma análise do seu corpo e de seus órgãos para uma revisão das metáforas 

sensoriais (debruçar, ideia, conceito, divisão entre fenômeno e coisa em si, etc.) que impregnam e 

                                           
58gsphilipson@gmail.com 

 



80 

 

ISSN 2525-8257 

Caderno de Resumos 

n.1 / 2018 

 
 

 

determinam o pensamento filosófico. Nesse sentido, a partir de tais mudanças de perspectiva, o 

darwinismo é exposto na sua teleologia da vida que tem o humano como seu ponto máximo evolutivo, o 

freudismo desconstruído pelos perigos da mitologização, a fenomenologia, o existencialismo e a filosofia 

em geral por tomarem seus conceitos dos olhos e das mãos, das coisas que o humano é capaz de fazer 

com seu próprio corpo como meio de seu pensamento, de sua linguagem e de suas metáforas. Ao operar 

tal deslocamento dos recursos metafóricos da linguagem teórico-filosófica, é como se fizesse uma crítica 

dos limites da capacidade de conhecimento não da razão humana, como Kant, mas do corpo e da 

existência humanas enquanto mídia, plataforma ou meio do pensamento e da teorização humanas.  

Embora tido, do ponto de vista literário, como de grande qualidade, Flusser fora visto como arcaizante 

pelos autoproclamados técnicos da filosofia, vocalizados por Giannotti: “e Flusser vem, de certo modo, 

fazendo uma aliança, embora ele fosse pós-moderno, avant la lettre, não é isso, nós o estávamos 

entendendo como arcaico, em relação a um projeto de uma instalação de uma rede universitária no país. 

[...] Mas nós não podemos pensar essas propostas de educação ou de atuação literária a não ser 

historicamente. […] O Roberto Schwarz sempre diz: nossas idéias estão fora do lugar. Eu tenho a 

impressão que o Flusser esteve no Brasil fora do tempo. Hoje ele seria um autor muito mais importante 

do que ele foi naquela época” (MENDES, 2000, pp. 232-6). Giannotti, nessa teleologia da história 

acadêmica da filosofia no seu depoimento, parece se esquecer que quem faz o tempo não é o Espírito, 

mas os próprios atores individuais; e que Flusser foi do tempo que lhe foi dado viver, e que é ainda mais 

importante por tê-lo sido naquele tempo e não depois, quando o que ele fazia era mais aceito. É possível 

se pensar que o incômodo com Flusser não era, então, tanto com seu aspecto lítero-pensante, mas 

principalmente com aqueles aspectos da literatura que expunham (talvez filosoficamente de forma mais 

fracassada do que exitosa) a relação entre poder e saber filosófico acadêmico. 

 

Palavras-chave: Filosofia e literatura. Literatura, filosofia e instituição. Vilém Flusser.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo o estudo do imaginário narrativo espanhol do século XVI, 

adotando como fonte historiográfica a obra Lazarillo de Tormes, de autoria desconhecida, publicado pela 

primeira vez entre os anos de 1552 e 1554, bem como analisar as possíveis reverberações da picaresca 

clássica na obra O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, de 1955. Acreditamos que a obra 

aproxima elementos da picaresca espanhola ao contexto social e histórico do Nordeste brasileiro. Nesse 

sentido, o personagem João Grilo será tomado como herança do anti-herói popular, típico da cultura 

nordestina, em sentido restrito, e da cultura brasileira, em sentido amplo. Acredita-se se tratar do 

malandro, descendência do pícaro clássico, tipo social dos romances picarescos espanhóis do século 

XVI. Em meio à crise social e política instaurada no reino de Castela no século XVI, surgem na literatura 

relatos que denunciam e criticam o estilo de vida vigente. Aproximadamente entre 1552-1554, surge um 

pequeno romance, de autoria anônima, denominado Lazarillo de Tormes, que inaugura o romance 

picaresco. Este, de forma astuta, desconstrói a imagem de herói que vinha sendo cultivada e adota um 
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anti-herói como protagonista. Os romances publicados na Península Ibérica, particularmente na Espanha, 

entre os anos de 1599 e 1648, que apresentavam como protagonista uma personagem marginalizada, 

passariam à História da Literatura com o nome de “romances picarescos” (GONZÁLEZ, 2010, p. 448). 

A proposta pretende analisar elementos da História e da Literatura picaresca espanhola que ecoaram pela 

Literatura Brasileira. Pela descrição do anti-herói, relacionar o contexto cultural, político e social dessas 

sociedades em períodos distintos. A descoberta das Américas compõe um dos principais marcos da 

entrada do Renascimento e, com ele, do período moderno da História ocidental (VASSALO, 1993). 

Assim, de acordo com historiadores e sociólogos, como Fernando Uricochea (1978) e Raymundo Faoro 

(1977), a configuração social do Nordeste brasileiro, até o início da era Vargas, se identificaria com a 

situação medieval portuguesa e mesmo europeia. Isso explicaria o aproveitamento que dessa realidade 

fazem escritores como José Lins do Rego e Ariano Suassuna, por exemplo (VASSALO, 1993, p.15). 

Antônio Candido, no ensaio Dialética da Malandragem: caracterização das Memórias de um Sargento 

de Milícias, afirma que Leonardo, personagem do livro de Manuel Antônio de Almeida representa o 

primeiro grande malandro da literatura brasileira (CANDIDO, 1970, p. 67-89). Instaura-se, na literatura 

brasileira, toda uma genealogia da malandragem, da qual acreditamos descender o João Grilo, 

personagem criado por Ariano Suassuna para o Auto da Compadecida (SUASSUNA, 2008). Supõe-se 

que a obra de Suassuna possibilita uma associação entre a representação dos costumes da sociedade e os 

traços folclóricos da personagem, manifestados, sobretudo, através dos seus atos, que, por sua vez, 

baseiam-se na “intuição da dinâmica social do Brasil” (CANDIDO, p. 73).  Para tanto, a literatura 

comparada deve servir para uma abordagem de questões relativas aos costumes sociais, relações de poder 

e religião da sociedade medieval retratadas no contexto da obra Lazarillo de Tormes, bem como levantar 

os possíveis vestígios da picaresca presentes na obra O auto de Compadecida, aproximando de forma 

cuidadosa o protagonista João Grilo, do pícaro Lázaro de Tormes. Pretende-se realizar pesquisa 

bibliográfica de obras e artigos que tenham correlação com o tema, utilizando os descritores: literatura 

comparada, imaginário narrativo século XVI, novela picaresca, Auto da Compadecida, Lazarillo de 

Tormes. Os artigos selecionados serão interpretados e analisados qualitativamente. Após análise, partir 

para o desenvolvimento de um objeto educacional de aprendizagem. História e Literatura são a ciências 

humanas básicas na formação do aluno pela possibilidade de fazê-lo compreender a realidade que o cerca 

e dotá-lo de espírito crítico. Portanto, o presente projeto visa buscar pelo estudo da identidade de João 

Grilo uma genealogia histórica, intertextual e comparativa, perpassando pelos pícaros e malandros, para 

melhor compreender as influências medievais na Literatura Brasileira, resgatando-a como documentação 

histórica. Reitero que o estudo e desenvolvimento deste projeto visualiza ainda a construção de um objeto 

educacional de aprendizagem: um jogo virtual que promova a interação teórica entre o imaginário 

narrativo da sociedade espanhola do século XVI e as reverberações herdadas pela literatura de Ariano 

Suasssuna no nordeste brasileiro. 

 

Palavras-chave: Imaginário narrativo séc. XVI. Novela picaresca espanhola. Intertextualidade.  Auto da 

Compadecida.  Lazarillo de Tormes 
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RESUMO: O artigo aqui apresentado tem como objetivo investigar como a autora argentina Silvina 

Ocampo (1903 – 1993) utiliza um sistema de desconstrução de estereótipos através do uso do absurdo, 

do grotesco e da fantasia para questionar as imposições de gênero ao sexo feminino e, portanto, provocar 

um sentimento de estranheza no leitor diante das reações e atitudes socialmente consideradas 

“inesperadas” para as mulheres da época em que os contos foram escritos. Para essa comunicação 
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optamos por nos centrar nos contos El retrato mal hecho (1937), Vestido de Terciopelo (1959) e 

Vestiduras Peligrosas (1970) que a nosso ver passam pelo questionamento de dois aspectos bastante 

presentes na vida das mulheres de meados século XX, e também atuais, que possuem relação com a 

imposição da maternidade e dos padrões estéticos por meio da moda. Para a análise dessas narrativas 

temos como base o texto de Simone de Beauvoir, que com a publicação de O Segundo Sexo coloca em 

discussão a ideia de que o gênero seria constituído a partir de algo que não tem apenas relação com o 

biológico, mas também como o social “Não se nasce mulher, torna-se” (BEAUVOIR, 1949, p. 09). Nesse 

mesmo sentido, Pierre Bourdieu em A dominação masculina defende a ocorrência de um longo trabalho 

coletivo de socialização do biológico e de biologização do social como forma de produzir nos corpos 

uma relação de causa e efeito invertidas, ou seja de se naturalizar o biológico para o social. Acredita-se 

portanto que mulher seria então levada pela sua própria constituição biológica a se comportar da forma 

como se comporta, ou como se espera que ela se comporte (BOURDIER, 2002). Para a análise da 

imposição da maternidade tomamos como base a ideia da pensadora francesa Monique Witting em O 

pensamento heterossexual e outros ensaios, que afirma que o corpo feminino seria apenas um meio de 

produção para a reprodução da espécie e que esta apropriação feita pela sociedade patriarcal ocorre 

exatamente da mesma maneira que a apropriação do trabalho do proletariado pela classe dominante 

(WITTING, 2006). O trabalho é fruto parcial de uma pesquisa de mestrado em andamento – 

desenvolvida na Universidade Estadual de Campinas – que tem como corpus de análise oito contos não 

infantis que são: El retrato mal hecho, Vestido de terciopelo, La boda, La muñeca, Vestiduras peligrosas, 

Mi amada, El automóvil e Cornelia frente al espejo. A vida e a obra de Silvina sempre estiveram ligadas 

ao escritor Adolfo Bioy Casares, que foi seu marido durante toda a vida desde 1940, quando se casaram, 

e ao também escritor argentino Jorge Luis Borges. Os três formaram uma parceria pessoal  e,  em  alguns  

momentos,  literária,  como  no  caso da Antologia  da  Literatura  Fantástica,  organizada  pelos  três  

no  mesmo  ano  do casamento de Silvina e Bioy Casares. Apesar disso, a autora não recebeu, em um 

primeiro momento, todo o destaque e atenção que a produção de seu marido e da terceira ponta do “trio”, 

Borges. Ainda é uma incógnita se esta pouca atenção seria uma falta de reconhecimento de sua obra 

como genuína ou apenas uma opção da própria autora. Segundo a também escritora argentina, Noemi 

Ulla, autora do livro Encuentros con Silvina Ocampo (2003), Silvina foi bastante silenciada e muitas 

vezes desdenhada e era uma escritora oculta, não era muito estudada nem de se ter em conta. A partir da 

edição da antologia organizada pela escritora e jornalista Matilde Sánchez, Las reglas del secreto (1991), 

se começou a perceber que a obra de Silvina trata de um projeto criativo pessoal e profundamente 

original, razão pela qual a autora passou a ser mais considerada dentro do âmbito da literatura argentina. 

No Brasil, no entanto, ela não é muito conhecida e a dissertação que será fruto da pesquisa tem como 

objetivo também divulgar o trabalho dela no país. 

Palavras-chave: Silvina Ocampo. Literatura feminina. Literatura hispano-americana. Representação de 

gênero. 
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RESUMO: Este trabalho propõe uma reflexão sobre as representações sociais do corpo e do desejo 

feminino homoafetivo, bem como as representações sobre a enfermidade na obra da escritora argentina 

Sylvia Molloy, a partir de uma perspectiva da crítica feminista. A proposta centra-se nos romances En 

breve cárcel (1981) e Desarticulaciones (2010) e analisa a escrita do corpo em ambas as obras. 

Contrapondo-se ao closet da representação literária e da crítica, que tende a ocultar as representações 

literárias relativas a manifestações afetivas consideradas como '‘desviantes’' pela norma patriarcal, 
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através da oposição entre sexualidade saudável (heterossexual) e doença (homossexualidade), considera-

se que as obras de Molloy incorporam o deslocamento em termos de gênero e sexualidade ao 

deslocamento territorial, foco principal da crítica no Brasil sobre a obra da autora. Segundo Rich, o 

apagamento das mulheres lésbicas ocorre por meio da “destruição de registros, memórias e cartas 

documentando as realidades da existência lésbica” (2010, p. 36), bem como através da definição de 

lesbianismo a partir de “associações clínicas, limitadas com definição patriarcal” (idem, p. 37). 

Consideramos que em En breve cárcel, a personagem realiza, através da escrita, uma revisão do que 

chamamos de aprendizagem do corpo, isto é, a revisão dos significados culturais e a forma como eles 

são assimilados e instituídos no próprio corpo. A personagem mitológica Diana/Artemísia desempenha 

um papel central nesta obra, por representar uma disputa entre significações sobre o corpo feminino 

relacionadas à identidade da personagem-narradora e condensa dois aspectos fundamentais da nossa 

análise. O primeiro, o deslocamento em termos de gênero e sexualidade, pois a personagem mobiliza o 

mito e desestabiliza-o como forma de inquirir os significados culturais atribuídos ao corpo feminino. Em 

segundo lugar, porque a recuperação do mito e sua desestabilização estão associadas à saída que a 

personagem elege para si mesma, quando decide empreender uma nova viagem e promove um novo 

deslocamento territorial, que marca o final do romance. A revisão do mito de Diana está relacionada à 

emergência do sujeito lésbico no romance e aos conflitos vivenciados a partir desta posição, posto que a 

figura mitológica de Diana/Artemísia é um dos escassos modelos próximos à representação da 

sexualidade feminina homoafetiva. No entanto, em La construcción de la autora: una poeta lesbiana, 

Bellessi considera que a figura de Diana é um “mito resplandeciente de la juventud” (1991, p. 38) e que 

este modelo deve ser superado (não como desaparecimento, mas excedência), para que outras 

representações do sujeito lésbico possam ser pensadas. Este argumento nos leva à Desarticulaciones 

(2010). Nesta obra mais recente, desaparece o mito de Diana (o corpo mitológico), e a homoafetividade 

e o corpo feminino aparecem articulados de outro modo e em outra temporalidade. Em 

Desarticulaciones, a homoafetividade feminina expressa-se segundo a definição de continuum lésbico 

designada por Rich como um conjunto de identificações afetiva entre mulheres, que não se restringem à 

experiência sexual, ampliando a noção de homoafetividade através daquilo que considera como “formas 

de intensidade primária entre mulheres, inclusive o compartilhamento de uma vida interior mais rica (...) 

o dar e receber apoio prático e político” (2010, p. 36), entre mulheres que negaram ou abandonaram a 

instituição do casamento. As experiências compartilhadas pelas personagens circundam a relação com o 

deslocamento territorial e o vínculo literário, pois compartilham uma língua materna que não é a língua 

do país no qual vivem e porque dedicam-se à literatura e escreveram juntas durante suas carreiras; e a 

obra narra o abalo dos vínculos desta relação, causado pela doença de uma das personagens. Nesta obra, 

não aparece o corpo mitológico narrado em En breve cárcel, mas o corpo enfermo, presente na primeira 

obra de Molloy, ganha centralidade. Se En breve cárcel narra a tentativa de apreensão do corpo por parte 

de um sujeito em busca de uma autodefinição, um momento de emergência do sujeito, em 

Desarticulaciones, a narradora inscreve o corpo enfermo da outra, afetado pelo Alzheimer. Trata-se, 

portanto, de uma escritura em um momento de abalo do sujeito, no qual as aprendizagens do corpo e a 

memória se desarticulam, produzindo alterações na forma de vivenciá-lo. As correlações e diferenças 

entre a inscrição do corpo nas duas obras centram-se em partes relacionadas à enunciação, à afetividade 

e ao desejo, tais quais mãos e boca, que correspondem ao domínio da palavra, através da voz e da escrita, 

e do desejo/afeto. Em En breve cárcel lemos um processo de reapropriação, em Desarticulaciones, de 

perda. Ambas as obras são narrativas que inscrevem a emergência e o desmoronamento do corpo e do 

eu e apresentam escolhas temáticas e estéticas que se relacionam com o anseio de perturbar a inscrição 

do sujeito feminino na literatura. 

 

Palavras-chave: Crítica feminista. Literatura feminina. Literatura hispano-americana.  
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RESUMO: Em 1921, ao retornar à Argentina, Jorge Luis Borges deparou-se com uma Buenos Aires transformada 

pela intensificação de processos modernizadores iniciados na segunda metade do século XIX. A surpresa com a 

nova paisagem urbana redefiniu a relação do escritor argentino com a cidade: “It was more than a homecoming; 

it was a rediscovery. I was able to see Buenos Aires keenly and eagerly because I had been away from it for a long 

time. Had I never gone abroad, I wonder whether I would ever have seen it with the peculiar shock and glow that 

it now gave me.” Re(ver) aquela cidade provocou uma reação poética no jovem escritor ansioso por conquistar 

um espaço na terra natal. O seu primeiro livro, publicado em 1923, pode ser considerado uma resposta literária ao 

espanto experimentado na sua chegada: “The city – not the whole city, of course, but a few places in it that became 

emotionally significant to me – inspired the poems of my first published book, Fervor de Buenos Aires.” O livro 

também possuía para ele um caráter seminal: “And yet, looking back on it now, I think I have never strayed beyond 

that book. I feel that all my subsequent writing has only developed themes first taken up there; I feel that all during 

my lifetime I have been rewriting that one book” (BORGES, 1971, p. 153). Distribuído com a ajuda de amigos, 

Fervor de Buenos Aires foi seguido por Luna de enfrente (1925), Inquisiciones (1925), El tamaño de mi esperanza 

(1926), El idioma de los argentinos (1928), Cuaderno San Martín (1929) e Evaristo Carriego (1930), além de 

publicações diversas em jornais e revistas: “This period, from 1921 to 1930, was one of great activity, but much 

of it was perhaps reckless and even pointless. I wrote and published no less than seven books – four of them essays 

and three of them verse. I also founded three magazines and contributed with fair frequency to nearly a dozen 

other periodicals, among them La Prensa, Nosotros, Inicial, Criterio, and Síntesis. This productivity now amazes 

me as much as the fact that I feel only the remotest kinship with the work of these years. Three of the four essay 

collections – whose names are best forgotten – I have never allowed to be reprinted” (BORGES, 1971, p. 159). A 

comunicação apresentada abordará o trabalho de Borges nesse período, especialmente a sua produção poética, 

para explorar a relação entre a literatura e o cinema na sua obra, tema central da tese que está sendo desenvolvida, 

intitulada O arco de Homero: épico, literatura e cinema na obra de Borges. Embora essa relação já tenha sido 

debatida por vários autores (atividade crítica iniciada com a publicação de Borges y el cine, de Edgardo 

Cozarinsky, em 1974, e prosseguida com estudos atuais de David Oubiña, Gonzalo Aguilar, Emiliano Jelicié, 

Carlos Dámaso Martínez, entre outros), o tratamento da questão geralmente desconsidera essa parte da produção 

literária do escritor argentino, concentrando-se em alguns ensaios (nos quais são discutidos, frequentemente de 

forma comparativa, problemas cinematográficos), em resenhas de filmes publicadas na revista Sur e em roteiros 

escritos por Borges em parceria com Adolfo Bioy Casares. Na exposição dessa etapa da pesquisa, serão analisadas 

algumas referências diretas ao cinema presentes na poesia juvenil de Borges, o método de composição de imagens 

utilizado por ele e, visando estabelecer aproximações entre a poesia do escritor e a cultura visual do período, a 

possível vinculação entre o olhar borgiano para a “nova” Buenos Aires e representações cinematográficas 

coetâneas da cidade. Por fim, também será analisado o modo como elementos dessa experiência inicial foram 

reelaborados posteriormente em diversos comentários, ensaios e resenhas do escritor sobre o cinema. 

 

Palavras-chave: Jorge Luis Borges. Cidade e modernidade. Poesia e cinema. 
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RESUMO: No estudo comparativo entre os romances Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie e Sem 

gentileza de Futhi Ntshingila, é possível acompanhar a trajetória das personagens Ifemelu – no romance 

nigeriano –  Zola e Mvelo – na obra sul-africana. Apesar das condições materiais e percursos históricos 

diversos entre os países e das questões sociais divergentes que situam as personagens, todas enfrentam, 

como mulheres, violências e deslocamentos de tempo e espaços que as colocam em situações de 

enfrentamento com si mesmas e diante da sociedade. A hipótese levantada é que a trajetória desenvolvida 

pelas personagens dentro de cada romance revela a maneira pela qual tais mulheres se posicionam, dentro 

dos espaços africanos e da diáspora, nas esferas de trabalho e relacionamento diante de opressões sociais 

e capitais. Tais posicionamentos acabam por revelar todo a dinâmica de funcionamento opressivo nas 

sociedades africanas contemporâneas retratadas em cada obra. Com a autora Chimamanda Ngozi 

Adichie e seu romance Americanah, a relação entre Nigéria e Estados Unidos da América é colocada a 

partir da vivência de Ifemelu e a busca pelo “sonho americano” que fica entre seu romance com Obinze 

e a busca por sua identidade. A busca pelo trabalho e pela ascensão social é essencial para a sobrevivência 

da personagem e acaba por legitimar sua identidade como mulher. Já para a também contemporânea 

escritora sul-africana Futhi Ntshingila, a segregação racial, a questão da saúde pública e da política de 

seu país caracterizam-se como o contexto histórico fundamental para a narrativa de sobrevivência entre 

mãe e filha. Para as personagens, a condição de mulher, negra e de classe baixa é sempre colocada em 

xeque diante das situações de opressão variadas como a família e a religião.  Tais questões que abarcam 

cada território são reabertas e estruturadas a partir das mulheres, perspectivas de personagens construídas 

que sobrevivem às condições e violências que se dirigem constantemente a elas e que marcam suas 

trajetórias pelos espaços materiais do continente africano contemporâneo. É relevante perceber e 

organizar de que forma, sistematicamente, a experiência histórica dessas mulheres como personagens 

contribui para o entendimento e relevância do papel das mulheres em territórios literários, materiais e 

sociais  Para tal análise, a fundamentação teórica tem como base os estudos do materialismo histórico de 

Marx e Engels e as análises de Terry Eagleton (2011), bem como as perspectivas de Angela Davis (2017) 

e Christine Delphy (1984), principalmente, sobre o feminismo em perspectiva materialista. Para análise 

literária, são as considerações, ensaios e teorias de Antonio Candido, sobretudo, e de BOOTH (1983). 

Também é relevante levar em consideração estudos históricos sobre o continente africano e, 

especificamente, historiadores como Falola (2008), Ki-Zerbo (1982) e Hernandez (2005) que partem de 

uma perspectiva endógena e múltipla. A partir de tais premissas teóricas é possível analisar de que 

maneira o gênero, a classe e a raça estão intrinsecamente relacionados dentro das trajetórias das 

personagens e em seus deslocamentos durante o percurso narrativo, em suas mudanças de espaço e de 

perspectiva. O discurso polifônico e baseado em diferentes gêneros textuais - relato e blog, por exemplo, 

no caso do romance nigeriano, e capítulos com alternâncias de focos narrativos no romance sul-africano 

- das duas obras literárias também alça a perspectiva de construção identitária e histórica para essas 

mulheres, já que possibilita a percepção múltipla de identidades, tempos e espaços narrativos para as 

personagens. A partir do exercício de aproximação e distanciamento entre os romances, é possível 
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observar, portanto, que os deslocamentos espaciais podem trazer à tona diversas questões sobre 

pertencimentos e identidades das mulheres africanas contemporâneas que são necessários para a 

perspectiva individual e social, mas que estão diretamente relacionados às condições materiais 

encontradas e vivenciadas nas experiências históricas. 

 

Palavras-chave: Literaturas africanas. Literatura comparada. Literatura nigeriana. Literatura sul-africana  
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RESUMO: Este projeto de pesquisa tem o objetivo de investigar como a construção da identidade 

africana de mulheres diaspóricas é retratada na literatura contemporânea, tendo como recorte a análise 

deste objeto em duas obras literárias africanas: Americanah, romance da escritora nigeriana Chimamanda 

Ngozi Adichie, do ano de 2013, e Precisamos de Novos Nomes, romance da zimbabuana NoViolet 

Bulawayo, também lançado em 2013. Minha intenção é delimitar, por meio da teoria Pós-colonial, de 

que maneira o conceito de Afropolitanismo aparece em cada romance e mapear como as relações de 

gênero marcam a construção da identidade das personagens principais dos mesmos. Os três pilares desta 

proposta de estudo, a crítica pós-colonial, o Afropolitanismo como influência na construção da 

identidade e a crítica feminista compartilham de um lugar de alteridade, presentes nas narrativas dos 

sujeitos invisibilizados e silenciados por suas origens, raça e gênero. Americanah narra a história de 

Ifemelu, que migra para os Estados Unidos para ingressar em uma das melhores instituições da América, 

deixando para trás seu amor e seu país, o qual passa por uma ditadura. Ela passa 15 anos enfrentando 

uma cultura totalmente diferente até que resolve voltar para a Nigéria. Precisamos de Novos Nomes é 

narrado por Darling e começa na favela Paraíso, no Zimbábue. Retirados de suas casas por uma operação 

devastadora do governo, Darling e seus amigos matam a fome roubando goiabas no bairro rico da cidade. 

Eles sonham com uma vida próspera longe de Paraíso. Esses sonhos são encarados como impossíveis, 

até que Darling é levada para os Estados Unidos por sua tia. A segunda parte do livro acompanha a vida 

Darling como uma imigrante adolescente que enfrenta uma América bem menos convidativa do que 

aquela de seus sonhos de infância. A negociação de identidade encontrada em ambas narrativas se 

manifesta através de personagens femininas provenientes de uma África ambivalente, que se conectam 

ao compartilharem experiências similares. Ifemelu e Darling passam por experiências gendradas, tocadas 

pela condição de ser mulher, negra e imigrante num país que faz delas vítimas naturais da subalternidade. 

Há uma forma inovadora na escrita dessas autoras da pós-colonialidade no que tange à representação do 

sujeito africano diaspórico contemporâneo. Minha hipótese é que essa peculiaridade esteja relacionada 

ao que a escritora Taiye Selasi refere no ensaio em que cunhou o termo Afropolitanismo: enquanto 

descolonizar permanece sendo uma meta, distância, individualidade e coletividade e identidade 

transnacional se tornam conflitos centrais (SELASI, 2005). Interessa-me neste trabalho não somente 

discutir como as narrativas das autoras nigeriana e zimbabuana exploram a construção de identidade 

pautando o Afropolitanismo, mas também compreender como se dão as relações de gênero durante esse 

processo. A escolha das obras foi norteada por uma semelhança fundamental entre elas e também por 

diferenças interessantes. As diferenças são: os países africanos de origem e a maneira que seus contextos 

políticos influenciam as histórias; a classe social das personagens principais que corroboram para 

experiências distintas como imigrantes; e ainda a organização textual da narrativa, vereda em que as 
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autoras trilham rumos estéticos diversificados, apesar de haverem pontos de intersecção. O que as une, 

no entanto, é o fato de cada uma ao seu modo apresentar ao leitor o que Simon Gikandi (2011) diz ser a 

desestruturação dos Africanos em meio à crise do presente transformada em oportunidade para 

reimaginar novas narrativas do futuro. Para ele, viver dividido entre culturas ou línguas é um maneira de 

lidar com a desorientação geográfica do final da modernidade. Utilizando alguns recursos textuais 

semelhantes, desde o uso de línguas nativas africanas sem tradução até o uso de nomes próprios e 

penteados de cabelo que expressam ancestralidade, ambas as obras mostram uma África e uma América 

em que as personagens são conduzidas, pela força das circunstâncias, a lutarem por uma identidade que 

não as apague como mulheres e as contemplem em toda sua complexidade geográfica. Estes elementos, 

que impedem que façamos uma leitura maniqueísta das situações apresentadas, ao meu ver, merecem 

uma aprofundada investigação literária. Aproximar os dois textos, parece, assim, bastante produtivo, pois 

permite analisar não só a diversidade de representações possíveis de mulheres africanas diaspóricas, 

como, também, compreender como os contextos históricos e sociais, tanto de produção quanto de ficção, 

interferem na construção da identidade dos sujeitos. A metodologia de investigação pretende basear-se 

nos estudos Pós-Coloniais de teóricos como Ashcroft (1998), Bhabha (2007), Said (2004), McLeod 

(2013) e Spivak (1997) que discutem deslocamento, alteridade e resistência. Para possibilitar a análise 

das relações de gênero, planejo me debruçar nas produções de Almeida (2006) e Bahri (2004), além de 

Spivak (1996), que também discute questões de gênero dentro da pós-colonialidade e do contexto de 

diáspora. A intenção é mobilizar os elementos fundamentais destas já consolidadas teorias críticas para 

uma leitura da situação literária no contexto contemporâneo, unindo suas ferramentas interpretativas à 

investigação das especificidades dos sujeitos diaspóricos africanos abordados nos romances.  

 

Palavras-chave: Literaturas Africanas. Identidade. Diáspora. Teoria Pós-Colonial. Gênero. 
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RESUMO: A pesquisa de mestrado O entre-lugar no romance moçambicano: uma leitura de Mulheres 

de Cinzas, de Mia Couto tem como objetivo analisar os efeitos que a construção e os discursos presentes 

nas personagens-narradoras Germano e Imani, as quais causam estranhamentos ao leitor ao subverterem 

a relação tradicional entre colonizador-colonizado, geram na narrativa pós-colonial do romance 

Mulheres de Cinzas, de Mia Couto, corpus desta pesquisa. Para entendermos a relevância deste trabalho, 

precisamos pensar na história recente de Moçambique. A literatura produzida pelo moçambicano Mia 

Couto se encarrega de traduzir diversas questões desse país que não é mais colônia de Portugal desde 

1974, há apenas 44 anos. Se pensarmos em um projeto literário enquanto expressão de identidade e 

nacionalidade, a literatura moçambicana tem uma identidade literária recente e, por isso, ainda em 

formação. Portanto, ao estudarmos os fenômenos dessa literatura, e especialmente nos debruçarmos 

sobre a construção da identidade no romance moçambicano, estaremos contribuindo para reconhecer e 

perpetuar essa arte em um país que, além de ter como língua oficial o português - como o Brasil -, conta 

com características extremamente locais e únicas, mas também muito plurais. Como ponto de partida da 

pesquisa, para compreendermos e mapearmos o terreno da literatura africana e especialmente acerca da 

tessitura pós-colonial de Mia Couto, nos valeremos das reflexões de Rita Chaves, em Angola e 

Moçambique: experiência colonial e territórios literários e Mia Couto: um convite à diferença, este 

último em coautoria com Fernanda Cavacas e Tânia Macedo; de Maria Nazareth Soares Fonseca, em 

                                           
65 renanspolidorio@gmail.com (CAPES. Processo: 88887.176190/2018-00). 

  



88 

 

ISSN 2525-8257 

Caderno de Resumos 

n.1 / 2018 

 
 

 

Literaturas africanas de língua portuguesa: percursos da memória e outros trânsitos e Mia Couto: 

espaços ficcionais, este último em coautoria com Maria Zilda Ferreira Cury. Em seguida, como em nosso 

corpus nos debruçaremos sobre a construção das personagens no romance, contaremos com as 

contribuições feitas por Antonio Candido, no capítulo “A personagem do romance”, do livro A 

personagem de ficção; por Beth Brait, em A personagem; e por Fernando Segolin, em Personagem e 

Anti-personagem. Dando continuidade ao nosso percurso, para compreendermos de que forma podemos 

definir nosso corpus como pertencente a um entre-lugar, faremos uso das reflexões de Homi K. Bhabha, 

em O local da cultura, no qual são discutidas, entre tantas questões, as relações entre colonizador-

colonizado e os conceitos de entre-lugar e pós-colonialismo; e de Stuart Hall sobre o conceito de 

identidade no pós-colonialismo, em A identidade cultural na pós-modernidade e Da diáspora: 

identidades e mediações culturais. Tendo em vista que nossa pesquisa se valerá de uma metodologia 

qualitativa, exploratória e descritiva, dividiremos nosso trabalho em três grandes etapas. Na primeira 

etapa, começaremos fazendo leituras e fichamentos dos textos teóricos sobre a literatura de África e 

Moçambique, tendo em vista que para entendermos o entre-lugar em um romance moçambicano, 

precisamos compreender como ele se estrutura e quais questões o atravessam. Ainda nesse momento, 

leremos e ficharemos obras teóricas sobre a escrita de Mia Couto, o autor da obra de nosso corpus. Em 

seguida, na segunda etapa, tendo compreendido como se estrutura a literatura moçambicana pós-colonial, 

direcionaremos nosso trabalho para a leitura e o fichamento de textos que nos ajudem a compreender 

como se constroem as personagens-narradoras. Na terceira etapa de nossa pesquisa, munidos de 

conhecimentos sobre as literaturas africana e moçambicana e sobre como se configuram as personagens-

narradoras, iniciaremos as leituras que nos ajudarão a refletir sobre o pós-colonialismo e o entre-lugar 

nas literaturas pós-coloniais. Não reservaremos um momento exclusivo para a análise do romance, uma 

vez que compreendemos que precisaremos, enquanto lemos e fichamos os textos teóricos que nos darão 

suporte para sustentar a pesquisa, ter nosso corpus sempre à mão, num movimento de vaivém que 

mesclará leituras e análises constantes. Assim, a análise será produzida em continuum com nossas 

leituras teóricas. Além disso, acreditamos que essas três etapas poderão acontecer simultaneamente e até 

mais de uma vez, sempre objetivando a qualidade da análise. Sobre as discussões e os resultados finais, 

acreditamos que eles poderão ser desenvolvidos em um momento à parte das três etapas citadas acima. 

Porém, estaremos sempre abertos à possibilidade de nos voltarmos aos textos teóricos para esclarecer ou 

reforçar questões que julgarmos importantes. Analisaremos, então, a obra de Couto com o intuito de 

compreender que, por meio de suas personagens, sua narrativa utiliza estratégias de construção textual 

que nos permitem olhar para o romance como um espaço textual de entre-lugar, onde culturas e 

identidades não são mais construídas nas singularidades, mas nas fronteiras das diferentes realidades. 

Palavras-chave: Literatura Moçambicana. Mia Couto. Personagem-narrador. Construção de Identidade. 

Entre-lugar. 
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do século XX 
 

A poesia dispersa de Machado de Assis (1856-1863) 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar brevemente o corpus da pesquisa em nível de 

doutorado (que se iniciou esse ano): “Tensões clássicas e românticas na poesia dispersa de Machado de 
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Assis (1856-1863), que é formado pelo manuscrito do poema “Uma flor? – Uma lágrima” (1858) e por 

mais cinquenta e três poemas do poeta Machado de Assis, os quais foram publicados esparsamente nas 

folhas de treze periódicos (Marmota Fluminense/Marmota; Diário do Rio de Janeiro; Correio 

Mercantil; O Paraíba; A Primavera; Correio da Tarde; O Universo Ilustrado, Pitoresco e Monumental; 

O Espelho; O Binóculo; Biblioteca Brasileira; O Futuro; Semana Brasileira e Semana Ilustrada.), com 

data de publicação entre 1856 e 1863. Essa pesquisa constitui a segunda etapa de um projeto maior que 

se pauta pelo objetivo de analisar todos os poemas dispersos de Machado de Assis, publicados antes do 

lançamento do seu primeiro livro de versos – Crisálidas (1864), com o intuito de observar como se 

formou o poeta de quatro livros publicados (Crisálidas – 1864; Falenas – 1870; Americanas – 1875; e 

Poesias Completas – 1901). O olhar crítico sobre os poemas machadianos busca investigar quais são as 

influências clássicas e românticas que se manifestam nos mesmos, através da observação dos temas 

trabalhados, das formas escolhidas, das epígrafes e das dedicatórias. Todos estes elementos indicam a 

predileção de Machado de Assis por um ou outro modelo literário, ambos importantes para a sua 

formação como poeta. Afinal, como se sabe, Machado era um leitor voraz e assíduo frequentador de 

associações literárias, livrarias e bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, averiguar-se-á 

durante toda a pesquisa, através da leitura individual de cada poema, se desde o início de sua carreira 

literária é, de fato, possível pensar na obsessiva preocupação estética do autor. Em outras palavras, se é 

possível confirmar a hipótese de que o poeta tenha apresentado uma marca singular de sua personalidade 

artística: a de retrabalhar os temas e as formas a fim de apresentar ao público e a si mesmo melhores 

textos a cada ano. Primeiramente, os treze periódicos que servem de suporte para os poemas serão 

estudados, buscando conhecer a linha editorial, os colaboradores e o possível público leitor de suas 

páginas. Para isso, será usado sobretudo o site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que 

possibilita a leitura da maioria desses jornais e revistas. Além disso, como apoio teórico, usar-se-á as 

seguintes obras: História da Imprensa no Brasil (SODRÉ, 1977), A Divisão das águas: Contribuição ao 

estudo das revistas românticas (LOPES, 1978) e História dos Jornais no Brasil (MOLINA, 2015). Na 

sequência, o foco da pesquisa será a revisitação de obras gerais sobre a poética romântica. Destaque-se, 

entre outras, as seguintes: Formação da Literatura Brasileira (CÂNDIDO, 2006), História Concisa da 

Literatura Brasileira (BOSI, 2013), Estudos de Literatura Brasileira (VERÍSSIMO, 1977), O Romantismo 

(GUINSBURG, 2005), O Espelho e a lâmpada: teoria romântica e tradição crítica (ABRAMS, 2010). 

Além de aspectos teóricos, também serão levados em conta alguns livros e/ou poemas esparsos de 

eventuais autores que apareçam de alguma forma nos textos líricos machadianos, ou seja, nas 

dedicatórias ou nas epígrafes. São os casos, por exemplos, dos brasileiros Álvares de Azevedo, Manuel 

Araújo de Porto-Alegre e Manuel Antônio de Almeida, dos franceses Alfred de Musset e Victor Hugo, 

dos portugueses Francisco Gonçalves Braga, João de Lemos, Augusto Emilio Zaluar, Carlos Augusto de 

Sá e do inglês William Cowper. O estudo da teoria clássica e romântica e dos poemas dos escritores 

auxiliará no reconhecimento das influências literárias nos textos machadianos. Os cinquenta e três 

poemas serão consultados diretamente nas folhas dos periódicos porque há certas modificações e 

correções ortográficas nas edições da poesia completa de Machado de Assis, que poderiam causar 

equívocos no momento da leitura crítica. E eles serão analisados segundo a ordem cronológica de 

publicação nos periódicos. Nos poemas, observar-se-á os aspectos formais, os temas, as epígrafes e as 

dedicatórias com o apoio de manuais de versificação como Tratado de Metrificação Portuguesa 

(CASTILHO, 1851), Poética: para uso das escolas (CARNEIRO, 1859), Tratado de Versificação (BILAC 

& PASSOS, 1905) e de livros como Teoria do Verso (CHOCIAY, 1974) e Estudo analítico do poema 

(CÂNDIDO, 2009). 

 

Palavras-chave: Romantismo. Neoclassicismo. Machado de Assis. Poesia dispersa.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar, em primeiro lugar, uma série de conselhos e 

indicações presentes na Physiologie du mariage, em sua versão de 1829, de Honoré de Balzac (1799-

1850). Tais questões serão divididas em temas, com o intuito de pôr em relevo os pontos que tenham 

alguma relação com a instituição casamento – nosso objeto de estudo. Em seguida, o presente trabalho 

examinará aspectos ligados à temática do casamento ou menções a alguns aspectos dessa instituição 

também nos contos de Artur Azevedo (1855-1908), pretendendo, com isso, expandir os estudos acerca 

desse escritor oitocentista brasileiro, uma vez que seus contos serviram de objeto para escassas pesquisas, 

ao contrário do que acontece com sua produção teatral. Visto isso, pretendemos, à luz de teorias de 

Literatura Comparada, tendo como base o conceito, discutido por Samoyault (2001), de intertextualidade 

como memória literária, estabelecer paralelos entre personagens dos contos azevedianos e as regras e 

recomendações oferecidas na obra balzaquiana. A aproximação dos dois autores, advindos de locais e de 

contextos um tanto distantes, pode ser justificada pela maneira como ambos buscaram e conseguiram, 

de certa forma, traçar uma typologie das sociedades em que estavam inseridos. É sabido que Balzac traça 

tal objetivo a partir do momento em que decide reunir seus textos em uma única obra, intitulada Comédie 

humaine, em cujo prefácio, em 1842, afirma: “peut-être pouvais-je arriver à écrire l’histoire oubliée par 

tant d’historiens, celle des mœurs.” Por outro lado, Artur Azevedo incorpora uma persona mais 

despretensiosa, e afirma que: “[q]uando eu morrer, não deixarei o meu pobre nome ligado a nenhum 

livro, ninguém citará um verso nem uma frase que me saisse [sic] do cérebro;”. Até o presente momento, 

não se sabe se Artur Azevedo leu a proposta do escritor francês de escrever uma história dos costumes 

fundada em literatura, nem sequer se teve acesso a alguns de seus romances no Gabinete Português de 

Leitura do Maranhão. No entanto, o escritor maranhense traçou, de forma similar, uma série de portraits 

encarnados em personagens enquadradas na sociedade carioca. Assim, as personagens presentes nos 

contos serão escolhidas na medida em que estas envolvem-se em duas situações: a primeira, ocorrida 

antes de concretizar-se de fato o casamento, diz respeito ao interesse de alguma das partes – ou, às vezes, 

de ambas as partes –, em beneficiar-se da união de alguma forma. Nos casos em questão, selecionaremos 

personagens que apresentam visível interesse pela beleza de um companheiro e, quando esta não se faz 

presente, é o interesse pela condição financeira que triunfa. Por outro lado, a segunda situação ocorre 

durante o casamento e, amiúde, leva ao fim deste; aqui, fala-se do adultério. Dado que a Physiologie du 

mariage é, sobretudo, uma monographie de l’adultère (BARRIÈRE, 1972), o principal foco deste 

trabalho será direcionado para acontecimentos que envolvem personagens adúlteras. Destarte, 

trabalharemos especificamente com três portraits que aparecem no manual balzaquiano, a saber: a 

mulher adúltera, o marido cocu e o solteiro “perigoso”, buscando provar que diversas personagens dos 

contos de Artur Azevedo ora seguem as mesmas características dos portraits balzaquianos, ora 

contrariam as recomendações reveladas na obra em forma de fisiologia. Até o presente estágio de nossa 

pesquisa, já é possível afirmar, partindo dessa comparação, que tais relações realmente se confirmam, 

ou seja, que há essas diferenças e essas similaridades. Sem embargo, percebemos também que grande 

parte da dessemelhança provém do fato de cada escritor observar sociedades bastante distintas no que 

diz respeito aos costumes, e até mesmo às leis, descritas com frequência na Physiologie du mariage. 

Relacionado a isso, é forçoso considerar – embora não pretendamos dar demasiada importância à 

intenção do autor – que Balzac não tinha mais tempo para viajar, uma vez que tinha de respeitar o prazo 

de entrega das editoras (MARCEAU, 2008); a Artur Azevedo, por outro lado, não lhe faltava tempo, 

mas dinheiro (MÉRIAN, 2012). Portanto, a vivência social limitada a um único espaço, refletiu-se, de 
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alguma forma, nas obras dos escritores. Por fim, porque o contexto histórico pode ajudar a compreender 

o que representava o adultério e o próprio casamento na sociedade francesa e na carioca, este trabalho 

também se baseará em obras como História da vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra, 

organizado por Michelle Perrot, História da vida privada no Brasil: império, a corte e a modernidade 

nacional, e Histoire de l’adultère: XVIe-XIXe siècle, de Agnès Walch.   

Palavras-chave: Honoré de Balzac. Artur Azevedo. Literatura Comparada. Adultério. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise preliminar da obra do escritor Figueiredo Pimentel 

(1869-1914) tomando-a a partir da hipótese de que tenha sido concebida sob a perspectiva de intervenção 

pedagógica. Sabemos que Pimentel se iniciou no campo literário em 1889, publicando o romance Artigo 

200, mais tarde rebatizado como O aborto.  A crítica filiou a obra à estética Naturalista, o que rendeu ao 

escritor a fama de ser um literato imoral. Em 1894, Pimentel publicou seu primeiro livro infantil, Contos 

da Carochinha, uma reunião de narrativas contendo mensagens morais. A publicação estava vinculada 

à editora de Pedro Quaresma, que lhe encomendou, em 1896, mais seis títulos: Histórias da Avozinha, 

Histórias da Baratinha, Teatrinho Infantil, Álbum das Crianças, Os meus brinquedos e O castigo de um 

anjo. Os volumes compunham a coleção Biblioteca Infantil. Paralelemente, Pimentel escreveu outros 

romances associados ao Naturalismo: Suicida! (1895), Um canalha (1895) e O terror dos maridos 

(1896). Suas obras infantis, assim como os romances naturalistas, foram escritos no início da década de 

1890, fase de transição do Império para a República. É plausível supor que tal produção literária tenha 

se norteado por parâmetros científicos similares aos que orientaram as reformas políticas e sociais 

empreendidas pelos gestores do novo regime, algumas de viés positivista. Esta pesquisa procura 

demonstrar a participação da literatura na construção simbólica da nacionalidade republicana, 

contribuindo para a noção de “pátria civilizada” e moderna. A pesquisa combina o método da História 

Cultural (CHARTIER, 1990), na tentativa de reconstituir as condições materiais e sociais de produção 

textual, com as categorias da análise literária, a fim de interpretar os sentidos das narrativas criadas por 

Pimentel. Os resultados parciais, no que tange à literatura infantil, comprovam que sua obra estava 

marcada por um viés cívico-pedagógico. Nos volumes Contos da Carochinha, Histórias da Avozinha e 

Histórias da Baratinha, nota-se a inclusão, de um lado, de narrativas europeias adaptadas às crianças 

brasileiras – como as histórias registradas pelos irmãos Grimm –, e, de outro, adaptações de narrativas 

curtas do folclore do Brasil, que incorporam lendas e personagens conhecidos da cultura local, como 

Pedro Malasartes e Iara. Esses contos teriam sido adaptados por Pimentel a partir da obra Contos 

populares do Brasil de Silvio Romero (SILVA, 2010). O conjunto de narrativas permite afirmar que uma 

das preocupações da coleção reunida por Pimentel era levar às crianças referências da cultura popular, 

no intuito de lhes oferecer os meios simbólicos pelos quais se forjou a identidade nacional. Além dos 

contos, Pimentel registrou brincadeiras no volume Os meus brinquedos, em cujo prefácio foi possível 

identificar uma preocupação em levar a prática de exercícios físicos à infância, conforme recomendavam 

a pedagogia e o ideário higienista daquele tempo. A doutrina higienista pregava a manutenção da saúde 

física e mental, a fim de que o indivíduo alcançasse futuramente um bom desempenho profissional e 

garantisse, dessa maneira, o progresso da nação. No volume de poesias Álbum das crianças, observa-se 

a representação da infância por um viés educativo (SANTOS; SILVA, 2017). Os poemas manifestam 

um teor cívico que contribuía para a construção da identidade nacional. Por meio dos versos, o escritor 

procurava incentivar as crianças a adotarem boas posturas e a cultivarem bons sentimentos. Supunha-se 

                                           
68 suzipds@gmail.com 

 



92 

 

ISSN 2525-8257 

Caderno de Resumos 

n.1 / 2018 

 
 

 

que tais condutas fossem capazes de formar cidadãos dispostos a servir a pátria, promovendo seu 

desenvolvimento de maneira ordenada. No tocante à produção infantil, é possível concluir que a obra de 

Pimentel apresentava um caráter moralizador e educativo, para além dos bancos escolares, contribuindo 

para formar uma identidade nacional, bem como para garantir a manutenção da ordem social de acordo 

com os moldes adotados pelos republicanos. Em relação à literatura naturalista, parte-se da hipótese de 

que tenha sido escrita como forma de veicular uma denúncia em relação a hábitos da sociedade tidos 

como imorais, no intuito de corrigi-los. Nesse sentido, os romances naturalistas manifestariam o 

empenho pedagógico do escritor por meio de contraexemplos. Os autores naturalistas se dispuseram a 

denunciar os descontroles familiares como forma de “intervir na regulação social” (SANTANA, 2015). 

Abordar temas como o da sexualidade feminina era uma maneira de advertir os leitores, de precavê-los 

sobre os perigos que rondavam suas vidas. No romance O aborto, a personagem Maricota engravida 

após manter relações extraconjugais com seu primo, Mário. Depois de ingerir uma infusão abortiva, 

Maricota falece, o que sugere uma mensagem de moralização do romance (CATHARINA, 2013). Pode-

se supor que o livro fosse amedrontar as leitoras e levá-las a se resguardarem do sexo fora do matrimônio, 

permanecendo nas posições em que sempre estiveram, de mulheres honradas, o que viria a manter a 

ordem social. As considerações iniciais aqui apresentadas sugerem que o conjunto da produção literária 

de Pimentel se guiasse por um objetivo comum de promover um ideal republicano de educação moral e 

cívica.  

 

Palavras-chave: Figueiredo Pimentel. Função Pedagógica. Literatura Infantil. Naturalismo. Moralidade. 
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RESUMO: Hilda Hilst (1930-2004) era largamente reconhecida pela sua produção poética e possuía uma 

intensa produção teatral quando investiu no campo da prosa de ficção. Neste, a escritora paulista adota 

uma postura radicalmente experimental no que tange à inovação dos parâmetros tradicionais da 

composição narrativa, na medida em que sinaliza o esgotamento das formas literárias canonizadas que 

já não conseguem capturar o inefável da experiência humana. Com a finalidade de contribuir para a 

expansão da sua fortuna crítica, a presente pesquisa pretende verificar de que modo o obsceno, como 

chave de interpretação, manifesta-se na composição de Tu não te moves de ti (1980), A obscena senhora 

D (1982) e Com os meus olhos de cão (1986), sem perder de vista o diálogo com as suas demais obras. 

Estes livros estão reunidos em um volume intitulado Com os meus olhos de cão e outras novelas, 

publicado em 1986, e elaboram questões de cunho obsceno que se radicalizaram no polêmico O caderno 

rosa de Lori Lamby (1990). Este inaugura, juntamente com Contos d’escárnio: textos grotescos (1990) 

e Cartas de um sedutor (1991), a chamada trilogia obscena. A coletânea também conta com dois excertos 

pertencentes aos livros Fluxo-Floema (1970) e Qadós (1973). Em linhas gerais, as três obras em questão 

reúnem o que Eliane Robert Moraes (1999, p. 115) afirma que são as “três figuras fundamentais do 

imaginário literário de Hilda Hilst: o desamparo humano, o ideal do sublime e a bestialidade”. As 

personagens hilstianas são marcadas por situações-limite que as conduzem a autênticas experiências de 

desnudamento em direção ao cerne da condição humana e do seu quinhão de animalidade. A sua narrativa 

desconstrói os referenciais metafísicos, uma vez que, por via do obsceno, as questões filosóficas 

enraízam-se em imagens que remetem ao baixo corporal. A importância de um estudo apurado reside 
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em encarar a obscenidade como um princípio estruturante que confere unidade ao conjunto de suas 

narrativas, de sorte que, conforme pontua Alcir Pécora (2006), não há qualquer distinção entre a obra 

“séria” e a “pornográfica” ou obscena. Toda tentativa de divisão não é senão uma resposta arbitrária de 

uma parcela da crítica que não soube lidar com a “emergência do calão, do grotesco e dos gêneros baixos 

no cerne de sua obra reflexiva elevada” (PÉCORA, 2006, p. 7). Ao obsceno por si só já lhe é imputado 

negativamente uma sombra de interdição. Este fato é problematizado no seio da sua própria narrativa, 

tal como questiona a personagem de Maria em Tu não te moves de ti: “Os nomes carregados de susto, 

falei obsceno e obsceno não era, que coisa é que fizeram às palavras, que coisa às gentes, grudaram-se à 

língua e aos nossos costados letras e culpas, que coisa quer dizer isso de se sentir em desejo e culpada?” 

(HILST, 1986c, p. 202). O objetivo principal é o de ampliar a noção do obsceno e, em direção contrária 

à sua banalização, demonstrar que este não se resume tão somente à referência ao elemento sexual ou 

pornográfico. A ferida obscena se encontra estritamente ligada ao confronto com os limites humanos, 

seja em relação à problematização do corpo e sua finitude, bem como à contingência da sua própria 

capacidade de compreender e de verbalizar no corpo da palavra. Convencionalmente, a obscenidade é 

interpretada como a expressão explícita dos órgãos e da atividade sexual. Em certo sentido, é impensável 

sem a liberdade erótica e a transgressão ao interdito. No entanto, o obsceno é somente uma representação 

escrachada do sexo? O seu propósito é o de apenas ferir a moral estabelecida que deprecia as disposições 

do corpo? Em meio aos desígnios mais escusos do homem e aos mais insondáveis da vida, a linguagem 

obscena corresponde ao apelo de significar e ao ímpeto de lucidez para dar sentido à existência, como se 

insinua no trecho da célebre obra A obscena senhora D: “e o que foi a vida? uma aventura obscena, de 

tão lúcida” (HILST, 1986b, p. 94). Sob o viés de uma “radicalização obscena”, Sonia Purcena (2010, p. 

65) destaca que as personagens de Hilda Hilst “desejavam esgotar a fim de exorcizar o ‘fracasso’ no 

‘excesso de lucidez’ e estraçalhar o que se encena”. A hipótese de pesquisa é a de que, à luz do “extremo 

do possível” (BATAILLE, 2016), a linguagem obscena se compõe como um exercício de lucidez, 

atendendo à necessidade de exprimir e à possibilidade de corporificar o que excede a compreensão 

humana ou, nos termos de Henry Miller (1949, p. 25), de “despertar” e de “comunicar” novos sentidos 

sobre a existência e os seus abismos vertiginosos. No culto ao excesso, é capaz de recobrar a lucidez 

necessária para penetrar na “espessa funda ferida da vida” e revelar a dimensão crua da existência, em 

sua nudez dilacerada, abissal e contraditória.  

 

Palavras-chave: Obsceno. Linguagem obscena. Ferida. Lucidez. Hilda Hilst. 
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Os locais de memória em Teresa de Jesús, Christine de Pizan e Sor Juana de la 

Cruz 
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RESUMO: O trabalho propõe a leitura e análise de La Cité de Dames (1405), de Christine de Pizan, 

Castillo Interior (1588), de Teresa de Jesús, e El Primero Sueño (1692), de Sor Juana Inés de la Cruz, a 

partir de um recorte que permita situar os espaços textuais, narrativos e alegóricos construídos ao longo 

dessas obras dentro da área de estudos de Teoria e História da Memória. Como parâmetro para a escolha 

dos textos a serem analisados, dois aspectos foram levados em consideração: em primeiro lugar, que 

fossem escritos por mulheres inseridas em contextos religiosos ou em sociedades fortemente 

influenciadas pela cultura cristã; em segundo, que neles fossem abordados, textualmente ou construídos 

na forma de metáfora, espaços topológicos ou estruturas arquitetônicas que remontassem à tradição da 

mnemotécnica observada nos tratados de Retórica latina. No cruzamento dos critérios apresentados, foi 

possível observar como a questão que aqui se apresenta insere-se no campo de interesse não apenas da 

Teoria da Memória, mas também da área de Estudos de Gênero, o que demonstra a relevância que pode 

alcançar o trabalho de análise das obras supracitadas. A pesquisa encontra-se em fase inicial, em virtude 
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disso, o presente momento é dedicado à leitura, fichamento e análise do corpus relativo ao livro Castillo 

Interior, uma vez que é a obra que mobiliza a questão que estrutura o trabalho. Em 1577, quando os 

escritos de Teresa encontravam-se sob a tutela da Inquisição Católica, a escritora decide atender à 

solicitação dos padres confessores e escrever um texto no qual seu percurso místico fosse relatado em 

detalhes. O livro assume um caráter testemunhal, pois a monja dirige-se às irmãs do convento, 

oferecendo uma espécie de diário de viagem, podendo, paralelamente, ser lido também como guia, para 

aqueles que desejarem exercitar a prática ascética. No texto, Teresa reconstitui o trajeto interior do 

peregrino sedento pelo encontro com Deus, enquanto o corpo é cerca e muro, a alma ganha a forma de 

um castelo de estrutura circular, em forma de diamante, composto por sete moradas e muitos aposentos. 

A metáfora espacial traz à baila dois aspectos relevantes acerca do estilo de escrita da monja: o primeiro, 

o tom didático constatado na escolha da metáfora do castelo, como fundação a ser fortificada pelo leitor; 

e, o segundo, a intradutibilidade da experiência mística, observada principalmente no vazio operado pelo 

apagamento dos sentidos sensoriais – componente que complexifica a análise das faculdades da 

imaginação e da memória no texto. Narrar com clareza o que viveu, torna-se um desafio para Teresa, 

mas no lugar de reproduzir o exemplo de Santo Agostinho (~400 d.C.), que se confessa ao leitor, a 

escritora decide espelhar-se em São Paulo, em I Coríntios 3:10-17, e tornar-se uma mestra-construtora, 

concedendo às irmãs uma estrutura arquitetônica a ser preenchida individualmente. Com efeito, os 

estudos de Frances Yates (1966) e Mary Carruthers (1995) inserem-se na base teórica de análise dos 

espaços textuais e metafóricos presentes no texto. Em seus trabalhos, as pesquisadoras recuperam a 

tradição da Arte da Memória encontrada em tratados de Retórica latina, os quais pormenorizam uma 

técnica de aprimoramento da faculdade da memória. Para os mestres da Retórica, os alunos que 

desejassem treinar a memória precisavam selecionar lugares e construir imagens mentais de coisas que 

quisessem lembrar, em seguida, deveriam guardar as imagens criadas nos espaços de memória (CÍCERO 

apud YATES, 2007, p.17). A Arte da Memória funcionaria, portanto, como uma espécie de estrutura 

arquitetônica, um lugar no qual ficariam armazenados os conteúdos na forma imagem e, quando fosse 

necessário recuperá-los, bastaria buscar o locus onde eles estariam arquivados. Nessa chave de leitura, 

os aspectos imagéticos e espaciais constitutivos da memória são postos em evidência, podendo encontrar 

ressonâncias frutíferas não apenas na obra de Teresa, como também nas obras de Christine de Pizan e 

Sor Juana. No que diz respeito à inserção da discussão sobre gênero nas análises, é interessante ressaltar 

que não é recente a relação triádica: mulheres, escrita e espaço. Sandra Gilbert e Susan Gubar (1979) 

dedicam um extenso estudo sobre o tema. Além disso, parece conveniente parafrasear Virginia Wolf 

(1929): para escrever ficção, o escritor precisa de um teto, um espaço só seu. Espaço que, como se sabe, 

nem sempre foi permitido para mulheres. Isto posto, pretende-se com este trabalho estudar os espaços 

de memória na literatura produzida por mulheres como uma forma de colocar em exercício a arte da 

memória descritas nos antigos tratados de Retórica, situando essas escritoras em um espaço no qual elas 

possam ser lembradas.  

 

Palavras-chave: Retórica. Arte da Memória. Teresa de Jesús. Christine de Pizan. Sor Juana Inés de la 

Cruz.  
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RESUMO: Apresentaremos aqui a proposta de pesquisa de doutorado em andamento, que tem o intuito 

de investigar até que ponto o conceito de tradição literária feminina, caro para a crítica literária feminista 
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norte-americana, se verifica enquanto ideia produtora de sentido no gesto prático de leitura intertextual 

da poesia de mulheres contemporâneas. Autoras como Sandra Gilbert e Susan Gubar, Ellen Moers e 

Elaine Showalter tiveram grande importância na constituição de uma crítica literária particularmente 

voltada para a questão da mulher no pensamento estadounidense. Dentre as ideias estabelecidas por essas 

e outras autoras durante a década de 70 figura um conceito que segue sendo repensado desde então, e 

que acreditamos necessitar questionamento e reflexão contínua. Trata-se da ideia de tradição literária 

feminina. Showalter (1977) compara a ideia da tradição feminina a um continente submerso que começa 

a se erguer no mar, revelando sua existência antes desconhecida: o “continente perdido da tradição 

literária” (SHOWALTER, 1977, p. 10). Numa primeira reflexão notam-se alguns possíveis problemas 

nesse uso. Se a ideia de tradição presume, como a origem latina da palavra sugere, o gesto de entrega, 

de transmissão (ASSMANN, 2007), não será preciso, para que um grupo de textos ou autoras forme uma 

tradição, que haja o acesso, o conhecimento desses textos/autoras umas pelas outras? É possível que haja 

uma tradição independente de seu conhecimento, como sugere Showalter, na imagem do continente, já 

existente, porém desconhecido? Há, de outro lado, também um questionamento filosófico que pode ser 

feito à ideia de tradição feminina. Segundo Simone de Beauvoir, a mulher se apresenta em sua 

constituição histórica excluída da possibilidade de formar relações entre si, de constituir-se enquanto 

grupo. Beauvoir compara a situação de subordinação da mulher a outras categorias também reduzidas à 

condição de alteridade, e observa que a subordinação de determinados grupos é marcada pela presença 

de um fato histórico (a diáspora judaica, a introdução da escravidão na América, ou as conquistas 

coloniais), evidenciando que as mulheres não compartilham entre si uma cultura anterior à sua situação 

de opressão, não constituem um grupo com uma história própria. A partir de Beauvoir percebemos que 

a mulher se diferencia de outras categorias reduzidas à alteridade na medida em que não se estabelece 

enquanto grupo, não podendo partilhar uma cultura própria e um passado comum. Com Adriene Rich 

(1978) e Monique Wittig (1990), de outro lado, percebemos que essa impossibilidade se perpetua numa 

sociedade baseada na relação heterossexual enquanto símbolo central da ordem, excluindo a 

possibilidade de estabelecimento de relações entre mulheres, num sentido tanto prático como simbólico. 

Se não é possível estabelecer uma unidade de grupo, e se as relações diretas entre mulheres estão 

atravessadas e interrompidas pela figura masculina, é possível falar em tradição (literária) feminina? Será 

ela sempre uma alteração, uma metáfora das categorias de tradição masculinas, sempre uma espécie de 

lado negativo de uma tradição por definição masculina? Nas últimas décadas um grupo significativo de 

autoras dentro da crítica literária feminista também vem questionando o conceito de tradição feminina 

num viés mais diretamente literário. Linda Williams (1992), retomando a associação entre a ideia de 

tradição feminina e matrilinhagem (GILBERT & GUBAR, 1979), aponta a dificuldade do pensamento 

feminista em se desprender das metáforas familiares, argumentando a existência nociva de relações de 

poder pressupostas no pensamento baseado nas relações de mãe e filha. Betsy Erkkila (1992), de outro 

lado, vê a relação entre mulheres como um fenômeno muito mais complexo e conflituoso do que foi 

interpretado pelas feministas da década de 70, e procura des-idealizar tanto a relação maternal como a 

chamada sororidade. Citemos por fim Sabine Sielke (1997), que procura evitar tanto a adesão total aos 

modelos da crítica feminista dos anos 70 (argumentando a insuficiência da ideia de tradição feminina 

contínua), como ao viés pós-estruturalista (mostrando que o enfoque na negatividade da constituição 

dessas relações é também parcial). Segundo Sielke, não se pode obter uma visão totalizante, e por isso 

ela propõe uma reflexão mediada pela triangulação entre teorias e textos poéticos. É possível verificar 

nas imagens poéticas, metáforas e modos de escrita de poetas contemporâneas (selecionando poemas 

escritos entre 1970 e 2000) ainda uma impressão de falta de lugar na tradição, uma ambiguidade 

angustiada em relação a certo pertencimento em uma ordem literária maior, ainda que esta possa se 

apresentar em figuras femininas, na imagem da mãe, da rainha, das irmãs. Alguns exemplos poéticos 

serão selecionados para ilustrar essas complexas relações. As leituras serão centradas em poetas de língua 

inglesa e portuguesa: Adrienne Rich, Patti Smith, Adília Lopes e Ana Cristina Cesar. 

 

Palavras-chave: Tradição. Crítica literária feminista. Poesia.  
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RESUMO: “Jalan significa rua em indonésio, disse-me. Também significa andar. Jalan jalan, a 

repetição da palavra, que muitas vezes forma o plural, significa, nesse caso, passear. Passear é andar duas 

vezes.”. Assim apresenta Afonso Cruz o título de seu último livro, lançado ao fim de 2017. O autor 

português contemporâneo, que é também músico e ilustrador de livros infantis, caracteriza sua nova obra 

como uma leitura de mundo e nos convida a uma viagem estética a partir de sua própria viagem (ao 

oriente) e às suas reflexões, movimentos tão caros à literatura e cultura portuguesa como um todo. Com 

uma disposição de páginas que se aproxima e expande a proposta de Jogo da Amarelinha, de Julio 

Cortázar, o autor nos convida a depreender um caminho particular, podendo ou não ser em linha reta, 

sobre as trilhas por ele abertas nos seus mais de cem fragmentos, sobre as mais variadas temáticas que 

se atravessam e se interpenetram. Dentre elas a ida, a volta, o retorno, as relações entre andar e passear, 

tal como sobre produção cultural, papel da literatura, consumo, mercadoria. É um convite ao passo 

espelhado, que no mesmo átimo de buscar o que está fora, volta-se para o interior do corpo. Nesse 

sentido, a presente pesquisa se propõe não somente a comentar menos brevemente a obra e sua estrutura, 

como também desenhar um caminho próprio de reflexão sobre o tema mesmo da viagem (específica do 

livro e de uma forma geral) e suas possibilidades, localizando o traço, a condição humanizada ou não 

dessa prática de deslocamento, que marca há mais de quinhentos anos a história portuguesa, e há anos 

sem conta a própria existência humana. Autores como Camões e Almeida Garret serão também trazidos, 

sendo Os Lusíadas e Viagens na minha terra obras de grande importância para a discussão, no que tange 

o deslocamento além-mar e ao interior das terras lusitanas. A primeira, em especial, por se tratar, de 

diversas formas, de uma viagem ao oriente, há meio milênio, que não deixa de salvaguardar uma reflexão 

da experiência. A segunda por ampliar a perspectiva sobre o passo, além de anunciar a necessidade do 

retorno, do descobrimento do que se encontra, às vezes, tão perto; igualmente relevante é a contribuição 

que Garret faz em relação à relatividade do tempo e da sua relação estreita com o imaginário, com a 

reflexão e com o espaço geográfico. Também com o fim de fazer jus ao quadro de possibilidades aberto 

pela obra principal, trazemos o autor angolano Ruy Duarte de Carvalho, como representante de uma 

proposta precisamente delineada do que entende e defende como viagem, no plano ético e estético, ao 

publicar Desmedida. Obra que, segundo o próprio autor, se apresenta como uma vertigem de datas e 

idades, ou mesmo uma cosmogonia, cuja chave de leitura aqui abordada será a do deslocamento como 

um potencial processo de humanização, de formação ontológica. Esse deslocamento que não pode ser 

caracterizado como tal necessariamente por fatores históricos comuns ao continente americano e 

africano, espaços explorados e percorridos na obra. Tendo isso em vista, pretende-se marcar o caráter 

que não é só espacial, mas também temporal, existencial, ficcional do deslocamento, tal como associá-

lo aos conceitos de arte e trabalho, tendo como base a ideia de humanização da natureza como ponto 

de confluência entre as três práticas mencionadas. Como referenciais teóricos, a fim de afinar e expandir 

a leitura proposta, Karl Marx, Friedrich Engels, Walter Benjamin e Adolfo Sanchez Vázquez se fazem 

presentes, para que as particularidades da obra de arte e do produto concreto-sensível resultante do 

trabalho, tal como os valores sociais e econômicos atribuídos a cada um deles sejam devidamente 
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localizadas e discutidas.  

Palavras-chave: Literatura portuguesa. Literatura Contemporânea. Viagem. Arte. 
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RESUMO: Esta pesquisa tem como corpus o romance O outro pé da sereia, de Mia Couto. Nesse livro, 

o autor narra dois momentos históricos de Moçambique. O primeiro se passa em 1560, numa expedição 

liderada por jesuítas, que levava escravos, de Goa à Moçambique, com o objetivo de expandir a fé 

católica nos países africanos. O segundo momento, em 2002, dez anos após os acordos de paz entre 

governo e forças rebeldes, apresenta Moçambique como um país em reconstrução. O que chama a 

atenção nessa obra é que, apesar de narrar momentos da história de Moçambique, Mia Couto os narra a 

partir do discurso ficcional, em que, inclusive, algumas personagens que são fictícias, como Madzero e 

Mwadia, convivem com personagens “reais”, como D. Gonçalo da Silveira. O diálogo constante que se 

estabelece entre história e ficção, causa estranhamento no leitor, em desejar saber até qual ponto a 

História está sendo contada pela ficção ou a ficção está sendo contada pela História. Em outras palavras, 

“a obra representa o mundo, mas é também uma visão do mundo e, finalmente, uma tomada de posição, 

quer dizer um juízo – mais ou menos sereno, mais ou menos apaixonado – emitido sobre o mundo”. 

(LEFEBVE, 1975, p. 17). As narrativas de Mia Couto destacam-se pelo emprego da linguagem poética 

construída por meio de neologismos e metáforas que se permeiam em suas obras. Nelas, é possível 

observar elementos da identidade africana, como a influência da oralidade (canções, termos sobre nomes 

de instrumentos, ditados populares etc.). Embora a língua literária seja feita de uma linguagem 

essencialmente metafórica (LEFEVBE, 1975, p.24), no romance estudado, a metáfora é o caminho que 

o autor utiliza para recontar um período histórico de Moçambique e o que nos causa estranhamento é 

que essa (re) construção da história é feita pela invenção, sendo aberta a várias interpretações. Essa 

pesquisa se torna relevante por investigar o papel da metáfora da obra em questão como uma releitura 

de um período da História de Moçambique, a colonização corroborando para a formação da identidade 

moçambicana, visto que sua História é recente e tem uma identidade literária em formação. Objetivo 

geral: Evidenciar o papel da metáfora na confluência do discurso histórico e do discurso ficcional. 

Específicos: Identificar a fusão do discurso histórico e ficcional. Demonstrar as funções da metáfora e 

efeitos do discurso poético. A metáfora será analisada como uma outra forma de ler o discurso histórico, 

propondo uma história, que não é oficial, entretanto é crítica, pois irá denunciar os reflexos da 

colonização do país e sua reconstrução identitária. O estudo de O outro pé da sereia (2006), a partir 

dessa proposta, demanda inicialmente um caminho a respeito do papel da metáfora na reconstrução do 

período colonial de Moçambique sem ignorar o discurso histórico, mas inseri-lo em outro patamar por 

meio da fusão com o literário. Desta forma, a presente pesquisa se norteia a partir das reflexões dos 

seguintes teóricos e críticos: A fim de discutir a construção de um período da História por meio do 

discurso literário, apoiaremo-nos no conceito de Metaficção Historiográfica desenvolvido nas obras 

Poética do pós-modernismo (1991) e Narcissistic narrative: the metafictional paradox – Linda Hutcheon 

(1980) e Metafiction: the theory and practice of self-conscious fiction – Patricia Waugh (1984). Sobre o 

conceito de metáfora e discurso literário, apoiaremo-nos na obra Estrutura do discurso da poesia e da 

narrativa – Maurice Lefebve (1975). Para demonstrar a função da metáfora enquanto crítica, os reflexos 

da colonização, relação entre colonizados e colonizadores e a (re) construção identitária no período pós-

colonial, nos apoiaremos no texto O local da cultura – Homi Bhabha (2014). Para analisar as 
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características do romance histórico, observando que o romance em questão é construído a partir do 

discurso histórico, apoiaremo-nos na obra Introdução ao romance histórico, de Alcmeno Bastos (2007). 

Objetiva-se realizar uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, na qual utilizaremos os métodos 

analítico e hipotético-dedutivo. As etapas se constituirão em: Realizar a pesquisa bibliográfica referente 

ao campo do romance histórico no âmbito contemporâneo. Pesquisar e analisar a Fortuna Crítica e as 

obras teóricas que contextualizem O outro pé da sereia como um romance historiográfico moçambicano 

contemporâneo. Investigar as teorias relacionadas à metaficção historiográfica, à memória e ao conceito 

de metáfora relacionando-as com a obra em questão. Demonstrar o papel da metáfora na (re) construção 

da identidade linguística moçambicana no âmbito ficcional, usando como base o discurso histórico. 

 

Palavras-chave: Literatura Moçambicana. Mia Couto. Metaficção Historiográfica. Identidade 

Linguística. Metáfora. 
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RESUMO: Nos últimos anos, o aparecimento de grupos extremistas, tais como o Estado Islâmico, têm 

recolocado em pauta o problema da colonização ocidental, o sentimento devastador dos países árabes 

em relação às políticas ocidentais de ocupação. Esses testemunhos, em sua maioria, estão relacionados 

à representação midiática dos conflitos armados, ataques à bomba e imigração em massa daqueles que 

tentam fugir da guerra. Nesse contexto, é surpreendente o papel essencial que ocupa a poesia como 

substrato da voz emudecida dos combatentes. Com a guerra da Síria se estendendo há mais de sete anos, 

o grupo Estado Islâmico procura expandir o califado por todo o Oriente Médio e destituir o atual 

presidente sírio, Bashar al-Assad. Mas além da força, na tentativa de expansão do califado, eles se 

utilizam da poesia. Justifica-se, nesse sentido, um estudo sobre o estatuto e o lugar específico que ocupa 

a poesia neste contexto. Nossa pesquisa aborda o seu objeto a partir da pergunta sobre os usos e costumes 

da poesia nesse lugar. E o que descobrimos é que a poesia passa a corresponder aqui a um uso bastante 

singular: é recitada nos intervalos das guerras e nos momentos de descanso para servir como inspiração 

e força; é, também, um forte movimento propagandista que circula, sobretudo, pela internet, 

possibilitando que observemos a enormidade (quantitativa) de publicações em mídias sociais que se 

expandem diariamente nos fóruns autodenominados jihadis que divulgam a produção dos 

autores/combatentes. Nesse sentido, é fato que interessa a nossa pesquisa que a poeta mais prestigiada 

do Estado Islâmico seja uma mulher, Ahlam al-Nasr, e seu primeiro livro de poemas, A chama da 

verdade (tradução livre de The blaze of truth – inicialmente publicado pelo Twitter em 2014), tenha 

viralizado entre os combatentes que declamam seus versos à capela em reuniões, vídeos e áudios. De 

seus versos lemos: “Suas balas despedaçaram nossos cérebros como um/terremoto, /até mesmo ossos 

fortes racharam e depois quebraram. /Eles furaram nossas gargantas e espalharam/nossos membros-/foi 

como uma aula de anatomia/Eles lavaram as ruas enquanto o sangue ainda/corria/ como correntes caindo 

das/nuvens. /” (em tradução livre). O objetivo dessa pesquisa é, de um modo introdutório, com ainda um 

pequeno conhecimento da língua árabe, trabalhando em geral sobre traduções dos poemas e do material 

crítico pertinente, estabelecer as relações entre esse tipo de poesia e a tradição de poesia islâmica. 

Tomamos como ponto de partida uma observação da pesquisadora Elisabeth Kendall, em seu artigo, 

Jihadist Propaganda and its Exploitation of the Arab Poetic Tradition. Ali ela nos chama atenção para 

a curiosa - e contraditória! - apropriação que os poetas jihadistas fazem dos poemas da jahiliyyah, termo 

que pode ser traduzido como “idade da ignorância”, que se refere à era pré-islâmica, ou seja, anterior à 

revelação do Alcorão ao profeta Muhammad. Qual seria então a relação entre a poética jihadista e a do 
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livro sagrado, dos Hádices e das Sunas, os ditos e feitos do Profeta? Surpreende o recurso sistemático à 

poética clássica islâmica numa poesia contemporânea, com um projeto tão específico como a do Estado 

Islâmico. Um dos objetivos dessa pesquisa é tentar entender essa relação. Kendall narra a construção 

dessa poética, transmitida oralmente entre gerações, com origem e autoria não identificadas ou perdidas 

no tempo. E é justamente essa questão da autoria, da inovação e da apropriação um aspecto fascinante 

na poesia árabe, muito distinto do sentido que se confere à autoria na literatura ocidental. É o que nos 

ajuda a pensar o pesquisador Esad Duraković, em seu livro The Poetics of Ancient and Classical Arabic 

Literature, aonde ele afirma que a língua árabe utiliza duas palavras para denotar “criatividade”, ambas 

no campo semântico de ibdāʻ e ibtikār, que não têm o significado de “criação”, mas sim de “inovação”, 

“invenção”, criação do que já existe. O artista, então, "recria" o criado, afirmando e inovando dentro de 

seus poderes humanamente limitados, mas não cria. O que vai de encontro ao termo usado para denotar 

arte, fann, que significa “habilidade” no sentido de “maestria” e “técnica”, ao invés de pura criação. 

Assim, o artista da tradição clássica islâmica não cria, ele inova e inventa o que já foi criado. Neste 

trabalho, trata-se de pensar em que medida a poética de Ahlam al-Nasr reivindica para si um estatuto 

autoral, e em que medida ela recria o que já foi criado se apropriando da tradição. Por meio desta reflexão, 

tentaremos avançar na compreensão do lugar dessa poética na guerra da Síria, e sua relação com a 

tradição poética islâmica. 

Palavras-chave: Literatura de Combate. Tradição. Releitura da Tradição. Estado Islâmico. 
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RESUMO: Este trabalho tem por intuito investigar a representação da prospeção petrolífera ocorrida em 

Riacho Doce (AL) presente no romance Riacho Doce (1939), de José Lins do Rego. Historicamente, os 

estudos no local iniciaram-se nas primeiras décadas do século XX, quando o alemão José Bach 

desenvolveu uma pesquisa geológica em Alagoas e após treze anos de estudos constatou a riqueza  

oleífera de Riacho Doce. Em 26 de agosto de 1918, Bach enviou uma carta ao chefe de polícia de Alagoas 

expondo a descoberta e pedindo apoio para iniciar a prospecção; alguns dias depois, entretanto, morreu 

afogado enquanto atravessava de canoa a lagoa local (LOBATO, 2011). O escritor Monteiro Lobato, 

para além do envolvimento com a literatura infanto-juvenil, participou de companhias a favor da 

exploração do petróleo brasileiro na década de 1930, o que gerou desavenças e despretígio para com o 

Governo Vargas, tendo culminado, por fim, em sua prisão em 1941. Em meados de 1926, Monteiro 

Lobato foi a Nova York como adido comercial junto ao consulado brasileiro. Entusiasmado com o 

progresso dos Estados Unidos, que caminhava para tornar-se uma potência mundial, o escritor retornou 

ao Brasil, após a Revolução de 1930, determinado a investir no ferro e no petróleo, encontrando em seu 

caminho, porém, duros empecilhos. Em 1931, Monteiro Lobato adquiriu um aparelho indicador da 

existência de petróleo, inventado pelo estadunidense F. B. Romero, e o levou a Riacho Doce em apoio a 

Cia. Petróleo Nacional, companhia da qual, além de Lobato, fazia parte também Edson de Carvalho e 

Lino Moreira, importantes nomes da exploração oleífera no Brasil. Os resultados em Riacho Doce foram 

positivos, entretanto, nos jornais, representantes do DNPM (Departamento Nacional de Produção 

Mineral) negaram publicamente não só as informações, mas também a sinceridade e a honestidade dos 
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investidores (LOBATO, 2011). Desse modo, no romance Riacho Doce (1939), de José Lins do Rego, a 

recriação da prospecção no local é nítida. Bach, por exemplo, é mencionado por um dos personagens, 

José Divina, que o conhecera e lembrava que fora ele quem inventara “essa história [de petróleo]” 

(REGO, 1956, p. 133). Outra similaridade se apresenta em relação ao engenheiro de petróleo suíço 

responsável pelas perfurações em Riacho Doce: Charles Frankie, que imigrou em junho de 1920 e, 

trocou, por anos, correspondências  e documentos sobre a prospecção no local com Monteiro Lobato 

(CHIARADIA, 2014). Na ficção de José Lins, o engenheiro de petróleo chama-se Carlos, imigrou 

aproximadamente na mesma época que Frankie, contudo, era sueco. Carlos era visto pelos moradores 

locais como “o galego” que passava o dia, insistentemente, “furando o chão”. Seu contato com os 

praieiros era quase nulo, pois só ia a praia aos domingos com Edna, sua esposa, nos primeiros meses 

após a mudança. Com exceção do Dr. Silva, seu chefe, só tinha um amigo, também estrangeiro. O 

isolamento de Carlos reflete muito de sua dificuldade em lidar com a língua portuguesa, assim como sua 

inassimilação quanto a cultura brasileira: Carlos emigrara desejando melhores condições financeiras e 

tinha,a princípio, o intuito de regressar ao país natal com uma fortuna, desejava “fazer história”. Em 

Riacho Doce é o Dr. Silva o investidor e incentivador das pesquisas, é ele quem tem o sonho de ver o 

petróleo jorrar das terras alagoanas. Em contrapartida ao seu sonho de trazer desenvolvimento para o 

povoado, a população local vê o empreendimento com maus olhos. As primeiras tentativas de 

exploração, após a chegada do engenheiro, Carlos, falham e os moradores, incentivados pelas opiniões 

supersticiosas de Sinhá Aninha, líder local, desdenham a possibilidade do petróleo, logo, só podia ser 

mais um dos “causos” contados pelo povo, comparado às lendas de sereias (MORAES e VIEIRA, 2017). 

A influência da personagem Aninha, assim como de seus pensamentos e crenças é muito importante e 

marcante no romance: tudo o que ia contra sua vontade ou do que acreditava era coisa do demônio ou 

uma afronta a Deus. Para todos, a conclusão tida a partir das páginas finais do romance, é a de que a 

prospecção petrolífera apenas trouxera infelicidades e desgraças, culminando na morte de um dos 

funcionários da sonda. Para Aninha, entretanto, “Deus tarda, mas não falha” (REGO, 1956), os intrusos 

(Dr. Silva, Carlos e Edna) finalmente sairiam de Riacho Doce.  

Palavras-chave: Representação. Riacho Doce. Petróleo. José Lins do Rego. Monteiro Lobato. 
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RESUMO: O Modernismo brasileiro se insere na Historiografia Literária como um marco de criação de 

uma literatura genuinamente nacional, de modo que há uma vasta bibliografia dedicada a estudar esse 

movimento literário e seus desdobramentos sob esse viés de ruptura e criação do novo, sendo a produção 

literária das décadas seguintes, por isso, analisada sob a chave de leitura dessa inauguração de uma nova 

literatura. Este projeto se insere nesse panorama crítico ao buscar compreender e problematizar quais as 

implicações dessa atitude crítica para a prosa da década de 30, visto terem sido os numerosos romances 

dessa época uma literatura tomada pelo contexto histórico do decênio e, por isso mesmo, contado com 

uma crítica literária que lidou não só com a “revolução” modernista, como também com a polarização 

ideológica que se instaurou no começo da década. Um olhar mais atento às permanências do que às 

rupturas pode, no entanto, mostrar que a prosa de 30 está inserida em uma tradição que remonta ao 

Romantismo e que, portanto, a maneira como sua configuração entre duas grandes tendências aparece 

na fortuna crítica do decênio também pode ser explicada por questões não literárias. Uma delas, sendo a 

questão central de que se ocupa este projeto, é a relação entre literatura e religião, que fez com que essa 

prosa fosse estudada e dividida entre dois temas: social e religião. O objetivo desta pesquisa é 

problematizar, por meio da análise dos romances Sob o olhar malicioso dos trópicos (1929), de Barreto 
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Filho, Fogo morto (1943), de José Lins do Rego¸ e Maria Luiza (1933), de Lúcia Miguel Pereira, essas 

dicotomias sustentadas pela crítica literária em relação ao romance de 30 no Brasil, de modo a questionar 

a relação entre o social e o intimista/católico nesse paradigma por meio de uma abordagem que leva em 

conta a composição do personagem, da voz e da focalização narrativa como recurso estético capaz de 

sintetizar, no romance, político e subjetivo. A intenção desse estudo, portanto, é operacionalizar uma 

análise literária que não divida as obras em dois grandes temas, mas que olhe como os elementos social 

e religioso se fundem na economia do romance ao trazer a trajetória das personagens em busca de uma 

saída para a crise social e humana que se configurou em 30. Os procedimentos metodológicos pautam-

se, essencialmente, pela pesquisa bibliográfica para embasamento da leitura crítica do corpus dentro da 

perspectiva de análise proposta. Dessa forma, uma primeira etapa consistirá na ampliação do quadro de 

referências críticas do Modernismo e romance de 30. A partir disso, serão sistematizados os traços 

apontados pela crítica como característicos das duas vertentes da prosa, para, então, analisar sua 

pertinência em relação aos romances em questão. Ainda no que concerne à pesquisa bibliográfica, será 

efetuado um levantamento para aprofundamento nas teorias da narrativa a fim de instrumentalizar a 

análise da estruturação da personagem e focalização nos romances que compõem nosso corpus. Em vista 

da escassez de estudos sobre os romances do grupo dos católicos e sobre o próprio tema da religião na 

prosa de 30, essa etapa inicial compreenderá um panorama geral dessas leituras críticas, sintetizando 

suas questões centrais e demonstrando o modo como abordaram – ou deixaram de abordar – a relação 

entre social e religião. Essa leitura dos textos críticos deverá, portanto, ser questionadora, no sentido de 

averiguar a pertinência dos conceitos críticos e teóricos e os critérios de análise aplicados na apreciação 

da prosa do Modernismo de 30. Uma análise ainda inicial de Maria Luiza, de Lúcia Miguel Pereira, que 

tem se desenvolvido com os artigos produzidos nas disciplinas cursadas Pós-Graduação e participações 

em Congressos, tem justamente suscitado reflexões acerca da estrutura narrativa moderna ao estudarmos 

a trajetória da protagonista e a estruturação da voz e do foco narrativos, quando podemos ver como a 

percepção da personagem desse mundo e dos acontecimentos que compõem o enredo iluminam as 

contradições na medida em que o desenvolvimento do seu fluxo de consciência em contraposição ao 

desenrolar dos acontecimentos da narrativa a retira da centralidade de sua estrutura familiar – que se filia 

ao passado – e a lança em uma busca – característica da personagem de 30 – por um novo lugar possível, 

fazendo do deslocamento no discurso religioso protagonizado pela personagem o próprio deslocar 

operado pela crise de 30, o que já aponta para esse emaranhado que discorremos acima, em que social e 

religião são postos em movimento através da estrutura narrativa do romance moderno. 

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Modernismo. Prosa. Década de 30. 
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RESUMO: Em nossa dissertação de mestrado – Rememoração em Graciliano Ramos: do romance à 

autobiografia (2017) – uma das indagações que norteou a análise do corpus – a saber, o romance Angústia 

(1936) e a autobiografia Infância (1945) – foi: onde se encontra a História nesses livros? Recorrendo, 

então, aos movimentos textuais dessas obras, pudemos levantar e analisar a interação entre elas e os 

conflitos sócio-históricos que as mesmas, de modo mais ou menos harmonizado – isto é, a História mais 

ou menos ausente no texto literário – figuram. Essa questão, de base teórica que provém da crítica 

dialética, continua, agora com mais afinco, a fazer parte de nossos trabalhos. A partir dela acreditamos 

que seja possível admitir a ideia de que todas as narrativas do corpus deste projeto contêm, com diferente 

intensidade, por meio de diversos recursos narrativos, a História; isto é, esses romances apresentam, 

sempre, tensões entre as personagens e o mundo, nublando-as mais ou menos fortemente. Nesse viés, 

optamos pela continuação de estudos direcionados à prosa nacional dos anos 30, devido, principalmente, 
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à matéria-prima que algumas dessas narrativas proporcionam, estando inseridas num momento histórico 

– nacional e mundial – de polarização política, afetando, invariável e complexamente, a literatura. 

Elegemos, assim, três romances – gênero no qual há maior assimilação das tensões sociais e históricas, 

adaptando-se formalmente a elas – como base interpretativa: São Bernardo de 1934, de Graciliano 

Ramos, Calunga de 1935, de Jorge de Lima e O amanuense Belmiro de 1937, de Cyro dos Anjos. Um 

dos propósitos de nossa tese é entender a configuração de uma literatura empenhada, e de como essa 

característica influencia a recepção de livros de caráter intimista. Há uma gradação, no que se refere à 

representação histórico-social, entre Calunga – narrativa mais fincada em aspectos sociais, que usa como 

recurso um narrador em terceira pessoa – São Bernardo – romance que imbrica, em atitude narrativa em 

primeira pessoa, conflitos materiais e existenciais – e O amanuense Belmiro – também em primeira 

pessoa, que encobre, mais incisivamente, as tensões sócio-históricas por meio de uma narrativa de maior 

perscrutação interior. Temos, assim, como objetivo central do trabalho, desenredar os romances de nosso 

das leituras pautadas em termos ideológicos, que podem ressoar, criando, assim, estratégias de contenção 

que não permitem – ou não conduzem – a imbricação entre social e íntimo. Procurando alcançar o 

objetivo nevrálgico da tese, partimos de preceitos da crítica dialética, como harmonização e estratégicas 

de contenção, de Fredric Jameson (1992). O nosso embasamento teórico é agrupado em três grandes 

linhas: primeiramente, ensaios críticos sobre os autores e sobre as obras que formam o corpus; em 

segundo lugar, pressupostos sobre a crítica dialética atual, que parte, em seu afã interpretativo, da 

estrutura textual, e assim de uma visão sobre as categorias da narrativa, para, então, mediar obra e 

conflitos sócio-históricos; finalmente, livros que versam sobre as tensões políticas, cristalizadas e 

evidenciadas, vistas no decênio de 30 e figuradas esteticamente na literatura. Ainda que o doutoramento 

esteja em seu início, já é possível destacar alguns pontos importante das obras de nosso corpus 

relacionadas ao tema do trabalho.  Em Calunga, é possível assinalar que há uma transformação 

ideológica-identitária de Lula – protagonista da narrativa, ilustrado e detentor de terras, que volta à sua 

terra depois de anos no Sul – muito marcada pelo contato com o povo da ilha de Varginha – 

principalmente no que é relacionado a três personagens: Ana, Zé Pioca e Totô Canindé. Nesse espectro, 

discutem-se, principalmente, as relações entre cultura erudita e popular. É, especialmente, na relação do 

protagonista com Totô – seu vizinho e arquirrival – que Lula, a partir da voz do narrador – adentrando a 

psique da personagem principal – compreende, mesmo em meio a delírios, como ocorreu a sua derrocada 

ideológico-identitária. No caso de São Bernardo, o romance é construído a partir do contraponto entre o 

afã objetivo da escrita de Paulo Honório – configurando a desarmonização do relato, preconizando uma 

elaboração sintética da própria vida e dos percalços, advindos das dificuldades por que ele passou –  e 

suas caídas nas profundezas da dor e do arrependimento do ser em crise existencial – harmonizando os 

conflitos sócio-históricos, e, ao mesmo tempo, engrossando os ontológicos. Por último, no diário de 

Belmiro, encontra-se uma tensão espacio-temporal no interior da personagem que gera o “detalhe social” 

(SCHWARZ, 2008, p.17) das rememorações do protagonista. O social dentro do íntimo é revelado, 

também, nos fios ideológicos das outras personagens da narrativa e no embate entre transcendência e 

materialismo. 

 

Palavras-chave: Romance de 30. Figuração da História. Interioridade. Crítica dialética. 
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RESUMO: A comparação entre bibliotecas públicas do longo século XIX (1789-1914) é uma importante 

fonte de indícios sobre as semelhanças e diferenças entre as obras ficcionais (romances, contos e novelas) 

que circularam em estabelecimentos presentes em países geograficamente distantes, e que estavam 

disponíveis para o público leitor desses locais. Por esse motivo, o objetivo deste trabalho é realizar a 

comparação entre os acervos da Biblioteca Pública de Odessa (tomos de 1901 e 1903) e do Real Gabinete 

Português de Leitura (1906). A biblioteca de Odessa, fundada em 1830, se localiza na cidade de mesmo 

nome, no território que hoje pertence à Ucrânia mas que, na época da publicação do catálogo analisado, 

fazia parte do Império Russo. Seu catálogo, publicado entre 1901 e 1903, contém 2.174 obras de ficção. 

Já o Real Gabinete Português de Leitura é um estabelecimento existente na cidade do Rio de Janeiro, e 

foi fundado em 1837, com o objetivo de valorizar a cultura portuguesa em solo estrangeiro. Seu catálogo 

de 1906 é bastante amplo, e possui cerca de 5.841 livros na categoria de ficção. A comparação entre 

esses catálogos permite verificar quais obras estavam disponíveis aos leitores de países tão distantes, 

mas que faziam parte de um mesmo contexto de circulação de impressos (ver ABREU, 2016). A 

metodologia desta pesquisa consistiu em analisar a lista de obras ficcionais presente nos catálogos dessas 

bibliotecas, levando em consideração os autores e títulos que se destacam em ambos os acervos, e os 

locais e línguas de edição dos livros. Os resultados desse estudo mostram que havia muitas semelhanças 

entre os acervos. Foi possível notar, por exemplo, que ambas possuíam em destaque edições em língua 

francesa e na língua nacional do país ao qual pertenciam, ainda que em ordem inversa: na biblioteca do 

Brasil, o português é a língua de 44% das obras, e o francês de 51,5%; já no que se refere ao acervo da 

Rússia, 63,2% dos livros estão em russo, e 27,3% em francês. Esse dado mostra que, em ambos os países, 

a cultura francesa estava muito presente, principalmente no que se refere à produção de romances. As 

línguas de edição também possuem diferenças. A Biblioteca de Odessa apresenta um número bem maior 

de línguas do que o Gabinete Português. Enquanto a biblioteca brasileira tem obras editadas apenas em 

francês, português, inglês, espanhol, italiano e alemão, o estabelecimento russo conta com publicações 

em mais de 10 línguas, que incluem o polonês, dinamarquês, esperanto, grego e búlgaro. Os dados sobre 

as cidades de edição das obras refletem, de certa forma, as informações sobre as línguas de publicação. 

Na biblioteca de Odessa, destacam-se as cidades da Rússia, como São Petersburgo, Moscou e Odessa, 

que são a origem dos livros em russo, e também Bruxelas e Paris, de onde vêm a maior parte dos 

romances em francês. Já no Gabinete Português de Leitura, também há bastantes obras vindas de Paris 

e Bruxelas, e também de Lisboa, Porto e Rio de Janeiro, origem dos romances em português. A presença 

de cidades em comum nos dois acervos mostra, além da já relatada importância da língua francesa, que 

os dois países participavam de um mesmo contexto de circulação de impressos, que fica mais claro ao 

observarmos as edições que as bibliotecas têm em comum. Alguns exemplos são Hélene, de Madame 

Charles Reybaud, presente em ambas as bibliotecas em uma publicação em língua original francesa, 

produzida em Bruxelas, no ano de 1849, Léna, da mesma autora e presente em edição de 1842, na mesma 

cidade, e Le Bouquetière du Chateau d’Eau, de Paul de Kock, adquirido pelas bibliotecas em edição de 

Bruxelas de 1856. As semelhanças se estendem, ainda, aos autores mais presentes em cada um dos 

catálogos. Ao listarmos os 10 escritores de maior destaque nos acervos, é possível encontrar nomes em 

comum, como Alexandre Dumas, Paul de Kock e Émile Zola, todos franceses e cuja obra obteve grande 

sucesso no período. Esses dados, somados àqueles que já foram expostos, mostram como a biblioteca 
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brasileira e a russa, apesar de pertencerem a países geograficamente distantes, estavam unidas por uma 

cultura comum, e faziam parte de uma mesma rede de circulação de obras ficcionais. 

 

Palavras-chave: Biblioteca. Romance. Século XIX. Brasil. Rússia. 
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RESUMO: Esta pesquisa procura esclarecer quais foram os efeitos dos investimentos públicos 

brasileiros em soft power (com a participação do setor privado interessado, como o Brazilian Publishers) 

e do crescente interesse internacional por nossa cultura nas últimas décadas. Mais especificamente, quer 

avaliar se eles surtiram efeito na posição periférica do Brasil nas relações transnacionais da “República 

Mundial das Letras” (CASANOVA, 1999). A questão é pertinente, pois esses investimentos se justificam 

na crença de que exista um “retorno” e para isso seria necessária certa maleabilidade nas relações de 

poder dessa República. Este trabalho, no entanto, tem como tese que a rigidez do cânone literário mundial 

segue sendo dificilmente penetrável e que os esforços das periferias em busca de maior capital cultural 

nos centros são em grande medida improfícuos. Estuda o caso brasileiro acreditando que seu exemplo 

possa ser paradigmático para outros países periféricos. A fim de viabilizar a execução do projeto, este 

trabalho utiliza em grande medida os métodos da leitura distante e generalista, mas nem por isso quer 

abrir mão da leitura cerrada de uma obra literária, sob o risco do trabalho pender demais para o estudo 

sociológico. As formas de execução das intenções deste trabalho ficarão mais claras na descrição do 

conteúdo dos capítulos. O primeiro capítulo será uma revisão bibliográfica das teorias sobre a Literatura 

Mundial, servindo como base e preparação para o segundo capítulo que é o centro crítico e foco principal 

da tese. O foco aqui estará nas teorias do “Primeiro Mundo” sobre a Literatura Mundial: Casanova, 

Moretti, Bourdieu, Goethe, Thiesse, Damrosch, Sapiro, Auerbach... Quer-se aqui não apenas expor a 

construção coletiva da teoria (e crítica) da Literatura Mundial, mas também apontar diferenças de 

perspectiva entre teóricos do centro e da periferia. Entre os teóricos dessa dita periferia, não só por uma 

limitação de ordem linguística, mas também pela proximidade com o universo da cultura brasileira, serão 

priorizados os críticos sul-americanos, ibéricos e da África lusófona, mas sem ignorar nomes 

incontornáveis como Even-Zohar e Saïd. Adianto, embora, que as especificidades da relação brasileira 

com essa questão serão adiadas para o capítulo seguinte. O segundo capítulo terá duas frentes de trabalho 

a fim de construir o caminho para a confirmação (ou não) da tese. Primeiramente, farei uma relação e 

análise dos esforços públicos e privados para a divulgação da literatura brasileira e de seus resultados. 

Elencarei programas e iniciativas federais e privadas durante o período dos governos FHC, PTistas e 

pós-golpe de forma descritiva e buscarei me apoiar em dados objetivos a fim de responder à questão do 

trabalho e confirmar ou não a tese. Exemplos de dados objetivos: aumento, diminuição ou estabilidade 

de números de tradução, de leitorados, de cátedras, de centros de cultura brasileira, de programas de pós-

graduação, trabalhos acadêmicos estrangeiros sobre literatura brasileira, prêmios literários etc. Em uma 

segunda etapa do segundo capítulo trabalharei com o histórico e análise das relações da literatura e crítica 

literária brasileiras com sistemas literários centrais e com outros periféricos. Serão levados em conta 

casos exemplares como, a título de exemplo, pontos críticos da internacionalização da obra de autores 

como Machado de Assis, Jorge Amado, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Minha intenção não é 

refazer o caminho dessa internacionalização, que já está relativamente bem documentada, e sim poder 

me aproveitar da leitura desses trabalhos para formar um parecer mais geral sobre a problemática desses 
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trânsitos. Isso tudo ainda é bastante amplo, mas meu principal interesse está nas trocas e disputas entre 

críticos nacionais e estrangeiros em torno das obras brasileiras e de como os críticos e escritores 

brasileiros têm respondido e se comportado diante desse “jogo desigual” da Literatura Mundial, o que 

reduz consideravelmente esse corpus. Finalmente, com base na análise conjunta das conclusões dessas 

frentes diversas, refletirei sobre a efetividade dessas políticas a fim de defender que muitos desses 

números são ilusórios (traduções que não vendem, classes sem alunos, descontinuidades, interesses 

pautados por raízes brasileiras) e causam uma falsa impressão da (im)penetrabilidade da/na Literatura 

Mundial. O último/terceiro capítulo será um estudo da recepção de Leite derramado, de Chico Buarque, 

na crítica “materna”-periférica e externa-central (francesa) a fim de relacionar o problema, discussões e 

resultados dos capítulos anteriores num estudo literário potencialmente exemplar. A escolha pelo autor 

se justifica pela grandeza de seu nome e obra, sua posição destacada no sistema literário brasileiro 

contemporâneo e pelo ineditismo da pesquisa. A escolha pela França, além da atenção especial que esse 

país tem sempre dedicado ao escritor, se deu pela centralidade e tradição desse sistema, muito evocado 

no trabalho através dos críticos da Literatura Mundial e da relação próxima que tem tido com o sistema 

cultural brasileiro desde o início do séc. XIX. 

 

Palavras-chave: Literatura brasileira no exterior. Literatura Mundial. Soft power. 
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RESUMO: O presente trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado intitulada “Do Linear ao 

Constelar: as (re)visões da tradição poética na obra de Haroldo de Campos e seus efeitos”, que está sendo 

desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em Teoria e História Literária da Unicamp. 

Inicialmente, o objetivo geral do projeto seria o de verificar de que forma se dá a leitura da tradição e/ou 

historiografia literária na obra de Haroldo de Campos e, a partir disso, especular acerca dos possíveis 

impactos que tal leitura provocou na recente história da literatura brasileira. Porém, tendo em vista a 

enorme gama de possibilidades que um objetivo como esse abre para o desenvolvimento real da pesquisa, 

algumas escolhas precisaram ser feitas. Dentre tais escolhas, é preciso enfatizar duas: 1. Ao invés de 

abordar de modo generalizante a obra haroldiana — a qual é composta, principalmente, por escritos 

ensaísticos, poéticos e tradutórios —, optou-se por um enfoque na sua produção crítica. 2. No que diz 

respeito às (re)visões, também buscou-se suprimir o aspecto generalizante, enfocando na revisão que o 

autor fez de um único poeta, no caso, Oswald de Andrade. Esta opção por Oswald, como se pretende 

demonstrar melhor com a apresentação oral, não é aleatória. Antes leva em conta a grande recorrência 

dos trabalhos críticos — entre os quais se encontram textos que vão de 1957 a 1982 — de Haroldo sobre 

o poeta modernista, e também o fato de que tais estudos, partindo de uma leitura inicial, revelaram-se de 

suma importância para a compreensão do aspecto do pensamento haroldiano mais essencial à pesquisa 

desde que foi gestada, isto é, a questão da revisão da tradição poética. Sobre isso, vale o adendo de que, 

mesmo sendo mais frequente entre os críticos haroldianos citarem os casos das revisões de Sousândrade 

ou de Gregório de Matos, todo o levantamento bibliográfico por nós feito até o momento demonstra que 
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a revisão que Haroldo de Campos empreendeu sobre a obra de Oswald de Andrade é muito 

provavelmente a mais extensa e profícua por ele desenvolvida, talvez apenas pouco lembrada por se 

encontrar bastante difusa em várias fontes (jornais, revistas, prefácios, orelhas...) e não condensada em 

uma única obra, como ocorre com a ReVisão de Sousândrade e O Sequestro do Barroco na Formação 

da Literatura Brasileira. No estágio atual da pesquisa, acreditamos que a relação de Haroldo com a 

história e/ou tradição literária pode ser dividida em, pelo menos, duas fases: a primeira sendo a do método 

concreto da poética sincrônica (vanguarda) e a segunda a da antropofagia-barroca (pós-vanguarda).  

Entre uma fase e outra, dada a grande extensão do percurso crítico de revisão da obra de Oswald de 

Andrade, é possível verificar o quanto esse processo contribuiu tanto para a consolidação do método da 

poética sincrônica, quanto como serviu de estopim para a virada rumo ao que aqui estamos chamando 

de “antropofagia-barroca”. Seguindo esse caminho, nota-se que há brechas para se refletir acerca de um 

movimento dialético que faz com que Haroldo não só revise a obra do célebre “antropófago” modernista, 

mas que também seja revisado por esta ou, em outras palavras, há espaço para se defender a hipótese de 

que a práxis das revisões oswaldianas contribuíram para a própria construção (e suas mutações) do 

pensamento revisionista em Haroldo de Campos. Diante disso, pretende-se compartilhar com a 

comunicação não apenas uma exposição do “percurso crítico” da revisão de Oswald de Andrade em si, 

mas, acima de tudo, discutir de que modo o conhecimento mais sistemático de tal processo ajuda na 

compreensão de questões muito mais abrangentes dentro da crítica haroldiana e que, com naturalidade, 

desdobram-se em problemas cruciais da história e da crítica literária brasileira. 

 

Palavras-chave: Haroldo de Campos. Oswald de Andrade. Revisões da Tradição. História Literária.  
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RESUMO: A condição de empoderamento dos gêneros masculino e feminino na sociedade brasileira 

teve um papel definido desde a colonização portuguesa, sendo que o homem ocupou o lugar de destaque 

e poderio. Durante séculos a mulher esteve na condição de submissa, restrita à educação dos filhos e 

afazeres domésticos. A proposição deste trabalho, que é parte de uma dissertação em desenvolvimento 

sobre o romance Uma vida em segredo de Autran Dourado, associada à linha de pesquisa Literatura, 

História e Cultura, do programa de Mestrado em Letras da Universidade Vale do Rio Verde/UNINCOR, 

consiste em analisar como se entrelaçam os papéis masculinos e femininos no romance, apresentando o 

perfil de ambos os gêneros, retratando a sociedade interiorana mineira na década de 60, época que se 

desenrola a história de Biela, que embora sendo uma mulher de posses, precisa da tutela do primo 

Conrado para protegê-la e administrar seus bens... Apresentava-se apagada e submissa, sem voz ativa 

para opinar nas questões sociais que lhe dizia respeito. O papel masculino desenha o poder que sobrepuja 

a mulher, sendo uma característica que perpassa todas as classes sociais, valorizando essa atitude, como 

se fosse a correta, impedindo assim a mulher de assumir um papel de igual para igual com o homem. O 

compromisso familiar delegado ao sexo feminino, aliado à confirmação de um sexo frágil, inferior 

perante o homem era o perfil das famílias do século XVIII, que passavam pela transição da família feudal 

para a família burguesa moderna, na qual a mulher ocupava o papel de mãe e esposa. Na obra de 

Dourado, Conrado assume esse papel dominante, de figura patriarcal, como curador de Biela e tendo a 

esposa Constança, apenas como coadjuvante, uma vez que a última palavra era do marido, reforçando o 

modelo do domínio masculino nas famílias desse período. Essa visão trata-se de uma construção social 

da época, tanto é que a personagem Biela, como a maioria das mulheres achavam essa postura normal, 

delegando aos homens a função de gerenciar os negócios e a vida da esposa. Talvez não tinham noção 
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da profundidade da submissão que se encontravam, como nos mostra Autran Dourado ao descrever este 

trabalho realizado por Conrado. “Primo Conrado lhe dava notícia da Fazenda. Dizia sobre o pasto, o 

gado, as crias novas, o rebanho aumentando. O cafezal novo que plantou em pouco estaria florindo” 

(DOURADO, 2000, p.56). Atendendo a exigência desse contexto familiar foi incutido à mulher que sua 

missão era sublime e necessária para a perpetuação do casamento e da ordem na educação dos filhos, 

preparando-os para uma sociedade equilibrada. No entanto, essa ideologia, de certa forma podou a 

iniciativa feminina impedindo-a de tomar decisões por si própria. A submissão da mulher na personagem 

de Biela era ainda mais marcante, porque além de ser submissa ao gênero oposto, também acatava a 

prima Constança, que pelo fato de serem mulheres, poderiam dividir os segredos e assumir as decisões 

de forma autônoma e livre do arbítrio masculino. Entretanto, Biela delegava suas vontades e decisões à 

Constança. Na época de seu casamento, ao ser indagada pela prima na particularidade de seu quarto, 

momento em que Biela daria a palavra final, que na verdade remetia ao desejo de Constança: “Querer eu 

não quero. A prima quer? disse Biela. (...) Prima Biela disse os primos fariam gosto no meu casamento? 

Constança sorriu satisfeita. Gosto, fazemos, muito. A gente faz muito gosto no seu casamento.” 

(DOURADO, 2000, p.70). A revolta tomou conta de Biela, após ser acometida por tamanha desilusão 

ao perder o noivo que os primos Conrado e Constança lhe “arranjara”, prática comum entre as famílias 

patriarcais da época conduzindo a filha a um bom casamento, unindo heranças, sem preocupação com o 

relacionamento em si. Tanto é que o noivo sumiu para os sertões, longe das vistas de todos. Após essa 

cena, Biela toma coragem e decide ser ela mesma, assumindo seu papel de mulher, como membro assíduo 

da cozinha, reafirmando para seu interior. 

Palavras-chave: Família. Papéis Masculinos e Feminino. Submissão. 
__________________________________________________________________________________________ 
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RESUMO: Quando o homem chega ao mundo, já o encontra repleto de sons os mais diversos. 

Fenômenos da natureza como o trovão que até nos causa medo tornou-se um som símbolo dos poderes 

celestiais. Os habitantes do litoral da Bahia, por exemplo, têm suas relações de conhecimentos a partir 

da musicalidade presente nas águas. Nos sertões, o canto de alguns animais também é revelador de coisas 

boas ou ruins que estão por vir. Ou seja, a música está presente em todas as nossas relações culturais. 

Nesse sentido, trouxemos essa proposta que faz parte do projeto de tese intitulado A Cantoria de São 

Gabriel: relações entre cultura popular, educação não-formal, e educação escolar. O nosso objetivo 

aqui é fazer um estudo do coral Os Querubins de São Gabriel, coordenado pelo menestrel Reginaldo 

Manso. O grupo é formado por crianças da cidade de São Gabriel e vem se destacando ao longo de seus 

16 anos de existência pela sua competência e desenvoltura. Ele tem contribuído para o fortalecimento 

do contexto cultural do Território de Identidades de Irecê, trazendo um repertório de músicas autorais, 

outras do cancioneiro regional e da MPB, além de cantar em prol do fortalecimento das nossas raízes 

culturais, incluindo no repertório algumas cantigas de rodas. Essas crianças são vindas da comunidade 

e das escolas, em um intercâmbio pedagógico cultural que resulta em uma formação musical 

humanizadora. Crescentemente o tema música na educação e vice-versa tem sido discutido, não se 

restringindo somente aos ambientes acadêmicos, mas sendo objeto de diálogos na sociedade em geral e 

em diversas áreas do conhecimento. Por isso ela é esse campo multidisciplinar que ensina, humaniza, 

está como cura através da terapia e também é perseguida como fator de status social e ascensão 

financeira, através do fenômeno da World Music83. Todo o universo mítico, poético e literário de outros 
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menestréis, envolvendo as oralidades presentes no território foram também incorporados ao nosso 

diálogo, uma vez que o coral Os Querubins engloba todas essas vozes que ecoam em campo aberto, nos 

dando os sentidos de um fazer implicado. Consideramos, portanto, que a oposição entre educação formal 

e educação não-formal não existe ou pelo menos não deveria existir, mas existem relações entre as duas. 

No caso do caráter pedagógico do coral Os Querubins de São Gabriel e seu movimento cultural 

educacional, defendemos que não existe oposição ou confronto entre os tipos formal e não-formal, mas 

existe sim, um certo caráter híbrido entre esses tipos. Por exemplo, a educação que acontece com Os 

Querubins é diferente do caráter educacional que acontece com as oficinas nas escolas. Aquela é uma 

educação que acontece na comunidade dos grupos de rodas e reisados, uma educação de fora dos muros, 

esta é uma educação de dentro, que acontece relacionada com a escola. Ou seja, o coral Os Querubins é 

um palco de saberes que se abre para a diversidade, se relacionando com as escolas. Chamaremos para 

o nosso tecido textual as falas de Brandão (1993, 2002a, 2002b); Canclini (2000); Cortela (2006); Gohn 

(2010); Moraes (1983); Tinhorão (1998) e Penna (2005). Portanto, para o desenvolvimento dessa 

proposta, faremos entrevista com o menestrel Reginaldo Manso e Os Querubins para sabermos mais 

sobre a formação e proposta do coral. Também faremos análise das canções autorais gravadas nos CDs 

lançados pelo grupo de crianças.  Sendo assim, a pesquisa está integrada a abordagem qualitativa de 

cunho etnográfico documental, tecendo uma relação entre o sujeito e o mundo que o cerca. Sendo assim, 

nosso percurso metodológico é a síntese metafórica de que “o caminho se faz caminhando” junto com o 

que dizem essas crianças e o menestrel Reginaldo Manso. “É momento de com eles rever. Todos juntos 

iremos ver melhor aquilo que eles já alcançaram ver” (FREIRE, 1993, p. 27). 

 

Palavras-chave: Educação Musical. Cultura popular. Criança. Escola. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo perceber a influência dos cursos de escrita criativa no campo 

literário brasileiro contemporâneo, com ênfase na profissionalização do ofício de escritor. A partir deste 

viés, a pesquisa se volta tanto para os escritores reconhecidos que realizam a atividade de ministrar 

oficinas quanto para aqueles que buscam nas oficinas, como alunos, uma via de inserção no meio 

literário. Para inúmeros autores, a realização de atividades paraliterárias, a saber: oficinas literárias, 

palestras, participação em feiras, etc. representa a principal fonte de renda. Assim, é possível afirmar que 

as atribuições de um escritor profissional, apesar de serem provenientes de sua escrita, não se resumem 

a esta, razão pela qual se faz pertinente entender de que modo a figura autoral se coloca nesse cenário. 

Do mesmo modo, é relevante perceber o aumento na oferta por cursos de escrita criativa, o que também 

representa a presença de uma demanda crescente, tornando a passagem por uma oficina algo cada vez 

mais comum na carreira dos escritores brasileiros. Apesar de tradicionais no contexto norte-americano, 

de onde são oriundos, os cursos de escrita representam algo relativamente novo no Brasil, apesar de 

existirem no país pelo menos desde os anos 1960, com o pioneirismo de Judith Grossmann, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), e Cyro dos Anjos, na Universidade de Brasília (UnB). Essa 

atividade ganhou maior evidência no Brasil durante anos 1980, época em que João Silvério Trevisan, em 
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São Paulo, Raimundo Carrero, em Recife, e Assis Brasil, em Porto Alegre, começaram a atuar. Desses, 

o mais destacado é Assis Brasil, responsável por uma das oficinas mais longevas do país, na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), onde, graças ao sucesso do projeto, foi criada 

uma linha de estudos dedicada exclusivamente à escrita criativa que, tal qual nos moldes norte-

americanos, compreende graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado). Os resultados dessas 

iniciativas já se fazem perceber no campo, sobretudo no caso do curso de Assis Brasil, com a recorrência 

de escritores reconhecidos no campo que possuem a passagem por uma oficina como parte relevante de 

sua formação, a exemplo de Daniel Galera, Marcelino Freire, Nelson de Oliveira, João Anzanello 

Carrascosa, Ronaldo Bressane, entre outros. Vale salientar que vários desses escritores, justamente por 

compreenderem os benefícios, também ministram seus próprios cursos, o que também indica a formação 

de uma geração de oficineiros, alcunha dada àqueles que ministram oficinas. Diante desse panorama, no 

qual os cursos de escrita criativa se constituem como meio de renda para escritores e têm ganhado 

relevância na formação de novos autores, faz-se necessário perguntar: qual é a influência das oficinas 

literárias na profissionalização do escritor, seja como professor ou como aluno, no atual cenário da 

literatura brasileira? As dinâmicas de inserção no campo têm se modificado em decorrência da maior 

oferta de espaços dedicado à formação do escritor? Se sim, quais os efeitos dessa mudança? O corpus de 

análise é composto por entrevistas, textos teóricos, jornalísticos e visitas a campo (participação em 

oficinas, palestras, workshops, etc.). Metodologicamente, a pesquisa se ampara na teoria sociológica de 

Pierre Bourdieu: As regras da arte (2010), já aplicada ao contexto brasileiro por Sérgio Miceli: 

Intelectuais à brasileira (2001), observando as estratégias dos escritores para se inserirem e 

permanecerem no campo literário, bem como suas relações com a prática das oficinas literárias. Essa 

mirada terá como complemento a leitura sociológica das condições práticas do exercício da literatura 

desenvolvida por Bernard Lahire: La condition littéraire: La double vie des écrivains (2006) e Gisèle 

Shapiro: Profession? Écrivain (2016). Também servem como modelo metodológico trabalhos já 

realizados sobre a prática dos cursos de escrita criativa e sua influência no campo literário, a exemplo 

dos estudos realizados por Mark McGurl: The Program Era (2009), que discute a relação entre a 

institucionalização da escrita criativa no meio acadêmico e a mudança do campo literário norte-

americano, e David Gershom Myers: The Elephants Teach: Creative Writing Since 1880 (1996), que 

historiciza a prática desde o século XIX nos Estados Unidos.   

 

Palavras-chave: Oficinas Literárias. Escrita Criativa. Literatura Brasileira Contemporânea. Ofício de 

escritor. 
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RESUMO: Há três textos literários brasileiros contemporâneos que possuem como particularidade a 

presença de seus autores, seja como personagens da trama narrativa, seja através de fotografias de suas 

próprias vidas. A esse respeito, os livros aos quais me refiro foram publicados no século XXI e 

alcançaram um reconhecimento notório pela crítica especializada. Posto isso, não por acaso Nove noites 

(2002), de Bernardo Carvalho; Rremembranças da menina de rua morta nua (2006), de Valêncio Xavier; 

e Divórcio (2013), de Ricardo Lísias, constituem a espinha dorsal de minha pesquisa em andamento. 

Para estudá-los a contento, realizo uma revisão bibliográfica - ainda não finalizada - para demonstrar que 

o diálogo entre literatura e fotografia remonta ao gênero romance, como Ana Marques Martins (2013, p. 

13) explicita em sua tese de doutorado intitulada Paisagem com figuras a primeira aparição deste diálogo 

ao referir-se ao romance Bruges-la-morte (Éditions du boucher, 2005), publicado em 1892, pelo escritor 

simbolista belga Georges Rodenbach. Usualmente, recorda-se também o romance Nadja (Cosac Naify, 
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2009), publicado em 1928 por André Bréton, como essencial para o estabelecimento deste diálogo e de 

suas linhas de força. Além destes, outros autores estrangeiros do quilate de W.G. Sebald, Júlio Córtazar, 

Alan Pauls, Sophie Calle, Virginia Woolf, Oham Pamuk; bem como os brasileiros Victor Heringer, 

Dráuzio Varella, Chico Buarque, Paloma Vidal, Eliza Caetano, Ricardo Piva, Victor Ramil, Altair 

Martins, etc contribuíram estilisticamente para tornar este diálogo inespecífico vigoroso. Deste modo, 

para um estudo expressivo e vigoroso do corpus, proponho que o(s) porquê(s) dos diálogos entre 

fotografia e literatura no período contemporâneo sejam questionados através dos sustentáculos teóricos 

proporcionados pelos conceitos de inespecífico e de campo expansivo, de Florencia Garramuño (2014); 

do embasamento filosófico de Jacques Rancière (2009); e dos conceitos de simulacro/simulação, de Jean 

Baudrillard (1991). Como resultado incipiente, a pesquisa realizada demonstra até o momento que a 

presença dos autores em suas narrativas se dá como simulacros (BAUDRILLARD, 1981) ao se 

converterem em personagens de suas narrativas. Como decorrência, há um esboroamento de estruturas 

de gêneros, como a escrita etnográfica (em Nove noites); a notícia televisiva/jornalística (em 

Rremembranças da menina de rua morta nua); e a do álbum de família e a das redes sociais (em 

Divórcio). De outro modo, a inserção destes “eu fotografados” tem sido decisiva para o questionamento 

da subjetividade implícita em cada um deles. Após esmiuçar minha fundamentação teórica e 

metodológica brevemente, cabe mencionar os objetivos de minha pesquisa em andamento: i. Analisar os 

romances a partir da relação com as fotografias de suas narrativas e outros textos que se repousaram 

neste diálogo; ii. Aprofundar o estudo dos conceitos de “Inespecificidade”, “Campo expandido”, e 

“Fotografia expandida”, bem como seus correlatos; iii. Analisar comparativamente os três textos do 

corpus. Como justificativas para o recorte proposto, me embaso em discussões do momento social e 

histórico em que a fotografia e a narrativa mantêm relações de alargamento da imagem na sociedade 

contemporânea e o advento de tecnologias como o cinema, a televisão, as redes sociais e seu diálogo 

inespecífico com outros meios artísticos. Dessas discussões, há a profusão de (novos) protocolos de 

inteligibilidades correspondentes a essa maneira de representar o real nestes romances com o autor 

retornando à partir da literatura “pós-estruturalista” (e acrescento “pós-autônoma”) com fôlego 

renovado, algo perceptível nessa produção literária posta na esteira de uma ampla constelação biográfica 

em torno desses autores, conforme Diana Klinger (2016) me permite ver este fenômeno contemporâneo. 

Para finalizar, aponto que não há resultados estabilizados em relação ao diálogo entre literatura e 

fotografia porque propostas artísticas/literárias contemporâneas pós-autônomas se valem de relações 

concernentes a uma iminência de sentidos (CANCLINI, 2016). Em outras palavras, porvires 

interpretativos em contato com seus espectadores/sociedades. Por isso, prefiro análises próximas ao 

ensaio e à iminência de sentidos com vistas a proporcionar interpretações mais latentes do que 

propriamente fechadas. Afinal de contas, a relação de autores imbrincados em suas próprias produções 

literárias mediante fotografias de pessoas (e, sobretudo, as próprias) ainda não possuem material 

bibliográfico que nos permita encerrar a discussão definitivamente. Isso propiciará disfrutar ainda mais 

a leitura destes romances, como conjecturar a respeito deste diálogo inespecífico que parece culminar no 

abalamento e desestabilização de campos ao se chocarem (como o da escrita etnográfica, da 

mídia/judiciário, do álbum de família, entre outros que possam entrelaçar-se). Deste modo, como 

discussões para esta comunicação, proponho as seguintes: i. O diálogo inespecífico (entre literatura e 

fotografia) dos textos do corpus possui traços distintivos em relação a textos narrativos 

brasileiros/estrangeiros de períodos históricos anteriores; ii. O uso abundante de imagens no período 

contemporâneo serve como ponto de contraste do corpus a outros textos; iii. A exposição do eu ganha 

fôlego como alicerce de críticas implícitas a campos do conhecimento contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Literatura Brasileira Contemporânea. Fotografias. Inespecificidade. Campo Expandido. 

Literaturas Pós-Autônomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

ISSN 2525-8257 

Caderno de Resumos 

n.1 / 2018 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Santiago Nazarian: escrita e performances 
 

Carlos Henrique Vieira86 

Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Daniela Birman 

Teoria e História Literária  

Literatura Brasileira 

 

RESUMO: Este trabalho pretende discutir o uso da performance autoral como uma das estratégias 

adotadas pelo escritor Santiago Nazarian para a sua inserção no campo literário contemporâneo no 

período em que foram publicados seus primeiros romances. Antes do início de sua carreira literária, o 

autor já era publicamente conhecido devido à prática de body art, com performances de automutilação 

encenadas no centro de São Paulo. Em 2003, ao vencer um concurso literário, Nazarian publicou seu 

primeiro romance, Olívio (2003), seguido de A morte sem nome (2004), Feriado de mim mesmo (2005) 

e outros seis títulos. Desde estas primeiras obras, aparecem como influência à prosa do autor a literatura 

fantástica, produtos da cultura de massa, como filmes de terror norte americanos e jogos de vídeo game 

e a estética gótica. Observa-se, ainda, que são constantes as temáticas da solidão, da morte e do suicídio. 

Em virtude da já numerosa produção de Nazarian, opta-se neste trabalho por basearmos nossas análises 

nos seus três primeiros livros, acima mencionados já que são nessas narrativas que a personagem-

escritor, Thomas Schimidt, aparece efetivamente, principalmente em Olívio e Feriado de mim mesmo. 

Tal personagem, após a publicação dos romances, acabou sendo considerada uma espécie de alter ego 

do autor. Vale ressaltar que, nos romances analisados, Thomas Schimidt não chega a ocupar a função de 

narrador ou de protagonista, no entanto, tal personagem-escritor passou a ser confundida com o seu autor, 

principalmente, devido à figura autoral que Nazarian buscou criar para si, nesse início de carreira, 

valendo-se de múltiplos recursos para tal fim. Por exemplo, em suas primeiras aparições públicas, 

Nazarian trazia ao público a imagem de um escritor, jovem, tatuado, andrógino, assumidamente 

homossexual, que se trajava segundo uma estética gótica com roupas escuras e maquiagem carregada. 

Apesar de não compartilharem o mesmo nome, é possível notar que Nazarian e Thomas, além de terem 

a mesma profissão, compartilham uma semelhança fisionômica, que pode ser notada a partir das 

descrições da personagem-escritor e das fotografias do autor que circulam em diferentes contextos e 

suportes. Esses mecanismos operados pelo autor, como a construção de uma imagem especular entre 

autor e personagem e a exploração de uma figura autoconstruída a partir das performances, deixam 

entrever que o “autor que retorna” na prosa contemporânea é aquele que ressurge na forma de jogo, “que 

brinca com a noção de sujeito real”, segundo ressaltou Klinger (2012). Ademais, colaborou ainda para a 

construção dessa excêntrica figura autoral, a exploração, segundo uma lógica midiática, de uma biografia 

recheada experiências inusitadas, que podem não ser exclusivas de Nazarian, mas que outros autores até 

o momento não procuraram, ao contrário dele, dar tanta ênfase. Nazarian ainda se valeu das entrevistas 

como um recurso para reforçar a imagem especular entre sua figura e a do personagem-escritor, bem 

como para reforçar sua distinção em relação a outros autores da literatura brasileira contemporânea que 

estavam surgindo nos primeiros anos do século XXI. Todo o aparato midiático e os mecanismos de 

autopromoção explorados por ele resultam em um contundente exemplo do uso estratégico da 

performance do autor para a construção de uma figura autoral que diverge dentre os demais autores da 

cena atual, bem como interferiu no horizonte de expectativas de seu público-leitor em relação às suas 

obras literárias. Fato é que o “autor-personagem” que Nazarian buscou construir para si próprio no início 

da carreira acabou fazendo com que a atenção do público, e até mesmo da imprensa, se voltasse 

primeiramente para a sua própria figura. Tal estratégia não se mostra de todo inválida, uma vez que a 

partir dela o autor pôde construir uma carreira profícua que soma nove livros publicados em um período 

de quinze anos, um número significante para uma época que vivencia a facilidade e o incremento do 

número e dos meios de publicações em oposição ao declínio do número de leitores. 

 

Palavras-chave: Santiago Nazarian. Thomas Schimidt. Autoficção. Performance.  
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RESUMO: Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado “Realismo e engajamento literário em Erico 

Verissimo”, da mesma autora, que tem como objetivo geral analisar um personagem-escritor chamado 

Noel através dos livros Caminhos Cruzados (1935), Um lugar ao sol (1936) e Saga (1940), do escritor 

gaúcho Erico Verissimo. Dentro dos romances, o personagem atua como uma espécie de escritor 

frustrado, pois deseja escrever um livro que seja esteticamente “belo e elevado” – características que 

para ele não se relacionam de forma alguma com as lutas cotidianas e misérias sociais –, mas suas 

criações são sempre muito fantasiosas e subjetivas. Em Caminhos Cruzados, influenciado por seu par 

romântico na história, a personagem Fernanda, Noel decide ir contra sua concepção de “bom romance” 

e fazer um livro relatando as dificuldades de um desempregado em sua busca diária por uma forma de 

sustento. Nas duas obras seguintes de Verissimo, acompanhamos, então, como se dá o processo de escrita 

desse romance do aspirante a escritor. Descobrimos, em Saga, que o resultado final de seu trabalho não 

o agradou, pois Noel não mudou de opinião sobre a incapacidade de uma história cotidiana produzir bons 

efeitos artísticos. A discussão que o personagem promove, através de diálogos e reflexões, torna-se ainda 

mais interessante ao se considerar o contexto da época em que ele foi criado: em meio a uma polarização 

política muito forte, muitos escritores e críticos literários se filiaram a partidos de esquerda e 

reivindicaram obras explicitamente engajadas. Como consequência, foram produzidos diversos 

romances considerados realistas – ou neorrealistas – retratando a rotina das classes baixas e denunciando 

a hierarquia social. O personagem Noel, como já comentado, opõe esse realismo – geralmente associado 

ao cotidiano, à denúncia da miséria e ao engajamento – ao esteticismo. Portanto, um dos objetivos 

específicos da pesquisa, e que tomamos aqui como foco, era verificar as concepções de realismo que 

circulavam nas críticas literárias das décadas de 30 e 40, e assim compreender como essas concepções 

se relacionavam com o tema do engajamento e podem ter influenciado a criação desse personagem. Para 

isso, foram escolhidos críticos de diferentes posições ideológicas: Astrojildo Pereira, crítico fundador do 

Partido Comunista Brasileiro; Alceu Amoroso Lima, líder católico; e Lúcia Miguel Pereira, também 

simpatizante do catolicismo à época. Os resultados desse estudo demonstram que, apesar dos diferentes 

pontos de vistas, todos esses críticos incluíram o papel do realismo em suas análises literárias. Para Alceu 

Amoroso Lima, em críticas encontradas em seu Estudos: 4ª série (19--), o problema dos romancistas 

brasileiros era a penetração apenas na realidade externa, na existência, quando na verdade a essência 

também interessava. Em Estética Literária, já de 1945, critica o uso da literatura como instrumento 

político. Afirma que cabe ao romancista representar a vida por meio da ficção, mas questões políticas e 

sociais que eventualmente sejam discutidas através dos romances não devem ser consideradas como 

foco, pois é justamente a inutilidade de uma obra que revela sua beleza. Lúcia Miguel Pereira, por sua 

vez, em ensaios críticos das décadas de 30 e 40 que foram reunidos mais tarde no livro A Leitora e seus 

Personagens (1992), alega não defender a arte pela arte, mas assegura que os romances intencionais – 

infere-se aqui romances engajados e explicitamente políticos – não são capazes de promover a emoção 

estética ligada à noção formalista de beleza. Também confronta o tratamento dado à realidade pelos 

escritores brasileiros, que estariam ignorando as classes burguesas ao considerar como real apenas a vida 

dos proletários. Para Lúcia Miguel, essa representação de classe não era capaz de determinar o individual 

e, ademais, o íntimo/psicológico devia aparecer nas obras por também fazer parte do real. Já o crítico 
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marxista Astrojildo Pereira, em ensaio de 1935 publicado no livro Interpretações (1944), declara 

abertamente seu interesse em pesquisar apenas o aspecto social das obras. Em sua análise do livro 

Vertigem, o qualifica como revolucionário por refletir o processo de desagregação da família burguesa. 

Para o crítico, não se tratava de uma tese, mas de um fato que ocorria à época e foi narrado com 

honestidade pelo autor do romance, Gastão Cruls. Tratando a profissão de romancista como um dom de 

interpretar a realidade, Astrojildo criticou aqueles que, segundo ele, criavam realidades inexistentes e se 

perdiam no que chamou de mistificação. Nota-se, portanto, que o realismo foi usado por esses críticos 

como parâmetro para avaliar a literatura, mas há certas diferenças nas suas concepções de representação 

da realidade a depender de suas defesas ou não de certo engajamento literário pelos escritores. Tal 

discussão, acreditamos, é interessante para a análise do personagem-escritor Noel, que durante sua 

aparição nos três livros de Erico Verissimo traz à tona todos esses temas, evidenciando nuances da 

discussão sobre realismo e engajamento literário dentro da própria forma literária. 
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RESUMO: A Primeira República foi um período conturbado. Findado o Império e a escravidão, seguia-

se a tarefa de modernizar o Brasil. Em pouco mais de quarenta anos, foram intensas as batalhas por 

direitos, pela busca de cidadania, pela construção da distinção entre público e privado (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015). Podemos encontrar na obra do escritor carioca Lima Barreto reflexos, embates e 

exames deste processo de modernização. O presente projeto visa identificar e analisar como o escritor 

carioca não apenas acompanhou criticamente esse momento agitado do país, mas também tentou intervir 

criticamente na sociedade por meio de sua produção jornalística no início do século XX. Esta sua 

tentativa de intervenção será focada nas crônicas sobre duas práticas sociais que, ainda hoje, são pontos 

incontornáveis quando se pensa na “nacionalidade brasileira”: o futebol e o carnaval. Ampliando o 

escopo do estudo, buscaremos ainda mostrar a oposição de Lima Barreto ao campo intelectual dominante 

do período. Para isso, as crônicas do autor serão confrontadas com aquelas de Coelho Neto e João do 

Rio. Esses dois escritores apoiavam a chamada nova burguesia republicana, “modernizadora” e contrária 

a tudo que era tradicional ou popular no Brasil. Esta elite se apropriou da doutrina liberal do século XIX, 

transplantando-a ao Brasil, legitimando assim sua dominação e o aniquilamento cultural dos costumes 

africanos, e justificando, ainda, a condição de pobreza e de exclusão política, social e cultural da grande 

massa de negros e mestiços.  A condição de excluído, como anteriormente, a marca servil dos escravos, 

era tomada como marca de inferioridade (GUIMARÃES, 2012). A literatura, então vigente, retratava as 

classes baixas e os temas cotidianos sob forma de farsa ou com tons burlescos. Já Lima Barreto pintava 

tais temas com tons épicos e trágicos. Tal escolha adviria da experiência dolorosa dos “humilhados e 

ofendidos” que o escritor, por ser mulato, suburbano, não bacharel, teria vivido (SEVCENKO, 2003). 

Lima Barreto foi um feroz crítico da literatura produzida em seu tempo, considerando-a banalizada 

enquanto força social e instrumento de intervenção histórica, reduzida a meros exercícios estéticos 

(atacando por tal motivo tanto João do Rio quanto Coelho Neto).  O escritor atribui um caráter 

instrumental à literatura, uma literatura militante que deveria reforçar os laços de solidariedade entre 

toda a humanidade. O literato deveria assumir uma posição na sociedade, pois a obra de cada um, 

individualmente, deveria ser vinculada ao destino do povo. Os escritores teriam a obrigação de se colocar 

na linha de frente da crise enfrentada com o advento da República (PRADO, 1989). Tanto no Brasil 

quanto na Europa, durante o período conhecido por Belle Epóque, a literatura foi eleita como a forma 
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cultural por excelência, sendo um importante instrumento de propaganda intelectual, que tomava para si 

a tarefa de tentar redefinir os valores sociais em época de mudanças (SEVCENKO, 2003). Escolheu-se, 

então, trabalhar com a produção jornalística de Lima Barreto, pois desde os finais do século XIX, os 

jornais eram o principal veículo de comunicação no mundo. Apesar dos altos índices de analfabetismo, 

a mídia impressa atingia vários grupos sociais devido aos hábitos de leitura em voz alta em grupos e à 

rápida transmissão oral do que era publicado (CHALHOUB; NEVES; PEREIRA, 2005).  Além disso, 

as publicações jornalísticas atendem a critérios de periodicidade, estando atreladas ao cotidiano e ao 

factual. São analisados os livros que tratam de crônicas e artigos de Lima Barreto, a contar: Toda crônica: 

v.1-2; Impressões de leitura; Sátiras e outras subversões. Para realizar o debate com Lima Barreto, foram 

selecionados compilações de artigos e crônicas de João do Rio e de Coelho Neto. Do primeiro: Crônicas 

efêmeras, Pall-Mall, e No tempo de Wenceslau. Do segundo: O meu dia e Às quintas.  É realizado o 

cotejamento das obras literárias com obras teóricas, com a finalidade de se localizar, classificar e 

interpretar as práticas populares presentes no corpus, sempre tendo em vista as maneiras através das 

quais estas práticas entram em choque, se modificam e acabam modificando a cultura dominante imposta 

pelas elites republicanas. Conclui-se, de forma parcial, que no futebol, o escritor identifica um projeto 

de Brasil racista e elitista, ligado à teoria da hierarquia das raças e defensor do branqueamento. João do 

Rio e Coelho Neto viam no futebol e na prática esportiva, de maneira geral, uma maneira de se regenerar 

o corpo da população brasileira, maltratado, por um lado, pela aversão do povo ao trabalho, e, por outro, 

pela mistura de raças, que pela lógica do darwinismo social gerou uma nação de degenerados. No 

carnaval, Lima Barreto identifica uma resistência ao positivismo, ao lema republicano de ordem e 

progresso, ainda que denuncie a falta de qualidade artística das canções. João do Rio dedica-se a 

descrever e elogiar os bailes das elites cariocas, enquanto Coelho Neto alerta para a falta de vigor do 

carnaval das elites, que arriscava ser suplantado pela empolgação dos festejos populares. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva examinar as narrativas de memória Feliz ano Velho (1982) e Ainda 

estou aqui (2015), ambas do escritor brasileiro Marcelo Rubens Paiva. Pretendemos demonstrar como o 

memorando revisa o passado nos livros em questão, de forma a se opor à versão da dita história oficial, 

no que tange ao desaparecimento de seu pai, Rubens B. Paiva. O engenheiro e ex-deputado, cassado no 

ano do golpe, desapareceu em janeiro de 1971. O episódio simbólico de desaparecimento de Rubens 

Paiva aponta para uma pendência histórica, herdada dos regimes autoritários latino-americanos: o 

desaparecido político, o qual acarreta a impossibilidade do luto, pois os restos mortais da vítima não 

foram localizados e devidamente entregues aos familiares. É importante (re) lembrar que a anistia 

política promulgada em 79, vigente até os dias de hoje, firmou uma espécie de pacto pelo esquecimento 

ao impor o silêncio institucionalizado, em nome de uma hipotética reconciliação nacional, marcada pelo 

retorno dos exilados e o abandono da vida clandestina de muitos opositores do regime. Portanto, 

instaurou-se uma espécie de amnésia na sociedade brasileira, a fim de se ocultar as graves violações de 

direitos humanos por parte de agentes de Estado, ocorridas desde o golpe militar em 1964, como torturas 

e prisões arbitrárias, de modo a consagrar a impunidade. As narrativas que compõem o corpus desta 

pesquisa evidenciam a associação existente entre a memória coletiva e as memórias individuais do 
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narrador, uma vez que toda memória individual é um panorama sobre uma memória coletiva e se constrói 

dentro de determinado grupo social, conforme afirma Maurice Halbwachs. Tais obras também 

evidenciam a inscrição do trauma na memória do escritor, como se observa em Feliz ano velho (1982) – 

a morte do pai e o acidente que o deixou tetraplégico no auge de sua juventude – e em Ainda estou aqui 

(2015), onde se retoma o trauma não cicatrizado em relação ao sumiço do pai, para expor os fatos 

desvelados pelo Relatório Final da CNV (Comissão Nacional da Verdade), de dezembro de 2014, sobre 

o caso Rubens Paiva. Esse relatório desmantela totalmente a versão divulgada pelas Forças Armadas. 

Entretanto, o livro focaliza sua mãe (Eunice Paiva), que após travar grandes lutas contra o Estado e a 

justiça brasileira, em prol do esclarecimento da morte de seu marido e de causas indígenas, como 

advogada, enfrenta uma nova luta, mas agora contra uma doença degenerativa: o Alzheimer. Neste 

cenário, Marcelo R. Paiva se torna uma espécie de porta-voz de sua família, ao registrar suas memórias, 

para reivindicar justiça pela morte de seu pai, existe a ausência de uma reparação jurídica dos culpados 

(o que aponta para a necessidade de revisão da Lei de Anistia), bem como para impedir que a morte do 

pai caia no esquecimento nacional. O aparato teórico se pauta na extensa produção literária pós-64, que 

inaugurou uma crítica poderosa contra os regimes autoritários e as barbarias praticadas por estes 

governos, em estudos sobre a memória coletiva, traumática e do ressentimento, de forma a atar os elos 

conturbados entre história e memória, lembrança e esquecimento. Assim, esta pesquisa se justifica pela 

precisão de aprimorar os estudos sobre o gênero memorialístico na prosa contemporânea brasileira, a fim 

de se reconhecer a existência de tal gênero como tendência sólida na literatura brasileira, presente desde 

o século XIX. Também se justifica devido à escassez de fortuna crítica a respeito das obras de Marcelo 

R. Paiva, o que implica na necessidade de ampliá-la. Por fim, em virtude da eclosão de discursos 

favoráveis à intervenção militar no Brasil, confirmando o apagamento de parte da história recente de 

nosso país, no que diz respeito às atrocidades ocorridas nos porões de repressão durante a ditadura militar 

brasileira (1964-1985).  
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RESUMO: Esta pesquisa pretende analisar a abordagem da questão das relações de trabalho na obra O 

que fazer?, do autor russo Nikolai Tchernichevski. A partir da bibliografia literária levantada, composta 

por textos de crítica, jornais e periódicos se buscará compreender como a obra foi recebida em sua 

contemporaneidade e as causas de ter se tornado tão popular na União Soviética logo após a revolução 

de 1917. Também o paralelo com a literatura ocidental, quanto à abordagem de temas similares e sua 

recepção da obra pela crítica europeia serão consideradas. Tem-se por objetivo pensar a questão de forma 

condizente aos conceitos amplamente aceitos da teoria literária. A pesquisa se justifica, primeiramente 

pela relevância que a obra tomara no contexto sócio, político e cultural soviético, aspecto a ser trabalhado 

que desponta como principal ponto de ligação entre seu enredo e o contexto histórico em que a obra 

atingiu grande proporção. Também na obra estão contidos os principais aspectos de temática da literatura 

russa, como o desenvolvimentismo científico, a relação entre a população mais pobre e o trabalho, e 

ainda as relações conflituosas entre classes sociais diferentes. Porém, esses aspectos são apresentados 

sob uma perspectiva distinta dos clássicos desta literatura, nela está contida um otimismo raro em outras 

obras românticas russas, olhar este que faz com que se infira a vinculação dessa obra pelos 
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revolucionários à ideologia por eles defendida. Além disso, o fato de a obra ter sido recentemente 

traduzida para o português atesta sua relevância para os dias atuais, em que ainda se discutem questões 

de direitos dos trabalhadores à dignidade e à cultura e a emancipação dos setores oprimidos na sociedade. 

A possibilidade de causar grande impacto cultural e a compatibilidade ideológica com vertentes de 

pensamento que estão presentes nos meios sociais e acadêmicos demonstram a necessidade de um olhar 

criterioso ao romance de Tchernichevski. Em meados do século XIX, uma forte influência da cultura 

ocidental atingiu a intelectualidade russa. Provenientes principalmente da França e da Alemanha, os 

ideais românticos revolucionam não só as temáticas abordadas, mas também o estilo da produção 

literária. Chostakovski (1948, p. 184), em sua História da Literatura Russa, ressalta: “A particularidade 

do romantismo alemão consistia no predomínio do elemento filosófico que servia de base à sua estética”, 

neste contexto nasce o romance russo. Hobsbawm (1996, p. 127-128) aponta a Revolução Russa como 

uma das principais do período, corroborando com a concepção de um paralelo entre história e influências 

culturais russas e europeias no período referido. No momento histórico da obra o czarismo, assim como 

os outros regimes absolutistas, entraria em decadência. Ao tratar da Revolução Francesa, Hobsbawm 

(1996, p. 72) traça esse paralelo: “Na medida em que a crise do velho regime não foi puramente um 

fenômeno francês, há algum peso nestas observações. Igualmente, pode-se argumentar que a Revolução 

Russa de 1917 (que ocupa uma posição de importância análoga em nosso século) foi meramente o mais 

dramático de toda uma série de movimentos semelhantes, tais como os que – alguns anos antes de 1917 

– finalmente puseram fim aos antigos impérios turco e chinês.” MacKenzie e Curran (2002, p. 347) 

dizem que apesar de viver a maior parte de sua história docilmente submetida a regimes repressivos, o 

período de 1855 a 1905 foi marcado pela insurreição de diversas revoltas massivas que culminariam nas 

duas grandes revoluções populares russas de 1905 e 1917, as quais, por sua vez, resultaram no fim do 

czarismo e surgimento da União Soviética. Além disso, MacKenzie e Curran (2002, p. 347-348) 

ressaltam o fato de não ser comumente considerado que esses movimentos foram influenciados tanto por 

pensamentos radicais, quanto por liberais. Estes ideais oriundos da integração com a Europa Ocidental 

eram difundidos por jornais e revistas, de diferentes posicionamentos ideológicos, opositores ao regime 

que vigorava por séculos. Com isso, o “muro cultural” estabelecido em suas fronteiras começou a se 

desfazer. Se realiza um levantamento bibliográfico nas bibliotecas da universidade, além de buscas nos 

meios digitais e indicações do orientador. Através da leitura das obras, será feita uma análise da 

abordagem da questão do trabalho na obra O que fazer?, considerando as influências de teorias políticas 

e ideológicas, além do contexto histórico. Na pesquisa, busca-se embasamento nas obras teóricas que 

abordam o romance estudado, a fim de delinear um paralelo entre os autores marxistas e a abordagem da 

obra pela crítica literária. Assim, ligar-se a obra de Tchernichevski à história social russa e aborda-se sua 

repercussão no meio literário. Além dessas teorias, a presença da obra e do autor em periódicos e jornais 

é levada em consideração, assim como a atuação social de Tchernichevski e a inspiração histórica 

causada por ela, principalmente no início do período soviético. 
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