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Apresentação 

 

O ensino da Literatura Portuguesa compõe o currículo da graduação de quase a 

totalidade dos Cursos de Letras do Brasil, estando presente em todos os Estados do 

país. No ensino secundário, a Literatura Portuguesa é conteúdo obrigatório em vários 

Estados brasileiros e ensinada em outros, independentemente da obrigatoriedade 

formal (lembre-se que o Plano Nacional de Educação atualmente em discussão 

menciona diretamente o ensino da literatura portuguesa nesse nível). Há cursos de pós-

graduação em Literatura Portuguesa (seja como área de concentração, seja como linha 

de pesquisa) também em todos os Estados da União, e não é exagero dizer que o Brasil 

tem  uma  posição  de   liderança,   em   nível   internacional,   nas  pesquisas  dentro   

dessa   área. A manutenção dessa atuação tão abrangente e dessa presença maciça em 

todos os níveis da educação brasileira, do ensino básico à pós-graduação, deve-se, em 

grande parte, à Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa – 

ABRAPLIP. Trata-se das mais antigas sociedades científicas do Brasil, estando ativa 

há 51 anos ininterruptamente. 

Nos congressos internacionais, professores, pesquisadores e estudantes de todo 

o Brasil têm, por um lado, a oportunidade de trocar experiências, atualizar-se em 

relação ao que se faz país afora e discutir as inovações nas quais estão eles próprios 

trabalhando. Por outro lado, trata-se de um momento único de contato com estudiosos 

de Literatura Portuguesa de outros países, sobretudo de Portugal, muito difícil de se 

fazer em outros contextos. Para esta edição traremos professores que atuam  em: 

Portugal e Estados  Unidos. Essa atuação ampla e continuada da ABRAPLIP, com o 

grande impacto que tem em todo o ambiente educacional brasileiro, justifica o apoio à 

realização do seu XXVII Congresso Internacional. 

Como a longevidade dos congressos da ABRAPLIP atesta, sublinhando seu 

prestígio e importância na área, a principal contribuição do XXVII Congresso 

Internacional será estimular e desenvolver a reflexão sobre o ensino e a pesquisa da 

Literatura Portuguesa no Brasil e em outros países, incidindo positivamente no 

aperfeiçoamento dos professores, pesquisadores e alunos de Graduação e de Pós-

Graduação. 

Nesta edição, que ocorrerá entre os dias 4 e 8 de novembro de 2019, de 

acordo com o perfil da proposta temática – responsável pela participação de muitos 



 

profissionais que atuam no estrangeiro – reforçar-se-á a troca de experiências docentes 

e discentes nos diversos contextos nacionais e internacionais em que se estuda a 

Literatura Portuguesa, de forma que os participantes terão a oportunidade de 

experimentar intensamente o alcance da pesquisa e da prática de ensino na área, com 

isso ampliando suas próprias possibilidades de atuação acadêmica. 

Assim, em sua XXVII edição, o Congresso Internacional da ABRAPLIP propõe 

o mapeamento do ensino e da pesquisa da literatura portuguesa no Brasil e no mundo, 

para tanto acolhendo trabalhos voltados para a literatura portuguesa, bem como aqueles 

que a coloquem em diálogo com outras literaturas, vernáculas ou estrangeiras. 

Este ano a XXVIII edição do Congresso Internacional da ABRAPLIP apresenta 

um total de 23 professores convidados, entre nacionais e internacionais e 250 trabalhos 

inscritos no evento, inseridos em 10 eixos temáticos. O evento deste ano contará também 

com 14 lançamentos de livros, além disso, conta com a participação de significativo 

número de ouvintes.
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EU (NÃO) SOU... EU PENSO QUE...: UM BREVE PERFIL DO HOMEM 

MARAJOARA 

 

Adriano Vieira Farias (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Muitos estudos, dentro da academia, têm se voltado para questões relacionadas 

à mulher. Haja vista, nesse sentido, por exemplo, o projeto de pesquisa O ponto G que 

vem sendo desenvolvido na Universidade Federal do Pará, campus Breves, sob a 

coordenação da Profa. Dra, Sandra Maria Job. Como desmembramento desse projeto, 

surgiu uma pesquisa menor, mas nem por isso menos relevante, intitulada? Uma breve 

leitura do homem marajoara, sob a minha responsabilidade como bolsista Pibic-interior. 

Nesta, o objetivo é obter, a partir de um questionário semiestruturado, respostas que nos 

levem a entender o que pensam os homens marajoaras que foram entrevistados sobre 

questões relacionadas à mulher. Para isso, conta com perguntas como, por exemplo, Você 

sabe o que é orgasmo feminino?? Preocupa-se em proporcionar prazer para a/o sua/seu 

parceira/o, É responsabilidade de quem se proteger contra gravidez?? etc. Nesse contexto, 

o objetivo desta comunicação é traçar um breve perfil do homem marajoara a partir dos 

38 (trinta e oito) questionários respondidos por eles. No que se refere a eles, 

(entrevistados), a escolha foi feita, na sua grande maioria, de forma aleatória e, em alguns 

casos, pelo sistema bola de neve, na qual um entrevistado indicou outros e assim 

sucessivamente. Quanto às entrevistas, foi elaborado um questionário semiestruturado 

que contou com mais de 10 (dez) itens, sendo que as respostas de alguns desses itens, 

com a permissão dos entrevistados, foram gravadas em aparelho celular e depois 

transcritas. Para tanto, a pesquisa parte de um estudo de cunho bibliográfico (ALMEIDA, 

ano) e de campo que contou com 38 (trinta e oito) questionários respondidos por 

entrevistados escolhidos, na sua grande maioria, de forma aleatória e, em alguns casos, 

pelo sistema bola de neve, na qual um entrevistado indicou outros e assim 

sucessivamente. Ao final do estudo proposto, observou-se, entre outros aspectos, a 

naturalidade com que alguns homens se autodeclaram machistas e o quanto as respostas 

da grande maioria deles reproduzem esse machismo. 

Palavras-chave: Marajó, Masculinidade, Corpo feminino. 

** 

O SAGRADO COMO QUESTÃO: AUGUSTO MATRAGA EM DIÁLOGO COM 

O GUARDADOR DE REBANHOS 

Adriely Cristina Duarte da Silva (UFPA) 

Resumo: No presente trabalho discutiremos como se dá o fenômeno do sagrado, 

especificamente no conto A hora e a vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, em 

diálogo com a obra O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro. O objetivo deste estudo 

é pensar o sacro na Literatura Portuguesa, a partir do personagem Augusto Matraga em 

confabulação com o Guardador de Rebanhos, analisando questões ontológicas do 

humano, como a angústia e seu temor diante do fenômeno da finitude, onde ocorre a 

ausculta do sagrado nas vozes dos deuses, no tempo e no mundo. Nesta travessia, 

pretendemos pensar a questão do humano e da sacralidade a partir da perspectiva da 

hermenêutica filosófica, pois quando olhamos para escritos como Verdade e Método de 
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Hans-Georg Gadamer e A origem da obra de arte, de Martin Heidegger, acreditamos que 

a interpretação de qualquer obra requer um posicionamento de escuta das obras e um 

abdicar da noção antropocentrista ou subjetivista da verdade para dar lugar ao 

ontocentrismo- o Ser é o centro, nele se dá a ação originária das questões que inquietam 

o humano. Nesse horizonte poético, abraçamos o mar de possibilidades que se abre 

quando miramos as travessias de cada personagem poética em torno do tema do sagrado, 

compreendemos que para tanto precisamos nos despir dos conceitos, para que nossa alma 

se abra para uma aprendizagem do desaprender, como pinta Fernando Pessoa. Apesar de 

imêmore a questão do sacro jamais deixou de nos percorrer com sua presença devotada. 

Deste modo, percebemos Augusto Matraga como um herói trágico, pois ele é aquele que 

caminha na trilha da conversão e nesta vereda não teme perder a própria vida e o 

Guardador de Rebanhos como um poeta cuja fala concede o homem e manifesta as 

questões e as indagações fundamentais diante da qual Matraga é convidado a se 

posicionar, ele é o ente a quem foi destinado salvaguardar, guardar e velar o jogo de 

identidade e diferença ou de proximidade e distância. Nesse caminho, este trabalho 

dialoga com autores que discutem em uma perspectiva ontológica o sagrado, o humano, 

a finitude, como Heidegger (2010), Kierkgaard (1979), Castro (2011) e outros. 

Palavras-chave: Sagrado; Humano; Diálogo; Questões. 

** 

OS LEITORES ATUAIS DE OS LUSÍADAS, DE CAMÕES 

Alan Victor Flor da Silva (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará) 

Resumo: Segundo Michel de Certeau, em A invenção do cotidiano (2013), a leitura, em 

contraste com o escrito, encontra-se na ordem do efêmero e, por essa razão, raramente 

deixa marcas, pistas ou vestígios. A leitura de um livro qualquer, por exemplo, não pode 

ser indicada pela posse, pois uma estante repleta de obras não indica que os volumes ali 

arrumados tenham sido com efeito todos lidos pelos proprietários. Dentro de uma casa, 

essa estante pode apenas servir de objeto de decoração e atribuir um aspecto de erudição 

aos moradores. Em contrapartida, uma casa onde não seja encontrado livro nenhum não 

demonstra que os moradores ali não tenham alguma experiência com a leitura, pois esses 

indivíduos, após a realização da leitura de um romance qualquer, por exemplo, não apenas 

podem doá-lo, vendê-lo ou simplesmente jogá-lo fora, como também podem ter acesso à 

leitura de uma obra desse gênero por meio de bibliotecas e gabinetes de leitura ou por 

meio do empréstimo de romances adquiridos por familiares ou amigos. A Internet, no 

entanto, possibilitou a todos os leitores-internautas de hoje avaliarem e registrarem as 

próprias impressões de leitura por meio de redes sociais, sites de livrarias, blogs e vídeos 

do Youtube. O Skoob, em especial, assim como o Facebook, o Instagram e o Twitter, é 

uma rede social, cuja diferença em relação a essas outras reside no fato de que qualquer 

leitor-internauta pode criar um perfil a fim de compartilhar experiências de leitura e 

avaliar todos os livros que leu. Nessa mídia social, os usuários podem informar aos 

amigos e seguidores as obras que já leram, estão lendo, querem ler, estão relendo e 

abandonaram; podem também atribuir de uma a cinco estrelas aos livros de acordo com 

o gosto e as impressões de leitura; podem ainda escrever resenhas ? às quais qualquer 

usuário pode ter acesso ? sobre as obras lidas. A partir, portanto, do Skoob, podemos 

descobrir o gosto e a opinião dos leitores-internautas de hoje sobre as obras do passado, 
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a exemplo de Os Lusíadas (1572), de Luís Vaz de Camões, uma epopeia escrita aos 

moldes clássicos exaltada em histórias literárias, em livros universitários da área de 

estudos literários e em artigos acadêmicos. Nesse sentido, objetivamos, com este trabalho, 

estabelecer um cotejo entre as resenhas publicadas no Skoob sobre Os Lusíadas, 

elaboradas em boa parte pelos usuários, leitores não especializados, e as produções 

acadêmico-científicas (histórias literárias, livros e artigos acadêmicos) sobre o poema 

épico camoniano, produzidas por especialistas da área de letras. Em meio a inúmeros 

livros resenhados na rede social em questão, a epopeia de Camões foi escolhida para a 

nossa análise pelo fato de o gênero ao qual essa obra pertence não ser mais atualmente 

cultivado nem estar entre os prediletos dos leitores desta época. 

Palavras-chave: Os Lusíadas, Camões, Skoob, leitores, século XXI 

 

** 

ROMANTISMO E REALISMO PORTUGUÊS NOS PERIÓDICOS 

OITOCENTISTAS MARANHENSES A MARMOTA MARANHENSE, 

PARNASO MARANHENSE E ECO DA JUVENTUDE 

Alana Alves Muniz (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Esta comunicação é o resultado de pesquisa em nível de iniciação científica 

apoiada pelo CNPq (2018-2019), a qual analisou a presença do Romantismo e do 

Realismo português nos periódicos oitocentistas maranhenses A Marmota Maranhense, 

Parnaso Maranhense e Eco da Juventude. Para a realização do levantamento do material, 

consultamos os acervos digitais da Biblioteca Benedito Leite, de São Luís, e da 

Hemeroteca da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro. A pesquisa verificou as questões 

literárias e historiográficas em torno dos escritos e dos escritores portugueses com o 

intuito de compreender o contexto de produção e de publicação desses textos, observando 

a atuação dos autores portugueses na/para formação da literatura brasileira, 

especialmente, a maranhense. Como suporte teórico utilizamos Abdala (1982), Jorge 

(1987), Moisés (1995), Reis e Pires (1999), Frias (2001), Meireles (2001), Saraiva e 

Lopes (2010) e Faria (2012). Como metodologia realizamos pesquisa bibliográfica, 

pesquisa qualitativa e descritiva. A reunião, catalogação e análise do material estará 

disponível no acervo digital do Centro Maranhense de Documentação e de Pesquisa 

Maria Firmina dos Reis (CEMDOP/UFMA), o qual é um espaço digital de memória e 

está relacionado a atividades de preservação dos bens culturais, expressos no patrimônio 

literário, linguístico, histórico e científico, mediante resultado das pesquisas realizadas 

pelos membros do Grupo de Estudos e de Pesquisa Literatura, História e Imprensa? 

(GEPELHI/UFMA/CNPq) em fontes primárias, sobretudo, os periódicos. 

Palavras-chave: Literatura Portuguesa, Imprensa Maranhense, Fontes. 

** 

 



 

 29 

A METRÓPOLE DESAMPARADA: CONFIGURAÇÕES DA METRÓPOLE EM 

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

Alexandre Bonafim Felizardo (Universidade Estadual de Goiás) 

Resumo: Em Sophia de Mello Breyner Andresen, a cidade torna-se, muitas vezes, um 

cenário onde estão espelhados a ruína do homem, o fracasso dos projetos humanistas e o 

malogro da ciência fadada a artificializar a vida, numa situação de caos a desvelar um 

completo desajuste entre o homem e a natureza. Dessa forma, na escrita da poeta 

portuguesa, será justamente a metrópole um verdadeiro palco de toda uma negatividade 

do cotidiano, num desvelar permanente de assombros e horrores perante situações 

insólitas e contraditórias. Verdadeiro labirinto, a cidade da era técnica, dessa forma, torna-

se emblemático na lírica de Sophia, e compõe um cenário onde o horror e a perdição são 

expressões do assombro da alma lírica ante o mundo. Com efeito, a cidade reificada é 

expressa, por Sophia, pela metáfora do labirinto, espaço onde se entrecruza o arcaico 

mítico e a modernidade das metrópoles. O labirinto, dessa forma, torna-se, para usarmos 

uma expressão de Marc Augé, um não-lugar. Lugar de dispersão, ponto de fuga, em que 

o estar não é, em sua essência, o desvelar agudo do ser. A cidade, dessa forma, irrompe 

como lugar de um exílio absoluto, profunda estranheza que se volta, por sua vez, à própria 

condição humana. A morte, o tempo e o existir perdem sua naturalidade e ganham a 

expressão angustiada de um existencialismo desencantado. A urbe inflada, assim, 

insurge-se, em muitos poemas, como espaço entrecortado, fragmentado, geografia 

constantemente rasurada por uma imaginação poética pronta para desferir, com lucidez, 

críticas agudas a toda uma situação de indigência do homem moderno. Nesse sentido, fiel 

à condição desumana de uma cidade pronta para esfacelar e comprimir vidas no seu 

cotidiano de aço e concreto, Sophia capta instantâneos, flashes, em que a pungência de 

um mal-estar é a única saída para o existir. A cidade torna-se, assim, uma selva obscura 

onde erramos abandonados pelo destino e pelos deuses. 

Palavras-chave: Sophia de M. B. Andresen, Cidade, poesia moderna. 

** 

NARRADOR E FOCO NARRATIVO EM ROMANCES DO CICLO EXTREMO 

NORTE DE DALCÍDIO JURANDIR 

Alex Santos Moreira (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo central estudar a constituição do foco 

narrativo nos romances Chove nos Campos de Cachoeira (1941), Marajó (1947), Três 

casas e um rio (1958), Belém do Grão-Pará (1960), Passagem dos inocentes (1963), 

Primeira manhã (1967) e Ribanceira (1978). Essas obras integram a saga ficcional do 

Ciclo Extremo Norte criada pelo romancista paraense Dalcídio Jurandir (1909-1979). O 

Ciclo, integralmente, composto por dez livros, narra a vida de mulheres, homens, crianças 

e idosos no interior da Amazônia brasileira no início do século XX, apresentando como 

personagem principal o jovem Alfredo (exceto em Marajó), cuja trajetória de vida se 

conecta aos dramas sociais e pessoais dos demais personagens. Quanto à sua tessitura 

narrativa, a saga de Jurandir apresenta uma recorrente oscilação na focalização dos 

acontecimentos narrados manifestando, desse modo, níveis distintos do foco narrativo e 

da narração. No intuito de analisar a constituição dessa categoria nas obras acima 

mencionadas, recorreu-se as principais teorias pertinentes ao ponto de vista na ficção. 
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Desse modo, optou-se pelo uso da tipologia narrativa proposta por Norman Friedman 

(1967) correlacionando-a aos estudos de Pedro Maligo (1992), Marlí Furtado (2002), 

Benedito Nunes (2006) e de outros pesquisadores da ficção de Dalcídio Jurandir. Além 

disso, para melhor compreender a(s) perspectiva(s) dotada(s) no processo narrativo de 

Jurandir, os romances que compõem o corpus desse estudo foram separados em três 

núcleos narrativos: o marajoara, os acontecimentos narrados ocorrem na ilha de Marajó; 

o belenense, a ação predominantemente se concentra na cidade de Belém e o do baixo 

amazonas, composto unicamente por Ribanceira, último livro do Ciclo que mostra uma 

terceira fase da vida de Alfredo. A saga dalcidiana é urdida por um narrador onisciente 

em terceira pessoa, que alterna sua postura entre a neutralidade, a intrusão e o uso de 

múltiplos ponto de vista. Todavia, assinala-se que há uma predominância da neutralidade. 

Quando esse recurso é exacerbadamente explorado, o narrador central distancia-se 

significativamente da matéria narrada, atribuindo a outros personagens o status de 

narrador. Sendo assim, elimina-se a mediação entre o leitor e história narrada, pois, não 

apenas a focalização como a própria enunciação da narrativa torna-se responsabilidade 

dessas personagens-narradoras. Considera-se que ao dar voz a mulheres, pescadores, 

vaqueiros, lavradores e demais personagens, a ficção dalcidiana erige uma crítica às 

relações sociais, políticas e econômicas praticadas no extremo norte do Brasil. 

Palavras-chave: Dalcídio Jurandir, Ciclo Extremo Norte, narrador. 

** 

SENTIR TUDO DE TODAS AS MANEIRAS: O SENSACIONISMO DE 

FERNANDO PESSOA QUE FLUI EM ÁGUA VIVA, DE CLARICE 

LISPECTOR 

Alfranio Pedroso Soares (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) 

Resumo: A busca pelo Eu é tema presente em Água Viva, o romance sem romance 

publicado em 1973, no qual a crítica e os estudos interpretativos entendem que Clarice 

Lispector leva, ao extremo, características já anteriormente presentes em sua produção. 

Características essas como o fluxo de consciência, monólogo interior e atenuação da linha 

de ação da narrativa. Na obra, a narradora-personagem, uma pintora, escreve para chegar 

a um autoconhecimento, recorrendo às palavras para formar imagens e explorar sensações 

assim como recorre às cores em suas pinturas. Outrossim, os poemas heteronímicos de 

Álvaro de Campos trabalham a busca pelo Eu, contudo, para alcançar esse 

autoconhecimento, o sujeito poético busca explorar infinitas possibilidades de ser e, 

portanto, sentir. Tal postura do sujeito lírico de Campos é expoente do sensacionismo. 

Objetiva-se investigar na prosa lírica de Água Viva (1973), de Clarice Lispector, a 

presença de elementos do sensacionismo, estética proposta por Fernando Pessoa, 

explorada em seu texto teórico e estudada por Georg Rudolf Lind (1970), em Teoria 

poética de Fernando Pessoa, e por José Augusto Seabra (1988), em O heterotexto 

pessoano. O sensacionismo realiza-se nos poemas de Álvaro de Campos principalmente 

em sua segunda fase Utiliza-se do método comparativo para relacionar a obra de Lispector 

e a produção heteronímica de Pessoa. Parte-se de Nádia Gotlib que, em Olhos nos olhos 

(Fernando Pessoa e Clarice Lispector) (1989), apresenta possibilidades de diálogos entre 

os textos dos dois grandes nomes de nossas literaturas. Ambos possuem uma similitude 

de escrita em busca do Eu, uma escrita em busca da identidade. O sensacionismo, por sua 
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vez, proposto por Fernando Pessoa no início do século XX, alicerça-se na compreensão 

da realidade por meio dos sentidos, das sensações. Por seu turno, esses sentidos são 

elaborados de forma diferente por cada ser. Logo, para maior apreensão da realidade, 

procura-se se fragmentar, a fim de apreender as sensações por diferentes ângulos, por 

diferentes posições. Essa busca de identidade do ser fragmentado, que tem intrínseca 

relação com a modernidade, apresenta-se em propostas estéticas distintas em Lispector e 

Pessoa, mas que se aproximam no modo realizado, conforme indica Anderson Hakenhoar 

de Matos em O sensacionismo de Fernando Pessoa em Água Viva de Clarice Lispector 

(2011). Desse modo, conclui-se que o discurso lírico empregado pela narradora-

personagem de Água Viva (1973), em seu percurso de autoconhecimento, manifesta 

traços sensacionistas evidenciados no uso das figuras de linguagem empregadas com 

destaque para a sinestesia, no encadeamento de palavras para a criação imagética e, 

também, a busca de transmissão da sensação ao interlocutor. 

Palavras-chave: Clarice Lispector, Fernando Pessoa, sensacionismo. 

** 

A TRAGÉDIA FAMILIAR COMO GÊNESE DA ESCRITA EM JOSÉ LUÍS 

PEIXOTO E TIAGO FERRO 

Aline de Almeida Rodrigues (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: Ao pensar a forma literária, em específico, a associação entre morte e 

construção narrativa, este trabalho se propõe a refletir a respeito do romance como um 

espaço de resistência à finitude inexorável da vida daqueles que ama. Neste sentido, as 

prosas de Peixoto e de Ferro, ainda que separadas por um Atlântico, aproximam-se na 

medida em que se pode observar procedimentos estéticos similares no qual a morte é a 

génese da escrita. Tal como preconizou Hilda Hilst, a literatura nasce de uma tragédia 

familiar: a morte do pai para Peixoto; para Ferro, da filha. Em Morreste-me(2000) e O 

pai da menina morta(2018), lê-se a metamorfose do luto pessoal em literatura. A partir da 

dolorosa consciência da condição mortal que limita e oprime a humanidade, a escrita para 

esses autores torna-se espaço de resistência e de manutenção da memória. A escrita como 

modo de lidar com a morte, é, portanto, ato de resistência para ambos. A prosa elegíaca, 

de gênero indefinido, de ambas obras literárias, mostra como o trágico desestrutura a 

forma literária. A aproximação da obra desses autores parte dessas leituras e propõe um 

diálogo com a interpretação do luto de Sigmund Freud e com teoria de Maurice Blanchot 

sobre a linguagem como trabalho de luto. 

Palavras-chave: Luto, tragédia familiar, José Luís Peixoto, Tiago. 

** 

SENTIDOS ALEGÓRICOS NA CONSTRUÇÃO DE ANTAGONISTAS: O 

CENTRO, DE "A CAVERNA", DE SARAMAGO, E A ZONA FRANCA DE 

MANAUS, EM "CALIGRAFIA DE DEUS", DE MÁRCIO SOUZA 

Allison Marcos Leão da Silva (Universidade do Estado do Amazonas) 

Mariana Vieira Cardoso (Universidade do Estado do Amazonas) 
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Resumo: A presente pesquisa objetiva estabelecer um diálogo a partir dos sentidos 

alegóricos presentes na construção narrativa de dois antagonistas: o Centro, de "A 

Caverna", de Saramago, e a Zona Franca de Manaus, em "A caligrafia de Deus", de 

Márcio Souza. Para esta reflexão de cunho bibliográfico, utilizaremos Walter Benjamin, 

em se tratando do conceito de alegoria; Stuart Hall (2003) para aproximar a leitura das 

duas obras; Maria Alzira Seixo (1987) acerca da crítica sobre Saramago e Tenório Telles 

(2013) no que concerne a crítica sobre Márcio Souza. De acordo com Maria Alzira Seixo 

(1987) o procedimento de alegorização é uma das marcas fundamentais nas obras de 

Saramago e estendemos esta afirmação às narrativas de Márcio Souza. Walter Benjamin 

(1984) afirma que a alegoria passa a ter um novo lugar a partir do romantismo, que a 

reduziu ao torná-la uma forma de expressão responsável por refletir tipos de 

representações do mundo em que a obra se insere. A alegoria benjaminiana, deste modo, 

ocorre no movimento narrativo e não em um símbolo estanque colocado em uma palavra. 

Em "A caverna", a constituição alegórica representada pelo Centro provoca a tensão e o 

sofrimento de Cipriano Algor que tem sua força de trabalho e seu meio de sustento 

inutilizados em um universo capitalista, no qual o mercado dita as regras de aceitação e 

inserção do humano. Saramago utiliza a escrita como símbolo da alegoria construída. A 

não marcação de pontuações na fala das personagens, por exemplo, pode ser lida como o 

que Stuart Hall (2003) denominaria de processo de construção da identidade na pós-

modernidade, visto que as vozes se misturam e por vezes os diálogos são cíclicos, 

retirando o lugar de fala de determinados grupos sociais a partir do advento do 

capitalismo, representado pelo "Centro" no romance, antagonista que engole, marginaliza 

e corrompe as personagens. O mesmo ocorre com o espaço representado na coletânea de 

contos do autor amazonense Márcio Souza, A caligrafia de Deus, publicada pela primeira 

vez em 1994, com narrativas ambientadas no cenário histórico do período de implantação 

do projeto da Zona Franca. A coletânea apresenta personagens vítimas da marginalização 

social a partir do advento da Zona Franca, antagonista destas narrativas, assim como o 

Centro, em "A Caverna". Nos contextos apresentados em cada conto a promessa de um 

futuro promissor transforma-se em inutilidade da mão de obra de índios e caboclos. 

"Enquanto os poderosos se locupletam, o povo sucumbe de fome, miséria e desesperança 

nos bairros e favelas" (TELLES, 2013, p. 164). Os contos apresentam, tal qual em "A 

Caverna", de Saramago, diálogos cíclicos, a marginalização e o silenciamento completo 

de algumas personagens, o que representa, de acordo com Benjamin (1994) a ausência de 

perspectiva para resistir e relatar determinada perda social. Propomos, portanto, o diálogo 

destas obras como veículos históricos que refletem os questionamentos da modernidade. 

"Nisso consiste o cerne da visão alegórica: a exposição barroca, mundana, da história 

como história mundial do sofrimento, significativa apenas nos episódios de declínio" 

(BENJAMIN, 1984, p. 188). 

Palavras-chave: A Caverna, José Saramago, Márcio Souza, Alegoria 

** 

A CONTRIBUIÇÃO LETRADA PORTUGUESA COMO REFLEXO DE 

IMIGRAÇÃO NAS PÁGINAS DA IMPRENSA PARAENSE OITOCENTISTA 

Almir Pantoja Rodrigues (Universidade Federal do Pará) 
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Resumo: A migração dos povos pelo mundo em decorrência de motivos políticos, étnicos 

ou religiosos sempre fez parte da história da humanidade e tem influenciado com perdas 

e ganhos a vida social, cultural e histórica das nações que recebem os imigrantes. Peter 

Burke (2017), ao analisar o percurso de exilados e expatriados na Europa e nas Américas 

entre 1500 e 2000, mostra que, junto com os povos que se dispersam do seu lugar de 

origem, vão a história, a cultura e o pensamento intelectual que se fundem ao país 

estranho. Sob essa perspectiva, podemos discutir a influência da imigração portuguesa 

acolhida pelo Brasil no século XIX e no início do século XX sobre a economia, a política, 

o comércio e a cultura e, de modo particular, a cultura letrada difundida pelas páginas dos 

jornais, e sua contribuição para as diversas áreas dos costumes e do conhecimento 

humano. No Pará, foco deste trabalho, o fenômeno se repetiu e será tratado a partir de 

revisões de literatura e abordará as contribuições significativas no campo lítero-cultural. 

Desse modo, a presente comunicação tem como objetivo apontar algumas contribuições 

da cultura letrada portuguesa como reflexo de imigração nas páginas da imprensa 

paraense oitocentista: A Colonia Portugueza, Diario do Commercio, A Província do Pará, 

Diário do Gram-Pará e Diário de Belém. Metodologicamente, o presente estudo consiste 

em pesquisa bibliográfica e investigação de fontes documentais históricas disponíveis nos 

acervos da cidade de Belém do Pará e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Assim, 

conheceremos mais a respeito das relações entre a província paraense e os lusitanos da 

segunda metade do século XIX. 

Palavras-chave: Imigração portuguesa. Imprensa paraense. Século XIX. 

 

** 

A SUBVERSÃO DO DISCURSO SALAZARISTA NA OBRA DE NATÁLIA 

CORREIA: D. JOÃO E JULIETA E A PÉCORA 

Amanda Gonzales da Silva (Universidade Federal do Paraná) 

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre o discurso salazarista e as 

obras D. João e Julieta (1959) e A Pécora (1967), de Natália Correia, de modo a 

compreender como a figura da mulher apresentada pelo regime português é subvertida na 

construção dramática das peças de Correia. Para tanto, é realizada a análise de fontes, que 

inclui discursos e textos oficiais do governo de Salazar, concomitante à análise do teatro 

da autora estudada. Compreendendo que nenhum discurso é único, mas sofre a 

interferência de outros discursos, tal como propõe Bakhtin (1981), é perceptível, a partir 

da análise das fontes supracitadas, a influência católica no ideário de mulher apresentado 

pela ditadura portuguesa e a construção de poder, pensada por Foucault (2013), presentes 

nos discursos das duas instituições ä Igreja e Estado O trabalho, ainda em 

desenvolvimento, conta com a percepção, em primeira análise, de que Natália Correia 

subverte as construções salazaristas sobre o papel social da mulher bem como o valor 

social atribuídos à ela, através de suas personagens. Em D. João e Julieta, a mulher 

conquistada e cortejada pelo homem dá vez àquela que conquista e manipula o maior 

conquistador de todos, na figura de D. João, que é paródia (BAKHTIN, 1987) de Don 

Juan. Já em A Pécora, Correia abala as estruturas da religião, já que na obra, há a 

desmistificação do poder clerical através de Melânia, personagem santa e prostituta, 

causando impacto e resultando na censura de suas peças. Ao valorizar expressões 
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femininas em D. João e Julieta (OLIVEIRA, 2017) e subverter aspectos da religião em A 

Pécora (MAGALHÃES, 2004), a escritora se utiliza do teatro como ferramenta política 

de oposição ao regime e se opõe ao discurso desse, como é possível observar através das 

análises das personagens femininas das obras que fazem parte do corpus de pesquisa. 

Palavras-chave: Estudos de Gênero, Teatro, Natália Correia. 

** 

"ENTRE NÓS E AS PALAVRAS", UM LABIRINTO DE IMAGENS: DIÁLOGO 

ENTRE A POESIA E A PINTURA DE MÁRIO CESARINY 

Amanda Massante Peixoto Tracera (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: Este trabalho tem como objetos de estudo o poema you are welcome to 

elsinore? (Pena Capital, 1957) e o quadro sem título (1951), ambos do poeta e artista 

plástico Mário Cesariny. De acordo com Saraiva (1986, p. 306), as produções poéticas 

cesarinyanas a partir de meados de 1950 são reflexos de um poeta que se dedica cada vez 

mais à Definição de uma Arte Poética  esta que, por sua vez, começa a se consolidar 

especialmente a partir da publicação de Pena Capital e que não se fica pelo nível das 

palavras e pelo conceito de obra, mas passa para a problemática do autor e das suas 

criações (ibidem, p. 368). Paralelamente, Bernardo Pinto de Almeida (2014) reconhece 

que as pinturas cesarinyanas dessa época apresentam uma coisa que é extremamente 

moderna (...) e que tem a ver, de facto, com o abandono da grande forma e são exemplos 

duma enorme invenção plástica, duma enorme invenção técnica. É diante dessas 

afirmações que o presente trabalho busca investigar, a partir da leitura crítica do poema e 

do quadro, os possíveis diálogos presentes entre essas duas formas de produção artística. 

Considerando-se o poeta que vê inútil a comunicação que se exerce fora do campo (...) 

da criação poética o que não significa exclusivamente o poema e que admite que toda a 

linguagem ausente de impulsão criadora (...) parece coroada de inanidade (CESARINY, 

2015 [1969], p. 228), as produções de poemas e de quadros que discutem o próprio fazer 

poético e a criação de imagens poéticas, a partir da metapoesia e da metapintura, parecem 

elaborar, entre si, uma discussão sobre o processo da criação artística no momento em 

que ela se dá. De modo similar ao que Perfecto E. Cuadrado (2017, p. 9) propõe ao leitor 

cesarinyano um itinerário pelos labirintos (...) da obra literária e plástica de Mário 

Cesariny, propõe-se, aqui, também uma navegação entre alguns dos muitos labirintos da 

sua Arte Poética, objetivando-se discutir uma das formas pelas quais ela começa a se 

definir. Referências bibliográficas: ALMEIDA, Bernardo Pinto de. Comentário de 

Bernardo Pinto de Almeida acerca da exposição Mário Cesariny: Um Grande Inventor de 

Pintura, presente na Galeria São Mamede, em Lisboa, 2014. Disponível em: 

<https://vimeo.com/87086560>. Acesso em: mai. 2019. CESARINY, Mário. Rien ou 

Quoi?. In: ______. As mãos na água, a cabeça no mar. Porto: Assírio & Alvim, 2015, p. 

228-30. CUADRADO, Perfecto E. Entre nós e as palavras, Mário. In: CESARINY, 

Mário. Poesia. Porto: Assírio e Alvim, 2017, p. 9-21. SARAIVA, Maria de Fátima Aires 

Pereira Marinho. O surrealismo em Portugal e a obra de Mário Cesariny de Vasconcelos. 

Universidade do Porto, 1986. Disponível em: https://tinyurl.com/y5v9ohor>. Acesso em: 

mai. 2019. 

Palavras-chave: Mário Cesariny, poesia portuguesa, artes plásticas. 
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** 

O TOPOS DA METÁFORA DA NAVEGAÇÃO NA POESIA DE SOPHIA DE 

MELLO 

Amanda Pestana Pereira (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Em geral, a viagem marítima desperta sentimentos antagônicos como alegria e 

angústia. A palavra viagem deriva do termo via e denota caminho (material ou espiritual) 

percorrido. Na poesia, o pensamento metafórico acerca da navegação remonta a um 

período anterior à Idade Média. Desse modo, a metáfora náutica é um topos de bastante 

recorrência desde a Antiguidade clássica e que se cristalizou na Idade Média. Ernest 

Robert Curtius nos informa acerca de seu emprego na obra Literatura Europeia e Idade 

Média Latina (2013), na qual empreende um estudo genealógico em que situa, 

originariamente, essa metáfora entre os romanos: os poetas romanos costumam comparar 

a composição de uma obra com uma viagem marítima. Compor é fazer-se à vela, velejar 

(CURTIUS, 2013, p.175). Dessa associação da escrita poética a uma viagem marítima, o 

poeta torna-se marinheiro e seu espírito ou sua obra, o barco? (CURTIUS, 2013, p.176). 

Na contemporaneidade, muitos escritores ainda se valem de modelos antigos, todavia, 

tendem a atualizá-los, dando-lhes nova roupagem, como acontece com o uso dos topoi 

poéticos. Portanto, na intenção de ressaltar as possíveis ligações a outras referências 

textuais, bem como a criatividade que o fazer poético permite e que os poetas 

contemporâneos demonstram em suas obras, destacamos a presença da metáfora náutica 

na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen. Por meio da análise desse lugar-comum, 

procuraremos estabelecer um diálogo com a tradição. Desse modo, tendo por base o 

estudo dos topoi, constantemente revisitados na atualidade, analisaremos as metáforas 

náuticas na obra da poetisa portuguesa, buscando perceber de que modo elas se 

apresentam, considerando variáveis como tempo e lugar. Para desenvolvermos nossa 

análise selecionamos alguns poemas da Obra Poética (2018) da escritora portuguesa, 

buscando perceber os novos sentidos que o topos adquire na atualidade. Nosso principal 

fundamento teórico está na já citada obra Literatura Europeia e Idade Media Latina 

(2013), do filólogo alemão Ernest Robert Curtius. 

Palavras-chave: Metáfora náutica, topos, contemporaneidade. 

** 

ESPAÇOS DA MEMÓRIA EM RELATO DE UM CERTO ORIENTE, DE 

MILTON HATOUM 

Ana Carusa Pires Araújo (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão) 

Risoleta Viana De Freitas (Universidade Federal do Piauí) 

Resumo: Relato de um certo Oriente, obra de Milton Hatoum, edição publicada em 2008, 

apresenta um tessitura memorialística, na qual percebemos um entrelaçar de vozes, entre 

a da narradora principal, inominada, encaixando-se com as vozes das outras personagens, 

quais sejam: Hakim, Dorner e Hindié Conceição. Dessa maneira, neste artigo, intentamos 

compreender de que modo essas personagens acionam os espaços da memória, tecendo 

um fio condutor dos eventos narratidos, ressignificando, nesse sentido, os espaços como: 

o Líbano, a casa, os quartos, a loja, a própria cidade de Manaus, bem como a história de 
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cada um, pois acreditamos que tais espaços desenvolvem a função de lugares de 

acionamentos da memória. Para tanto, as reflexões teóricas perpassam as ideias propostas 

por Maurice Halbwachs (2006), no que tange às discussões acerca da memória, que, 

embora acionada pelo indivíduo, é também do grupo ao qual ele pertence, sendo, portanto, 

também coletiva; Ivan Izquierdo (2002), ao argumentar que nossa memória resulta da 

experiência que vivenciamos, de maneira que não devemos falar em memória, mas em 

memórias, uma vez que são muitos os acontecimentos que experienciamos; Aleida 

Assmann (2011), acerca dos espaços que permeiam a recordação, constituindo a(s) 

memória(s), dentre outros que abordam os elementos aqui apresentados. O romance 

apresenta fatos relacionados às recordações que as personagens têm com seu lugar de 

origem. Isso permite pensamentos que existem numa memória coletiva dos anos que 

viveram no Líbano, sendo em Manaus, o local que vai possibilitar essas reminiscências. 

Nossa análise permite uma discussão acerca da noção dos espaços da memória, onde os 

eventos do passado podem ser rememorados com base da relação que o indivíduo possui 

com os elementos que fazem referência a sua origem, a sua história, a sua cultura e, que 

estes possuem grande significação, pois se tornam evidentes para que o sujeito possa 

reconstruir a sua identidade. 

Palavras-chave: Memória. Relato de um certo Oriente. MiIton Hatoum. 

** 

FRANCÍLIA, A PASTORA DO TEJO, DOS POETAS E ARTISTAS 

Ana Cristina Comandulli da Cunha (UNIRIO/RGPL/FLUL) 

Resumo: Dentre as muitas mulheres esquecidas na História da Literatura, está Francisca 

Possolo da Costa. Mesmo não sendo pobre, Francisca teve muita dificuldade em saciar a 

sua sede de conhecimento, pois, em uma sociedade conservadora, não era comum que as 

senhoras tivessem pleno acesso aos grandes autores nacionais ou estrangeiros. Os seus 

ensinamentos de leitura e escrita foram parcos, até os estudos de música foram simples. 

Segundo a própria Possolo, por sorte, em um acaso afortunado, conseguiu, ainda jovem 

ler as obras de Cervantes, mas, apenas muito mais tarde, teve acesso ao português 

Camões. Ainda assim, com todas as dificuldades a ela impostas, Francisca seguiu 

escrevendo, provavelmente em segredo, e, aos dezenove anos, seguindo a literatura 

árcade, batizou-se como Francília, a Pastora do Tejo. Possolo manteve salões abertos, 

onde recebia, com regularidade, intelectuais e literatos de várias gerações, promovendo-

os na escalada cultural, propiciando um espaço não só para os novos expoentes das artes 

como para o movimento do mercado das letras que se configurava no oitocentos. Os 

frequentadores dos salões de Francisca Possolo, que cultivavam as letras, pertenciam, 

geralmente, ao grupo liberal, tal como era o cariz do seu salão literárioa. Tratava-se, 

portanto, de um salão literário de cariz liberal. O jovem poeta António Feliciano de 

Castilho era um frequentador assíduo do salão de Possolo, tornando-se um grande amigo 

da escritora. Nos dias de hoje, encontramos estudos sobre Francisca Possolo da Costa, 

mas a António Feliciano de Castilho a riqueza de todas as informações sobre essa 

escritora. Como era costume da época, as senhoras viúvas recolherem-se após a morte de 

seus maridos, assim o fez Francília. A resolução de exílio voluntário em razão da morte 

do marido é uma ruptura com o circuito literário lisboeta, provocando uma literatura de 

tempus mortis. Castilho foi o seu primeiro biógrafo, pela amizade e convivência amiúde 



 

 37 

mantida desde que a conheceu em seu salão até o momento em que Francília,1838, 

recolhida na Quinta do Cartaxo, veio a falecer. Por anos os dois amigos mantiveram uma 

correspondência amiúde, e o que nos interessa nesta comunicação, uma vez que estamos 

trabalhando com documentos inéditos, é trazer mais luz ao percurso de Possolo, 

colaborando com a divulgação de sua escrita feminina. 

Palavras-chave: Possolo, Castilho, escrita feminina. 

** 

 

UTOPIA E RUPTURA: O SER FICTÍCIO E O DESMANCHE DA NARRATIVA 

DE NAÇÃO NAS PROSAS DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES E JOSÉ 

EDUARDO AGUALUSA 

Ana Cristina Pinto Bezerra (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte) 

Resumo: As leituras críticas sobre as narrativas africanas de língua portuguesa 

apresentam, com frequência, o diálogo entre o texto ficcional e o discurso historiográfico 

que permeia tal texto, as lutas por uma identidade nacional e as consequências do processo 

de colonização. Como exemplo desse diálogo, é possível destacar a ficção do escritor 

José Eduardo Agualusa que, em meio a ironias e metáforas, sugere o desvanecer de um 

sonho nacional, a quebra com o ideário de nação em Angola diante de um cenário de caos, 

de conflitos e de esquecimentos durante a Guerra Civil nesse país. Com uma visão 

bastante particular, também o escritor português António Lobo Antunes incita o olhar do 

leitor sobre Lisboa, após o discurso áureo da colonização, tecendo um presente que em 

nada se assemelha ao passado heroico outrora cantado por tantas narrativas de nação que 

fundamentaram o próprio discurso da nação colonizadora defendido pelo regime de 

Salazar. Nesses textos, o pensamento do ser nacional em cada país torna-se alvo de uma 

crítica mordaz, edificada, até mesmo, pelo tom de paródia com o qual a prosa antuniana, 

por exemplo, é construída. Dessa maneira, a análise pretendida aqui deseja tecer uma 

relação entre as obras As naus (ANTUNES, 1988) e Teoria geral do esquecimento 

(AGUALUSA, 2012), percebendo, nesses textos, o modo como a narrativa de nação é 

subvertida pelos medos, pela miséria e pelo deboche, sentidos na construção das 

personagens de tais enredos. Seja pelas figuras históricas e literárias do imaginário 

português que são deturpadas nesse regresso fatídico das naus às terras lusitanas em As 

naus; seja pela imagem de uma personagem emblemática que, mesmo após a 

independência de Angola, permaneceu aprisionada por vários anos em seu apartamento, 

os seres fictícios revelam a ficcionalidade dos discursos de nação apregoados pelas 

esferas de poder em cada país. Portanto, a fim de construir o diálogo referido, recorre-se 

às leituras sobre a personagem do romance com Candido (1976), para então adentrar nos 

cenários da ex-colônia e sua antiga metrópole, por meio do diálogo com Mata (2006), 

Seixo (2002), Arnaut (2009), entre outros estudos relevantes para esta análise. 

Palavras-chave: As naus, Teoria geral do esquecimento, identidade. 

** 
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O CETICISMO N'O MANDARIM, DE EÇA DE QUEIRÓS 

Ana Flavia Rodrigues Tavares (Universidade Estadual de Londrina) 

Resumo: A presente pesquisa tem como objeto de estudo ampliar e aprofundar o 

conhecimento das principais referências de tradição cética, buscando relacionar a analise 

comparatistas entre ficção e ceticismo. Por meio dessas referências céticas especifica-se 

analisar, comparativamente, a novela publicada em 1880, de Eça de Queirós, O 

Mandarim, a partir das premissas do ceticismo filosófico. Delineando- se ao termo 

?cético?, que se deriva do grego ??????????? (sképtomai), que significa ?olhar 

cuidadosamente? ou ? observar, examinar, considerar (LIDDELL; SCOTT,1940); o 

cético seria, portanto, um indivíduo que examina cuidadosamente a realidade. André 

Verdan define o ceticismo como ?uma atitude mental, uma disposição do espirito que 

consiste em colocar em questão a possibilidade, para o homem, de alcançar uma certeza 

qualquer?, renunciando ?igualmente a toda afirmação e a toda negação? (Verdan, 1998). 

Dessa forma, entendemos que o ceticismo trata de um questionamento a tudo o que se 

apresenta como a verdade, admitindo outras vias a serem consideradas. Eça de Queirós 

ao escrever a novela O Mandarim, apresenta uma série de elementos relativos ao 

ceticismo, fruto de questionamentos e incertezas geradas por elementos que parecem estar 

na base de uma indagação de Eça sobre a natureza do próprio real. Partindo de uma ideia 

de que Eça sempre fora cético, sem abandonar a verdade, nunca efetivou juízo sobre 

quaisquer assuntos, em suas obras, nota-se que se trata constantemente das mais diversas 

questões onde se manifestam os ceticismos ?axiológico?, de natureza teológica, o 

?genológico?, voltado para o próprio gênero e o ?epistemológico?, que se aponta para a 

crise do entendimento, ou seja, são formas do ceticismo queirosiano que pretende-se 

explorar. Assim, será analisado a transição entre as diferentes formas de ceticismo, 

compreendendo no que consiste o conceito de ceticismo filosófico e verificando a referida 

obra O Mandarim, a presença de elementos relacionados, direta ou indiretamente, ao 

ceticismo. Tendo em vista esse apontamento, entendemos que trazer a luz esta condição 

presente na obra contribuirá com o reconhecimento desses aspectos da obra de Eça de 

Queirós. 

Palavras-chave: Eça de Queirós, ceticismo, O Mandarim. 

  

** 

EMBATE BRASIL/ PORTUGAL EM TORNO DO "FORMAÇÃO DA 

LITERATURA BRASILEIRA": ABEL BARROS BAPTISTA E ROBERTO 

SCHWARZ 

Ana Karla Carvalho Canarinos (UNICAMP) 

Resumo: A publicação de Formação da literatura brasileira: momentos decisivos (1959), 

de Antonio Candido, gerou um forte debate em torno do termo "formação” apenas no 

contexto universitário brasileiro como também no contexto acadêmico português, 

principalmente com a produção do crítico e ficcionista Abel Barros Baptista. As 

principais obras do autor: Em Nome do Apelo do Nome (1991), publicada como A 

Formação do Nome na edição brasileira; e Autobibliografias (1999), abordam a questão 

da assinatura e do nome em Memórias póstumas de Brás Cubas, utilizando, para tanto, 
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aspectos conceituais da desconstrução de Jacques Derrida. A análise de Machado feita 

pelo crítico português causa forte controvérsia com o crítico brasileiro, Roberto Schwarz, 

autor que segue uma linhagem de cunho sociológico â?? LukÃ¡cs, Adorno, Ernst Bloch 

â?? e dÃ¡ continuidade, com algumas ressalvas, ao pensamento crítico de Antonio 

Candido. A polêmica com Schwarz em torno da dialética entre localismo e 

cosmopolitismo em Machado de Assis é retomada por Abel Barros Baptista no ensaio 

“Ideia de Literatura Brasileira com propósito cosmopolita” (2009) em que o crítico 

retoma a noção de literatura mundial através da proposta de uma “leitura com propósito 

cosmopolita” da obra de Machado de Assis. Ou seja, Barros Baptista reclama o direito a 

essa leitura com base no conceito de hospitalidade, segundo o qual a potencialidade mais 

nobre da literatura estaria na sua capacidade de acolher o leitor estrangeiro. A 

controvérsia em torno de Machado de Assis aponta não apenas para a obra do próprio 

Machado, como também para uma controvérsia em torno da produção de Antonio 

Candido, mais especificamente, em torno da Formação da literatura brasileira. Sob este 

aspecto, este trabalho tem por objetivo comparar as interpretações da obra de Candido 

feitas por Abel Baptista Barros no contexto crítico de Portugal em “O cânone como 

formação: a teoria da literatura brasileira de Antonio Candido”, publicado em O livro 

Agreste (2005); e os textos “Sobre a Formação da literatura brasileira” e “Os sete fôlegos 

de um livro”, publicados em Sequências brasileiras, de Roberto Schwarz. As diferentes 

formulações críticas em torno da obra de Machado de Assis podem ser explicadas, ou 

mesmo, aprofundadas, a partir das formulações discrepantes em torno da produção de 

Antonio Candido. 

Palavras-chave: crítica portuguesa, cética brasileira, Formação. 

  

** 

O HOMEM CARNAVALIZADO: O ESTUDO DA IRONIA E DO GROTESCO 

NA CRÔNICA O MEU PRIMEIRO ENCONTRO COM A MINHA ESPOSA, DE 

ANTÔNIO LOBO ANTUNES 

Ana Lucia Jesus da Silva (Universidade Estadual de Feira de Santana) 

Resumo: No presente estudo, objetivamos analisar a ironia e o grotesco na crônica o meu 

primeiro encontro com a minha esposa (2011), de Antônio Lobo Antunes, como 

instrumentos estéticos de crítica social. Na presente crônica, o protagonista aparenta ser 

um homem de meia idade, que relata o primeiro encontro com sua esposa, de modo 

grotesco. Lobo Antunes cria suas narrativas revelando as inquietações e problemas que 

circulam na contemporaneidade, fazendo uma crítica aos valores morais e as normas de 

condutas ditadas pela sociedade ocidental. Assim, o autor vale-se do recurso estético do 

Grotesco e também da Ironia para desconstruir a história de Portugal e do seu povo, 

através da construção de personagens com vidas fragmentadas, denunciando, 

ficcionalmente, todo um ideal de ser humano perfeito, apontando as mazelas e as 

deformidades humanas oriundas das ações políticas, econômicas e sociais, do século XX 

aos dias atuais. O Lobo Antunes destaca os problemas existenciais e as angústias 

humanas, revelando, em suas obras, indivíduos solitários e confusos, em decorrência do 

excesso de informações que circulam no meio social. Com as mudanças de valores da 

sociedade, o ser humano tornou-se dependente dos avanços tecnológicos para melhorar, 
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facilitar e agilizar suas vidas, vivendo cheios de regras e padrões de beleza que o 

escravizam. O protagonista da crônica é reflexo de uma sociedade individualista, egoísta 

que valoriza o consumo e o descarte das coisas e seres. Para fundamentação deste estudo, 

utilizaremos as ideias de: Arnaut (2009), que considera a obra Antuniana uma narrativa 

que mistura as raças, as cresças, o passado, o futuro, as vozes e o silêncio que dão cor a 

vida e a morte; Hutcheon (2000) propõe que a ironia está entre o dito e o não dito; Hall 

(2006) diz que as identidades são formadas e transformadas no interior das 

representações; Kayser (1986) que define o grotesco como o familiar e o conhecido posto 

como estranho e sinistro; Valverde (2014), que revela que tudo parece efêmero nas 

cidades; dentre outros teóricos. 

Palavras-chave: Ironia, Grotesco, Lobo Antunes, Crítica Social. 

** 

ESPAÇO E TRADIÇÃO EM CONTOS QUEIROSIANOS 

Ana Marcia Alves Siqueira (Universidade Federal do Ceará) 

Resumo: O trabalho discute a inovação criativa da escrita queirosiana relacionada ao 

espaço, à ambientação e à narração, realizada por meio de uma fina ironia, que tem como 

ponto fulcral uma temática recorrente na produção do autor: a oposição entre homem e 

natureza. Para tanto, a análise está centrada nos contos O tesouro e Frei Genebro, que 

constituem exemplos da opção pela tradição literária, mas de modo inovador, sutil, em 

que os elementos espaciais vão funcionar como indícios da ironia presente propondo um 

novo sentido para as narrativas e transformando-as em contos modernos. Diferentemente 

da forma de circunscrição espacial realizada comumente por meio de descrições diretas e 

detalhadas, Eça de Queirós lança mão a outra forma de composição do cenário narrativo 

por meio do uso de uma adjetivação sintética e sugestiva altamente poética. Em O tesouro, 

por exemplo, parte da comparação entre o espaço e seus elementos para discorrer sobre 

os personagens e sua caracterização de forma a opor a beleza do cenário aos caracteres 

pessoais de cada um. De modo semelhante, no conto Frei Genebro, muitos elementos não 

estão expressos de modo explícito, mas sujeitos a uma leitura crítica instigada pela 

arquitetura narrativa. A reflexão apreciativa nessa narrativa, após a surpresa do final 

inesperado, é resultante do amálgama entre o desenvolvimento da ação, a apresentação 

do cenário construído por linguagem altamente significativa e a voz narrativa sutilmente 

atenuada pelo discurso indireto livre. Nas duas narrativas analisadas, essa arquitetura 

funciona como arcabouço de sustentação do sentido implícito presente. Abreviado ao 

essencial, ao contrário de um cenário postiço, tal recurso semanticamente intensificado 

funciona como uma impressão, um sentido encoberto instaurado pela voz narrativa de 

maneira sutil, ora próxima e pautada em recursos da oralidade, ora mais distante e 

implícita favorecida pelo discurso indireto livre. Consideramos, pois, que nessa 

organização narrativa, o espaço, a tradição e o foco narrativo, analisados segundo a 

perspectiva de Barthes (2011), Bakhtin (2003), Duarte (2006). Brait (2008) e Guerra Da 

Cal (1969), são recursos que auxiliam o leitor a perceber as contradições presentes, 

indiciando o sentido proposto pela crítica irônica. 

Palavras-chave: Eça de Queirós, Conto, Ironia, Espaço. 

** 
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RILKE EM PORTUGUÊS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS 

TRADUÇÕES DE PAULO QUINTELA, JOSÉ PAULO PAES E AUGUSTO DE 

CAMPOS PARA DIE SONETTE AN ORPHEUS 

Ana Maria Ferreira Torres (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Este trabalho pretendeu comparar as traduções de poemas do ciclo dos Sonetos 

a Orfeu, do poeta austríaco Rainer Maria Rilke. Foi realizada a comparação entre três 

traduções: a do português Paulo Quintela, e dos brasileiros José Paulo Paes e Augusto de 

Campos. Respectivamente, as traduções objeto deste trabalho estão presentes nos livros 

As elegias de Duí¬no e Sonetos a Orfeu (s/d.), Rainer Maria Rilke [poemas](1993) e 

Coisas e anjos de Rilke (2001), e as traduções mais analisadas como exemplo foram as 

do soneto III da primeira parte e as do soneto III da segunda parte, por terem sido 

traduzidos pelos três tradutores, bem como devido à importância e significância desses 

poemas para o livro. Importou, para se esclarecerem as diferenças entre as traduções, 

conhecer a formação, objetivos e metodologia dos tradutores. Além disso, realizou-se um 

levantamento das traduções da obra poética de R. M. Rilke nos dois países lusófonos até 

o momento da publicação das traduções em análise. Os objetivos pretendidos neste 

trabalho foram, em primeiro lugar, apontar, por meio das traduções, como Rilke foi 

interpretado e, por conseguinte, como os tradutores citados apresentam Rilke para 

Portugal e para o Brasil, em diferentes épocas. Em segundo lugar, buscou-se apontar quais 

as características das traduções no que se refere à diferença entre elas e o texto de partida, 

a fim de identificar os procedimentos dos tradutores e qual sua eficácia. Previamente, 

tem-se por resultado três níveis de aproximação em termos de literalidade entre tradução 

e texto original “ Quintela é o mais aproximado, Campos é o menos, e Paes está no meio 

termo. A partir dessa conclusão, problematiza-se a questão da fidelidade na tradução, 

assim como a relação entre uma tradução domesticadora e uma estrangeirizante. Foi 

utilizado o método de comparação entre traduções segundo autores como Antoine 

Berman (2009), Mario Laranjeira (1993), Paulo Henriques Britto (2016), entre outros. 

Acerca da teoria da tradução literária, foram consultados, além dos autores acima citados, 

Berman (2002), Susana Kampff Lages (2007), Walter Benjamin (2008), entre outros. A 

bibliografia acerca da obra rilkeana foi consultada nas seguintes fontes: Judith Ryan 

(2004), Manfred Engel (2004), Otto von Bollnow (1956). Acerca dos tradutores, foram 

consultadas as obras de Maria Antônio Hörster (2001), John Milton (1998), José Paulo 

Paes (1990), Márcio Selligmann-Silva (2002) e outras fontes. 

Palavras-chave: Rilke, Tradução, Quintela, Paes, Campos. 

** 

O IBERISMO UTÓPICO EM VALTER HUGO MÃE 

André Souza da Silva (Universidade de São Paulo) 

Resumo: Esta comunicação pretende refletir a respeito do que podemos chamar de utopia 

do Iberismo na obra do autor português contemporâneo Valter Hugo Mãe. Para tanto, este 

trabalho considerará fundamentalmente o romance "a máquina de fazer espanhóis" (2010) 

e dois poemas publicados no livro pornografia erudita (2007), a saber: “a máquina de 

fazer espanhóis” e “rogo a espanha para que nos reconquiste de modo urgente e 

definitivo”. A partir deste recorte, que espera destacar a ligação evidente entre os textos 

selecionados, além de chamar a atenção para a presença de uma Europa periférica nos 
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textos de Mãe, deseja-se discutir a ideia de Iberismo de alguma forma ainda presente na 

literatura portuguesa contemporânea. Espera-se também, em diálogo com obras como "A 

Europa desencantada" (2011), de Eduardo Lourenço, "Causas da decadência dos povos 

peninsulares" (2016), de Antero de Quental, "Boomerang - a Europa em 27 postais" 

(2016), de Pedro Eiras, "A jangada de pedra" (1988), de José Saramago, e "A cidade e as 

serras" (2007) e/ou o conto “Civilização”, de Eça de Queirós, estabelecer uma conversa 

com a tradição literária lusitana em redor do Iberismo. 

Palavras-chave: Iberismo, Valter Hugo Mãe, Literatura portuguesa. 

** 

 

"FARPAS" DA EDUCAÇÃO FEMININA EM CENAS DA VIDA DOMÉSTICA 

Andrea Bittencourt (Universidade Federal do Paraná) 

Resumo: Representante da Geração 70, Eça de Queirós, antes de encaminhar-se para a 

escrita literária e se tornar um dos expoentes da literatura realista portuguesa, deu início 

à construção do retrato de Portugal de seu tempo, assim como das várias personas 

representativas de sua sociedade, por meio de crônicas mensais escritas em parceria com 

Ramalho Ortigão. Na compilação desses textos, cujo volume recebeu o nome As farpas 

(1871-1872), traça suas teses primeiras acerca da sociedade lisboeta, especialmente, com 

ênfase no estrato representado pela burguesia, classe da qual fazia parte, de modo a 

desenhar o perfil de seus componentes e compor seus principais aspectos. Tal 

empreendimento teve continuidade, em maior ou menor grau,  em seus escritos literários, 

considerando toda a sua produção, em que permaneceu tecendo críticas à burguesia 

lisboeta oitocentista, principalmente direcionadas aos seus alicerces: o lar e a família. 

Nesse sentido, em O primo Basílio (1878), romance em que narra a história de sedução e 

adultério de Luísa e seu primo, utiliza o tema do adultério como pano de fundo para 

discutir as relações, perfis e características da sociedade em foco. Diante disso, esta 

análise objetiva, inicialmente, identificar as teses elaboradas por Eça em seus textos 

jornalísticos, a partir de crônicas selecionadas de As farpas, lançando luz, 

especificamente, ao tema da mulher e sua educação no contexto burguês lisboeta do 

século XIX. De modo complementar, pretende-se verificar a evolução ou permanência de 

tais ideias em suas obras literárias, utilizando, para tanto, O primo Basílio, com vistas a 

traçar paralelos que ora podem se aproximar ora se afastar no tocante ao aspecto social 

escolhido, numa espécie de travessia temporal interna pelos escritos desse autor. Como 

base teórica, são utilizados estudos sobre a sociedade lisboeta do século XIX, incluindo 

as análises sobre a classe burguesa, suas características e componentes realizadas por Gay 

(2002), Hobsbawn (2005) e Moretti (2014). 

Palavras-chave: Burguesia lisboeta, Educação feminina, Eça. 

** 

O CRIME E O CASTIGO EM MISTÉRIOS DE LISBOA 

Andreia Alves Monteiro Castro (SEEDUC- Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
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Resumo: Mesmo empregando deliberadamente um título provocador e polêmico, que 

estabelece uma alusão direta ao romance de Eugène Sue, Camilo Castelo Branco, nos 

Mistérios de Lisboa, sem dúvidas não fez uma cópia barata de folhetinistas ainda mais 

baratos. Contrariando o modelo do pai do folhetim, em seu romance, Camilo se dedicou 

somente às personagens das classes sociais abastadas, discutindo, assim, a associação 

direta entre a pobreza e a crime, tão presentes no Mistérios de Paris. No folhetim 

camiliano, os habitantes da capital portuguesa, verdadeiros cosmopolitas, estavam sempre 

em trânsito, falando outras línguas e viajando por muitos países. Todavia, esses mesmos 

indivíduos eram reféns de uma estrutura social estratificada, conservadora e hipócrita, 

que os regia, julgava e condenava. E, muitas das vezes, os impelia ao crime, sem lhes 

deixar qualquer outra saída possível. As ruas, os palácios, as igrejas e os conventos 

lisboetas eram, assim, cenários de conflitos, de contradições, de produção e reprodução 

da violência explícita ou velada. Mas nem todas as condutas criminosas das personagens 

do romance estavam diretamente ligadas a questões políticas ou sociais, muitos dos 

delitos cometidos pelas personagens camilianas possuíam motivações mesquinhas, 

passionais e até mesmo inconscientes, enveredando por um espaço que não é mais 

geográfico ou social, mas simplesmente humano. O escritor português parece ainda 

apontar que, naquele momento, contra os ?bem-nascidos? e ?endinheirados? a ?justiça 

dos homens? quase nada podia fazer. Nem sempre o merecido castigo chegava para os 

maus e as benesses, para os bons. O romance traduz, assim, uma visão mais complexa 

desses conflitos. Nas classes sociais mais abastadas, o castigo só era certeiro aos que se 

torturavam com o peso da vergonha pública, da culpa ou do remorso. Por falta de 

instrumentos legais que, efetivamente, os punissem, pecadores confessos e pesarosos se 

infligiam isolamentos, penitências e martírios, expiando as suas faltas dentro e fora dos 

muros das igrejas, dos monastérios e dos conventos, edifícios cuja importância na 

dinâmica funcional da cidade não só era evidenciada por seu número e opulência, mas, 

sobretudo, por marcarem a divisão territorial eclesiástica, que era, sistematicamente, a 

mesma da administração civil. 

Palavras-chave: Folhetim, Crime, Camilo Castelo Branco. 

** 

DAS CANTIGAS TROVADORESCAS LÍRICO-AMOROSAS ÀS MÚSICAS 

BRASILEIRAS CONTEMPORÂNEAS 

Andressa Aline Queiroz Sena (Universidade Federal do Amazonas) 

José Lucas Silva de Souza (Universidade Federal do Amazonas) 

Jéssica de Freitas Viana (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: Na literatura ocidental, os primeiros registros literários estão nas cantigas do 

período que chamamos de Trovadorismo. As Cantigas de amigo, de amor, de escárnio e 

de maldizer, além de representarem o perfeito casamento de poesia e música, apresentam, 

cada uma, características próprias. Conforme leituras em Massaud Moisés (2012), nas 

cantigas de amigo, o autor criava um eu-lírico feminino, normalmente uma mulher da vila 

ou do campo, que se ocupava com afazeres domésticos. Essa vilã sofre com saudades do 

amado que se foi e prometera voltar, esse sofrimento amoroso ela compartilha com as 

amigas, com a mãe ou até com seres inanimados, como as flores e o mar. Na Cantiga de 

amor, quem sofre é o eu-lírico masculino e por uma moça da corte, ele vive um amor 
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platônico e descreve essa coita amorosa nas cantigas. Diferente dessas cantigas, existem 

as de escárnio e de maldizer, elas também dizem respeito a outra pessoa, mas, de forma 

negativa, ocorrem sátiras, trocadilhos, ironias, com o objetivo de criticar alguém direta 

ou indiretamente. Destaca-se também como característica do Trovadorismo que as 

cantigas, também conhecidas como canções, eram cantadas muitas vezes em coro. Nessa 

época, a literatura e a música estavam estritamente interligadas, pois as poesias eram 

cantadas e acompanhadas por instrumentos, apenas posteriormente separaram-se. 

Fazemos essa retomada inicial para apresentar estudo comparado entre as cantigas 

medievais e canções brasileiras atuais. As músicas trabalhadas nesse artigo são: Eu te 

esperarei (Simone e Simaria); Não faz sentido (Banda Calypso); A Lua me traiu (Banda 

Calypso); Loka (Simone e Simaria); A dor desse amor (grupo KLB); Tudo por nada 

(Paulo Ricardo); Quero toda noite (Fiuk). Considerando as diversas transformações que 

ocorreram no mundo no decorrer dos séculos, é relevante notar que as músicas de hoje 

carregam suas especificidades somadas a resquícios e características vindas das canções 

da Idade Média, conforme orientações da Residualidade Literária e Cultural, de Pontes, 

(1999, 2017). Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar as 

características semelhantes entre as cantigas de amor e de amigo a as músicas 

contemporâneas com destaque de trechos de cada uma. Discute-se, primeiramente, sobre 

o Trovadorismo, seu contexto histórico e suas características. Posteriormente, o trabalho 

divide-se em dois tópicos, o primeiro trata das cantigas de amigo, o segundo, das cantigas 

de amor e junto delas, as relações com as canções contemporâneas e suas características. 

Palavras-chave: Trovadorismo, Cantigas, Residualidade, Música. 

** 

AS PERSONAGENS FEMININAS DOS CONTOS "MENINA OLÍMPIA E SUA 

CRIADA BELARMINA", DE JOSÉ RÉGIO, E "DONA EXPEDITA", DE 

MONTEIRO LOBATO 

Andreza de Souza Gama (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Menina Olímpia e sua criada Belarmina foi publicado em 1946, na coletânea 

de contos Histórias de mulheres, de José Régio, e conta alguns episódios da vida das duas 

personagens que dão nome à narrativa. São duas senhoras idosas, solteiras e 

desamparadas, que deambulam pela cidade, tornando-se, algumas vezes, motivo de 

chacota. Dona Expedita, escrito em 1939 e inserido na coletânea Negrinha, de Monteiro 

Lobato, conta algumas situações vividas pela personagem-título em busca de emprego. 

Assim como as personagens do conto regiano, é idosa, solteira e desamparada. Na 

comunicação que ora propomos nosso objetivo é realizar uma análise de tais personagens, 

considerando sua condição social e seu papel nos respectivos contos, bem como os 

recursos linguísticos utilizados pelos autores para construí-las. Trata-se de um estudo de 

cunho bibliográfico e para levá-lo a efeito recorreremos aos pressupostos de Sandra 

Nitrini (2010), Irene Vaquinhas (2000), Marina Maluf e Maria Lúcia Mott (1998) e 

Rachel Soihet (2004). 

Palavras-chave: Personagem feminina, Representação, Sociedade, Des. 

** 
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CORPOS E AFETOS (METAMORFOSEADOS E TRANSGRESSORES) NA 

ARTE E NA NARRATIVA DO SÉCULO XXI 

Ângela Beatriz de Carvalho Faria (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: A partir das reflexões críticas presentes em "O Circuito dos Afetos: Corpos 

Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo", de Vladimir Saflate e em "A Semelhança 

Informe ou o Gaio Saber Visual Segundo Georges Bataille, de Georges Didi-Huberman, 

esta Comunicação pretende privilegiar o diálogo entre Filosofia, Arte e Literatura, ao 

focalizar as obras de Teolinda Gersão, Maria Teresa Horta, Adriana Varejão e Paula 

Rego. Tal poética narrativa e pictórica, inserida na contemporaneidade,do século XXI, 

põe em cena a presença antropofágica de imagens sobreviventes e espectrais retidas no 

inconsciente coletivo e/ou no imaginário cultural. Ao propor deslizamentos e 

deslocamentos de sentidos, tais textos literários e visuais (pinturas e instalações) criam 

novas significações passíveis de refletir "o circuito de afetos que produzem corpos 

políticos, individuais e coletivos". Assinalados pela subversão, transgressão e denúncia 

em relação às formas de poder, instauram novas corporeidades e formas de ser. Ao 

entrelaçarem estética e política, operam "a partilha do sensível" e instigam o leitor-

espectador a decifrar os signos que compõem as obras. E uma pergunta se insinua: Seria 

ele "um navegante à deriva do texto, na busca infatigável da invenção do sentido?" 

Palavras-chave: Arte, Literatura, Filosofia, Corpos, Afetos. 

** 

HIGIENIZAÇÃO E EUGENIA SOCIAL EM MONTEIRO LOBATO E NA 

IMPRENSA PAULISTA PAULISTAS NA DÉCADA DE 1930 

Antonio Carlos Lopes Petean (Universidade Federal de Uberlândia) 

Resumo: No decorrer dos séculos XIX e XX, a idéia de melhoramento do homem 

conquistou centenas de adeptos no mundo e na sociedade brasileira. O movimento 

eugênico, defensor da idéia de melhoria da humanidade, tanto física quanto 

intelectualmente, tornou-se tão forte nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que em 

1917, na cidade de São Paulo, nasceu a sociedade eugênica paulista. O movimento 

eugênico paulista que nasceu e cresceu no contexto da economia cafeeira, conviveu nesse 

período, com os ideais de higienização que, também, seduziam a elite econômica paulista, 

e gerou nomes de bairros em duas cidades brasileiras: São Paulo e Ribeirão Preto. Nestas 

duas cidades encontramos bairros com o nome de Higienópolis. Bairros tradicionais onde 

localizavam-se as luxuosas residências dos ricos cafeicultores. Estes bairros foram os 

primeiros a receberem redes de esgoto e tratamento de água. Bairros que a população 

miscigenada, afro brasileira, era impedida de circular. As mansões localizadas nos bairros 

de nome Higienópolis, na cidade de São Paulo e Ribeirão Preto, evidenciam a ideia de 

promover a higienização da sociedade brasileira, pois o nome Higienópolis nos remete ao 

termo grego Polis, que significa cidade, mas ao ser acrescentado o prefixo higiene, 

originou o nome Higienópolis, que ganha a conotação de cidade da higiene. A elite 

econômica e parte da intelectualidade do Estado de São Paulo, partidários das ideias 

eugênicas e de higienização, defenderam, e colocaram em prática, políticas públicas 

baseadas nas idéias de higienização social e branqueamento da população e para 

consolidarem seus ideais fizeram uso dos meios de comunicação. Ideias que também 

estão presentes em Monteiro Lobato. Portanto, o objetivo desse trabalho é apresentar as 
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proximidades entre a mídia paulista, o pensamento de Monteiro Lobato e o projeto de 

higienização e eugenia social que se fez presente no Brasil, principalmente no Estado de 

São Paulo. Este trabalho fará uma análise comparativa entre os discursos dos jornais e o 

discurso literário de Monteiro Lobato, partindo do pressuposto de que os jornais que 

circulavam no interior do Estado de São Paulo destacavam a importância de sanear a 

sociedade e, isto significava, além de melhorias na infraestrutura, a extirpação do que eles 

julgavam sendo os indesejáveis da sociedade brasileira: negros, mestiços, religiões de 

matrizes africanas, e seus adeptos. 

Palavras-chave: Eugenia, Higienização, Imprensa, literatura. 

** 

O ESPAÇO COMO PERSONAGEM EM VER-O-PESO, DE MAX MARTINS 

Ariadna Ferreira Galvão (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O poema Ver-o-Peso, presente em Não para consolar: poemas reunidos, de Max 

Martins (1992), trata de uma narrativa poética sobre o cotidiano de pescadores os quais 

tentam conseguir seu sustento a partir da venda de peixes no mercado Ver-o-Peso, a 

retratar suas dificuldades sociais. O homem apresenta um grande envolvimento com o 

mercado, que também intervém na história, sendo ambos personagens que se entrelaçam 

para compor a obra. Este trabalho, assim, busca analisar como o espaço Ver-o-Peso 

transforma-se de um monumento estático a uma personagem dentro da obra de Martins. 

A buscar, também, apresentar como uma realidade social da região amazônica manifesta-

se na obra, a partir das concepções de Antônio Cândido (2006) em Literatura e Sociedade, 

o qual aborda a necessidade de entender-se o contexto de determinado lugar e época que 

uma obra está inserida, para poder compreendê-la melhor, mas sem que esta possua um 

compromisso em ser um manual histórico, porém para promover o reconhecimento da 

sociedade que se identifica com esse contexto, o qual irá nortear o poema. A obra situa-

se em volta do espaço Ver-o-Peso, na cidade de Belém do Pará, mercado derivado de 

feiras a céu aberto, onde ocorriam postos ficais da Coroa Portuguesa. O lugar sofreu 

inúmeras modificações no final do século XIX, inspirado mais expressivamente na 

estética Art Nouveau, o qual buscava inovações nas artes em decorrência do surgimento 

da produção industrial, a visar um embelezamento da cidade de Belém no período da 

Belle Époque, de acordo com as informações do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (2015), em Mercado de Ferro: restauração e conservação. O Ver-o-

Peso torna-se mais do que apenas um ambiente, pois pertence ao cotidiano de quem 

circula por ele, seja os próprios belenenses, ou quem mora em cidades mais próximas do 

local, ouvindo suas histórias e das pessoas que passaram por lá. Não é apenas um 

monumento concreto estático, mas vive na consciência e imaginário dos indivíduos, que 

os constituem significados e suas próprias representações, de maneira individual e 

coletiva. O Ver-o-Peso constitui, então, um signo que recebe influências dos indivíduos 

que acabam o constituindo, a partir das teorias de Gilles Deleuze (2003), em Proust e os 

signos. Assim, a personagem Homem presente no poema desempenha uma relação de 

troca com o mercado, a medida que ela o modifica, acrescentando-o significância. 

Portanto, o mercado não se comporta apenas como um espaço a apenas compor um 

ambiente, a transcender esta função à uma personagem, como um elemento vivo que irá 

desencadear ações no poema. 
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Palavras-chave: Max Martins, Ver-o-Peso, Literatura Amazônica. 

** 

FICÇÃO CIENTÍFICA E SOCIEDADE EM HUMBERTO DE CAMPOS A 

PARTIR DE SEUS CONTOS MORFINA E OS OLHOS QUE COMIAM CARNE 

Auriane Leal Santos (UFMA) 

Resumo: A ficção científica dialoga com a sociedade desde o século XIX, buscando 

transmitir ? principalmente ? os impactos sociais que os avanços científicos podiam 

proporcionar, tanto em âmbito nacional quanto internacional. O maranhense Humberto 

de Campos nasceu em 1886 e faleceu no ano de 1934, se tornando um escritor com uma 

vasta produção literária de poesias, crônicas, contos, mas foi com o livro O Monstro e 

outros contos (1932) que ganhou maior notoriedade, este último reúne contos com 

temáticas diversas. Dentre as narrativas presentes no livro, Morfina e Os olhos que 

comiam carne se destacam por abordarem a ficção científica e o contexto social do século 

XX. O enredo de Morfina (1932) se inicia na Casa de Saúde Genoveva em que o Dr. 

Augusto de Miranda narra a tragédia de sua paciente, essa moça sofria de morfinomania, 

ou seja, ela era viciada no remédio que deu nome ao conto, a mesma era casada com o 

colega de faculdade de Augusto e acabou estrangulando o filho em uma de suas crises de 

abstinência, portanto estava sob vigilância médica para que não cometesse suicídio. Em 

relação a segunda narrativa que concerne esse estudo, Os olhos que comiam carne, o 

narrador apresenta a história do escritor Paulo Fernandes que acaba adquirindo cegueira, 

mas o mesmo buscou reverter a sua situação por meio de um método que o famoso 

cirurgião Platén realizaria, o que Paulo não esperava era que o resultado da cirurgia o 

fizesse enxergar o esqueleto das criaturas humanas, o desfecho se dá com o escritor 

arrancando seus olhos. Esta análise será realizada por meio das concepções de sociedade 

segundo Antônio Candido na sua obra Literatura e Sociedade (2006) e de ficção científica 

de acordo com Roberto Causo em seu livro Ficção científica, fantasia e horror no Brasil 

(2003) e Braúlio Tavares na obra O que é ficção científica? (1922) bem como outros 

teóricos que podem auxiliar nesse processo. 

Palavras-chave: FICÇÃO CIENTÍFICA, HUMBERTO DE CAMPOS, SOCIEDADE 

 

** 

ESPECULAÇÕES EM TORNO DO AMOR COMO PROJETO POLÍTICO NO 

ROMANCE "TODOS OS NOMES", DE JOSÉ SARAMAGO 

Bianca Rosina Mattia (Universidade Federal de Santa Catarina) 

Resumo: Foi sob o título "José Saramago: o amor possível" que, em 2004, publicou-se 

no Brasil uma longa entrevista do jornalista Juan Arias ao escritor português Nobel de 

Literatura. Nas linhas dessa conversa leem-se afirmações de Saramago como a de que os 

seus romances são romances de amor, de um amor sempre possível, porém ?não 

idealizado, um amor concreto, real, entre pessoas?. A par disso, esta proposta de 

comunicação tem por objetivo levantar algumas especulações em torno do amor no 

âmbito da literatura de Saramago a partir da leitura do romance "Todos os nomes", 

publicado em 1997. Nesse rumo, considera-se especialmente a postura do escritor que, 
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no desenvolvimento deste ofício, não afastou sua consciência de cidadão e afirmou 

reiteradamente que sua escrita literária não contrariava suas convicções políticas, tendo, 

contudo, afastado o tom panfletário de sua literatura. Em razão disso, a construção 

romanesca das histórias de amor de Saramago também se imbricam nas suas convicções 

políticas, por isso a proposta de pensar o amor como projeto político do escritor. Além 

disso, considera-se a preocupação de Saramago com a condição humana e, por tal razão, 

busca-se analisar o personagem do Sr. José a partir do qual se constrói um discurso 

amoroso que é de extrema solidão, como diz Roland Barthes (1977). Porém, uma solidão 

a não determinar uma história triste, como ponderou Saramago em resposta a uma carta 

de Miguel Real, na qual afirmou não considerar "Todos os nomes" um livro triste, mas 

sim um livro que olha a direito o absurdo da existência [...] e a solidão do ser humano que 

procura no amor (na solidão do outro) o remédio para ela.? (2018 [1998]), p. 201). No 

fim de século que já se aproximava quando da publicação de "Todos os nomes", 

Saramago despertou-nos para a reflexão das possibilidades do amor diante de uma 

condição humana cada vez mais precária e da vida humana cada vez mais isolada e 

solitária. No atual contexto político, especialmente do Brasil, em tempos de elevação de 

discursos de ódio, cabe refletir acerca das possibilidades políticas e éticas, mas também 

estéticas do amor. 

Palavras-chave: Amor, José Saramago, Projeto Político. 

** 

A ANALÍTICA EXISTENCIAL DO DASEIN NA OBRA PESSOANA: O 

EDUCAR POÉTICO FRENTE O SUBJETIVISMO 

Brenda dos Santos Pinheiro Souza (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo mostrar como a analítica existencial do 

Dasein, proposta pela obra filosófica Ser e Tempo (1927) de Martin Heidegger, recoloca 

a questão do Sentido do Ser esquecida pelo homem da era tecnicista, que confere à ciência 

o império da verdade. Tal qual o faz Heidegger, a obra poética de Fernando Pessoa 

também perfaz este percurso de abertura à questão do Ser. A obra pessoana, com seus 

personagens heteronímicos, aqui é interpretada pela ótica da despersonalização, sendo 

cada um dos heterônimos e até mesmo aquele considerado o ortônimo apenas máscaras, 

com o lado de dentro imerso no vazio, o que permitirá as diversas possibilidades de se 

chegar às questões que não cessam de interrogar o homem, bem como o afastamento de 

qualquer tentativa de entender a criação poética pessoana como mera representação da 

subjetividade do autor. Com o fito de empreender essa abertura ao questionar, parte-se da 

concepção de que a própria existência humana, entendida como obra de arte, configura-

se como questão, o que permite a travessia existencial para a apreensão do Sentido do Ser 

das coisas. Com isso, percebe-se como essa descida humana ao não ser é capaz de 

promover verdadeiras transformações, pois é na busca pelo que não se é que se pode vir 

a ser. Ademais, um dos principais objetivos de se recolocar em questão o Ser é a superação 

do subjetivismo latente na modernidade. Diante disso, este trabalho propõe um educar 

poético, a partir da ação (poiésis) do Ser, mostrando, por meio da metodologia 

hermenêutica filosófica, um diálogo que percorre as palavras em seus sentidos 

originários, a fim de desconstruir a trama conceitual na qual o homem se encontra inserido 

e devolvê-lo às questões das quais ele mesmo é doação. 
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Palavras-chave: Dasein, Ser, Despersonalização, Poiésis. 

** 

FERNANDO PESSOA E A POESIA AMAPAENSE: O HABITAR POÉTICO DO 

ESPAÇO 

Carla Patrícia Ribeiro Nobre (UNIFAP) 

Jorlaine Monteiro Girao de Almeida (UNIFAP) 

 

Resumo: Fernando Pessoa e a poesia amapaense: o habitar poético do espaço é um 

trabalho que tem como objetivo geral compreender de que forma a poesia do português 

Fernando Pessoa, através do heterônimo Alberto Caeiro, e dos amapaenses Fernando 

Canto e Manoel Bispo Correa atravessam as metáforas e simbologias do habitar para 

referenciar o lugar onde vivem. Para atingir o objetivo, apresentamos brevemente os 

poetas do estudo, conceituamos o espaço com interface na literatura e analisamos os 

poemas escolhidos, considerando a construção poética do espaço presente nos textos e 

como o eu lírico se apresenta. Como recorte do corpus, foram escolhidos poemas que 

estão na série de poemas intitulado O Guardador de rebanhos, de Alberto Caeiro, 

heterônimo de Fernando Pessoa (2019), Intátil de Manoel Bispo Correa (2002) e Os 

periquitos comem manga na avenida de Fernando Canto (sem ano de publicação). Como 

uma pesquisa de análise literária, de caráter imanente e com base em D?Onofrio (2002), 

Paz (2012), Iser (In Lima, 2011) e Moisés (1999), considera-se a influência do espaço na 

poesia dos autores, buscando a abordagem de Bachelard (2005) sobre o que ele chama de 

poética do espaço e a relação fenomenológica entre a pessoa e o lugar. Além disso, temos 

Tuan (1980) e seu conceito de topofilia, onde se busca compreender o elo afetivo entre a 

pessoa e o lugar ou ambiente fisico, e Loureiro (2008), que apresenta reflexões sobre o 

espaço amazônico e sua influência no sujeito. O estudo analisa os poemas escolhidos, 

caracterizando as diferenças e os diálogos que esses poemas possuem em relação ao 

espaço que referenciam, observando as metáforas que se aproximam e as incompletudes 

dos textos, que apontam para uma universalização do local. Temos como resultado a 

percepção de que as relações que o sujeito estabelece com o espaço transpassam sua visão 

de mundo e o modificam continuamente. Dessa forma, o estudo tem relevância na medida 

que permite aproximar as poesias portuguesa e amapaense, apontando cruzamentos de 

um espaço existencial captado pelas emoções do eu lírico e pela forma como o ser humano 

interage com/no espaço poético. 

Palavras-chave: Fernando Pessoa, Poesia amapaense, Espaço poético 

 

** 

O ELO NARRATIVO NO ENTRE-LUGAR: AS RELAÇÕES IDENTITÁRIAS 

EM BOA TARDE ÀS COISAS AQUI EM BAIXO 

Carmem Roquini Juliacci Santana (Universidade Federal de São João del-Rei) 

Resumo: Boa tarde às coisas aqui em baixo (2003), escrito pelo autor português António 

Lobo Antunes, traz em sua narrativa Angola pós-guerra e os impactos advindos do fim 

do conflito colonial e da independência angolana. Dividido estruturalmente em prólogo, 
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três livros e epílogo, o romance polifônico traz cinco narradores, quatro portugueses e 

uma mulher angolana. Os personagens apresentam a dicotomia identitária entre Portugal 

e Angola, a partir de agentes portugueses, que vão à antiga colônia para a manutenção de 

sua identidade imperialista, e angolanos, que fazem parte do núcleo de convivência desses 

portugueses, revelando a tensa relação entre eles e as imbricações na construção 

individual dos personagens. Entre as figuras que narram a história, uma personagem em 

questão destoa dos outros relatos. Marina, sobrinha do angolano que fazia o contrabando 

de diamantes e que motiva a missão civil lusitana e a ida dos portugueses a Angola, 

apresenta conflitos de identidade em suas memórias. Como exemplo, a rejeição da cultura 

angolana nas figuras de suas tias da casa do Dondo, onde vivia o tio, a dúvida sobre sua 

paternidade e sua mestiçagem compõem as crises existenciais da figura angolana. Ao 

mesmo tempo que se revela conflituosa, a personagem também exerce o papel de ligação 

entre os portugueses e Angola, perpassando os três livros que integram o romance. Além 

disso, em uma passagem, Marina também dialoga com o próprio autor, atribuindo a ele o 

papel fictício na obra, ao refletir sobre a narrativa e quem a desenvolve, personificando, 

de certa forma, o escritor. Assim, a partir do protagonismo da personagem em questão, 

com aporte teórico nos estudos pós-coloniais de Bhabha (1998), Hall (2006), além das 

referências relacionadas a Portugal, em Boaventura Santos (2004), Lourenço (2016) e 

Margarida Calafate Ribeiro (2004), o presente trabalho propõe o estudo da obra referida 

e das relações identitárias e narrativas que a percorre, com enfoque na personagem 

Marina. 

Palavras-chave: Pós-colonial, Identidade, Literatura Portuguesa 

** 

A ALEGRIA NA MARGEM - A POESIA DE RUY BELO 

Carolina da Silva Inacio (Universidade Federal Fluminense) 

Resumo: Muitas leituras que foram e têm sido produzidas sobre a poesia de Ruy Belo 

(1933-1978) costumam dar, com pertinência, primazia para o que, no contexto crítico de 

sua obra, se traduz pelo conceito de negatividade. São exemplos disso trabalhos 

incontornáveis como Um nome para isto (2002), de Pedro Serra, e Na órbita de Saturno 

(1992), de Fernando Pinto do Amaral. Tais leituras, indo no encalço do que parece ser a 

força mais ostensiva a palpitar nesta poética - e, não só nesta poética, mas também na 

conjuntura da modernidade tardia -, encontram na perda de um Nome Único ou na 

?melancolia? preciosas portas de acesso para o texto beliano. Há de se notar, no entanto, 

que tais traços convivem com momentos de alegria e de crença na palavra poética, como 

nos dá a ver, por exemplo, a coletânea de ensaio e crítica do poeta Na senda da poesia, de 

1969. Em Alegria, a força maior (2000), Clément Rosset sustenta, a partir da análise do 

pensamento nietzschiano, que a verdadeira alegria consiste em um acordo com o trágico. 

Diferentemente de significar desconhecimento ou indiferença à infelicidade, a alegria é 

consciente dos infortúnios, o que confere a ela uma natureza paradoxal. Atendo-nos a esta 

ideia de acordo, o propósito desta comunicação é discutir em que medida a obra poética 

do escritor português Ruy Belo contempla esse pacto, tendo em vista que sua poética 

oscila entre a mais profunda consciência da vacuidade existencial e a afirmação da alegria 

como condição necessária para existir no mundo. Analisaremos essa formulação ao longo 
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de sua obra, buscando examinar especialmente a tensão entre as perspectivas moderna e 

pós-moderna (com sua problematização) a partir dos anos 60 na poesia portuguesa. 

Palavras-chave: alegria, margem, trágico, Ruy Belo 

** 

GARRETT: UM BREVE ESTUDO DAS CARTAS À LIVRARIA BERTRAND 

Carolina de Novaes Rêgo Barros (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: A partir da pesquisa de iniciação científica sobre as Relações Editorias entre 

Almeida Garrett e a Livraria Bertrand esse projeto foi desenvolvido visando buscar as 

parcerias livreiras existentes no século XIX. Nossa comunicação tem por objetivo traçar 

as relações editorias do escritor, pois verificou-se que este possui diversas facetas, como 

afirma Manuela Domingos (1999), estabelecendo-se em regimes de parceria, publicações 

próprias, com a Livraria Nacional Estrangeira, em Londres na Bossy e Son, no exílio com 

Aillaud até o estabelecimento com os Bertrand em Portugal. Dessa forma, partimos de 

cinco cartas de Almeida Garret aos editores Bertrand presentes na análise do livro de 

Manuela Domingos intitulado "Relações de Garrett com os Bertrand - cartas inéditas 

(1834-1853)", publicado pela Biblioteca Nacional de Portugal em 1999. As cartas são 

datadas de diferentes anos e, portanto, apresentam diferentes conteúdos e se organizam 

do primeiro contato do escritor com os editores, passando por questões relacionadas a 

preços, busca por recolhas das edições presentes em outras livrarias até a menção a novas 

obras que entrariam no mercado editorial e obras póstumas publicadas pela livraria. As 

cartas demonstram o percurso da amizade entre o escritor e a livraria; nelas perpassam a 

dificuldade do autor em publicar sozinho, as obras que estão prontas e em suas mãos, 

apreço por materiais de boa qualidade para novas edições e novas obras, formas de 

publicação nos jornais e periódicos do período, pedidos de envios para outros 

estabelecimentos partindo da livraria, relações de amizade e opiniões dos editores perante 

obras do escritor. Para o embasamento teórico foram utilizados GUEDES (1987), 

DOMINGOS (1999), ZILBERMAM (2004), RIBEIRO (1999). Por meio deles temos um 

aprofundamento sobre a importância das fontes primárias, a história do livro e da leitura 

no século XIX em Portugal, bem como sobre a livraria Bertrand e as cartas de Almeida 

Garrett. 

Palavras-chave: Garrett, Livraria, Bertrand, Cartas, XIX. 

** 

O REAL E O INVEROSSÍMIL: O FENÔMENO DO DUPLO EM A CONFISSÃO 

DE LÚCIO 

Carolina Silva Almeida (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Com enfoque no processo de fragmentação do Eu, pretende-se neste estudo 

elucidar sobre o fenômeno do duplo a partir de uma análise da obra A Confissão de Lúcio 

de Mário de Sá-Carneiro. Deste modo, para compreender o desdobramento identitário 

presente no enredo de Sá-Carneiro, objetiva-se explorar a ocorrência deste evento 

envolvendo os personagens Lúcio e Ricardo de Loureiro que, para viabilizar um romance 

homoafetivo, constroem uma terceira personagem na intenção de oportunizar este 

relacionamento. Marta, personagem que se apresenta como companheira de Ricardo, 
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torna-se amante de Lúcio, construindo uma triangulação amorosa. Considerando a 

proposta temática, toma-se como principais arcabouços teóricos e críticos O Duplo: um 

estudo psicanalítico (2013) de Otto Rank e Duplo (1998) de Nicole Fernandez Bravo. Ao 

investigarmos sobre o tema supracitado, compreendemos por este fenômeno o momento 

em que ocorre o desdobramento de si, onde o eu se duplica, passando a existir dois de um 

mesmo ser. Um dos aspectos do qual o duplo dispõe é a hesitação, que apresenta-se 

normalmente contida na personagem que experiência esta duplicidade, possibilitando a 

oscilação entre lucidez e alucinação, confundindo-se com o que é real e inverossímil. O 

duplo é, em linhas gerais, um estado de perda experenciado pelo Eu, que vive uma 

conjuntura labiríntica a procura da própria identidade, ou sendo perseguido pelo seu duplo 

que passa a confundir-se com o Eu. No Gênesis, segundo Bravo (1998), o homem assume 

a condição de duplicidade quando cortado ao meio por Deus; esta mesma cisão é 

anunciada em O Banquete (2015) de Platão, levantando a hipótese de que o indivíduo é 

naturalmente fragmentado e, diante desse impasse, há a possibilidade do sujeito enveredar 

pelo viés da insanidade impossibilitando a utilização do desdobramento como um canal 

de busca e autodescoberta. 

Palavras-chave: fragmentação, Sá-Carneiro, Lúcio, duplo. 

 

** 

O FEMININO AMBÍGUO EM MACHADO DE ASSIS E CAMILO CASTELO 

BRANCO 

Caroline Aparecida de Vargas (Universidade de São Paulo) 

Resumo: O presente trabalho propõe a análise das personagens femininas presentes de 

Camilo Castelo Branco (1825-1890) e de Machado de Assis (1839-1908). O recorte de 

nossa pesquisa faz-se a partir das transgressões que as mulheres empreendem para que 

possam atuar de forma contrária a que se espera delas de acordo com os papeis sociais 

que devem ser cumpridos. Nossa investigação restringe-se ao estudo das personagens 

femininas (suas ações/discursos) e aos posicionamentos discursivos que os narradores 

tomam em relação a elas. Importante lembrar que a forma como as narrativas são 

construídas por Camilo e Machado, em um constante construir e desconstruir das 

possíveis interpretações, fazendo com que a verdade das intenções femininas seja 

sugerida apenas, é fundamental para que a situação ambígua das mulheres seja 

representada. Tal ambiguidade liga-se tanto aos desejos femininos que são travestidos por 

comportamentos socialmente aceitáveis quanto à condição delas enquanto em oposição à 

moral estabelecida, mas ainda dentro de seus limites. Não há, nessas mulheres, segundo 

pensamos e percebemos, uma acomodação perfeita aos papeis sociais destinados ao seu 

gênero, mas, ao mesmo tempo, não há uma forma de livrar-se deles totalmente porque 

precisam sobreviver em sua classe ou ascender a uma mais alta. Os mecanismos sociais 

que garantirão a independência e a quebra completa dos papeis sociais ligados à mulher, 

bem sabemos, ainda estão longe de se fixar, mesmo nos dias de hoje. Na segunda metade 

do século XIX, época em que os romancistas produziam suas narrativas, os limites de 

ação femininas eram bastante reduzidos, portanto estratégias de sobrevivência (e 

sobreviver moralmente era parte do processo) eram necessárias a elas. Os dois 

romancistas que pretendemos colocar lado a lado em uma investigação comparatista são 
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conhecidos pelo uso recorrente da ironia. Nossa hipótese é a de que a representação da 

ambiguidade da condição/ação femininas e seus limites é construída em grande parte pelo 

discurso irônico proferido pelos narradores (e muitas vezes por personagens) que Camilo 

e Machado apresentam. 

Palavras-chave: Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, feminino. 

** 

O ELO NARRATIVO NO ENTRE-LUGAR: AS RELAÇÕES IDENTITÁRIAS 

EM BOA TARDE ÀS COISAS AQUI EM BAIXO 

Carmem Roquini Juliacci Santana (Universidade Federal de São João del-Rei) 

Resumo: Boa tarde às coisas aqui em baixo (2003), escrito pelo autor português António 

Lobo Antunes, traz em sua narrativa Angola pós-guerra e os impactos advindos do fim 

do conflito colonial e da independência angolana. Dividido estruturalmente em prólogo, 

três livros e epílogo, o romance polifônico traz cinco narradores, quatro portugueses e 

uma mulher angolana. Os personagens apresentam a dicotomia identitária entre Portugal 

e Angola, a partir de agentes portugueses, que vão à antiga colônia para a manutenção de 

sua identidade imperialista, e angolanos, que fazem parte do núcleo de convivência desses 

portugueses, revelando a tensa relação entre eles e as imbricações na construção 

individual dos personagens. Entre as figuras que narram a história, uma personagem em 

questão destoa dos outros relatos. Marina, sobrinha do angolano que fazia o contrabando 

de diamantes e que motiva a missão civil lusitana e a ida dos portugueses a Angola, 

apresenta conflitos de identidade em suas memórias. Como exemplo, a rejeição da cultura 

angolana nas figuras de suas tias da casa do Dondo, onde vivia o tio, a dúvida sobre sua 

paternidade e sua mestiçagem compõem as crises existenciais da figura angolana. Ao 

mesmo tempo que se revela conflituosa, a personagem também exerce o papel de ligação 

entre os portugueses e Angola, perpassando os três livros que integram o romance. Além 

disso, em uma passagem, Marina também dialoga com o próprio autor, atribuindo a ele o 

papel fictício na obra, ao refletir sobre a narrativa e quem a desenvolve, personificando, 

de certa forma, o escritor. Assim, a partir do protagonismo da personagem em questão, 

com aporte teórico nos estudos pós-coloniais de Bhabha (1998), Hall (2006), além das 

referências relacionadas a Portugal, em Boaventura Santos (2004), Lourenço (2016) e 

Margarida Calafate Ribeiro (2004), o presente trabalho propõe o estudo da obra referida 

e das relações identitárias e narrativas que a percorre, com enfoque na personagem 

Marina. 

Palavras-chave: Pós-colonial, Identidade, Literatura Portuguesa. 

** 

A ALEGRIA NA MARGEM - A POESIA DE RUY BELO 

Carolina da Silva Inacio (Universidade Federal Fluminense) 

Resumo: Muitas leituras que foram e têm sido produzidas sobre a poesia de Ruy Belo 

(1933-1978) costumam dar, com pertinência, primazia para o que, no contexto crítico de 

sua obra, se traduz pelo conceito de negatividade. São exemplos disso trabalhos 

incontornáveis como Um nome para isto (2002), de Pedro Serra, e Na órbita de Saturno 

(1992), de Fernando Pinto do Amaral. Tais leituras, indo no encalço do que parece ser a 
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força mais ostensiva a palpitar nesta poética - e, não só nesta poética, mas também na 

conjuntura da modernidade tardia -, encontram na perda de um ?Nome Único? ou na 

?melancolia? preciosas portas de acesso para o texto beliano. Há de se notar, no entanto, 

que tais traços convivem com momentos de alegria e de crença na palavra poética, como 

nos dá a ver, por exemplo, a coletânea de ensaio e crítica do poeta Na senda da poesia, de 

1969. Em Alegria, a força maior (2000), Clément Rosset sustenta, a partir da análise do 

pensamento nietzschiano, que a verdadeira alegria consiste em um acordo com o trágico. 

Diferentemente de significar desconhecimento ou indiferença à infelicidade, a alegria é 

consciente dos infortúnios, o que confere a ela uma natureza paradoxal. Atendo-nos a esta 

ideia de acordo, o propósito desta comunicação é discutir em que medida a obra poética 

do escritor português Ruy Belo contempla esse pacto, tendo em vista que sua poética 

oscila entre a mais profunda consciência da vacuidade existencial e a afirmação da alegria 

como condição necessária para existir no mundo. Analisaremos essa formulação ao longo 

de sua obra, buscando examinar especialmente a tensão entre as perspectivas moderna e 

pós-moderna (com sua problematização) a partir dos anos 60 na poesia portuguesa. 

Palavras-chave: alegria, margem, trágico, Ruy Belo. 

** 

GARRETT: UM BREVE ESTUDO DAS CARTAS À LIVRARIA BERTRAND 

Carolina de Novaes Rêgo Barros (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: A partir da pesquisa de iniciação científica sobre as Relações Editorias entre 

Almeida Garrett e a Livraria Bertrand esse projeto foi desenvolvido visando buscar as 

parcerias livreiras existentes no século XIX. Nossa comunicação tem por objetivo traçar 

as relações editorias do escritor, pois verificou-se que este possui diversas facetas, como 

afirma Manuela Domingos (1999), estabelecendo-se em regimes de parceria, publicações 

próprias, com a Livraria Nacional Estrangeira, em Londres na Bossy e Son, no exílio com 

Aillaud até o estabelecimento com os Bertrand em Portugal. Dessa forma, partimos de 

cinco cartas de Almeida Garret aos editores Bertrand presentes na análise do livro de 

Manuela Domingos intitulado "Relações de Garrett com os Bertrand - cartas inéditas 

(1834-1853)", publicado pela Biblioteca Nacional de Portugal em 1999. As cartas são 

datadas de diferentes anos e, portanto, apresentam diferentes conteúdos e se organizam 

do primeiro contato do escritor com os editores, passando por questões relacionadas a 

preços, busca por recolhas das edições presentes em outras livrarias até a menção a novas 

obras que entrariam no mercado editorial e obras póstumas publicadas pela livraria. As 

cartas demonstram o percurso da amizade entre o escritor e a livraria; nelas perpassam a 

dificuldade do autor em publicar sozinho, as obras que estão prontas e em suas mãos, 

apreço por materiais de boa qualidade para novas edições e novas obras, formas de 

publicação nos jornais e periódicos do período, pedidos de envios para outros 

estabelecimentos partindo da livraria, relações de amizade e opiniões dos editores perante 

obras do escritor. Para o embasamento teórico foram utilizados GUEDES (1987), 

DOMINGOS (1999), ZILBERMAM (2004), RIBEIRO (1999). Por meio deles temos um 

aprofundamento sobre a importância das fontes primárias, a história do livro e da leitura 

no século XIX em Portugal, bem como sobre a livraria Bertrand e as cartas de Almeida 

Garrett. 

Palavras-chave: Garrett, Livraria, Bertrand, Cartas, XIX. 
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** 

O REAL E O INVEROSSÍMIL: O FENÔMENO DO DUPLO EM A CONFISSÃO 

DE LÚCIO 

Carolina Silva Almeida (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Com enfoque no processo de fragmentação do Eu, pretende-se neste estudo 

elucidar sobre o fenômeno do duplo a partir de uma análise da obra A Confissão de Lúcio 

de Mário de Sá-Carneiro. Deste modo, para compreender o desdobramento identitário 

presente no enredo de Sá-Carneiro, objetiva-se explorar a ocorrência deste evento 

envolvendo os personagens Lúcio e Ricardo de Loureiro que, para viabilizar um romance 

homoafetivo, constroem uma terceira personagem na intenção de oportunizar este 

relacionamento. Marta, personagem que se apresenta como companheira de Ricardo, 

torna-se amante de Lúcio, construindo uma triangulação amorosa. Considerando a 

proposta temática, toma-se como principais arcabouços teóricos e críticos O Duplo: um 

estudo psicanalítico (2013) de Otto Rank e Duplo (1998) de Nicole Fernandez Bravo. Ao 

investigarmos sobre o tema supracitado, compreendemos por este fenômeno o momento 

em que ocorre o desdobramento de si, onde o eu se duplica, passando a existir dois de um 

mesmo ser. Um dos aspectos do qual o duplo dispõe é a hesitação, que apresenta-se 

normalmente contida na personagem que experiência esta duplicidade, possibilitando a 

oscilação entre lucidez e alucinação, confundindo-se com o que é real e inverossímil. O 

duplo é, em linhas gerais, um estado de perda experenciado pelo Eu, que vive uma 

conjuntura labiríntica a procura da própria identidade, ou sendo perseguido pelo seu duplo 

que passa a confundir-se com o Eu. No Gênesis, segundo Bravo (1998), o homem assume 

a condição de duplicidade quando cortado ao meio por Deus; esta mesma cisão é 

anunciada em O Banquete (2015) de Platão, levantando a hipótese de que o indivíduo é 

naturalmente fragmentado e, diante desse impasse, há a possibilidade do sujeito enveredar 

pelo viés da insanidade impossibilitando a utilização do desdobramento como um canal 

de busca e autodescoberta. 

Palavras-chave: fragmentação, Sá-Carneiro, Lúcio, duplo. 

** 

JOSÉ SARAMAGO: DA UTOPIA À DISTOPIA 

Charles Vitor Berndt (Universidade Federal de Santa Catarina) 

Resumo: José Saramago é um dos escritores contemporâneos de língua portuguesa de 

maior renome e isso se deve não tanto ao Prêmio Nobel de Literatura que recebeu em 

1998 mas sobretudo ao modo muito próprio e singular de narrar que desenvolveu a partir 

da publicação de Levantado do Chão, em 1980. Descrito muitas vezes como humanista, 

neobarroco e pós-moderno, a verdade é que Saramago, conforme Arnaut (2008), surge 

como uma voz que renova e dá novo ânimo ao romance contemporâneo português, 

construindo, a partir daquilo que a crítica tem denominado de primeiro ciclo de produção 

romanesca, uma literatura que busca ??escovar a história a contrapelo?? , isto é, que 

problematiza o discurso histórico oficial, representando e dando espaço aos ??vencidos 

da história??, aos pobres, aos trabalhadores, às mulheres, a personagens que representam 

aqueles que sempre estiveram invisibilizados e à margem em nossas sociedades. Já a 

partir do segundo ciclo de sua produção literária, percebemos, nos romances de 
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Saramago, um tom muito mais universalizante, globalizante e existencialista, em que, 

mais do que refletir sobre a história, o autor busca lançar reflexões e questões sobre o 

destino da humanidade. É o que vemos em Ensaio Sobre a Cegueira, publicado em 1995, 

em que se narra a história de um lugar onde todos os habitantes tornam-se cegos, de modo 

inexplicável e absurdo, através de uma epidemia de cegueira branca, tornando a vida 

daquelas pessoas completamente caótica e inviável. Assim, nesta comunicação, buscar-

se-á, em primeiro lugar, discutir de que modo Saramago, em seu primeiro ciclo de 

produção romanesca, apresenta-nos, de certo modo, uma leitura utópica do mundo, 

através de romances como Levantado do Chão, em que há um fechamento relativamente 

positivo, uma nota de esperança, de crença numa possível redenção da classe trabalhadora 

e operária, a valorização da ideia de que, através das ideias marxistas, a humanidade pode 

se regenerar e construir uma sociedade mais igualitária, mais fraterna e com maior justiça 

social. Em segundo lugar, tentar-se-á problematizar o segundo ciclo romanesco 

saramaguiano, através da análise de Ensaio Sobre a Cegueira, analisando de que modo o 

romance apresenta uma leitura distópica e pessimista da humanidade e da sociedade 

contemporânea, diante do fracasso das últimas utopias humanas e do desânimo e 

marasmo social vivenciado no final do século XX. Desse modo, partindo de teorizações 

convencionais da crítica saramaguiana, como as de Arnaut (2008) e Cerdeira (1987), e de 

leituras como as XX sobre o conceito de utopia e de X sobre distopias, pretende-se 

discutir o modo como, nesses dois momentos distintos de sua produção literária, 

Saramago apresentou e construiu ora romances mais utópicos ora mais distópicos. 

Palavras-chave: José Saramago, Utopias, Distopia. 

** 

O ÚLTIMO EÇA NA REVISTA MODERNA: SOB O MANTO DA BELLE 

ÉPOCHE, A VERDADE NUA DE UM SÉCULO QUE TERMINA 

Cintia Bravo de Souza Pinheiro (Unigranrio - Duque de Caxias) 

Resumo: Quando a Revista Moderna foi publicada em maio de 1897, Eça de Queirós já 

era um escritor muito consagrado. A revista seria seu último projeto em vida, porque 

alguns meses após o fim da publicação, o escritor morreria. Morre a revista, morre o seu 

principal colaborador, morria enfim um século cheio de ideias e revoluções. Já bastante 

doente, Eça saía para o escritório da revista em Paris e se reunia com um grupo de amigos 

brasileiros e portugueses que viviam na França para fazer uma publicação requintada 

editorialmente, com boas dimensões, belas páginas, lindas ilustrações... uma revista que 

pudesse apresentar aos leitores do Brasil e de Portugal os principais acontecimentos da 

Europa; entretanto, os acontecimentos europeus do final de século XIX pareciam destoar 

um pouco da intenção inicial da revista e Eça de Queirós não se privou em denunciá-los. 

Neste trabalho apresentaremos as últimas crônicas políticas de Eça e ressaltaremos seu 

ceticismo e pessimismo de um mundo em ruínas, prestes a entrar num colapso, muito 

similar ao momento em que vivemos. A Europa linda e elegantemente vestida, em seu 

projeto egocêntrico de civilização, surge nos textos de Eça com inúmeras nódoas que 

mancham suas lindas vestes. As últimas crônicas queirosianas são, na verdade, as notas 

dissonantes nessa publicação que tem a beleza e o requinte como propósito inicial. Os 

textos finais de Eça de Queirós, também bastante reconhecido na época por sua 

contribuição à imprensa brasileira, prenunciam os rumos políticos daquele final de século 
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que, como ele mesmo diz em carta ao amigo Domício da Gama, sobre o caso Dreyfuss, 

perece ser o fim do mundo. Esse fim de século e de vida para Eça de Queirós trazem 

questões muito pertinentes para serem discutidas nos dias de hoje, justamente, porque 

essas questões emergem ainda com mais intensidade do que no tempo do autor d?Os 

Maias. 

Palavras-chave: Revista Moderna - Eça de Queirós - Século XIX. 

** 

O MITO DAS PARCAS: IRRADIAÇÕES DA TÓPICA DO TEMPO EM 

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN E ORIDES FONTELA 

Cláudia Oliveira Silva Rocha (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: A imitação de autores e modelos clássicos constituía-se um processo que 

validava a poesia na tradição clássica, mas que, posteriormente, foi contestado no período 

romântico. Nos dias de hoje, esse processo se apresenta em termos de intertextualidade. 

Essa relação com a poesia tradicional pode ser estabelecida com a utilização de lugares-

comuns (ou tópoi) “ esquemas poéticos apropriados por autores de diversos períodos 

literários “ tendo como estudo a tópica, com base no trabalho do filólogo alemão Ernst 

Robert Curtius (1979). Uma das mais antigas e mais recorrentes é a tópica da efemeridade 

da vida, segundo Francisco Achcar (1994), presente em Homero e nos poetas arcaicos. 

Observa-se ainda, como possível constituinte da tópica do tempo, sendo argumento para 

a exortação a “colher o dia” (carpe diem) e para a constatação da finitude humana, a 

representação das Parcas (ou Moiras) “ divindades que tecem o fio do destino “ na lírica 

grega antiga (Mimnermo) e na lírica portuguesa (José Agostinho de Macedo, Luís 

Antônio Vernei, Fernando Pessoa). No âmbito contemporâneo, correspondente ao corpus 

deste trabalho, estão os poemas escolhidos da Antologia (1975) da autora portuguesa 

Sophia de Mello Breyner Andresen e da Poesia Reunida (2006) da autora brasileira Orides 

Fontela. Nesse sentido, tendo como problema norteador a reflexão acerca do diálogo entre 

a poesia contemporânea de língua portuguesa e o passado, esta comunicação evoca o mito 

das Parcas, objetivando analisar suas representações na lírica e suas conexões com a 

tópica do tempo, estabelecendo cotejos entre poemas da tradição literária e de Andresen 

e Fontela pelo viés referido. Como fundamentação teórica, serão empregados os estudos 

de Junito Brandão em Mitologia grega (1986) sobre as características míticas; de Ernst 

Robert Curtius em Literatura Européia e Idade Média Latina (1979) sobre investigação 

tópica; e de Francisco Achcar em Lírica e Lugar comum (1994) sobre os lugares-comuns 

consagrados por Horácio desde as epopeias antigas até o Modernismo na poesia de língua 

portuguesa. Propõe-se, à luz desses autores, estabelecer as devidas conexões entre o mito 

e a tópica do tempo e analisar de que forma as poetas contemporâneas se apropriaram 

desse esquema poético. 

Palavras-chave: Lírica contemporânea, Tópica do tempo, Parcas. 

** 

O DIÁLOGO LITERÁRIO ENTRE GIL VICENTE E ARIANO SUASSUNA, 

PERSPECTIVAS, INQUIETAÇÕES E CRÍTICAS SOCIAIS 
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Clodoaldo Santos Oliveira (Seduc /AM - Secretaria de Educação e Qualidade de 

Ensino) 

Marsileia Brasil de Lima (Unip - Universidade Paulista) 

 

Resumo: Marsiléia Brasil de Lima¹ Clodoaldo dos Santos Oliveira² Resumo Esse 

trabalho tem como objetivo mostrar onde dois autores, em épocas tão distantes e 

geograficamente separados em continentes diferentes, convergem e dialogam em suas 

produções literárias. Em meados do Século XVII, em Portugal, em um cenário nada 

promissor às manifestações literárias, dirigidas a população, que até o momento não 

tinham acesso às literaturas, o escritor e dramaturgo, Gil Vicente projeta o teatro de dentro 

das igrejas para o espaço fora delas. Em um momento que movimentos humanistas se 

preocupavam em tirar o controle político e cultural da Igreja Católica. No Brasil, em pleno 

século XX mais especificamente nas décadas de 50 e 60, o escritor e também dramaturgo, 

Ariano Suassuna tinha o mesmo objetivo de mudanças que Gil Vicente em sua época e 

idealiza um Movimento Armorial como um preeminente defensor da cultura do Nordeste 

brasileiro. Ambos nutriam uma inquietação em relação a sociedade e as artes de suas 

respectivas épocas, e utilizavam os mesmos meios (o teatro) para promoverem as 

mudanças almejadas. O primeiro, Gil Vicente, abriria o teatro às classes populares 

enquanto o outro (Ariano) se preocupava em projetar o teatro popular do Nordeste aos 

mais altos escalões da literatura brasileira, objetivara tirar a literatura nordestina do 

patamar regional e torná-la ?brasileira?, sintetizando elementos e figuras da cultura 

popular nordestina em obras clássicas. Apesar de separados, no tempo e no espaço, 

dialogam no propósito de promover a cultura popular, traziam em suas obras as mesmas 

questões temáticas, criticavam os problemas sociais através de personagens semelhantes. 

Assim como, escreviam os mesmos gêneros: ?autos? e ?farsas?. Entretanto, suas 

divergências pautam-se na projeção oposta dos seus objetos. A estratégia metodológica 

partiu de uma revisão bibliográfica sobre a literatura moderna portuguesa e Literatura 

Brasileira, personagens e a influência do meio social nos perfis estereotipados do homem 

em seu meio sob a luz de teóricos como: Antonio Cândido (2014) (estabelecendo a 

correlação entre literatura e sociedade), Afrânio Coutinho (2002/3) e Massaud Moisés 

(2008). 

Palavras-chave: Teatro, Gil Vicente, Ariano Suassuna. 

** 

#TODOSARAMAGO: A RECEPÇÃO DE TEXTOS DE JOSÉ SARAMAGO NO 

CANAL LITERÁRIO REDEMUNHANDO 

Daniel Prestes da Silva (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Nos últimos dez anos leitores vêm protagonizando um importante papel no 

espaço de recepção crítica de textos literários, através de diversas plataformas digitais e 

redes sociais. Considerando esse novo lugar dos leitores dentro da recepção de textos 

literários, o presente trabalho objetiva verificar como se dá a recepção dos textos do 

escritor português José Saramago no canal literário Redemunhando. Para tal, 

analisaremos quais os movimentos que levaram a Booktuber a idealizar o projeto 

#TODOSARAMAGO, bem como os critérios considerados para a apreciação e avaliação 

de textos de autoria de José Saramago. Iniciado no ano de 2016, o projeto tem como 
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proposta ler toda a produção ficcional publicada de Saramago em ordem cronológica, 

com a leitura ou releitura de pelo menos uma obra por ano. O projeto já conta com três 

vídeos publicados sobre as obras: Terra do Pecado (1947), Manual de pintura e caligrafia 

(1977) e Levantado do chão (1980). Assim sendo, o foco principal de atenção do trabalho 

se dirige à problematização da recepção de textos; tendo os leitores, e não a crítica literária 

ou a academia, como ponto de partida para a compreensão dos elementos que constituem 

o gosto do público leitor de forma concreta e direta, através de uma produção autônoma 

e independente. Tal produção, cremos, tem como objetivo, a princípio, dar visibilidade 

para as obras que ele julga de excelência por motivos outros, que não somente os 

estabelecidos pelas instâncias legitimadoras tradicionais do cânone. E, por conta dessa 

excelência, que passa pela subjetividade e pela individualidade, merecem ser 

compartilhadas com os demais sujeitos da comunidade leitora na qual se encontra 

inserida, evidenciando assim a existência de outra narrativa sobre a recepção dos textos 

literários e, por conseguinte, dos autores. 

Palavras-chave: Recepção crítica, José Saramago, Booktuber. 

** 

A PRODUÇÃO NARRATIVA DA IDENTIDADE EM "CADERNO DE 

MEMÓRIAS COLONIAIS", DE ISABELA FIGUEIREDO 

Daniel Marinho Laks (Universidade Federal de São Carlos) 

Resumo: O livro Caderno de Memórias Coloniais, da escritora portuguesa Isabela 

Figueiredo, é composto por uma escrita de cunho memorialista e aborda a trajetória de 

construção da identidade da narradora-personagem ao longo de sua vida, primeiro durante 

a colonização portuguesa em Moçambique e depois durante o retorno para Portugal, 

posteriormente à Revolução de 25 de Abril de 1974. Essa produção de subjetividade se 

dá a partir da relação com a família, com o grupo, com a nação e com o diferente, mas 

também de acordo com os seus desejos e ânsias, com suas experiências frente ao espaço 

físico e humano e frente a contingências sócio-históricas vivenciadas durante o seu 

percurso. O objetivo da presente proposta de comunicação é relacionar escrita de si, 

memória e construção narrativa da identidade a partir do romance Caderno de Memórias 

Coloniais, de Isabela Figueiredo. O aporte teórico utilizado suscita textos que discutem a 

função autoral, questões identitárias na contemporaneidade e dinâmicas da memória, 

como: O Que é um Autor, de Michel Foucault; Quem Precisa de Identidade?, de Stuart 

Hall; As Identidades Assassinas, de Amin Malouf; A história, A Memória, O 

Esquecimento, de Paul Ricoeur; Os Escaninhos da Memória, de Márcio Seligmann-Silva; 

entre outros. Com isso, o ensaio pretende destacar a componente narrativa dos diferentes 

graus de identificação familiar, grupal e nacional envolvidos na produção de uma 

subjetividade individual, explicitando a ruptura geracional com os ideais salazaristas que 

caracteriza a identidade portuguesa na contemporaneidade. Nesse sentido, além de tecer 

considerações sobre as dinâmicas de identificações e desidentificações que resultam na 

caracterização da produção da identidade individual como um processo dinâmico e 

sempre em transformação, o artigo pretende situar o romance dentro das tendências 

contemporâneas da literatura portuguesa e tecer considerações sobre as configurações 

atuais de uma identidade nacional, cujo acerto de contas com o passado colonial ainda se 

faz necessário. 
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Palavras-chave: Memória, Escritas de Si, Identidade, Colonialismo. 

** 

O ESTUDO DO MASCULINO EM CINZAS DO NORTE E O REFLEXO DESSA 

MASCULINIDADE DURANTE O PERÍODO CIVIL-MILITAR NO 

AMAZONAS 

Danton Henrique Santos D'Almeida (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: No que consiste ao resultado final do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) do ano de 2018/2019, esta proposta de comunicação oral 

projeta em apresentar a temática trabalhada pelo escritor amazonense Milton Hatoum em 

Cinzas do Norte (2005). Em especial, analisar as expressões da masculinidade, a partir 

das ações de Raimundo (Mundo) que na narrativa se opõe ao ambiente em que vive. Seja 

em Trajano (Jano) que no romance detém o poder do pater famílias que ultrapassa a 

margem familiar e assume uma dimensão mais ampla na figura dos militares com quem 

o patriarca colabora. Ainda em Olavo (Lavo), que pode ser classificado como um 

sobrevivente, visto que, passa pela crise familiar dos Trajanos, bem como, os conflitos de 

Mundo com Jano e por fim, as peripécias de Ranulfo junto com Raimundo que se 

opuseram ao sistema militar no Amazonas. Em seguida, descreve-se acerca de Ranulfo 

(Tio Ran) que possui muitas respostas para o entendimento da narrativa, pois Tio Ran é 

o segundo narrador de Cinzas do Norte, assim sendo, como afirmado pelo escritor Milton 

Hatoum, necessitava-se de uma segunda voz para que explanasse a “pré-história”, isto é, 

acontecimentos antes do nascimento de Raimundo e Olavo. Finalmente, Arana que por 

curiosidade seu nome na língua espanhola significa aranha, denota características do 

aracnídeo como: estrategista, observador e preparado para o momento de atacar a presa. 

Na narrativa, Arana é observador diante dos fatos que sucedem o Norte em chamas e em 

decadência. Adiante, almeja-se argumentar os aspectos político-sociais e econômicos, 

tendo como exemplo a passagem do estado do Amazonas de extrativista para industrial, 

e como o período militar atuou no estado do Amazonas, tendo em vista que geralmente 

se estuda a Ditadura Militar na região Sudeste, especificamente em São Paulo e Rio de 

Janeiro. Portanto, busca-se demonstrar o envolvimento do período histórico, junto com o 

romance Cinzas do Norte e como essas masculinidades reagem e atuam diante esse 

sistema governamental. Em se tratando do  arcabouço teórico está comunicação será 

voltada para as seguintes obras: XY: Sobre a Identidade Masculina (1993) da autora 

Elizabeth Badinter, Dominação Masculina (1998) do autor Pierre Bourdieu, e História 

Geral da Amazônia (2007) do historiador Francisco Jorge dos Santos, com o propósito de 

apresentar um panorama da modernização do estado do Amazonas, além da contribuição 

por meio do Grupo de pesquisa Relações de gênero poder e violência em literaturas de 

língua portuguesa, certificado pela UFAM. 

Palavras-chave: Cinzas do Norte; Ditadura Militar; Expressões da masculinidade 

** 

ROMANCES BRASILEIROS: A RECEPÇÃO CRÍTICA EM PORTUGAL NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

David Patrick Tavares Belo (Universidade Federal do Pará) 
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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo expor os resultados obtidos por meio 

de estudos realizados a partir de fontes primárias como livros e periódicos a respeito da 

recepção crítica de romancistas brasileiros na segunda metade do século XIX em solo 

lusitano. Durante a análise dos documentos, obtivemos informações acerca de como a 

literatura brasileira do outro lado do atlântico era recebida. Além disso, busca-se 

apresentar aqui os interesses e diálogos que a crítica de Portugal protagonizou nos dois 

lados do Atlântico, abrangendo discussões que revelam a busca pela identidade dos 

autores brasileiros enquanto romancistas. A atual pesquisa tem relevância pois, por 

intermédio das fontes, pode-se desmitificar a ideia de ruptura total entre as duas nações 

ao final da era colonial do Brasil, revelando certa aproximação entre ambas por um longo 

período através da história literária. Um dos romancistas mais presentes e criticados nas 

fontes trabalhadas desta pesquisa foi José de Alencar, que se envolveu em diversas 

polêmicas políticas e literárias. Um dos principais críticos do período em questão é o 

romancista Manuel Pinheiro Chagas que, no artigo intitulado Litteratura brazileira- José 

d?Alencar: Iracema, lenda do Ceará presente em seu livro Novos Ensaios Críticos, de 

1867, traçou em um primeiro momento críticas severas ao romance nacional trazendo à 

tona discussões sobre a identidade literária brasileira. No entanto, Luciano Cordeiro, em 

um artigo publicado em 1874, na Revista de Portugal e Brasil, defende os brasileiros 

afirmando que os portugueses precisam vislumbrar as obras da antiga colônia com 

admiração e independência, tendo em vista a emancipação política do País, porém, para 

o autor, parece que, tratando-se de literatura, continuamos presos a Portugal 

(CORDEIRO, 1874, p. 125). No decurso da pesquisa foi possível identificar diversas 

personalidades portuguesas com influência no meio literário a tecer comentários sobre os 

autores brasileiros, dentre eles o bibliógrafo Innocêncio Francisco da Silva, em 1866, nos 

números 31 e 42 do Archivo Pittoresco : Semanário Illustrado, escreveu um artigo sobre 

a vida e a obra Alencariana apresentando o autor como um vantajoso romancista (SILVA, 

1866, p. 245) e discorre por uma série de resenhas às obras que eles haviam tido acesso 

através do livreiro brasileiro B.L. Garnier, desenvolvendo desde O Guarany (1857), 

passando por Cinco Minutos ? A Viuvinha (1858), Lucíola (1862), Diva (1864), Iracema 

(1865), dentre outros trabalhos do autor que foram publicados pelo livreiro até aquele 

momento (SILVA, 1866, p. 330-332). Com isso, a pesquisa aborda as relações luso-

brasileiras mediante a ótica de críticos portugueses do século XIX, que escreveram sobre 

romancistas brasileiros. Ao observar o quanto os lusitanos ainda se sentiam donos do 

Brasil, com base nas críticas, evidencia-se a tentativa de controle de produção, tanto da 

escrita quanto do conteúdo, da literatura brasileira oitocentista. 

Palavras-chave: recepção crítica, romance oitocentista, século XIX. 

** 

"DRAMA EM GENTE" E "BLOCO DE SENSAÇÕES": A HETERONÍMIA 

PESSOANA À LUZ DO CONCEITO DE GILLES DELEUZE E FÉLIX 

GUATTARI 

Dênis Augusto Sousa da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Considerando que o pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guattari, quando 

aproximado da produção literária de Fernando Pessoa, potencializa certa reflexão sobre 

as relações entre literatura e filosofia, a apresentação propõe a articulação da compreensão 
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de arte como um bloco de sensação - presente na obra O que é a filosofia (1992), de 

Deleuze e Guattari -, com o drama em gente de Fernando Pessoa, protagonizado pela sua 

criação heteronímica, e fundamentado pela leitura de sua gênese literária apresentada por 

José Gil em Fernando Pessoa ou a metafísicas das sensações (1987). Se o bloco de 

sensações, composto por afectos e perceptos, ocorre, segundo Deleuze e Guattari, por 

intermédio de um método que varia de autor para autor, a apresentação investiga o drama 

em gente de Fernando Pessoa como método de sua pesquisa da sensação, instrumento 

pelo qual se possibilita sentir tudo de todas as maneiras e, conforme sugerido por Deleuze 

e Guattari, igualar o inifinito. O drama em gente pessoano, seu devir-heterômimo, 

portanto, mediante o que se propõe, pode ser percebido como um procedimento por 

intermédio do qual foi possível atender aos problemas estéticos que o pensamento de 

Fernando Pessoa pressupunha. O poeta animado pela filosofia, não um filósofo com 

faculdades poéticas? - como Pessoa se definiu em carta para Adolfo Casais Monteiro teria 

encontrado, na heteronímia, o caminho para a execução de uma criação literária cuja 

despersonalização, levada até às últimas consequências, teria proporcionado - mais que 

somente um devir-outro - um devir-heterônimo: Um poeta que é vários poetas, um poeta 

dramático escrevendo em poesia lírica Uma poesia lírica levada pela despersonalização à 

poesia dramática, porém sem a forma da poesia em drama, mas com a forma de um drama 

em gente, cujos diversos estados de alma, as várias possibilidades de estilo e de modos 

de sentir, permitiriam a extração de perceptos e afectos e a formação de blocos de 

sensações oriundos de multiplicidades que superam apenas a individualidade de Pessoa, 

ele mesmo. 

Palavras-chave: Fernando Pessoa, Deleuze, Guattari, Sensação. 

** 

UMA CONVERSA ENTRE DUAS CRIANÇAS: BRINCANDO DE FICÇÃO E 

REALIDADE COM A MENINA DO MAR E A MENINA DA BOLSA 

AMARELA 

Diogo Raimundo Rodrigues Santos (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O intento desta pesquisa é pensar a infância como manifestação poética que se 

vela e desvela nas obras A menina do mar e A Bolsa Amarela, das respectivas autoras, a 

portuguesa Sophia de Mello Breyner e a brasileira Lygia Bojunga. Nessa brincadeira de 

roda e obra de arte que são esses textos, vemos o obrar da vida no ordinário e no 

extraordinário que são próprios da criança. Para tanto, neste estudo, discutimos como se 

dá ficção e a realidade nessas obras literárias a partir das personagens crianças 

protagonistas destas narrativas. A infância é um ponto essencial a ser pensado aqui, pois 

a criança é aquela que se abriga no poético e o poético como questão busca e procura pela 

criança, ela encarna a poiésis e dança com a vida, sendo uma criatura privilegiada que 

transita entre a fantasia e o real não como realidades distintas, mas como um mundo 

poético. É na criança que vigora toda possibilidade de ser. A relevância das questões 

apresentadas neste trabalho estão em colocar em pauta mais uma vez a criança e a 

infância, pois na pós-modernidade vivemos diversos fenômenos que prejudicam o ser-

criança, um dos mais preocupantes é o ?desaparecimento da infância? postulado pelo 

pensador Neil Postman. A criança é de peculiar valor para a sociedade e é um espelho 

para recordarmos constantemente de nossa humanidade, pois é com ela que 



 

 63 

reinauguramos constantemente o mundo, como diz Guimarães Rosa ?um menino nasceu, 

o mundo tornou a começar?. Nesse caminho, a menina do mar que tem seu nome oculto 

em mistério e Raquel, a ovelha muda (significado do nome Raquel) que fala, são as 

protagonistas das obras aqui interpretadas, contudo, na verdade as crianças são as 

personagens principais da narrativa da vida. Outra importância deste texto está em jogar 

e brincar com as questões da ficção e da realidade que geralmente são pensadas como 

antípodas, contraditórias, no entanto são questões irmãs, como pode-se afirmar que não 

há ficção na realidade, ou realidade na ficção? Quais os sentidos originários dessas 

questões? Pois até hoje não sabemos a resposta para a clássica pergunta: é a arte que imita 

a vida ou a vida que imita a arte? Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica, pois partirá 

da análise e leitura comparadas das narrativas de Sophia de Mello Breyner e Lygia 

Bojunga, em diálogo com autores que discutem em uma perspectiva ontológica e poética 

os temas da infância, do humano, da ficção e da realidade. Neste caminho dialogaremos 

com Rosa (1994), Nietzsche (1992), Castro (2014), Gass (1971), Heidegger (1989), Brait 

(1985) e outros. Nesta vereda, acreditamos que a criança é a própria manifestação do 

humano como obra de arte poética e originária, e é a fonte da qual jorra toda a 

possibilidade da existência como acontecer vivo da poiésis. 

Palavras-chave: Infância poética. Criança. Ficção. Realidade. 

** 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E LITERATURA: O FACEBOOK COMO 

INCENTIVO À LEITURA LITERÁRIA 

Edivane Coutinho Maciel (Universidade Federal Rural da Amazônia) 

Jean Carlos de Carvalho Costa (Universidade Federal Rural da Amazônia) 

Jean Felipe de Sousa Rodrigues (Universidade Federal Rural da Amazônia) 

 

Resumo: O ensino e aprendizagem de literatura ocorrem em grande parte num formato 

que não atraí o aluno. Às vezes, as escolas literárias, autores e obras são trabalhados por 

meio de materiais resumidos, sem a contextualização com outras áreas do conhecimento 

como a Sociologia, Filosofia, História e Antropologia. Observando essa problemática, o 

campus universitário da UFRA de Capitão Poço/PA, por meio de extensão universitária, 

recorreu a uma metodologia ativa com o objetivo de incentivar uma escola da rede 

estadual do ensino médio a desenvolver a capacidade de absorção de conteúdos de 

maneira autônoma e participativa, ao utilizar a rede social facebook como recurso 

pedagógico para incentivar a leitura literária. Para isso, foram criados grupos fechados no 

facebook que desenvolveram atividades paralelas que ajustam o ensino presencial com o 

ensino online, integrando educação e tecnologia, a partir dos conteúdos que estavam 

sendo ministrados em sala de aula acerca do Trovadorismo, Romantismo, Vanguardas 

Europeias e Modernismo, por exemplo. O Diálogo entre o que a escola estava trabalhando 

na disciplina Literatura com as ações aplicadas por meio da rede social movimentou e 

intensificou o ensino e a aprendizagem do texto literário no ambiente educacional. As 

tarefas do projeto estimularam os alunos a pesquisarem sobre as obas literárias que 

estavam sendo estudadas e resultaram em postagens de vídeos, imagens, crítica literária, 

curtidas, compartilhamento de postagens e incentivou o desenvolvimento de atividades 

presenciais como palestras, encenação de peças teatrais, sarau literário e encontro com 

escritores. O aumento de empréstimo de obras literárias na biblioteca da escola durante e 
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depois da execução do projeto também é um dado que reforça o discurso de que o 

casamento entre Tecnologia da Informação e Literatura é um forte instrumento de 

estimulo, divulgação, ensino e aprendizagem de literatura brasileira e portuguesa. 

Palavras-chave: Tecnologia. Literatura. Facebook. 

** 

ENTRE O RIO E O MAR: UM ENCONTRO. ENTRE A ESCRITA E O CORPO: 

HORIZONTE E BATALHA 

Eliana da Conceição Tolentino (Universidade Federal de São João del-Rei) 

Resumo: Estuário, livro da escritora Lídia Jorge, publicado em maio de 2018 pela editora 

Quixote, tem como protagonista Edmundo Galeano. O personagem é um jovem português 

que regressa de Dadaab, em África, um dos campos de refugiados do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), no Quênia. O regresso de Edmundo à 

casa do Corpo Santo (Cais do Sodré), no Porto, à casa do pai, dá-se a partir de um acidente 

em que perde parte da mão direita. Sai um jovem sonhador e retorna um homem com um 

corpo mutilado. Mas apesar ou até porque está mutilado, Edmundo Galeano intenta 

escrever 2030, um romance que visa o futuro. Contudo não um futuro promissor, porém, 

um futuro sem perspectiva de futuro. Esse romance se passa num Portugal do século XXI, 

mas novamente a África se faz presente na história do país. A partir de uma mão mutilada, 

do tempo presente e da própria história de Portugal leremos o deslocamento, a viagem, a 

relação entre Literatura e História, o desejo e a impossibilidade da escrita como 

construções narrativas do romance. Intentamos uma leitura de Estuário destacando 

principalmente a metáfora do corpo mutilado de Edmundo Galeno. Se para Agamben ?A 

contemporaneidade (...) é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, 

ao mesmo tempo, dele toma distâncias? (p.59) lemos a trajetória de Edmundo Galeano 

como a de um ser que se distancia espacial e temporalmente visualizando tanto o passado, 

o presente e o futuro de Portugal. Não só de Portugal, seu desejo de escrita remete e atinge 

a humanidade como um todo. Entretanto, esse desejo é fadado a não realização porque o 

que se tem é somente o escuro. Acompanhamos, enquanto leitores inseridos na narrativa, 

a trajetória angustiante do personagem e seu desejo de escrita. Cabe então ao narrador a 

escrita e não a Galeano. Quanto ao corpo mutilado, recorremos como referencial teórico 

a Le Breton (2011) para discutir a função ou não função da mão direita do personagem 

quase decepada cuja função é o aprendizado de uma nova forma de se escrever uma 

história. A mão como metonímia de um corpo-nação direciona a leitura para a afetação 

que esse corpo sofre a partir dos tempos da história. Nesse sentido, as postulações de 

Homi Bhabha (1998) entrarão para reforçar o diálogo entre a Literatura a e História da 

nação. 

Palavras-chave: Estuário, contemporâneo, deslocamento, corpo. 

** 

LITERATURAS PORTUGUESA E ITALIANA EM DIÁLOGO ATRAVÉS DOS 

ROMANCES ANTI-HISTÓRICOS MEMORIAL DO CONVENTO E O 

LEOPARDO 

Eliane Cristina Perry (Universidade Federal do Paraná) 
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Resumo: Nesta pesquisa ainda em andamento - os romances Memorial do Convento de 

José Saramago e O Leopardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa são postos em cotejo. 

Estes dois clássicos da literatura local e mundial, (re) - apresentam fatos históricos que 

são convergentes ao entrelace da história - o período do Risorgimento - unificação italiana 

no século XIX e a construção do Palácio Convento de Mafra no século XVIII - com o 

entalhe ficcional. Visto que, segundo Pesavento (2003, p.40), ?a literatura diz muito mais 

do que outra marca ou registro do passado? e considerando que o cenário social 

reconfigurado nestas obras, é engendrado em chave crítica, ou seja, è oriundo de uma 

discussão do historiográfico oficial, convém analisar a forma com que estas histórias são 

veiculadas ou urdidas em um âmbito ficcional, que ao mesmo tempo orbita entre o dilatar-

se e o condensar-se. Nesse sentido, aglutinamo-nos às concepções de Selligmann-Silva 

(2003, p.371) no que tange à literatura: a literatura [...] trabalha no campo minado da 

fronteira impossível de ser traçada! entre a referência e a auto-referência. De mais a mais, 

nessa sistemática, coube-nos adentrar na seara da intertextualidade, pois as obras literárias 

nunca são simples memória reescrevem as suas lembranças, influenciam os seus 

precursores [...] (JENNY, 1979, p.10). Há que se mencionar também, que emergem da 

tessitura destes textos ficcionais estudados, o uso da paródia, da construção de 

personagens caricatos e da ironia, além da veiculação de um panorama sociocultural em 

derrisão no Memorial do Convento e em chave melancólica/existencial no romance O 

Leopardo. Assim, em nossa linha investigativa, estes painéis seriam resultantes de faturas 

sociais e confluiriam à contemporaneidade italiana e portuguesa. Desse modo, nessa 

perspectiva há uma reverberação dos fatos históricos no intricado tecido social da 

modernidade e pós modernidade, uma vez que os episódios narrados podem ser 

considerados rastros históricos pertencentes à memória social, além de trazerem a lume o 

identitário dos sujeitos italiano e português. 

Palavras-chave: Portugal; Itália; literatura; história. 

** 

ENTRE A. CAEIRO E R. NASSAR: DUAS POÉTICAS E A ALEGORIA DA 

ORIGEM 

Elijames Moraes Dos Santos (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Os poemas de O Guardador de Rebanhos, Alberto Caeiro, especialmente os I, 

II, IX e X, mostram a forma simples de sentir e dizer do eu-poético, voltado para a 

natureza e às coisas puras. Voltado também a esse espaço, em o Lavoura arcaica, de 

Raduan Nassar, a natureza é o estado ao qual o narrador protagonista repousa, é nela que 

ele encontra o refúgio e a consagração. Mas, ao contrário de uma rememoração pura, 

narrada pelo eu lírico dos poemas de Caeiro, o que vemos no romance de Nassar é um 

narrador imerso numa tensão que se move a partir de uma espécie retorno à origem dos 

acontecimentos da infância, à lavoura da família. No período em que se dá a descoberta 

do interdito, da sexualidade e do desejo primevo é também o lugar da transgressão. Nesse 

sentido, a natureza torna-se um elemento simbólico desse conflito e, é também, o lugar 

para o qual o eu-poético e o narrador transfiguram-se. Assim, como se desejasse manter-

se vinculado a esse ambiente, o protagonista busca uma (re)integração, o que significa 

dizer que aquilo que busca está voltado para dentro para o ventre da terra, onde tem seu 

refúgio. Em contrapartida, através da natureza o poeta em O Guardador de Rebanhos se 
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projeta para fora, atravessa o rio de sua aldeia e dali mesmo pode ver o mundo. Diante 

disso, objetivo articular esse ponto de tensão, a natureza, que dá lugar à alegoria da 

origem, à gênese do conflito que perpassa essas duas poéticas modernas. De um lado, o 

poema do heterônimo de Fernando Pessoa e seu plano conciliador de uma cultura 

vinculada à natureza, ao passado mítico, de onde extrai a sua filosofia de vida; e do outro, 

o romance de Raduan Nassar, e o desejo de um protagonista voltado esse passado 

nostálgico do princípio das coisas, da infância, de certa forma transgressora do interdito 

paterno. Nesse sentido, o presente estudo está ancorado nos conceitos de alegoria e 

origem, de Walter Benjamin (2013a); (2013b) e comentadores como Jeanne Marie 

Gagnebin (2014); segue pela via da rememoração, de Benjamin (2013a), e no que se 

refere ao estudo da transgressão está fundamentado nos trabalhos de Georges Bataille 

(2017). 

Palavras-chave: Caeiro, Nassar, Alegoria, Origem e Transgressão. 

** 

RETRATOS DO BRASIL E DE PORTUGAL, SEGUNDO EMÍLIA DE SOUSA 

COSTA 

Elisabeth Fernandes Martini (Secretaria Municipal De Educação Do Rio De Janeiro) 

Resumo: Contista, biógrafa e educadora por aferrada convicção, Emília de Sousa Costa 

(1877-1959) assentava suas raízes na solidez da família. No entanto, a esposa do também 

escritor Alberto Mário de Sousa Costa (1879-1961) não perdurou à sombra do cônjuge e 

logo se notabilizou como escritora de literatura infantil. Encontrou o seu nicho também 

junto às mulheres, ao propalar a relevância do investimento em educação, para que estas 

pudessem melhor educar os próprios filhos, dando os primeiros passos em direção ao 

feminismo. Angariou assim um contingente significativo de leitoras e de pequenos 

leitores, em sua própria terra e além-mar. A viagem que os Sousa Costa fizeram ao Brasil, 

em 1923, deu-lhe a dimensão de sua popularidade. D. Emília acompanhava o marido, 

secretário da Tutoria da Infância, em suas viagens por Lisboa, Porto, Madri e Rio de 

Janeiro. Em terras brasileiras, não se furtou ela própria a proferir duas conferências sobre 

a Educação Infantil e a Mulher, no Instituto Nacional de Música, em companhia de Júlia 

Lopes de Almeida (1862-1934). O território fluminense deitou impressões indeléveis em 

D. Emília, as quais, dois anos depois, tomaram forma com a primeira edição de Como eu 

vi o Brasil (1925), típica literatura de viagem. Neste, a autora evidenciou as relações entre 

paisagem e memória e teceu a figuração de uma nação jovem e pujante, em estreita 

ligação com a paisagem exótica e tropical que emoldurou todo o seu percurso, no decorrer 

da visita, e conferia a cor local a seus habitantes. Retornando a Portugal, em 1923, Emília 

Sousa Costa não mais cruzaria os mares, o que não a impediu de manter-se em contato 

com escritores brasileiros e a expressiva comunidade portuguesa no Brasil. Invertendo a 

mão dos relatos de viagem, em 1927, publicou Cartas a uma Brasileira, onde 

compartilhou com Leonor, sua interlocutora privilegiada, aspectos geocríticos e 

geopoéticos da terra natal, segundo perspectiva própria. Abraçando a premissa de Michel 

Collot, segundo a qual ?a paisagem não é só um recanto do mundo, mas uma certa 

imagem dele, elaborada a partir do ponto de vista de um sujeito, seja um artista ou um 

simples observador.? (COLLOT, 2012, p.24), proponho debruçar sobre ambas as obras 

da proeminente escritora, desvelando o diálogo que estabeleceu entre as paisagens lusas 
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e as brasileiras, entendidas enquanto organismos vivos, onde o velho e o novo coexistem, 

em constante reconfiguração. Palavras-chave: Portugal, Brasil, paisagem urbana, século 

XX. 

Palavras-chave: Portugal, Brasil, paisagem urbana, século XX 

 

** 

O TEMA SOCIAL NO ROMANCE DE JOSÉ CARDOSO PIRES 

Eloésio Paulo dos Reis (Universidade Federal de Alfenas) 

Resumo: A partir de uma cena que se repete nos dois primeiros romances de José 

Cardoso Pires (1925-1998), a do homem pobre que cobiça a carcaça de um pequeno 

animal para matar a fome, analisa-se o desenvolvimento da temática social em sua obra. 

Cardoso Pires, ainda pouco estudado no Brasil, teve uma trajetória convictamente 

sustentada de resistência, por meio da escrita ficcional, à ditadura de Salazar (1933-1974). 

Pretendemos observar como o tema social é fator determinante para a conformação 

propriamente narrativa dos romances do autor, desde "O anjo ancorado" (1958) até 

"Alexandra Alpha" (1987). 

Palavras-chave: Romance português, Cardoso Pires, Salazarismo. 

** 

A MODERNIDADE DA POESIA SIMBOLISTA NO COTIDIANO PORTUGUÊS 

DE ANTÓNIO NOBRE E CESÁRIO VERDE 

Elton da Silva Rodrigues (Universidade Federal de Santa Catarina) 

Resumo: António Nobre e Cesário Verde são poetas associados ao Simbolismo, 

movimento que possui como principais traços a valorização dos estados indefinidos da 

alma, a transcendência do poeta e a relação entre as pequenas coisas. Compreendido, 

também, como um retorno ao Romantismo, sem, porém, a áurea de confissão, o 

sentimentalismo e a subjetividade individualista, o Simbolismo português, também 

chamado de Neogarretismo, tem o poeta como conector entre o ser humano e a natureza. 

Em um movimento poético com tais características, é interessante notar a ocorrência de 

poemas como Desastre, de Cesário Verde, e ?Viagens na minha terra?, de António Nobre. 

Ambos abordam o cotidiano português, assunto não muito comum nos poemas de seus 

contemporâneos. Os dois poetas, ao ilustrar acontecimentos do dia a dia da sociedade 

portuguesa do século XIX, afastam-se da figura de um elo entre a natureza e os seres 

humanos e antecipam temas de uma fase que ainda está por vir. A partir dos versos de 

Viagens na minha terra, poema que apresenta mais afinidade com o período simbolista 

por conta da retomada da infância no campo, pode-se destacar o registro da fala coloquial 

e uma poesia mais transparente, que imprime o cotidiano campestre. Os versos de 

Desastre, por sua vez, apresentam cenas citadinas no tempo presente, cenas estas que, 

além de trazer pessoas pobres, aludem à corrupção de políticos. A modernidade, por sua 

vez, apresenta-se como a novidade, e ser moderno, conforme Berman (2007), é viver em 

meio a diversas transformações, de si mesmo e das coisas ao redor. Faz-se interessante, 

desse modo, a novidade que os poemas apresentam e que os destacam das demais 
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produções poéticas simbolistas, considerando o olhar dos poetas para as mudanças da 

sociedade portuguesa no fim do século XIX. Desse modo, o presente trabalho apresenta 

uma relação entre os poemas Desastre e Viagens na minha terra, observando, a partir de 

suas peculiaridades e abordagens em relação ao período, a representação do social e 

antecipações da poética da modernidade. 

Palavras-chave: Modernidade, Poesia, Simbolismo. 

** 

AS PERSONAGENS FEMININAS EM A SEGUNDA VIDA DE FRANCISCO DE 

ASSIS (JOSÉ SARAMAGO) 

Emanuel Fernando Cochinski (Universidade Federal do Paraná) 

Resumo: A obra A Segunda vida de Francisco de Assis, publicada por José Saramago 

em 1987, é uma peça teatral dividida em dois atos, que apresenta o retorno de Francisco 

de Assis à contemporaneidade, explicitando os dramas enfrentados pelo protagonista ao 

encontrar sua Ordem transformada em uma Multinacional. Saramago parodia os 

acontecimentos da vida de Francisco e das pessoas que o acompanharam mais de perto e 

dá outra visão. Nitidamente, o autor humaniza o homem e dessacraliza o santo, 

salientando sentimentos como a raiva, a hostilidade e a frustação. Francisco de Assis 

sente-se confuso, traído e enganado. Seus companheiros são agora membros do conselho 

da multinacional e as mulheres que o acompanharam na vida real são as secretárias da 

companhia. A trama se passa principalmente na grande sala do conselho. O presente 

trabalho tem por objetivo a análise das personagens femininas que compõem a peça, as 

quais, embora tidas como secundárias, constituem-se elementos fundamentais não 

somente para o desenrolar das ações, mas para as transformações operadas no 

protagonista, essenciais para o desfecho da ficção. A partir dos conceitos de 

intertextualidade e paródia, trabalhados respectivamente por Typhaine Samoyault na obra 

A Intertextualidade (2008) e por Linda Hutcheon em Uma teoria da paródia (1985), 

pretendemos compreender como se dá a construção das personagens a partir das suas 

biografias canônicas, difundidas pela Tradição religiosa. Assim, buscaremos propor uma 

leitura do texto com enfoque na atuação das personagens femininas. A hipótese é de que 

na obra há um protagonismo feminino muito mais perceptível do que nas biografias 

oficiais, nas quais as mulheres são pouco lembradas ou parecem exercer papéis não tão 

importantes em relação aos homens que fizeram parte da vida de Francisco. 

Palavras-chave: José Saramago; Teatro; personagens femininas 

 

** 

A CONDIÇÃO FEMININA EM O MULATO, DE ALUÍSIO AZEVEDO 

Emilia Tainá dos Santos Rocha (Universidade Federal do Amazonas) 

Taleessa Regina Silva Cavalcante (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a condição feminina na obra O 

mulato, de Aluísio Azevedo. Optou-se pelo levantamento bibliográfico de obras com 

abordagem histórica, com ênfase nas concepções teóricas da brasileira Mary Del Priore e 
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da indiana Gayatri Spivak, para refletir sobre o tratamento e a condição das mulheres no 

Brasil do século XIX, dadas as mudanças no modo de viver da classe burguesa no final 

do milênio. Ambas as autoras remetem ao colonialismo e ao pós-colonialismo, a primeiro 

analisando a sociedade brasileira e a segundo as relações de poder do primeiro mundo em 

relação ao terceiro mundo. Para a associação com a obra, foi observada a constante 

inferiorização e dependência das personagens mulheres em relação aos homens, 

comportamento este que é fruto de uma sociedade patriarcal escravocrata. Dada a 

relevância do tema e a permanência do comportamento observado, os estudos e 

discussões sobre a temática tornam-se cada vez mais importantes. 

Palavras-chave: O mulato; Condição feminina; Sociedade patriarcal. 

** 

OS MARCOS TEMPORAIS E DE ESPAÇO NO POEMA CHAMO-TE PORQUE 

TUDO ESTÁ AINDA NO PRINCÍPIO, DE SOPHIA ANDRESEN 

Emilly Farias Costa (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: Ao analisar a obra de Sophia Andresen, de uma forma geral, é possível perceber 

os fortíssimos traços da cultura clássica, já que a poeta valoriza a natureza, a simplicidade 

e compõe imagens vívidas. Essa simplicidade transparece na beleza de uma parede 

branca, imagem recorrente em seus poemas, nas menções religiosas sutis, no ser artístico 

que busca incessantemente pela poesia e na transcendência do eu lírico que vive em um 

mundo desarmônico, distante da perfeição natural. O objetivo da seguinte comunicação 

é analisar por meio do poema Chamo-Te Porque Tudo Está Ainda no Princípio, que 

integra o livro Coral (1950), as influências temporais e espaciais para o lirismo, quais 

causas motivam as necessidades expressas pelo eu poético, de qual lugar o mesmo anseia 

partir, por quem clama e, por fim, quais as possibilidades de libertação o ente aclamado 

possui. Além disso, neste poema observa-se o classicismo no apelo a divindade e sua 

confiança inabalável na mesma, como observado por Emanuel Antonio Brandão de Sousa 

(2012). O espaço de um poeta, segundo Carlos Ceia (1998), é o lugar visível e 

remotamente alcançável, tal como o tempo deverá abranger todas as durações que 

corroborem as experiências dos sujeitos. Tais elementos, na poesia andreseniana, serão 

fundamentais para as características metafóricas, a utilização da natureza na construção 

dos cenários e a definição da estética. Além disso, o tempo, aqui, é uma instância em 

tríade: o passado, que delinea as experiências do eu lírico; o presente, que pode remeter 

a Portugal, assombrado pelo Regime Fascista; e, ao final, uma suave possibilidade de 

futuro. Por fim, o presente texto objetiva-se, ainda, a identificar os resultados do contexto 

histórico-geográfico ao qual a autora estava inserida, analisar a poética, a leveza e certa 

expressão de subjetividade presentes no poema. Toda a construção aqui proposta ocorre 

sob metodologia de caráter bibliográfico, visto que trata-se de uma obra literária. 

Palavras-chave: Sophia Andresen, tempo, espaço, poesia. 

** 
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"EU NÃO ACEITO ESMOLAS DE QUEM AINDA PRECISA MAIS DO QUE 

EU": A CONDIÇÃO FEMININA NO CONTO "MENINA OLÍMPIA E A SUA 

CRIADA BELARMINA", DE JOSÉ RÉGIO 

Erick Pablo Alves dos Santos (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: José Régio, pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira (1901-1969), é 

apontado como um dos grandes nomes da literatura portuguesa do século XX. O notado 

reconhecimento do autor se deve à sua vastíssima produção intelectual, que contempla 

poesia, teatro, ensaio, epistolografia, autobiografia, romance, novela e conto, mas 

também ?ao papel decisivo que desempenhou na revista presença, órgão do segundo 

Modernismo português?, que fundou juntamente com seus confrades João Gaspar Simões 

e Branquinho da Fonseca, em 1927, e da qual foi diretor e grande colaborador durante 

treze anos. No ensaio ?A particular tristeza das ruínas? (2015), Eugênio Lisboa apresenta 

um panorama da temática recorrente na produção artística do autor em apreço, lembrando 

que ele sempre se ocupou ?dos caídos, dos desgraçados, dos que a sorte não protegeu com 

particular carinho?. Personagens com tais características são encontradas no conto 

?Menina Olímpia e sua criada Belarmina?, contido em Histórias de mulheres, coletânea 

com sete breves narrativas, que giram em torno do universo feminino, como o próprio 

título sugere, publicada em 1946. O conto traz alguns episódios da vida de Olímpia e 

Belarmina, duas idosas, solteiras, desamparadas e com parcos recursos financeiros, que 

deambulam pelas ruas da cidade, constituindo-se, principalmente a ?patroa?, objeto de 

chacota de alguns moradores. Na comunicação que ora propomos, faremos uma análise 

da referida narrativa, levando em consideração a ideia de ?ruína humana?, desenvolvida 

por Eugênio Lisboa, a condição social das personagens, suas histórias de vida, suas 

relações com as demais personagens do pequeno ambiente ficcional, bem como os 

recursos formais utilizados pelo autor. Para chegarmos ao nosso objetivo, partiremos de 

uma pesquisa bibliográfica que contará com os pressupostos de Massaud Moisés (2013), 

António José Saraiva e Óscar Lopes (2010), Joana Matos Frias (2010), Maria José M. 

Madeira D?Ascensão (2006), Eugénio Lisboa (2015), Sonia Mara Ruiz Brown (2006), 

dentre outros autores. 

Palavras-chave: Presencismo, Conto, Personagem. 

** 

A COMPANHIA DRAMÁTICA PORTUGUESA DO TEATRO D. MARIA II, DE 

LISBOA, NO RIO DE JANEIRO 

Esequiel Gomes da Silva (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Em Ideias teatrais (2001), João Roberto Faria chama atenção para o contingente 

de companhias teatrais europeias que passaram pelos palcos do Rio de Janeiro ao longo 

do século XIX. As excursões realizadas por tais companhias constituam-se como uma 

oportunidade para o espectador brasileiro assistir, em língua original, aos grandes nomes 

da dramaturgia, como Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lucinda Simões, Virgínia Reiter, 

Felipe Garnier, Flavio AndÃ², Giovani Emanuel, etc., “darem vida” a heróis e heroínas 

criados por renomados dramaturgos como Victorien Sardou, Alexandre Dumas (pai), 

Alexandre Dumas (filho), Adolf Dennery, entre outros. A cada representação, 

folhetinistas de jornais cotidianos como Diário de Notícias, Gazeta de Notícias, O Paiz, 



 

 71 

Novidades, dentre outros, corriam pressurosos para publicar seus artigos, nos quais 

expunham em detalhes os cenários, os figurinos e, principalmente, analisavam a 

performance dos artistas. Comumente, as “empresas forasteiras” chegavam à capital do 

Império na segunda quinzena de junho e permaneciam até meados de setembro. Em 22 

de junho de 1887 era esperada a Companhia Dramática Portuguesa do Teatro D. Maria 

II, de Lisboa, para uma série de representações no Imperial Teatro São Pedro de 

Alcântara. Em seu elenco, a empresa trazia artistas eminentes consagrados pela crítica 

lusitana, como Eduardo Brasão, os irmãos João e Augusto Rosa, Virgínia, Carolina Falco, 

etc. Com “teatro literalmente cheio”, a estreia ocorreu em 24, com a peça Marquês de 

Villemer, de Georg Sand, traduzida por Ramalho Ortigão. A partir de então, até 01 de 

setembro, quando a empresa seguiu viagem para São Paulo, quase que diariamente, os 

célebres artistas se apresentaram para o público fluminense, quer em rÃ©citas de 

assinatura, quer em rÃ©citas extraordinárias. Na comunicação que ora proponho, falarei 

sobre a recepção da imprensa fluminense à mencionada companhia, valendo-me, para 

tanto, de textos publicados nos referidos jornais, alguns deles anonimamente, outros 

devidamente identificados. 

Palavras-chave: Imprensa, século XIX, teatro português. 

** 

"NO OBSCURO MUNDO DOS SOBREVIVENTES": REPRESENTAÇÕES 

HISTÓRICAS DO SÉCULO XX EM GUIMARÃES ROSA E EM MIA COUTO 

Everton Luís Farias Teixeira (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Baseado em uma leitura que envolve os domínios da historiografia 

contemporânea e os da Estética literária, o presente trabalho examina o gradativo declínio 

dos valores humanistas vivenciado no século XX em espaços considerados ainda hoje 

periféricos do globo onde alguns ficcionistas lançaram mão da linguagem literária para 

compor criações cuja maior contribuição na luta frente às manifestações de violência ou 

de profunda barbárie foi o ato de narrar, mascarando os tristes episódios da História 

ocidental por meio de representações lírico-míticas. Tomando os pressupostos estético-

recepcionais de Hans Robert Jauss (1921-1997) como o da ?totalidade progressiva? e a 

compreensão do ?breve século? formulada pelo historiador britânico Eric John 

Hobsbawm (1917-2012) em seu Era dos extremos (1994) e em textos posteriores, esta 

comunicação traça um exame comparativo entre os romances Grande sertão: veredas 

(1956) ? primeira e única incursão de João Guimarães Rosa (1908-1967) nesse gênero ? 

e Terra sonâmbula (1992) ? tomado por muitos leitores especializados como a mais 

completa produção de Mia Couto. Nestas narrativas a recriação da palavra serve tanto à 

poetização dos relatos de memória, quanto à invenção da última forma de sobrevivência 

em um período de nítida redução da fraternidade e da civilidade cultivados no longevo 

Oitocentos. Resistindo à brutalidade de suas épocas, narradores-protagonistas como o 

sertanejo Riobaldo e a criança refugiada Muidinga se enveredam nas sendas profundas 

da ficção aproximando-se de alguns métodos históricos, ansiosos por compreender os 

fatos e os sentidos ocorridos em suas respectivas existências e também em geografias 

sempre em movimento e em intensa mutação tais como o remoto e imensurável sertão e 

a Moçambique entre guerras e campos de refugiados da segunda metade do século 

passado. Nesse diálogo histórico-literário busca-se ampliar as respectivas veredas 
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interpretativas desses romances tendo como ponto de partida a clara percepção que, assim 

como pensou Guimarães Rosa, Couto e Hobsbawm, o indivíduo atravessou o século 

passado chegando às primeiras décadas dos anos 2000 sem saber exatamente para onde 

ir. Uma vez que tanto Guimarães Rosa quanto Mia Couto souberam-se fazer 

observadores-participantes do nebuloso século XX, lanço-me em uma aproximação de 

ambos no intuito de avançar em direção a uma compreensão mais total desses espaços 

lusófonos, os quais rompem com as suas topografias nacionais, erigindo algo maior nas 

Letras: uma metonímia de todos os territórios ocidentais onde imperam a violência e os 

desmandos do Estado. A análise que se desenha objetiva apontar nas produções estéticas 

supracitadas a relevância de um pacto forjado entre o literário e o factual na compreensão 

da História recente de países economicamente marginalizados, cujas literaturas 

encaminharam-se na restituição do aprendizado do sonho e na tentativa de responder às 

questões metafísicas dos indivíduos, sujeitos em incessante trânsito entre o épico e o real, 

numa luta contra as práticas intoleráveis de sua era. Em épocas conturbadas, como foi a 

contemporaneidade, tanto a palavra literária quanto o ofício de historiador são de suma 

importância para o processo de recriação de ideais e de belezas outrora deitados à margem 

do cotidiano da humanidade. 

Palavras-chave: Guimarães Rosa, Mia Couto, Século XX. 

** 

ELEMENTOS PARA UMA HISTÓRIA DA FICÇÃO POLICIAL 

PORTUGUESA 

Fabio de Carvalho Messa (Universidade Federal do Paraná) 

Jeronimo Duarte Ayala (CESUSC) 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é impulsionar a construção de uma fortuna histórico-

crítica do gênero policial na literatura portuguesa, a partir de uma junção de textos, 

agrupados em categorias narrativas distintas, levando em conta algumas peculiaridades 

retóricas. Para isso, foi preciso selecionar textos considerados fundadores do gênero, para 

depois aproximá-los e contrastá-los aos formatos contemporâneos. Comecemos por Eça 

de Queiros, em O Mistério da Estrada de Sintra, feito em parceria com Ramalho Ortigão, 

publicado originalmente no Diário de Notícias, de Lisboa, sob a forma de cartas 

anónimas, em 1870, como se fosse uma reportagem verídica, constituindo-se em livro 

somente em 1884. Foi considerada a primeira narrativa policial da literatura portuguesa, 

um tipo de ficção que se fazia crer como real, com a intenção de inquietar os lisboetas. 

Repleto de peripécias inverossímeis e excessos sentimentais, o romance já surgiu como 

paródia ao gênero. Mesmo assim, a historiografia literária também vai atribuir a Francisco 

Leite Bastos, o legado de pai do romance policial português, em O Incendiário da 

Patriarcal, O Crime de Mata Lobos, O Crime do Corregedor e As Aventuras do Homem 

Pardo. Outro nome fundamental para reforçar esta gênese é o de Antônio Andrade 

Albuquerque, que assinava com o pseudônimo de Dick Haskins e que teve seus romances 

traduzidos para dezenas de países e também adaptados para o cinema. Nesse mesmo 

ínterim, nos anos 20/30, surgiram coleções de novelas como a Vampiro, Xis, Romano 

Torres e outras, que trouxeram relatos de mistério, melodramáticos e rocambolescos, 

numa linguagem similar a dos fait divers jornalísticos. O expoente principal dessa 

abordagem foi Reinaldo Ferreira, quando lançou o Repórter Kiá e o Repórter X e as 
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Memórias de um Morfinômano. Já na contemporaneidade, José Cardoso Pires apresentou 

profunda reflexão sobre a natureza, a eficiência e as ilusões do discurso jurídico. De forma 

magistral, em Balada da Praia de Cães, transformou o romance em processo, numa 

dissertação narrada, sem a progressão discursiva, sem o uso de elementos relacionais, 

nem operadores argumentativos. O texto consistia num puzzle para o leitor montar, uma 

sobreposição de muitos textos, que ora relatavam seriamente os autos de um processo, 

recorrendo a todo o jargão jurídico, ora expunham os momentos de leitura desses mesmos 

autos, recheando-os de delírios, suposições e fantasias de um investigador, parodiando e 

zombando a mesma verborragia. O crime por vezes parecia mero pretexto para 

desencadear extensa crítica ao direito processual penal e também ao gênero policial. Ao 

lado dele, podemos evocar também os nomes de Agustina Bessa-Luís em Aquário e 

Sagitário; Clara Pinto Correia, em Adeus, Princesa; e Francisco José Viegas, em As Duas 

Águas do Mar. Diante dessa heterogeneidade textual, foi possível constatar que o gênero 

policial consolidou-se já dentro de uma rede de influências intertextuais dos formatos 

britânicos e norte-americanos, prolongando-se num grau de popularidade jornalística e 

por fim assumindo um caráter ensaístico, instaurando a proposta de complexificação do 

narrado. 

Palavras-chave: ficção, policial, história, crítica 

 

** 

BACHARÉIS DE FICÇÃO: MÉDICOS E ADVOGADOS EM A LUNETA 

MÁGICA, DE JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 

Fabrício da Silva Nunes (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Uma parcela muito significativa da produção literária brasileira se originou da 

pena de bacharéis oriundos dos bancos das faculdades de Direito ou de Medicina 

instaladas durante o Império. Diante deste fato, nosso objetivo nesta pesquisa foi 

investigar as diversas representações desse profissional na produção romanesca de 

Joaquim Manuel de Macedo, apontado pela crítica como aquele que iniciou o 

abrasileiramento de nossa produção ficcional. A preocupação central foi investigar em 

que medida tais representações condizem com o ideário corrente sobre o bacharel, a 

quem, segundo Lilia Schwarcz (1993), caberia parte da responsabilidade de fundar uma 

nova imagem para o país se mirar, inventar novos modelos para uma nação que acabava 

de se desvincular do estatuto colonial, com todas as singularidades de um país que se 

libertava da metrópole. Para chegar ao nosso objetivo, realizamos uma pesquisa de cunho 

bibliográfico sobre história social, teoria da narrativa e história literária. Dentre os 

romances lidos, encontramos a figura do bacharel em A moreninha, A luneta mágica, Os 

dois amores, O moço loiro e As vítimas algozes. Os resultados mostram que a 

representação desse profissional em alguns romances como O moço loiro e Os dois 

amores legitima sua importância na afirmação da nossa nacionalidade e na consolidação 

do estado-nação brasileiro. Já em A luneta mágica, obra que nos interessa para esta 

comunicação, o autor satiriza a figura do bacharel, como mostraremos. 

Palavras-chave: Romantismo; romance; bacharel; representação. 

** 
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O CORPO D'"A GORDA": CONSIDERAÇÕES SOBRE TECNOLOGIA DE 

GÊNERO, A PARTIR DO ROMANCE DE ISABELA FIGUEIREDO 

Fabrizio Uechi (Universidade de São Paulo) 

Resumo: Neste trabalho, apresento uma leitura do romance "A gorda", de Isabela 

Figueiredo, com o objetivo de discutir a noção de gênero (sexualidade), enquanto 

tecnologia, a partir da evidenciação de determinados mecanismos de constituição da 

identidade Mulher, descritos e narrados através da figura do corpo da personagem 

principal, Maria Luísa (a “gorda”). Tento demonstrar que, nesse último livro, a escritora 

portuguesa torna ainda mais evidente uma temática que já era encontrada no "Caderno de 

memórias coloniais", embora abordada de maneira secundária pela crítica literária, que 

nele mais valorizou a história da presença portuguesa em África na década de 1970. N’"A 

gorda", prevalecem os episódios que retratam uma forma específica de discriminação, 

ligada à ideia de ser Mulher: por exemplo, nota-se na Maria Luísa garota que, enquanto 

atravessava o corredor do colégio, fingia não ouvir chamarem-na de “baleia azul”, de 

“barril de sebo”, e sonhava com o dia em que poderia comprar uma casa, para nela se 

isolar do mundo; nota-se na Maria Luísa jovem mulher, proibida, pelo próprio namorado, 

e grande amor de sua vida, de aproximar-se dele em público, sob a justificativa de que 

um homem que “galga o posto de macho” não pode se relacionar a sério com uma gorda; 

é uma discriminação notável na Maria Luísa madura que, apesar de se submeter a um 

procedimento cirúrgico de redução do estômago, para finalmente portar um corpo 

“normal”, ainda assim, não conseguia se sentir totalmente mulher. Pretendo demonstrar, 

portanto, a existência de diversos elementos nesse romance a indicar que a personagem 

principal está no centro de uma rede de significações que a ela atribuem desejos, 

sentimentos, maneiras de pensar, de agir, e, por conseguinte, a ela determinam lugares na 

comunidade, palavras, silêncios, invisibilidade: há uma rede de negociações que lhe 

impõe uma maneira de ser, prescreve uma identidade - que, ademais, Maria Luísa percebe 

logo cedo tratar-se de objetivo inalcançável. Por isso, tento demonstrar as várias tentativas 

de ela lidar com essa constatação, a partir de uma espécie de processo de “renegociação 

das regras” que lhe incidem sobre o corpo. E para compreender toda essa mecânica de 

negociação e renegociação que, de fato, constitui, no romance, a identidade da mulher 

gorda em Maria Luísa, que utilizo os trabalhos desenvolvidos por teóricos como Michel 

Foucault (História da sexualidade I), Teresa de Laurentis (Tecnologia de gênero) e Paul 

B. Preciado (Manifesto contrassexual), sobre o gênero enquanto tecnologia de 

constituição da identidade (ou da subjetividade), porquanto permitirem superar possíveis 

explicações fundamentadas na ideia essencialista de Mulher - que materializariam na 

própria Maria Luísa a causa das humilhações sofridas - já que exibem como se articulam, 

dentro das sociedades ocidentais, os discursos que naturalizam, em todas aquelas 

registradas sob o signo feminino, os processos de dominação dos corpos e constituição 

da subalternidade política. 

Palavras-chave: Mulher; gorda; gênero; Isabela Figueiredo. 

** 

OS DISCURSOS MIDIÁTICOS SOBRE AS PROVAS DE REDAÇÃO DO ENEM 

- UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

Fátima Aparecida Kian (Universidade Federal de Santa Catarina) 
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Resumo: A tarefa empreendida nesta pesquisa articula-se à análise foucaultiana do 

discurso e intenta investigar os discursos acerca das provas de redação do Exame 

Nacional de Ensino Médio produzidos pela imprensa nacional entre os anos de 2014 e 

2018, e suas possíveis implicações no sistema de ensino do país e também nas provas 

subsequentes. Para isso, parte-se de uma revisão bibliográfica acerca dos postulados de 

Michel Foucault (1996), Agambem (2015) e Deleuze (1999) sobre o discurso e os 

dispositivos. Apresentamos uma breve explicação sobre as provas do ENEM e passa-se 

a descrição da prova de redação, para, posteriormente, a analisar discursos midiáticos 

sobre o tema da redação publicados por alguns jornais e portais em sua versão online 

como o O Globo, Portal Uol, Portal o Dia, El País, O Estado entre outros. Dividimos o 

trabalho em dois momentos. No primeiro, destacamos as bases teóricas que sustentam 

essa pesquisa, dando ênfase a Ordem do Discurso, de Michel Foucault, a fim de 

contextualizar a produção e reprodução do discurso de forma controlada, selecionada e 

distribuída. Seguimos e aprofundamos nossas discussões com o conceito de Dispositivo, 

para mais tarde pensar a mídia e a notícia enquanto dispositivos produtores de saberes. 

Ao pensar a mídia e a notícia enquanto dispositivos, enfatizamos sua potência para gerir 

discursos, disseminar verdades, valores e propor práticas. Ainda no primeiro momento, 

trazemos uma breve contextualização acerca do Exame Nacional do Ensino Médio e 

também sobre as provas de redação de tais provas. No segundo momento desse trabalho, 

voltamos nosso olhar para algumas notícias publicadas em jornais e portais online, tais 

como o Portal G1, O Globo e a Revista Veja. Selecionamos matérias publicadas entre os 

anos de 2014 e 2018, quando a configuração da prova já estava nos moldes do Novo 

Enem, por incentivar fortemente a sua utilização como processo seletivo para o Ensino 

Superior. Nessa etapa, ao pensar a mídia e a notícia enquanto dispositivos, procuramos 

enfatizamos sua potência para gerir discursos, disseminar verdades, valores e propor 

práticas no que tange à educação nacional. Percebe-se, após as análises, que a mídia faz 

um esforço para tornar o público sempre fiel inclusive a seus serviços, utilizando para 

isso informações rápidas e relevantes. Nas notícias sobre a prova, os sujeitos que tinham 

o direito privilegiado de fala eram especialistas da área da educação, principalmente 

professores da rede privada de ensino. Ainda, a ênfase dada aos resultados da prova de 

redação, que seriam melhores em escolas privadas, segue a lógica neoliberal, que trata a 

educação como mercadoria. 

Palavras-chave: Mídia. Redação ENEM, Análise do Discurso. 

** 

HERANÇAS DA INSPIRAÇÃO POÉTICA ARCAICA EM SOPHIA DE MELLO 

BREYNER ANDRESEN 

Fernanda Castro de Souza Abreu (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: A partir da leitura de dois poemas da poetisa Sophia de Mello Breyner 

Andersen ambos com o mesmo nome, “Musa”, retirados dos livros Dual (1972) e Coral 

e outros poemas (2018) foi possível notar uma aproximação temática entre Sophia e os 

poetas da Antiguidade por meio da utilização do topos da inspiração poética. Notou-se 

nesses poemas portugueses contemporâneos o resgate temático de uma antiga tradição na 

qual a escrita de um belo poema somente poderia ser possível por meio da ajuda das 

musas, divindades femininas que concediam a poetas seletos o dom da poesia. Somente 



 

 76 

por meio desse presente os poetas poderiam se tornar porta-vozes dos deuses na Terra. 

Assim, objetiva-se analisar tais poemas da poetisa Sophia com o propósito de destacar as 

heranças do tema da inspiração poética arcaica que eles apresentam e apontar que esse 

artifício literário possui raízes na poesia grega e latina, podendo, dessa maneira, notar 

semelhanças, por exemplo, em escritos dos poetas ébico e Homero. De caráter puramente 

bibliográfico, a proposta conta com o aporte teórico dos livros As Musas: poesia e 

divindade na Grécia Arcaica (2007) de Luis S. Krausz, As Origens da forma na Arte 

(1981) de Herbert Read, A Herança de Apolo: poesia, poeta, poema (2012) de Geraldo 

Cavalcanti e A política do espaço (2003) de Bachelard. É possível notar nos poemas 

portugueses escolhidos uma forte presença da tradição ao reutilizar elementos 

consagrados, como o principal topos em questão neste trabalho, o da inspiração poética, 

e de uma forma mais difusa as típicas referentes ao tempo, mais precisamente a 

fugacidade da vida e o exegi monumentum. Aliado a essa recuperação da tradição, há 

marcas da simbologia dos elementos da “casa primitiva” e o mar que conectam o fazer 

poético a elementos espaciais. Desse modo, foi possível notar uma atualização de temas 

da tradição pela poeta portuguesa contemporânea diante do resgate temático de uma 

memória dos estudos literários a partir da qual ela os remodela, utilizando-se de seu gênio 

pessoal, o que confere aos poemas da Sophia de Melo o caráter de originalidade. 

Palavras-chave: Sophia de Mello, Inspiração poética, Musas. 

** 

GABINETE DE LEITURA CAMETAENSE: DIÁLOGOS LUSO-PARAENSES 

Fernanda Batista Wanzeler (Universidade Federal do Pará - Campus Cametá) 

Resumo: O presente trabalho objetiva tratar da presença portuguesa em terras 

cametaenses. pretendemos discutir e demonstrar fontes que fazem jus a vinda dos natos 

filhos de Portugal. As travessias feitas por homens, mulheres e crianças a procura de uma 

terra para enraizarem suas vidas, foi um processo de colonização, que nos trouxe uma rica 

influência. A vinda desse povo carregou consigo muito além do idioma, trouxe também 

um legado cultural de fazer letras, buscou trazer também algo que os aproximasse da sua 

terra natal, com isso se criou os Gabinetes de leituras, algo que será discorrido nesse 

trabalho. Para isso usamos como fonte os Jornais que circularam na cidade de Cametá, 

durante o século XIX. Barbosa (2007, p. 24) faz um questionamento a respeito da 

colaboração do jornal para múltiplas pesquisas e enfatiza ainda que estas se passaram 

apagadas por mais de um século. Dessa forma, os estudos nos jornais dão margem muito 

ampla para a circulação de diversos gêneros e/ou noticiários, como um importante veiculo 

a ser estudado e pesquisado, trazendo traços que vivifiquem a real sociedade do 

Oitocentos cametaense. A cidade de Cametá-PA, ainda nos dias atuais, apresenta traços 

da cultura portuguesa, como muitas casas históricas, de arquitetura lusitana, além dos 

homens nobres e de letras que atuaram na região. Nossa investigação possibilitou um 

leque de informações sobre o famoso Gabinete Literário Cametaense, fundado com 

intuito de amenizar a saudade da pátria dos portugueses, foi instalado nessa cidade por 

um filho de Camões, que trouxe essa cultura para as terras tocantinas. As pesquisas nos 

arquivos dos jornais cametaenses foram diversas, numa tentativa de preencher lacunas 

deixadas durante a permanência do Gabinete de Leitura nessa cidade. O Gabinete de 

Leitura Cametaense ocupou espaço nas páginas dos jornais oitocentistas, trazendo leitura 
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para a sociedade, sua rica história faz com que possamos nos debruçar nos jornais e 

investigar a fundo a sua atuação. 

Palavras-chave: Jornal, Século XIX, Gabinete Literário Cametaense. 

** 

MEANDROS POLÍTICOS E LITERÁRIOS DE ERICO VERISSIMO EM 

PORTUGAL 

Fernanda Boarin Boechat (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Ao longo da carreira do escritor brasileiro Erico Verissimo, observa-se que o 

papel político do autor e de sua obra no espaço público ocupam um lugar central, seja por 

meio da análise dos textos literários de sua autoria ou ainda quando se tem conhecimento 

das diversas entrevistas, correspondências e declarações no cenário nacional e 

internacional. Nesse sentido, identificamos que a voz do escritor se sobressai na própria 

obra, mas também graças a ela. Erico, portanto, aproxima-se da figura do intelectual fruto 

da modernidade, moldado em especial na França da segunda metade do século XIX. A 

exemplo de Charles Baudelaire, o escritor brasileiro se coloca no papel de flâneur, um 

contemplativo, mas também um crítico. Trata-se de um sujeito engajado que almeja se 

desvincular das instituições e fazer parte de um campo intelectual autônomo, ou ainda um 

intelectual que se engaja nas causas particulares em prol dos valores universais, como a 

liberdade e a justiça, à moda de Émile Zola. Em diálogo com a sua autobiografia mais 

especificamente com segundo volume de Solo de Clarineta (1976) ? propomos tratar da 

complexidade de sua ação política por meio do relato de Erico a respeito de sua estadia 

em Portugal no ano de 1956. Por conta própria e como hóspede do editor Antônio de 

Souza Pinto, Erico viaja ao país e se depara com o então regime ditatorial de Oliveira 

Salazar. Ao relatar suas experiências e seus posicionamentos políticos nas conferências 

dadas em Portugal no segundo volume de sua autobiografia, temos também um registro 

de como o autor se pronuncia em sua obra, como reconhece a literatura como medium no 

sentido de ambiente e instrumento ? para a construção de um pensamento e também como 

a mesma produção literária é capaz de atuar no espaço social, seja por meio da recepção, 

seja ao lhe dar voz nesse mesmo espaço. Erico se afasta, dessa maneira, do estereótipo do 

escritor meramente engajado ou que produz literatura engajada. Sem abandonar o lugar 

de contador de histórias, por fim, ele expõe no referido volume de sua autobiografia a 

complexidade das relações entre cultura e política. Aqui entre o Brasil e Portugal dos anos 

1950. 

Palavras-chave: Erico Verissimo, autobiografia, política, Portugal 

 

** 

"DESAMBICIOSO", "ENTUSIASTA" E "SEM ESCRÚPULOS": OS 

BACHARÉIS EM RESSURREIÇÃO, DE MACHADO DE ASSIS 

Fernanda Cavalcante Melo (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Na presente proposta de comunicação apresentamos os resultados parciais do 

plano de trabalho Bacharéis oitocentistas sob o olhar de Machado de Assis: fase 
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romântica, que contempla os romances Ressurreição (1872), A mão e a Luva (1874), 

Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878). Nosso objetivo geral é realizar uma leitura de tais 

romances com vistas a mapear os que trazem o bacharel como personagem, e assim 

analisar suas diversas representações literárias e pontuar sua importância no processo de 

formação da literatura brasileira. Nossos objetivos específicos são empreender uma 

leitura em perspectiva comparada entre romances cujos discursos contribuem para a 

legitimação da importância do bacharel no âmbito da questão relativa à afirmação da 

nacionalidade e os romances que satirizam tais figuras; e por fim, identificar as 

motivações ideológicas que estiveram na base da (des)construção da figura do bacharel. 

Para tanto, estamos realizando uma pesquisa bibliográfica, compreendendo as áreas de 

História social da cultura, Teoria da narrativa e História do romance. Nesta comunicação, 

no entanto, dedicaremos nossa atenção apenas a Ressurreição (1872), o primeiro romance 

publicado por Machado de Assis, romance em que o autor delineia três perfis distintos de 

bacharéis, como mostraremos. 

Palavras-chave: Romantismo, representação, bacharel. 

** 

O PAPEL NO ENREDO E A CARACTERIZAÇÃO DOS IRMÃOS PEDRO E 

DANIEL NA OBRA AS PUPILAS DO SENHOR REITOR DE JÚLIO DINIS SOB 

O VIÉS DE CANDIDA GANCHO 

Fernanda Stephany Brito Flexa (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará) 

Resumo: As pupilas do senhor reitor (1987) é um dos romances mais conhecidos de Júlio 

Dinis e é considerada uma obra de transição do Romantismo para o Realismo, tanto pelo 

uso de características fundamentais realistas quanto pelo contexto histórico. O objetivo 

deste trabalho é investigar a caracterização e papel no enredo dos irmãos Pedro e Daniel 

sob o viés de Como analisar narrativas (2006) de Cândida Gancho para avaliar o enredo, 

as personagens e suas caracterizações psicológicas, sociais e físicas. O processo 

metodológico se iniciou com a avaliação e seleção da corrente literária que abarcaria a 

análise de As pupilas do senhor reitor, o Estruturalismo, o qual possui um caráter teórico, 

ou seja, o foco analítico não se fixa na descrição e sim, no discurso literário ?mais do que 

à literatura real? (TODOROV, 2013, pág. 80). A ideia que rege o Estruturalismo é a de 

que possui o objetivo de recomendar uma teoria estrutural e de demonstração de como 

funciona o discurso literário. Este trabalho faz parte de uma análise de vários aspectos da 

narrativa sobre a obra de Júlio Dinis, porém foram selecionadas a caraterização dos 

irmãos Pedro e Daniel e o papel deles no enredo. Pedro possui como caracterização física 

e social o fato de que é um rapaz bonito, com ?belas cores e músculos invejáveis? (p. 24). 

É cinco anos mais velho que o irmão e trabalha na lavoura do pai. Sua caracterização 

psicológica: Ingênuo, alegre, ligado à vida no campo, simples, humilde. Apaixonado por 

Clara, de quem fica noivo. Seu papel no enredo é o de protagonista/herói (GANCHO, 

2004:14). Já Daniel é alvo, loiro, franzino. Tornou-se médico-cirurgião. Oposto do irmão 

possui como caracterização psicológica a aprendizagem rápida, a conquista, a 

irresponsabilidade e isso faz com que ganhe a antipatia de várias pessoas da aldeia. Seu 

papel no enredo é o de antagonista/ vilão (GANCHO, 2004:15). A obra, que marcou toda 

uma época, possui um romantismo rústico, conservador, de certo modo realista para os 
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romancistas comuns do mesmo período, trazendo e enfatizando aspectos da escola 

literária que viriam posteriormente. Estes aspectos, como o determinismo social de 

Thomas Hobbes e o positivismo de Auguste Comte, circundam e poetificam a todo 

instante as relações entre os mais diversos personagens, desde a decadência moral até o 

discurso progressista e evolucionista, ambos do personagem Daniel. 

Palavras-chave: Julio Dinis, Gancho, Estruturalismo, Narrativa. 

** 

SILÊNCIO, POLÍTICA E MAL EM GONÇALO TAVARES: UMA 

REMEMORAÇÃO NECESSÁRIA 

Fernanda Tonholi Sasso Curanishi (Universidade Estadual de Londrina) 

Resumo: Propõe-se aqui a investigar, a partir dos romances de Gonçalo Tavares Uma 

menina está perdida no seu século à procura do pai (2015) e Jerusalém (2011), de que 

maneiras a memória é posta à serviço da arte para retratar grandes tragédias da 

humanidade sendo, nesse sentido, mencionada a Segunda Guerra Mundial. Desse modo, 

através dos dois romances, propõe-se fazer uma rememoração do mal, em seus meandros 

políticos e humanos. Por outro lado, a narrativa tavariana, aclamada na 

contemporaneidade, apresenta características que requerem aprofundado estudo. Notável 

arquétipo da prosa renovada que surge no início do século passado, a problemática 

envolvida nessa busca se origina a partir das mudanças ocorridas na estrutura do romance 

de início do século XX. Mais precisamente, busca-se aprofundar as averiguações sobre o 

tema com especial enfoque para a prosa, que, no meio tempo de transição entre os séculos 

XX e XXI, passa por transformações em sua estrutura, resultando em um romance com 

uma série de inovações que não podem passar despercebidas. Embora se tenha 

conhecimento de tais distinções, não foram identificados ainda que fatores colaboram 

para que haja essa modificação do discurso literário, o que inevitavelmente conduziu à 

hipótese de que o silêncio, além de permitir a potencialização da construção de 

significados, é principalmente, o fundador do discurso e responsável pela alteridade do 

gênero narrativo do homem contemporâneo. Partindo dessa ideia, serão destacados o 

silêncio, bem como sua importância para o discurso e, por consequência, para a literatura, 

pois parte-se da premissa de que o silêncio, conforme Eni Orlandi (2008), significa. Na 

perspectiva da autora, ?[...] há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo 

de estar no sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram silêncio. Há 

silêncio nas palavras. O estudo do silenciamento [...] nos mostra que há um processo de 

produção de sentidos silenciados que nos faz entender uma dimensão do não-dito 

absolutamente distinta da que se tem estudado sob a rubrica do ?implícito? (ORLANDI, 

2008, p. 11-12) ?. Assim, o estudo em questão, tendo por base o silêncio como um 

elemento precursor ao discurso, focará nos temas literatura, política e mal sempre 

relacionados ao seu poder significante. A esse trabalho serão somados, ainda, parte da 

obra de Hannah Arendt (2012) Origens do totalitarismo: Antissemitismo, imperialismo, 

totalitarismo. Prevê-se uma relação entre as formas políticas de dominação social em 

meio a regimes que, independente de viés político-ideológico ? já que a pesquisa é 

imparcial -, historicamente tiveram consequências maléficas para a humanidade, a 

exemplo da Segunda Guerra que, compõe parte da temática de Tavares. Outra obra a 

partir da qual considerações serão tecidas é Tzvetan Todorov (2010) em Memory as a 
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remedy for evil, relacionando a ideia de mal e memória como importantes componentes 

da literatura. Espera-se, dada a investigação, que se possa colaborar com a compreensão 

da escrita tavariana e seu efeito estético de alto padrão, além de estabelecer novas 

constatações de sua manifestação artística como um recurso social de repúdio a novas 

formas de conflitos humanos com efeito devastador. 

Palavras-chave: Guerra, homem, devastação, silêncio. 

** 

DUAS PASSAGENS DE VOLTA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS 

NARRATIVAS EM CADERNO DE MEMÓRIAS COLONIAIS, DE ISABELA 

FIGUEIREDO E O RETORNO, DE DULCE MARIA CARDOSO 

Flávio Silva Corrêa de Mello (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: As escritoras Dulce Maria Cardoso e Isabela Figueiredo trazem à cena da 

literatura portuguesa contemporânea a questão dos retornados nas obras O retorno (2011) 

e Caderno de memórias coloniais (2009). Nelas, o leitor tem a possibilidade de se deparar 

com os eventos que marcaram a derrocada do fim do Estado Novo salazarista e com os 

efeitos da Revolução de 25 de Abril de 1974, ocorrida em Portugal e que possibilitou o 

processo de descolonização das ?províncias ultramarinas?, em 1975. Ambas tratam da 

presença portuguesa em duas comunidades geograficamente distintas: Angola e 

Moçambique. Ambas refletem e descrevem os referidos espaços, ao registrarem e/ou 

ficcionalizarem as relações entre os portugueses e os povos nativos. Tais narrativas, que 

descortinam os meandros da realidade colonial e pós-colonial, possuem similitudes e 

distâncias que deixam marcas e ranhuras vigentes nas sociedades portuguesa e africanas 

(Angola e Moçambique), nas autoras em tela e nos leitores, pois revelam o testemunho 

dos traumas decorrentes das ações coloniais, da violência, do fascismo, de identidades 

cindidas e fraturadas. Partindo desse ponto inicial, além de aprofundar os estudos 

comparativos entre as obras, a comunicação pretende abordar a relação com os princípios 

de Zeugnisliteratur, desenvolvido a partir das experiências e análises dos relatos de 

testemunho originários da Shoah, e do testimonio, conceito estabelecido no âmbito da 

literatura hispano-americana, cujo objeto é circunspecto aos testemunhos acerca das 

ditaduras latino-americanas, sejam eles depoimentos judiciais ou narrativas ficcionais. 

Após essa primeira análise, pretende-se comparar a constituição das narrativas com o 

objetivo de examinar as marcas autobiográficas e sua relação de inventividade, e, para 

tanto, a pesquisa terá como subsídio analítico as formulações condizentes com alguns 

conceitos desenvolvidos por Michel Foucault, em O que é um autor?, sobre a ?escrita de 

si? e retomados por Diana Klinger em Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor 

e a virada etnográfica. 

Palavras-chave: testemunho; autobiografia; retornados; 

 

** 

PASSADOS ESTILHAÇADOS, FUTUROS UTÓPICOS: LITERATURA, 

CINEMA E DESCOLONIZAÇÃO EM ANGOLA 

Francisco Ewerton Almeida Dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina) 
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Resumo: Dentre os temas recorrentes, apontados por Edward Said em seu livro Cultura 

e Imperialismo (1995), presentes em obras artísticas de contestação ao colonialismo 

surgidas sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, um dos principais é o retorno a um 

passado pré-colonial na tentativa de reconstituir, ou mesmo criar, uma unidade em uma 

comunidade estilhaçada pela dominação imperial. Tamanha é a relevância desse tema 

nesse contexto, que foi exaustivamente pensado por destacados intelectuais e militantes 

advindos do mundo colonizado no momento de efervescia das lutas pela independência 

dos territórios africanos, tais como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Eduardo Mondlane e 

Almícar Cabral. Tratava-se de uma operação de recuperação do que fora suprimido do 

passado dos nativos pelos processos imperialistas. Tendo isso em vista, a presente 

comunicação tem como objetivo abordar as relações entre literatura e cinema, em Angola, 

analisando a novela A vida verdadeira de Domingos Xavier (1961), de Luandino Vieira, 

e sua adaptação fílmica Sambizanga (1972), de Sarah Maldoror. Para tanto, tratarei do 

contexto da literatura angolana e do cinema terceiro-mundista das décadas de 60 e 70 do 

século XX, sua ideologia anticolonialista que se plasma na representação do mundo pelo 

olhar do sujeito subalterno (colonizado) e também pela recuperação do passado de uma 

África pré-colonial através formas orais populares e sua inscrição em um projeto de 

nação, presentes em narrativas que alegorizam uma concepção teleológica da história 

nacional. Observarei, assim, a ressignificação do missosso e da maka, duas formas orais 

tradicionais angolanas, na economia textual do romance de Luandino Vieira, e a 

transposição deste aspecto para a linguagem fílmica de Sarah Maldoror. Dessa forma, 

abordaremos não só os aspectos de linguagem desses procedimentos tradutórios, mas 

também culturais e ideológicos, tendo em vista que, ao trazer para narrativas modernas 

formas orais ancestrais, também essas narrativas se ancoram no pensamento mítico 

ancestral angolano, ressignificando-o, no entanto, no contexto político da luta pela 

descolonização do país, apresentando não só uma resistência nacionalista ao jugo colonial 

português, mas também um projeto de nação unificador e utópico, no qual a presença 

dessa ancestralidade revela-se elemento chave. 

Palavras-chave: A vida verdadeira de Domingos Xavier; José Luandin. 

** 

O VALOR HUMANO EM JORGE ANDRADE E EM DE GONÇALO M. 

TAVARES 

Francisco Gaspar Rodrigues da Silva (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: Jorge Andrade e Gonçalo M. Tavares estão separados por um pouco menos de 

um século, mas o que o primeiro escreveu, ainda hoje, ecoa na escrita do segundo. A 

mesma mentalidade que levou Jorge Andrade a escrever sobre a Crise Cafeeira, em A 

Moratória, que conta a decadência de um patriarca Barão do Café, demonstrando onde a 

sociedade descartou os valores humanos pelos valores monetários, após a industrialização 

no início do século XX, trouxe a ideologia de consumo desenfreado para toda a massa. 

No século XXI, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, traz à luz do mundo sua teoria 

sobre como a modernidade liquefez nossas relações com as pessoas, os objetos, as 

culturas, sentimentos, até mesmo o tempo.A forma como nos relacionamos hoje, com 

todos estes elementos tornou-os liquefeitos, são desprovidos de estabilidade, sem solidez, 

alguma. Essa teoria foi a deixa para Gonçalo M. Tavares, proeminente escritor português 
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contemporâneo, escrever um livro de contos que formam um arco de histórias, intitulado: 

Matteo perdeu o emprego. Onde encontra-se, o conto Baumann e o lixo, onde o 

protagonista: um homem que cata lixo, preocupado em tentar reparar, restaurar e reciclar 

tudo aquilo que foi descartado devolvendo-os às prateleiras do mercado. O luso escritor 

constrói dessa forma uma metáfora para todo o trabalho de Bauman, como se o pensador 

contemporâneo fizesse um trabalho solitário de reconstrução de coisas descartadas. As 

duas obras dialogam sobre o valor humano perdido numa sociedade de consumo, no caso 

da primeira obra, onde as estruturas familiares foram abaladas, a relação de respeito ao 

fazendeiro vai além do nome, agora ele precisa comprovar que pode pagar, precisa da 

ajuda da irmã e do cunhado para sustentar a família, seu primogênito não atende as 

expectativas que um herdeiro latifundiário exigia. Na segunda, tem-se a ideia dessa 

desvalorização ter-se disseminado em vários níveis sociais, as famílias agora 

heterogêneas lidam com problemas diversos e plurais. A cultura, agora um bem de 

consumo, passa a ser problematizada por sua banalização. 

Palavras-chave: Literatura Comparada; Mentalidades; Modernidade 

 

** 

A AUTORIA EM JOÃO TORDO: REPRESENTAÇÃO DE ESCRITORES NOS 

ROMANCES AS TRÊS VIDAS E O BOM INVERNO 

Gabriel Costa de Castro (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Considerando que a contemporaneidade trouxe um novo modelo para o fazer 

literário (um novo olhar para a escrita, para a literatura e para o ato de escrever), este 

trabalho se propõe a investigar algumas das questões que emergem desse contexto. Para 

isso, lança luz sobre a produção literária do autor contemporâneo João Tordo, tendo como 

base dois de seus livros mais proeminentes: Três vidas (2008) e O bom inverno (2010), 

refletindo sobre seus principais traços e sobre a possibilidade de um novo papel para a 

literatura no século XXI. Para isso, este estudo se volta para as personagens centrais 

dessas duas obras, identificando a presença de narradores autodiegéticos e sem nome, 

para verificar se é possível afirmar que essas personagens apresentam de alguma forma a 

visão de Tordo acerca da realidade dos escritores nos dias de hoje e levantando questões 

sobre a figura do narrador inominado no século XXI. Refletindo sobre a ideia de pós-

modernidade, este estudo analisa sobre como ela trouxe para a literatura questões novas 

e complexas, além um lugar diferente para a figura do autor. Nesse contexto, verifica 

como a obra literária de Tordo evidencia uma visão muito ligada à memória de quem 

narra, ainda que essa memória seja questionada pelos próprios narradores, que por 

evocarem a lembrança de acontecimentos que culminam no processo de escrita, por vezes 

apresentam um olhar quase jornalístico, de tão analítico e observador. Ainda nesse 

sentido, investiga como as incertezas que os narradores expõem em relação a suas 

próprias memórias abrem espaço para reflexões acerca de algumas questões ontológicas, 

motivadas ou impulsionadas por estados de melancolia e ou insatisfações com o ofício 

que exercem (o de escritor), insatisfações estas que levam tais personagens a constantes 

tentativas de autodescoberta e autoentendimento no decorrer de suas histórias labirínticas. 

Palavras-chave: Literatura Contemporânea, Pós-modernidade, Autoria. 
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** 

ATRAVESSAR A NATUREZA POÉTICA DE FIAMA HASSE PAIS BRANDÃO 

Gabriel Guimarães Barbosa (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: Considerando as imagens poéticas da natureza construída por Fiama Hasse Pais 

Brandão (1938-2009), o presente trabalho busca defender a hipótese de que a natureza 

poética projetada pela poeta, dramaturga, ficcionista e tradutora mostrar-se-ia como um 

percurso privilegiado pela poeta no processo de pesquisa e apreensão da realidade, 

fundamentais para compreensão mais globalizada de conceitos e temas basilares de sua 

obra poética como o poder da metáfora, o caráter da imagem poética, a virtualidade dos 

sentidos da palavra e a tensão entre leitura e escrita. Esse processo de criação a partir de 

elementos naturais orgânicos e inorgânicos geraria um processo de conhecimento 

profundo, íntimo, sensível e inteligível da realidade, rompendo com as tradicionais 

divisões entre sujeito e objeto, naturante e naturado, observador e observado, instaurando 

uma harmonia perdida entre natureza e cultura. Essas imagens não buscam imitar o 

mundo, mas reconstruí-lo a partir da autonomia da representação poética, engendrando 

as formas do real no campo da poesia. A partir de análise rente ao texto de poemas em 

que figuram imagens de árvores, pedras, bosques e jardins, buscaremos associar nosso 

trabalho a conceitos como paisagem, de Michel Collot, a partir da perspectiva da 

fenomenologia da percepção, de Maurice Merleau-Ponty, além de leituras atentas sobre 

Brandão, como as de Jorge Fernandes da Silveira e Rosa Maria Martelo. Consideraremos 

como corpus da análise alguns poemas dos livros Três rostos, de 1989, e Área branca, 

publicado em 1978, buscando entender como funcionam os sentidos de uma natureza que 

se revela metapoética, gnosiológica e cosmogônica. 

Palavras-chave: Poesia Portuguesa, Natureza, Paisagem. 

** 

HIBRIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM OS LUSÍADAS, DE CAMÕES: 

ANÁLISE DE BACO, VÊNUS E ADAMASTOR 

Gabriel Mendonça dos Santos (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: Muitas são as leituras sobre o poema épico Os Lusíadas, de Luiz Vaz de 

Camões, o que é justificável tendo em vista a riqueza temática desse expoente do 

Classicismo português. É com a certeza de valorização dos estudos sobre o grande poema 

épico lusitano e de que a obra de arte é fonte inesgotável de apreciação, que trazemos 

uma abordagem com o objetivo de compreender a presença de diferentes histórias, 

literaturas e culturas que se manifestam em Os Lusíadas, a partir da análise de hibridação 

e atualização das figuras de Baco, Vênus e Adamastor. Baco e Vênus são apresentados 

no canto I - o quando está a ocorrer o Conselho dos Deuses, para decidir o futuro dos 

navegantes lusitanos. Para contar em epopeia os feitos heroicos portugueses, Camões 

recorre aos deuses da mitologia romana. As duas personagens míticas que destacamos, 

além de surgirem como opostas entre si no poema épico, apresentam-se, também, em 

oposição frente a sociedade cristã portuguesa do século XV - contexto histórico social 

para a narrativa lusitana, o que compreendemos aqui por resíduo e hibridação: são épocas 

e culturas diferentes aproximadas na construção poética. A Personagem do Gigante 

Adamastor, por sua vez, aparece no final do Canto V, mostrando-se como um desafio à 
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navegação. Tal personagem manifesta-se como uma reconstrução de outra figura 

mitológica do acervo de mitos romanos, o gigante Políbotes, que é derrotado por Poseidon 

na batalha contra os deuses- contudo esta é atualizada na obra camoniana. Para a análise, 

em um primeiro momento, observou-se o Classicismo, que é o contexto no qual tal obra 

floresce, utilizando-se dos trabalhos de Moises (2004), (2012) e Saraiva (2001); tomou-

se mão de Goldeinstein (1998) para análise dos aspectos estruturais do poema épico de 

Camões; Eliade (1972) para discorrer acerca da concepção do mito e sua estrutura; os 

estudos de Grimmal (2013) e (2017) quanto à mitologia grega, seus desdobramentos e 

suas principais figuras e origens; e no que se diz respeito a teoria da residualidade literária 

e cultural e seus conceitos operantes, com destaque à hibridação, recorreu-se a Pontes 

(2001) e (2017) e Bragança (2017). 

Palavras-chave: Camões; Mitologia; Hibridação Cultural; Residualidade. 

** 

UM OLHAR SOBRE A INFÂNCIA NO ROMANCE EM TEU VENTRE, DE 

JOSÉ LUÍS PEIXOTO 

Gabriel Vidinha Correa (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar sob a perspectiva da infância o romance 

Em teu ventre (2017), do português José Luís Peixoto, que narra a história de três 

pastorinhos que vivenciaram as aparições da imagem de Nossa Senhora de Fátima e, a 

partir do contexto das aparições, as crianças mudam sua forma de viver, pelo fato de o 

contato com o sobrenatural interferir na realidade de todos naquele lugar. Dentre as 

crianças, Lúcia é a que mais sente as nuances do impacto, o que consolida crises na 

família, no lugar e na própria identidade e mentalidades infantis. As experiências da 

personagem Lúcia, em relação à infância, será o foco de nossa análise. Para tanto, 

utilizaremos o aporte dos Estudos sobre a Infância, para desvelar a representação da 

infância ideal, infância perdida, relações entre familiares (pais, irmãos e primos), dentre 

outros aspectos, com enfoque especial aos sentimentos e identidade da criança. 

Inicialmente, a proposta em questão se voltará para um convite reflexivo sobre as 

concepções de infância que povoam o romance, estas que vão além de uma possível 

representação da faixa etária de um sujeito. Para Fernanda Coutinho (2012, p. 13), por 

exemplo, a respeito das imagens da infância na literatura pontua que ?[...] sobre o assunto 

já se compôs um vasto acervo em que aparecem ocorrências lúdicas, encantatórias, 

terrificantes e nostálgicas, dentre outras.? Como principais autores para nossa abordagem 

recorreremos às pesquisas de Fernanda Coutinho (2012), Walter Benjamin (2009), 

Regina Zilberman (2003), Bruno Bettelheim (2017) e Philippe Ariès (1981). Nesse 

aspecto, intencionamos demonstrar os momentos de figuração da infância, à medida que 

Lúcia experiencia as aparições da Virgem Maria, colocando em questão sua condição de 

ser criança. 

Palavras-chave: Infância, Em teu ventre, José Luís Peixoto. 

** 
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LEITURA DA MÚSICA AMADO, DE VANESSA DA MATA, A PARTIR DAS 

CANTIGAS DE AMIGO 

Gabriela de Lima Barbosa (Universidade Federal do Amazonas) 

Victória Silva de Almeida (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: Em meio ao conturbado período da Idade Média, por volta do século XI, surge 

o primeiro movimento literário da língua portuguesa, o Trovadorismo. Deste, cita-se 

como elemento principal as poesias cantadas, designadas de cantigas, suas modalidades 

mais conhecidas são dividas em quatro: as de amor, de amigo, de escárnio e as de 

maldizer, com cada uma possuindo características próprias. Como primeira escola 

literária, o Trovadorismo influenciou bastante o surgimento das subsequentes, sua 

relevância é tamanha para a história da literatura em geral bem como para a da música, 

sendo possível encontrar na atualidade, brasileira, vestígios das suas particularidades. 

Partindo desse informe, o presente trabalho utilizar-se-á da modalidade cantigas de 

amigo, sobre a qual estabeleceu-se que se trata de um eu-lírico feminino que lamenta a 

ausência de seu amigo (namorado, amado), para fazer um contraste com a música Amado, 

de Vanessa da Mata, que concerne, basicamente, em uma moça que lamenta por não poder 

ficar com a pessoa amada, apresentando, dessa forma, a partir da análise da música, as 

semelhanças e as diferenças que aproximam ambos universos. O objetivo é mostrar como 

este aspecto literário se manteve atemporal, sofrendo apenas uma adaptação natural às 

circunstâncias da sociedade na qual foi novamente inserido. Este trabalho faz-se relevante 

pois evidenciará as relações existentes entre esse gênero literário do movimento 

trovadoresco e a música contemporânea brasileira, estabelecendo pontes que unem duas 

culturas, épocas e contextos distintos e assim realçar que a literatura não se faz presente 

apenas em livros e textos, mas também em músicas. Para o desenvolvimento deste será 

utilizado como referencial teórico, acerca dos traços das cantigas de amigo, os textos 

Poesia Medieval no Brasil, de Maria do Amparo Tavares Maleval e História da Literatura 

Portuguesa, de Antônio Saraiva e Oscar Lopes; além de Lições de Literatura Portuguesa, 

de Rodrigues Lapa, para uma melhor contextualização histórica do surgimento do 

trovadorismo. 

Palavras-chave: Literatura, trovadorismo, gênero, música brasileira. 

** 

VARIAÇÕES DO TOPOS DO MUNDO ÀS AVESSAS NA POESIA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Gabriela de Santana Oliveira (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: A poesia como “queixa contra o tempo” remonta À antiguidade clássica, 

ganhando força em tempos medievais. O quadro do antigo adynaton (seriação de coisas 

impossíveis) serve para censurar e lamentar os costumes da época, nascendo, assim, o 

topo do “mundo às avessas”. Esse lugar-comum, de origem poética, assume diferentes 

modalidades, cada qual determinada por específicas circunstâncias históricas, mas em 

geral o que está na base do topos é a expressão de um descontentamento ou até mesmo 

de inconformismo com a realidade social e moral do mundo contemporâneo. Este artigo 

rastreia alguns exemplos do lugar-comum, concentrando sua atenção na renascentista 

poética camoniana e na atual lírica brasileira de Alexei Bueno. Na perspectiva de perceber 
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o contemporâneo como atravessamento de tradições, e admitindo no diálogo do moderno 

com o antigo uma singular ferramenta para a compreensão da relação da poesia com a 

contemporaneidade, propõe-se uma leitura das variações do topos do “mundo às avessas” 

como uma reposta da poesia aos males da modernidade. A tecnologia está tão 

intrinsicamente ligada ao quotidiano, que representa um modo de vida próprio da 

atualidade. Todo esse desenvolvimento tecnológico tem causado inúmeros males, posto 

que até as invenções vistas como positivas comportam circunstancialmente 

consequências negativas. Quando o mundo virtual sufoca o mundo real, quando uma 

existência humana autêntica e singular vê-se sufocada por modelos consumidos, 

assimilados e admitidos como os corretos, mas que na verdade, enfraquecem as 

experiências singulares com o mundo, a poesia ao apresentar um retrato sincero de sua 

época, torna-se espaço para refletir acerca dessas questões. O presente estudo, de caráter 

bibliográfico, tem como fundamentação teórica a obra do filólogo alemão Ernest Robert 

Curtius, Literatura Europeia e Idade Média Latina (2013), além dos estudos de 

Segismundo Spina e de Alberto Cupani. 

Palavras-chave: "Mundo às avessas"[topos], Poesia, Camões, Bueno. 

** 

"QUANTOS FILHOS NATALINA TEVE"?: UM BREVE OLHAR SOBRE A 

MATERNIDADE A PARTIR DO CONTO DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

Gabriela Ferreira Sarges (Universidade Federal do Pará - Campus Breves) 

Resumo: Dentre os muitos temas discutidos dentro dos Estudos de Gênero pela crítica 

feminista trago para este artigo a questão da maternidade como algo compulsório e ainda 

a maternidade como algo romantizado. O intuito é analisar esses dois aspetos da 

maternidade através do conto Quantos filhos Natalina teve?, de Conceição Evaristo. 

Busca-se 1) analisar como a maternidade é vista/tratada pelo narrador e personagens, 2) 

identificar no conto e analisar conceitos construídos pelo sistema patriarcal como a da 

maternidade romantizada e 3) analisar as pressões sociais vividas pela personagem em 

relação a maternidade. Para tal fim, a metodologia será de cunho bibliográfico (DONATH 

2017; CARNEIRO,1994; GUTMAN, 2009, entre outras). 

Palavras-chave: Maternidade, Romantização, Violência, Literatura. 

** 

 

APONTAMENTOS SOBRE A PERMANÊNCIA DE UMA PERSONAGEM: A 

MULHER DO MÉDICO NOS ROMANCES ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA E 

ENSAIO SOBRE A LUCIDEZ DE JOSÉ SARAMAGO 

Gabriela Silva (URI) 

 

Nos estudos de narratologia, a personagem é um elemento de extrema importância: é 

através de suas ações e de seu percurso que a narrativa acontece. Determinadas 

personagens percorrem obras diferentes (ou complementares) de um mesmo escritor. 

Singular caso são as figuras de Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez, de José 

Saramago. As obras compõem o grupo de narrativas alegóricas do autor, são romances 
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que abordam a ?irracionalidade de um mundo contemporâneo a serviço do mercado, do 

lucro e da competição? conforme João Marques Lopes em Saramago ? biografia. Ensaio 

sobre a cegueira (1995) que inicia o ciclo dos romances alegóricos, apresenta a história 

de uma ?amaurose? epidêmica sem causas naturais e que assola uma cidade hipotética. 

Um grupo de personagens não nomeadas aglutina-se e procura sobreviver ao caos. A 

mulher do médico é a única personagem que não fica cega e decorre disso situações 

inusitadas, a partir das contingências do período de quarentena e isolamento dos 

contaminados. Seguindo a mesma ideia da ausência de nomes, Ensaio sobre a lucidez 

(2004), que encerra o ciclo dos romances alegóricos saramaguianos, retoma o grupo de 

personagens do primeiro romance (embora não seja uma continuação da obra de 1995). 

Agora, todas estão envolvidas no ato cívico de protesto, que resulta numa votação em 

branco. A mulher do médico, invocada por outra personagem, é acusada de participação 

no episódio político. Assim, o que se pretende neste trabalho é a leitura constitutiva da 

personagem ? a mulher do médico? que, imbuída de coragem sobrevive à cegueira e 

depois é vítima da ?cegueira-alienação?. De acordo com Teresa Cristina Cerdeira da 

Silva, em texto a respeito da obra de José Saramago, Ensaio sobre a cegueira, é um 

romance que se quer ensaio, alegoria finissecular que implica numa alegoria a respeito da 

humanidade que já se encontra cega há muito tempo e que se estende em Ensaio sobre a 

lucidez. Em ambas as narrativas realça-se a crítica saramaguiana à sociedade a política, 

assim como a definição de moral e consciência. São aspectos desta análise, embasados 

nos estudos de Carlos Reis acerca das figuras da ficção: os elementos que a ?mulher do 

médico? compõe como figura, as relações estabelecidas com as demais personagens, os 

desdobramentos das suas ações nas respectivas narrativas e a sua relevância na expressiva 

obra de José Saramago. 

Palavras-chave: José Saramago, alegoria, personagem 

** 

 

ROMANTISMO E REALISMO PORTUGUÊS NOS PERIÓDICOS 

OITOCENTISTAS MARANHENSES PUBLICADOR MARANHENSE, O 

DOMINGO E O PAÍS 

Gardênia Sousa Silva (Universidade Federal do Maranhão - Bacabal) 

Resumo: Esta comunicação apresenta o resultado do plano de trabalho intitulado 

?Romantismo e realismo português nos periódicos oitocentistas maranhenses Publicador 

Maranhense, O Domingo e O País, o qual reuniu e catalogou as publicações do 

Romantismo e do Realismo português presentes na imprensa periódica do Maranhão do 

século XIX especificamente nos periódicos Publicador Maranhense, O Domingo e O 

País, a partir de consultas realizadas nos acervos digitais da Biblioteca Benedito Leite, de 

São Luís, e da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro. A pesquisa 

verificou as questões literárias e historiográficas em torno dos escritos e dos escritores 

portugueses a fim de compreender o contexto de produção e publicação desses textos, 

observando a atuação dos autores portugueses na/para formação da literatura brasileira, 

especialmente, a maranhense. Além de realizar uma análise do material catalogado nas 

fontes primárias para contribuir ou suscitar reflexões em torno da formação da imprensa 

maranhense do século citado ao verificar a presença da literatura produzida por nomes 
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como os de Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão, 

Thomaz Ribeiro, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, entre outros, que receberam muita 

atenção da crítica especializada em literatura do Maranhão e do público em geral. 

Palavras-chave: Literatura Portuguesa, Periódicos, Século XIX. 

** 

ADAPTAÇÃO DA OBRA LITERÁRIA( AMAR, VERBO INTRANSITIVO) 

PARA O CINEMA 

Geciel Ranieri Furtado (Universidade Federal Do Pará- Campus Cametá) 

Maria José Borges da Silva (Universidade Federal Do Pará- Campus Cametá) 

 

Resumo: RESUMO: Neste trabalho se objetiva demonstrar como se adapta uma obra 

literária para o cinema e suas respectivas alterações, para tanto, usaremos como base a 

obra Amar, Verbo Intransitivo de Mário de Andrade que foi adaptada para o cinema com 

o título de Lição de Amor, nesta invenção se observa que se trata de uma obra que aborda 

a temática da sexualidade, iniciação sexual, do desejo, do amor sendo confundido com o 

sexo, do sexo sendo substituído pelo amor, além de uma vasta dose de hipocrisia e falsa 

moralidade, demonstrando o jogo de sedução e abuso de uma governanta para com seu 

aluno, um adolescente de quase dezesseis anos, tudo com a conivência e hipocrísia de 

seus pais. Através da protagonista é possível se observar como a trama se desenvolve. 

Servirão como base para este trabalho pressupostos teóricos do sistema literário, bem 

como de outras áreas de conhecimento. De acordo com Corseuil (2009: 371), o termo 

adaptação pode ser utilizado para definir qualquer relação semiótica de uma forma de 

expressão com outra, envolvendo assim os diversos meios artísticos como a música, 

dança, teatro, cinema ou a pintura. É válido lembrar que o período de produção de ambas 

as obras é bastante distinto, bem como o contexto sociocultural no qual elas foram 

produzidas é o mesmo. Assim, embora o cinema e a literatura utilizem elementos bastante 

distintos para a sua representação, esses fatores contribuíram para a proximidade da 

passagem da obra literária para a versão cinematográfica. Dessa forma, embora sendo 

artes distintas, em Lição de Amor, literatura e cinema expressam de forma bastante 

similar o desejo sexual e as contradições familiares, vivenciado pelas personagens 

centrais. 

Palavras-chave: literatura, cinema, sexualidade, moralidade. 

** 

PROJETO REPERTÓRIO MÉTRICO DO CANCIONEIRO GERAL DE 

GARCIA DE RESENDE (POEMAS DEFORMAS MISTAS) 

Geraldo Augusto Fernandes (Universidade Federal do Ceará) 

Resumo: A proposta desta comunicação é apresentar o projeto REPERTÓRIO 

MÉTRICO do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. O compêndio de Resende é 

composto de 880 poemas, e suas formas podem ser definidas pelas cantigas, baladas, 

esparsas, trovas, vilancetes e poemas de formas mistas. Encampa o projeto a apresentação 

das origens e evolução de cada uma dessas formas. Em seguida, a apresentam-se todos os 

poemas da mesma classificação formal; para cada poema, seguem-se os dados de número 

do poema e do volume e sua autoria. Na sequência, os elementos da versificação: estrofes, 
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versos, composição completa da estrofe/versos, métrica, gênero (quando possível), 

idioma, pés quebrados (quando existir). Fecham o repertório, as rimas e o esquema 

rimático. Este projeto tem por inspiração o Repertorio Métrico de Giuseppe Tavani em 

que o autor apresenta as rimas e esquemas rimáticos das cantigas trovadorescas galego-

portuguesas. No entanto, o projeto ora apresentado levará em conta mais aspectos que 

não foram contemplados pelo estudioso italiano. Para esta comunicação usarei como 

exemplo os POEMAS DE FORMAS MISTAS, demonstrando suas origens, evolução e 

persistência nos séculos XV/XVI, além do repertório completo, como exposto acima. 

Palavras-chave: Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, Repertório. 

** 

O IMPÉRIO EM RUÍNAS: SOBRE NOCTURNO EM MACAU, DE MARIA 

ONDINA BRAGA, O VIÉS FEMININO 

Gerson Luiz Roani (Universidade Federal de Viçosa) 

Resumo: O romance Nocturno em Macau (1991) de Maria Ondina Braga transfigura a 

decadência imperial portuguesa numa visada que privilegia a perspectiva feminina na 

leitura desse processo, mostrando que a colonização, no âmbito de uma civilização 

patriarcal, foi redimensionada a uma questão de mulher. A trama romanesca se 

circunscreve à história portuguesa dos anos sessenta do século XX, marcados pela 

integração de Goa à Índia, pela obstinação sangrenta em manter as colônias africanas e 

pela transferência da administração lusitana de Macau para o governo de Pequim. 

Romance do fim do império, Nocturno em Macau é também uma narrativa sobre as 

complexas relações socioculturais marcadas por esta perspectiva, no âmbito das quais a 

mulher ganha destaque quase desconhecido em tempos anteriores. Durante séculos, o 

colonialismo lusitano que particulariza a presença de Portugal no Oriente (Índia e China), 

que sempre havia sido um empreendimento masculino, resultou em tarefa que passa a 

contar com a efetiva participação da mulher. Dominadas pelos homens, tanto portugueses, 

quanto chineses e indianos, as personagens femininas do romance assumiram a defesa 

dos valores que o colonialismo colocava em circulação. Na tessitura ficcional ondiniana, 

as mulheres são vítimas e também agentes de um império na fase final da sua agonia. A 

narrativa sublinha a ruína do império, por causa das suas bases frágeis, contraditórias e 

desumanas, incluindo aí a submissão das mulheres. Sintomaticamente, o Nocturno é uma 

metáfora do fim do colonialismo português, de natureza elegíaca e fúnebre que se opõe 

ao imaginário imperial português. 

Palavras-chave: Colonialismo; Maria Ondina Braga; Pós-Império. 

** 

PARA ALÉM-MAR: UM PANORAMA DA FORMAÇÃO SOCIAL POLÍTICA 

CABO-VERDIANA SOB OLHAR DA OBRA O TESTAMENTO DO SR. 

NAPUMOCENO DA SILVA ARAÚJO 

Girlane Araújo Braz da Rosa Sousa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Desde sua independência, ocorrida em 5 de Julho de 1975, a República de Cabo 

Verde adotou uma postura cautelosa sobre o pragmatismo político, evitando os confrontos 

armados que eclodiram por todo o continente africano, dando ao mundo uma imagem de 
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simpatia. No entanto, a sua literatura cumpriu o papel de apresentar as problemáticas da 

seca, miséria e sofrimento da nação Cabo-Verde que se formou durante o período pré e 

pós-independência. Já outra parte da literatura ocupou-se de apresentar os tipos sociais 

que constituíram a sociedade burguesa durante este período e as influências do exterior 

na construção social. O presente trabalho tem como função estabelecer um novo olhar 

sobre a formação social de alguns tipos redesenhados por Germano Almeida em sua obra 

O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo, promovendo reflexões sobre a 

composição social, relacionada ao mundo de aparências e o uso das sátiras para revelar 

estas personagens, costumes e características urbanas da ilha. Contrastando com os 

assuntos abordados pelo movimento literário, Claridade, focado no campo, secas e fome. 

Para isto o suporte teórico se baseará nos pesquisadores e teóricos do assunto QUEIROZ 

(2007), MENDES (2014), FERREIRA (1977), HALL( 2006) e interpretações da própria 

narrativa ALMEIDA( 1996), observando o comportamento das personagens, em 

particular um olhar para Sr. Napumoceno. Esta obra é o retrato do homem complexo, que 

existe em qualquer literatura ou simplesmente do nosso lado, representado por nossos 

amigos, vizinhos e até nós mesmos. Pessoas que acreditamos conhecer e que, sem aviso, 

mostram-se portadores de características boas e ruins, a qual nos surpreende quando 

deixam se revelar sua face oculta.Direcionaremos este recorte para uma percepção dos 

envolvido nesta sociedade, representados pelos personagens da obra em questão e o 

diálogo que estabelece entre Cabo-Verde e a sociedade global, pós- colonialismo, além 

de apresentar o processo de independência Cabo- Verdiana. 

Palavras-chave: Formação social, pós-colonialismo, Ruptura. 

** 

A RADICALIZAÇÃO DA ANGÚSTIA MÍTICA: A DIALÉTICA DO 

ESCLARECIMENTO EM ANDRÉ CARNEIRO E JOSÉ SARAMAGO 

Gladson Fabiano de Andrade Sousa (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Em 1963, o escritor paulista André Carneiro publica seu conto A escuridão, que 

traz a história de um fenômeno que desafia a ciência: toda fonte de luz, natural ou 

artificial, não ilumina mais. Sol, fósforos e lanternas se mostram inúteis; assim recai sobre 

a terra uma escuridão sem precedentes. Mais de trinta anos depois, o escritor português 

José Saramago lança seu Ensaio sobre a cegueira, romance que traz o drama de um mundo 

repentinamente afligido por uma epidemia referenciada como “cegueira branca”. Sobre 

estes semelhantes motes, os autores contemporâneos abrem seus universos ficcionais 

refletindo sobre a condição humana e como a sua natureza é revelada ao ruir das 

convenções político-sociais. A presente pesquisa tem como objetivo analisar os pontos 

de convergência e divergência entre as obras A escuridão e Ensaio sobre a cegueira, a 

partir da perspectiva da obra Dialética do esclarecimento (1944) de Adorno e Horkheimer. 

O cotejo crítico entre as obras do escritor português e do brasileiro elucidará a crítica ao 

racionalismo instrumental ocidental, o qual, para os filósofos da Escola de Frankfurt, foi 

responsável pela alienação do homem; critica esta que em nossos estudos é simbolizada 

pela cegueira que aparecem no enredo das obras. 

Palavras-chave: André Carneiro; José Saramago; cegueira. 

** 
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ETAPAS DE AMADURECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO NAS CARTAS DE 

MARIANA ALCOFORADO 

Guilherme Marques Bezerra (Universidade Federal do Amazonas) 

Izadora Manoella Corrêa Soares (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: Soror Mariana Alcoforado, além de ser um símbolo do amor total e radical, é 

um grande expoente da literatura epistolar. Cartas Portuguesas a transformaram em 

símbolo de resistência e em mito literário. Muitas leituras de tal obra foram feitas, o que 

é justificável tendo em vista a riqueza temática e carga de sentidos e emoções presente 

nas cinco cartas. Com o objetivo de compreender a evolução dos sentimentos de Mariana 

por um amor não correspondido presente em Cartas Portuguesas, será verificado cada 

uma das cinco na presente comunicação. Importante ressaltar que por muito tempo houve 

grande mistério em torno da verdadeira autoria, para alguns se tratava sobre estratégia de 

marketing e para outros realmente existiu uma freira chamada Mariana Alcoforado que 

escreveu cinco correspondências para seu amado, o Senhor Cavalheiro de Chamily, sendo 

essa última versão a aceita. Esta comunicação, também tem a pretensão de desenvolver a 

trajetória da ideia de sagrado e profano que é exposta na obra, salientando as emoções 

que sobrepujando a razão geraram impactos importantes para os leitores da época e, que 

ainda pode-se refletir na atualidade. O trabalho verifica o símbolo de resistência composto 

pela imagem feminina que, tendo passado pela desobediência, encontra-se numa situação 

de vulnerabilidade social, algo que enraizado a questões históricas será aprofundada no 

desenvolvimento deste. Para tais análises, se utilizará dos subsídios teóricos em Eliade 

(2001) que refletirá a respeito da relação entre sagrado e profano, Prado (2010) que 

apurará uma melhor compreensão do amor infeliz exposto na obra. Salientará também a 

exposição de Portugal e, sua recepção à obra, relatando o porquê do sentimento de repulsa 

com as cartas em questão, trazendo a noção de afronta à religião regente no território 

nacional e, destacando a visibilidade que as cartas obtiveram na França e Alemanha. A 

submissão da mulher, as evoluções de sentimentos e emoções por parte da soror, junto 

com as memórias e perspectivas, darão suporte para a análise da construção narrativa, e 

também na verificação do discurso de solidão e tristeza que Mariana Alcoforado 

desenvolveu. 

Palavras-chave: autoria feminina; sagrado e profano; resistência. 

** 

A RAINHA GINGA E O IMAGINÁRIO LITERÁRIO PORTUGUÊS 

Helder Thiago Cordeiro Maia (Universidade de São Paulo) 

Resumo: Em trabalhos anteriores, analisei a presença da rainha angolana Nzinga Mbandi 

no imaginário cultural brasileiro através do carnaval carioca (MAIA, 2019a), onde 

examinei 20 sambas-enredo entre 1972 e 2019, e através da literatura (MAIA, 2019b), 

onde analisei quatro textos literários de autores brasileiros (MUSSA, 1997; AMÃNCIO, 

2005; FRANCOS e DIAS, 2005; BENJAMIN, 2008). Neste trabalho, analiso o 

imaginário cultural português sobre a Ngola do Ndongo e Matamba através de sete textos 

literários de autores portugueses (GONÇALVES, 1749; ANONIMO, 1781; BOCAGE, 

1790; BOCAGE, 1790; RAPOSO, 1926; AZEVEDO 1949; RICARDO MIRANDA, 

2008), onde constato um olhar predominantemente colonial, que constrói Nzinga Mbandi 
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como uma figura inumana, selvagem, canibal e sexualmente degenerada. Nesse sentido, 

dedico especial atenção ao livro de Manuel Ricardo Miranda (2008), que propõe uma 

virada pós-colonial nesse imaginário literário português. 

Palavras-chave: Representação; Imaginário Cultural; Nzinga Mbandi. 

** 

DIÁLOGOS ENTRE "CAIM" DE JOSÉ SARAMAGO E "NOSSOS OSSOS" DE 

MARCELINO FREIRE 

Henrique Nascimento da Silva (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará) 

Resumo: As narrativas do português José Saramago e do brasileiro Marcelino Freire 

compartilham de um mal-estar das literaturas contemporâneas. Explanado por Sigmund 

Freud, em um dos seus mais importantes textos, O mal-estar na civilização (1930), a 

noção de mal-estar, quando pela ótica da literatura, se manifesta em vários aspectos das 

narrativas. Ao se observar a obra Caim (2009) e Nossos Ossos (2013) podemos 

estabelecer alguns elementos para comparação entre as literaturas a partir da análise do 

mal-estar presente nas estruturas literárias. Peças das literaturas contemporâneas dos 

países lusófonos, Nossos Ossos (2013) trata-se de uma narrativa cujo narrador-

protagonista, Heleno, assume o compromisso levar um corpo morto em São Paulo para 

ser enterrado em sua terra natal, Poço do Boi, em Pernambuco. Já em Caim (2009), 

observa-se a narrativa paródica do primogênito de Adão e Eva, amaldiçoado por Deus, 

tendo de andar errante e perdido pelo mundo como castigo por ter assassinado seu irmão. 

Observa-se uma relação entre as duas obras a partir de dois aspectos: a morte como 

elemento propulsor das narrativas; e o percurso a ser experimentado pelo protagonista, 

também componente estruturante para as narrativas. Walter Benjamin, em seu ensaio 

sobre O narrador (1987), apresenta tanto a experiência vivida quanto a morte como 

elementos relevantes para o ato de narrar. Theodor Adorno, em Notas sobre literatura I 

(2003), também conceitua o narrador, porém, para o sociólogo, o foco se revela no 

desencantamento do mundo e na desintegração da experiência narrativa. Tanto a morte e 

a experiência vivida, quanto o desencantamento do mundo, se aproximam da noção de 

mal-estar freudiana. Consequentemente, todas essas noções se dialogam no 

desenvolvimento das narrativas de José Saramago e de Marcelino Freire. Com a 

desintegração do ato de narrar, verifica-se a própria dificuldade de definição dos gêneros 

literários. Nossos Ossos (2013) é definido pelo autor como uma prosa longa. Christopher 

Rollason, em seu artigo How totalitarianism begins at home: SARAMAGO AND 

ORWELL (2006), retoma a descrição dos últimos romances do autor português como um 

ensaio na forma ficcional. Ainda, o percurso dos dois protagonistas, além de ser imposto 

pela morte (do irmão de Caim e do boy de Heleno), pode ser outra estrutura de 

comparação. Ambos são obrigados a se deslocarem de seus locais. Ambos são 

condenados a vagar entre terras a fim de resolverem um mesmo mal-estar: o assassinato 

de pessoas próximas. Enquanto Caim mata seu irmão, Heleno vê seu boy morto. Portanto, 

torna-se evidente uma possível leitura comparatista entre as duas narrativas a partir das 

questões do mal-estar nas narrativas, em especial, da morte e do percurso nos 

protagonista. Tais leituras movem essa pesquisa para se analisar as literaturas 

contemporâneas portuguesas e brasileiras. 
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Palavras-chave: Diálogos lusófonos, comparativismo, mal-estar. 

** 

EÇA DE QUEIRÓS E ALEXANDRE HERCULANO: UM DIÁLOGO 

LUSÓFONO 

Hugo Lenes Menezes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí) 

Resumo: “A ilustre casa de Ramires” (1900), romance ruralista de Eça de Queirós, ao ser 

encarado sob a ótica do historicismo, se singulariza como produção detentora, em “mise-

enabîme”, da novela “A torre de D. Ramires”, centrada na família tradicional do 

protagonista, Gonçalo Mendes, que se encontra, ele próprio, envolvido na feitura da 

narrativa. Esta o leitor lê, ao mesmo tempo em que segue os reveses da composição. 

Mediante a inserção de tal novela, Eça visa satirizar a ficção histórica, marco da prosa 

moderna na lusofonia, a partir da ascensão do primeiro movimento estilístico oitocentista. 

Em vernáculo, semelhante gênero, típico do Romantismo e de sua indiferenciação inicial 

entre romance e novela, ainda desfruta de valor e público na última metade dos 

Oitocentos, quando o Realismo avulta na cena mundial e o romance histórico passa para 

segundo plano. Daí o fato de, em Portugal, expoentes da geração positivista, como Eça, 

eliminarem a ficção histórica da prática literária, em prol de outras concepções da 

narrativa de imaginação. Tal é, ao firmar-se o estilo realista na pátria de Camões, o tema 

queirosiano numa das “Conferências Democráticas do Casino Lisbonense” (1871), 

evento que, quando de seu arbitrário fechamento, recebe o apoio de um Alexandre 

Herculano, o qual se alinha ao jovem Eça e companheiros, que devotam respeito e 

admiração ao mestre. Na conferência "A literatura nova, ou o Realismo como nova 

expressão da arte", o autor de Os Maias (1888) postula que o romance deve basear-se na 

observação, na análise e, portanto, selecionar assuntos em sincronia com o momento. 

Assim, a investigação do passado constitui objeto de outra área, com métodos e técnicas 

próprios: a história científica. Eça, então, considera os principais romances históricos 

lusos de seu século; cita-os: “Eurico, o presbítero” (1844), “O monge de Cister” (1848), 

de Herculano; “A mocidade de D. João V” (1852-1853), de Rebelo da Silva; além de "O 

Arco de Sant’Ana" (1845-1850), de Almeida Garrett; renega-os como gênero e, 

sobretudo, renega os romances medievalistas epigonais, diluidores e anacrônicos, por 

nestes ver apenas falsidade e inferioridade estético-verbais, em face dos modelos 

consagrados. Ã que, para Eça, a ficção histórica só pode ser incluída na “literatura nova” 

enquanto paródia, conforme ocorre em “A ilustre casa de Ramires”. Neste romance, 

ironicamente, a narrativa histórico-ficcional é reproduzida na novela incrustada no 

enredo. Ali, o romancista faz uma desconstrução dos ingredientes imprescindíveis à 

aludida ficção ao recorrer à técnica parodísca. Por outro lado, ao saber que a paródia é a 

reverência às avessas, uma homenagem a obras e gêneros personalíssimos, identificados 

facilmente, observamos o seguinte: “A ilustre casa de Ramires” também sugere que no 

fundo Eça mima o gênero introduzido em Portugal por Herculano e acredita, ou quer 

acreditar, no que o romance histórico contém de épico (a heroicidade, a virilidade, a 

capacidade empreendedora e o sentimento de honra), como contribuição ao despertar das 

energias do País, que estavam adormecidas, e ao resgate do orgulho nacional. Diante do 

exposto, na comunicação ora proposta, objetivamos abordar o diálogo lusófono e lítero-

cultural que Eça mantém com Herculano. 
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Palavras-chave: Eça de Queirós, Alexandre Herculano, Paródia. 

** 

CENSURA E TRANSGRESSÃO NA LITERATURA DE CASSANDRA RIOS 

Ingrid da Silva Marinho (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa inicial, a qual debruça-se sobre a 

produção literária da escritora paulista Cassandra Rios (1932-2002), pseudônimo de 

Odete Rios. A autora escreveu seu primeiro livro, Volúpia do Pecado, aos 16 anos e 

obteve destaque ao escrever sobre a sexualidade, prazer feminino e principalmente sobre 

relações homossexuais entre mulheres, temas até então não abordados por outras 

escritoras e completamente censurados durante o regime militar (1964-1985), um período 

em que as sexualidades ?desviantes? eram perseguidas dentro e fora do campo artístico. 

Apesar de censurada e dos processos por atentado à moral e aos bons costumes, Cassandra 

foi uma das autoras mais lidas no Brasil, tornando-se popular entre os anos 50 e 70, sendo 

a primeira escritora brasileira a chegar em um milhão de exemplares vendidos e manteve 

essa posição até os anos 90. Publicou mais de cinquenta livros e teve mais de 36 

censurados, todos marcados por uma linguagem simples, sem apuro formal e, por isso, 

desprezada pela intelectualidade. Os romances cassandrianos nos faz pensar sobre os 

constructos discursivos acerca das mulheres, as formas de representações estigmatizadas, 

a mulher como sujeito de si, do seu corpo e do seu prazer, invadindo um espaço 

falocêntrico e de controle sobre o corpo feminino. Ao quebrar conceitos e estabelecer 

rompimentos heterossexistas, a literatura de Cassandra Rios também contribuiu para dar 

visibilidade aos sujeitos historicamente marginalizados, em uma época na qual nem 

existia o termo GLS- surgido apenas no ano de 1994. A partir de análises textuais e 

pesquisas bibliográficas, procura-se entender o contexto em que a autora produziu, 

tornando-se transgressora, considerando a sociedade da época, ao falar do proibido e usar 

um discurso questionador sobre os valores estabelecidos. Para isso, contamos com as 

concepções teóricas de Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Rick Santos e Sandra 

Reimão, como sustentáculo para esta pesquisa. 

Palavras-chave: Transgressão, censura, sexualidade feminina. 

** 

A RECEPÇÃO CRÍTICA DO ROMANCE A CIDADE SITIADA, DE CLARICE 

LISPECTOR 

Ingrid Luana Lopes Cordeiro (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: A cidade sitiada é o terceiro romance de Clarice Lispector, sua primeira edição 

data de 1949, porém foi concluído cerca de três anos antes, enquanto ela morava em 

Berna, na Suíça. O livro demorou a ser publicado porque a escritora teve dificuldades em 

encontrar editora, até que encontrou a Noite e, enfim, pode lançá-lo. Ao se investigar a 

fortuna crítica desta narrativa, observa-se que não obteve a mesma repercussão de obras 

anteriores da escritora brasileira, por exemplo, Perto do coração selvagem (1943), 

considerado um dos marcos da literatura brasileira. Além disso, a maioria dos estudiosos 

que se debruçaram sobre A cidade sitiada não teceu críticas positivas à obra em foco. 

Nesse sentido, destacam-se os textos de Sérgio Milliet (1949), Sérgio Buarque de 
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Holanda (1950), João Gaspar Simões (1950), Carlos David (1952), Luís Costa Lima 

(1955), Marly de Oliveira (1966), Assis Brasil (1969), Benedito Nunes (1973) e Olga de 

Sá (1979). Diante do exposto, a presente pesquisa objetiva investigar e analisar a recepção 

crítica de A cidade sitiada, observando, assim, as possíveis razões para as avaliações 

recebidas. Para tanto, os procedimentos metodológicos estão centrados em pesquisa 

bibliográfica em livros, jornais e revistas que apresentem críticas acerca do romance em 

questão, bem como em textos que discutem a Crítica Literária e a Estética da Recepção. 

Sendo assim, o arcabouço teórico é, principalmente, composto por: a) Estética da 

Recepção, de Hans Robert Jauss (1994); b) Literatura Comparada, de Sandra Nitrini 

(2000); c) O que é crítica literária?, de Fábio Akcelrud Durão (2016); d) O drama da 

linguagem: uma leitura de Clarice Lispector, de Benedito Nunes (1989). Desse modo, 

pretende-se averiguar os fatores que ocasionaram a parca e negativa recepção de A cidade 

sitiada, além de ampliar sua fortuna crítica, apresentando novas possibilidades de leitura, 

a fim de reapresentar o mencionado romance clariciano para o público contemporâneo. 

Palavras-chave: A cidade sitiada; Clarice Lispector; Estética da Recepção. 

** 

TEATRO COMO FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO DE RELAÇÕES DE 

GÊNERO E (TRANS)FORMAÇÃO INTELECTUAL E HUMANA DE 

DISCENTES 

Ingrid Santos dos Santos (Universidade Federal do Pará-Campus do Marajó/Breves) 

Resumo: Como é sabido, o teatro, seja no que tange à leitura de texto teatral, seja no que 

se refere à apresentação artística desse texto, é a prática cultural mais distante dos alunos 

das séries fundamentais à graduação, em muitos casos, principalmente no que diz respeito 

à apresentação artística profissional (encenação) que ainda é para poucos. Contudo, é uma 

das artes que mais desperta o interesse dos alunos quando proposto apresentação teatral 

improvisada em sala de aula, por exemplo, seja de que nível for. Ciente disso, em 2019, 

foi criado o projeto de extensão "Mulheres marajoaras em cena", coordenado pela Profa. 

Dra. Sandra Maria Job, no Campus de Breves. O objetivo do projeto, em linhas gerais, é 

empoderar, através da arte, a mulher marajoara, participantes do projeto e espectadoras, 

a partir de peças escritas pelo grupo e encenadas por ele. Além disso, visa levar o teatro, 

ainda que amador, através de peças teatrais encenadas, para discentes do ensino 

fundamental e médio de Breves e entorno. Neste contexto, o objetivo dessa pesquisa é 

analisar o quanto o texto teatral, veiculado/produzido pelo grupo poderá, de fato, 

contribuir para a educação das relações de gênero, assim como para a difusão cultural 

desse gênero e do que o grupo porventura venha a trabalhar. Em suma, a proposta é 

acompanhar o grupo para analisar o possível papel que o teatro, enquanto ferramenta para 

a educação de relações de gênero e (trans)formação intelectual e humana de discentes 

poderá ter na vida daqueles que, diretamente ou indiretamente, terão acesso aos trabalhos 

desenvolvidos pelo projeto de extensão citado. Assim, no que diz respeito à metodologia, 

esta pesquisa é de cunho qualitativo, de modo que, inicialmente, será feita uma 

investigação bibliográfica e, posteriormente, de campo, por meio do acompanhamento do 

grupo teatral e da realização de entrevistas com os discentes participantes do projeto e 

espectadores das peças. 

Palavras-chave: Teatro, Educação, Relações de gênero. 
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** 

DIALOGANDO COM GRADA KILOMBA, PAULINA CHIZIANE E 

CONCEIÇÃO EVARISTO NO UNIVERSO FORMATIVO DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Irene Izilda da Silva (GAIA) 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir/problematizar acerca da ausência nas 

práticas docentes da educação básica, bem como na formação de professores que atuam 

neste segmento no contexto das literaturas, contribuições que auxiliem na afirmação da 

identidade da criação negra e das mulheres negras na literatura e da literatura que 

ofereçam a oportunidade para uma apropriação do universo simbólico do continente 

africano e a diáspora afro- brasileira e ainda em Portugal de forma que possam construir 

uma visão mais positiva de seu pertencimento racial, a partir de autoras/escritoras que 

vivenciam este universo, dialogando com um viés literário a partir das obra de Grada 

Kilomba,Paulina Chiziane, Conceição Evaristo contextualizando um pouco a experiência 

dos docentes e dos participantes colaborando na possível ressignificação das práticas 

docentes, a partir de um diálogo intercultural, recontado sobre a perspectiva de uma 

professora-pesquisadora paulistana que acredita auxiliam a compreensão do processo 

educativo em suas mais diferentes facetas multiculturais. O discurso educacional acerca 

das literaturas empregado nas salas de aula, pelos professores, são responsáveis por 

grande parte da formação das crianças em sua fase de formação cognitiva, principalmente, 

nas fases iniciais do ensino formal. Isso ocorre por que o professor, na escola, é o modelo 

de adulto que a criança tem referência, e nele se espelhará muitas vezes, em suas 

diferentes ações, gestos, sentimentos que auxiliam na afirmação de sua identidade, bem 

como na valorização e reconhecimento da diversidade étnico-racial em todos os níveis da 

educação brasileira. Transformar o pensamento social não é tarefa fácil, entretanto, o 

espaço escolar e formativo se coloca como uma ferramenta fundamental para contribuir 

na diminuição das desigualdades sociais. 

Palavras-chave: Literaturas, Formação de professores, Identidade. 

** 

A POESIA DE MARIA TERESA HORTA: UMA VOZ FEMININA EM TEMPOS 

DE DITADURA 

Ivani Vecina Abib (UNIP de Sorocaba) 

Ricardo José Orsi Sanctis (FATEC de Sorocaba) 

 

Resumo: A POESIA DE MARIA TERESA HORTA: UMA VOZ FEMININA EM 

TEMPOS DE DITADURA Ivani Vecina Abib Ricardo José Orsi Sanctis O objetivo deste 

artigo é mostrar a influência da poesia de Maria Teresa Horta como um ponto de fuga da 

mulher objetivada de forma repressora, na época da formação e consolidação do Estado 

Novo em Portugal, ou Salazarismo como ficou mundialmente conhecido. A poesia 

transgressora e libertadora de Maria Teresa Horta denunciou a desigualdade e abriu 

caminhos para que outras mulheres, por meio da escrita, firmassem o seu lugar, na 

sociedade portuguesa. Esse estudo, cunhado em revisão bibliográfica para a compreensão 
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do contexto social e político, bem como, para a análise da produção literária no recorte 

de tempo e espaço ditatorial salazarista e pós Revolução dos Cravos, pode ser considerado 

um marco de extrema importância para que outras autoras, em outros espaços, a exemplo 

de Hilda Hilst no Brasil, registrassem o feminismo em suas escritas, que contravém à 

imagem de uma mulher submissa, revelando aspectos eróticos do seu desejo por meio do 

eu-lírico declarado em suas poesias. Como efeito da função social literária, percebe-se 

que o fazer poético dessa autora mostra que a mulher pode assumir diferentes papéis, 

tanto na sociedade quanto na literatura, diferentes daqueles que sempre lhes foram 

impostos ao longo da história. E, muito além da libertação pessoal, a escrita traz a 

possibilidade da assunção de suas vivências, seus medos, sua coragem e também a posse 

de seu corpo pela expressão da sua alma. Maria Teresa Horta, uma das três autoras de 

?Novas Cartas Portuguesas?, foi a Maria escolhida no presente trabalho para mostrar a 

repercussão internacional desse livro e, também, de outras obras, em especial, ?Minha 

Senhora de mim?. A obra literária de Horta adentra por um viés libertador da condição 

feminina nos últimos tempos, o que pede um olhar sobre o caminho do feminismo 

percorrido por ela e outras autoras da sua geração. Ela viveu durante um regime político 

ditatorial, com forte propaganda ideológica autoritária, e, desta feita, prescinde-se um 

olhar sobre a teoria de Michel Foucault sobre o discurso da relação de poder construída 

pelas palavras, distanciando-se das teorias clássicas sobre o poder, a política e o Estado, 

de forma linear, para a análise de um poder que, permeando as relações sociais, 

subjetivava uma mulher reprimida, submissa à sombra da convivência masculina. O 

presente estudo reflete e confronta esse contexto histórico repressor ao evidenciar essa 

poética libertadora, pois apresenta um novo olhar sobre o sujeito feminino, que 

possibilitou mudanças, derrubou barreiras e a fez sujeito de seu destino. 1. Mestre em 

Retórica pela PUC de São Paulo, Coordenadora do curso de Letras da UNIP de Sorocaba 

e Professora de Literatura Portuguesa. 2. Mestre e Doutorando em Educação pela 

Universidade de Sorocaba, Professor de Teoria da Literatura da UNIP-Sorocaba e 

Professor de Língua Estrangeira na FATEC de Sorocaba. 

Palavras-chave: Poesia, Feminismo, Repressão e Poder. 

** 

ETAPAS DE AMADURECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO NAS CARTAS DE 

MARIANA ALCOFORADO 

Izadora Manoella Corrêa Soares (Universidade Federal do Amazonas) 

Guilherme Marques Bezerra (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: Soror Mariana Alcoforado, além de ser um símbolo do amor total e radical, é 

um grande expoente da literatura epistolar. Cartas Portuguesas a transformaram em 

símbolo de resistência e em mito literário. Muitas leituras de tal obra foram feitas, o que 

é justificável tendo em vista a riqueza temática e carga de sentidos e emoções presente 

nas cinco cartas. Com o objetivo de compreender a evolução dos sentimentos de Mariana 

por um amor não correspondido presente em Cartas Portuguesas, será verificado cada 

uma das cinco na presente comunicação. Importante ressaltar que por muito tempo houve 

grande mistério em torno da verdadeira autoria, para alguns se tratava sobre estratégia de 

marketing e para outros realmente existiu uma freira chamada Mariana Alcoforado que 

escreveu cinco correspondências para seu amado, o Senhor Cavalheiro de Chamily, sendo 
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essa última versão a aceita. Esta comunicação, também tem a pretensão de desenvolver a 

trajetória da ideia de sagrado e profano que é exposta na obra, salientando as emoções 

que sobrepujando a razão geraram impactos importantes para os leitores da época e, que 

ainda pode-se refletir na atualidade. O trabalho verifica o símbolo de resistência composto 

pela imagem feminina que, tendo passado pela desobediência, encontra-se numa situação 

de vulnerabilidade social, algo que enraizado a questões históricas será aprofundada no 

desenvolvimento deste. Para tais análises, se utilizará dos subsídios teóricos em Eliade 

(2001) que refletirá a respeito da relação entre sagrado e profano, Prado (2010) que 

apurará uma melhor compreensão do amor infeliz exposto na obra. Salientará também a 

exposição de Portugal e, sua recepção à obra, relatando o porquê do sentimento de repulsa 

com as cartas em questão, trazendo a noção de afronta à religião regente no território 

nacional e, destacando a visibilidade que as cartas obtiveram na França e Alemanha. A 

submissão da mulher, as evoluções de sentimentos e emoções por parte da soror, junto 

com as memórias e perspectivas, darão suporte para a análise da construção narrativa, e 

também na verificação do discurso de solidão e tristeza que Mariana Alcoforado 

desenvolveu. 

Palavras-chave: autoria feminina; sagrado e profano; resistência. 

** 

NARRATIVAS DE ALÉM-MAR: LÁ E CÁ DO ARCHIVO POPULAR 

Izenete Nobre Garcia 

 

Resumo: Nas últimas décadas, a reavaliação da História da Literatura Brasileira tem 

demonstrado que narrativas ficcionais circularam quase simultaneamente nos dois lados 

do Atlântico. Uma das constatações é a de que a difusão desses textos parece ter ocorrido, 

sobremaneira, por meio de periódicos que circulavam tanto em Portugal quanto no Brasil. 

O Archivo Popular, jornal português publicado em Lisboa, propunha-se, conforme seu 

editor, Antonio José Candido da Cruz, a reproduzir, de outros periódicos, narrativas de 

escritores franceses e ingleses de sucesso. Tendo em vista a mediação cultural exercida 

por esse veículo jornalístico, a comunicação em pauta demonstrará como a circulação das 

narrativas do Archivo Popular em jornais brasileiros permite visualizar um circuito de 

impressão e difusão em dois dos principais centros da produção literária no Brasil, na 

primeira metade do século XIX, Pernambuco e Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: Narrativas ficcionais. Difusão. Século XIX. Archivo popular. 

** 

GIL VICENTE E AMADIS DE GAULA: DO ROMANCE À PEÇA 

Jacqueline de Sousa Miranda (UNESP) 

Resumo: Quando se pensa em romance medieval ou os famosos romances de cavalaria, 

a primeira obra que se tem em mente é Dom Quixote de La Mancha (1605), de Miguel 

de Cervantes (1547-1616). Porém, o mais inusitado é que a obra trabalha o gênero 

Romance de Cavalaria, muito lido na época, de forma crítica e irônica. Por outro lado, 

temos uma outra obra que foi explorada ? não muito bem em alguns casos- por Hollywood 

até seu esgotamento, as estórias de Rei Arthur (século VI) e seus cavaleiros. Nesse 
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sentido, esse trabalho tem por objetivo analisar a leitura que Gil Vicente (1465-1536) teve 

da obra ?Amadis de Gaula?, romance que até hoje não se tem um autor definido. Valendo-

se das obras de Saraiva e Lopes como embasamento teórico, percebemos as inspirações 

que o grande escritor dramaturgo teve ao escrever sua obra "Amadis de Gaula", porem as 

obras se diferem em vários aspectos, entretanto é uma clássica combinação entre a 

audácia e heroicidade colocando em perigo e guerras, com nuanças entre discrição, 

melancolia e sentimentalismos, qualidades bem vistas para os costumes. Sendo assim, 

dentro da peça tem-se mais monólogos sobre sentimentos que sobre aventuras 

cavalheirescas. 

Palavras-chave: Amadis de Gaula, tragicomedia, Gil Vicente. 

 

** 

ENTRE GULLAR E ANDRESEN: CONTRAPONTOS SOBRE A MORTE 

Jaiana Cristina Oliveira Penedo de Melo (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: O artigo em questão busca ressaltar a temática da morte na poética de dois 

grandes nomes da literatura brasileira e portuguesa, integrantes do seleto grupo de poetas 

vencedores do Prêmio Camões, instituído em 1988. O poeta dos espantos, como é 

conhecido Ferreira Gullar, pensa a morte como o apagamento total do ser, alinhando a 

vida a inquietações e indagações que têm seu fim no último suspiro. A concepção do fazer 

poético é constante nas obras gullarianas, sendo sempre assinalada como o modo do poeta 

fazer-se eterno, já que, para ele ?o morto está livre \ de tudo o que é vida? (GULLAR, 

2015, p. 495). A morte, neste caso, é uma mera ideia pertencente ao ser consciente, aos 

vivos, e que somente a este pode trazer algum sofrimento e temor. Por sua vez, o poeta 

Sophia Andresen, como intitulou-se a autora portuguesa, fala da morte como a 

continuação da vida e o cumprimento do ser. A vida, porém, é para Andresen, a ?face 

incompleta do amor? (ANDRESEN, 2001, p. 60), um aceno ao porvir, sendo assim, o 

rompimento com o existir no mundo não é encarado como algo doloroso, e sim, como 

esperança. Portanto, observa-se que mesmo que ambos os poetas tratem, com recorrência, 

da efemeridade da vida sem pessimismo ou tom de melancolia, essas obras desencontram-

se nos ideais que permeiam o pós-morte. Para elucidar tais questões, recorre-se neste 

artigo, sobretudo, às concepções existencialistas dos filósofos Jean Paul-Sartre e Sören 

Kierkegaard, respectivamente fundamentadas no ateísmo e no cristianismo. Por ser inicial 

este estudo entre as obras de Gullar e Andresen, optou-se por analisar um total de quatro 

poemas que configuram momentos distintos na trajetória dos poetas: ?Redundâncias?, do 

livro Muitas vozes (1999) e ?Reflexão sobre o osso da minha perna?, de Em alguma parte 

alguma (2010), de Ferreira Gullar, e os poemas ?Quando?, de Coral (1974), e ?As fontes?, 

da obra Poesia (1944), de Sophia Andresen. 

Palavras-chave: Gullar, Andresen, vida, morte, eternidade. 

** 
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LITERATURA DO CONTEMPORÂNEO? REFLEXÕES SOBRE A 

LITERATURA, O HOMEM E O TEMPO NO POEMA 'ODE TRIUNFAL' 

Jefferson de Morais Lima (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Este trabalho, compreendendo a rica contribuição que a filosofia pode oferecer 

para os estudos de literatura, tem por objetivo inicial realizar uma breve análise da ideia 

de contemporaneidade formulada e apresentada por Giorgio Agamben, observando 

também algumas das ideias que lhe são subjacentes ? tais como progresso, luz, escuridão, 

não contemporaneidade, etc. ?, para com isso observar e melhor compreender as 

características daquilo que o filósofo italiano denomina (indivíduo) contemporâneo. Para 

cumprir esse primeiro objetivo, estabelece diálogos com alguns dos textos fundamentais 

de Platão, Friedrich Nietzsche e Walter Benjamin, os quais notoriamente exerceram forte 

influência sobre o pensamento agambeniano em relação ao tema. Por meio desses 

diálogos, visando sempre a uma melhor compreensão da ideia incialmente analisada, 

busca enxergar semelhanças ou conexões possíveis entre o homem da caverna de Platão, 

o anjo da história de Benjamin, o homem supra-histórico de Nietzsche e o sujeito 

contemporâneo de Agamben. Considerando as análises de Benjamin sobre a obra de 

Charles Baudelaire, abre espaço para a reflexão sobre a possibilidade de uma literatura 

do contemporâneo, isto é, de uma arte literária que de certo modo se comunique com a 

ideia de contemporaneidade em questão. A partir de então, com apoio teórico em Theodor 

Adorno, reflete sobre quais seriam os prováveis traços dessa forma de literatura. Com 

isso, haja vista a relação que existe entre contemporaneidade e progresso, apresenta um 

breve resumo dos diversos avanços nas áreas de comunicação, transporte, comércio, 

infraestrutura, agricultura, mineração, etc. que o Reino de Portugal e em especial a cidade 

de Lisboa experimentaram desde a segunda metade do século XIX e com mais intensidade 

no início do século posterior. Com base nesse recorte histórico, investiga a existência dos 

prováveis traços de uma literatura do contemporâneo na poesia de Fernando Pessoa, mais 

especificamente nos versos do poema Ode Triunfal, assinado pelo heterônimo Álvaro de 

Campos. 

Palavras-chave: Literatura, contemporaneidade, Fernando Pessoa. 

** 

"E DE NOS OUTROS NUMCA SE FALLA SENÃ MUYTO MENOS DO QUE 

NOSSO GRAMDE MEREÇIMEMTO RREQUERE": A ALTERIDADE DE 

GOMES EANES DE ZURARA EM RELAÇÃO À "GENTE MIÚDA" NO 

TEATRO DA GUERRA NO MARROCOS 

Jerry Santos Guimarães (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 

Marcello Moreira (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 

 

Resumo: Gomes Eanes de Zurara, que atuou como segundo cronista-mor da Casa Real 

de Avis no terceiro quartel do século XV, notabilizou-se, dentre outras coisas, pelas 

formas como representa o outro em suas narrativas históricas. Quando se fala da questão 

da alteridade em Zurara, no entanto, geralmente tem-se em mente a caracterização que 

ele faz dos mouros e dos negros da Guiné: na sua construção verossímil deste outro não-

cristão e não-europeu, o cronista eventualmente se põe no lugar daqueles ?infiéis?. 

Salientamos, contudo, um outro tipo de alteridade manifestada por Zurara: quando este 
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criado del-rei, cavaleiro e alto funcionário régio de múltiplas funções oferece a 

perspectiva da peonagem aos seus nobres leitores e ouvintes, ele está tanto a colocar-se 

no lugar da chamada ?gente miúda? quanto a convidar o seu público a fazer o mesmo. 

Segundo uma tradição crítica que tem em Manuel Rodrigues Lapa e António José Saraiva 

seus maiores expoentes, a relação entre o cronista de D. Afonso V e a gente miúda é 

sempre atravessada pelo vitupério: estes e outros autores defendem que Gomes Eanes de 

Zurara manifesta apenas desdém pelos homens baixos do povo, nunca demonstrando 

qualquer simpatia pelos plebeus. É principalmente António José Saraiva quem sustenta 

que Zurara a todo momento deprecia e amesquinha a força popular e a opinião do vulgo, 

imputando assim aos homens da gente miúda uma completa ausência de qualquer valor 

guerreiro ou espírito cavalheiresco. Indo de encontro ao que defendem tais críticos, 

sustentamos que Gomes Eanes de Zurara, para além do evidente vitupério à peonagem 

presente em suas crônicas, também consegue demonstrar um olhar ao mesmo tempo 

empático, simpático e favorável aos homens desta chusma. Para esta comunicação 

selecionamos para análise uma passagem que se encontra na Crónica do Conde D. Pedro 

de Meneses. Ali, num discurso atribuído a almogávares e almocadéns peões que atuavam 

como guias e batedores de terreno no teatro da guerra no Marrocos, Zurara: (1) argumenta 

que o trabalho de bastidores efetuado por tais homens era imprescindível para que a 

fidalguia portuguesa realizasse altos feitos; (2) demonstra que havia ocasiões na guerra 

em que os combatentes da gente miúda não trabalhavam nem se arriscavam menos que 

os nobres; (3) problematiza a notória falta de reconhecimento que em geral havia em 

relação ao indispensável serviço prestado por almogávares e almocadéns. Este discurso 

criado por Zurara serve de introdução à ação que ele narra logo a seguir, na qual o cronista 

basicamente confirma os argumentos por ele mesmo postos nas bocas daqueles peões. E 

assim é que, através de tal artifício, Gomes Eanes de Zurara reconhece e demonstra a 

imprescindibilidade dos guerreiros da gente miúda a serviço do rei e de Deus na luta 

contra os infiéis no além-mar. 

Palavras-chave: Gomes Eanes de Zurara, alteridade, "gente miúda". 

** 

A CRÍTICA À LITERATURA PORTUGUESA NA EPISTOLOGRAFIA DE 

GRAÇA ARANHA E JOSÉ VERÍSSIMO  

Jessica Pantoja Ferreira (Universidade do Estado do Pará/Campus Moju)  

Alessandra Greyce Gaia Pamplona (Orientadora, IFPA) 

 

Resumo: A presente comunicação resultado parcial do plano de trabalho 

Correspondência Literária de José Veríssimo e Graça Aranha entre os anos de 1900 e 

1903, integrado ao projeto Correspondência Literária Luso-Brasileira na Amazônia do 

Século XIX ? objetiva analisar os comentários críticos à literatura portuguesa presentes 

na correspondência trocada entre José Veríssimo Dias de Matos (1857-1916) e José 

Pereira da Graça Aranha (1868-1931) no ano de 1902. A metodologia para o estudo do 

corpus está pautada nos procedimentos da História cultural e da Historiografia Literária, 

sobremaneira a partir da leitura de CHARTIER (1991), Roger, PAMPLONA (2016), 

Alessandra Greyce Gaia. Uma análise geral do corpus indica a existência de um 

recorrente diálogo crítico tanto em relação à produção dos escritores portugueses quanto 

às concepções dos correspondentes sobre a própria literatura brasileira. O estudo dessa 
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epistolografia permite elaborar novas perspectivas a respeito da formação intelectual dos 

escritores em questão e de suas ações no cenário literário nacional e internacional, 

restituindo à História da Literatura o que ficou em seus bastidores. 

Palavras-chave: José Veríssimo, Graça Aranha, Correspondência. 

** 

A VOZ DOS EXCLUÍDOS E COTIDIANO POPULAR NA POESIA DE TONY 

TCHEKA 

Jesualdo Nuelson Gomes da Costa (Universidade Federal da Bahia) 

Resumo: Historicamente, a Guiné-Bissau é um dos países colonizados pelos portugueses 

onde a literatura escrita, conforme a tradição literária canônica reconhece, passou a 

desenvolver-se posteriormente aos demais. Essa distinção de tempo pode ser atribuída ao 

fato de antiga ?Guiné-Portuguesa? ser uma colônia de exploração e não de povoamento, 

estando submetida ao governo de então colônia Cabo Verde por um bom tempo. Com 

este fato, e demais fatores que o país enfrentou, a literatura escrita Bissau-guineense 

encontra-se numa fase de crescimento e, com este, vem mostrando a sua potência com as 

publicações de vários autores e com as temáticas ligadas a sociedade Bissau-guineense, 

desenvolvidas em vários gêneros literários. Na perspectiva de conhecer e aprofundar 

sobre esta literatura, pretendo analisar ?A Voz dos Excluídos e o Cotidiano Popular na 

Poesia de Tony Tcheka?, tendo como base a obra Noites de Insônia na Terra Adormecida 

do escritor Tony Tcheka, natural de Bissau capital do país, hoje reside em Portugal, Em 

suas obras, Tcheka aborda a crítica social e clama para valorização da cultura local. 

Palavras-chave: Literatura Bissau-guineense; Língua Kriol; Noites. 

** 

"MANDA QUEM PODE, OBEDECE QUEM TEM JUÍZO": ANALISE DOS 

CONTOS "O FRUTO PROIBIDO", DE RODRIGO PAGANINO, E "A FILHA 

DO PATRÃO", DE ARTUR AZEVEDO 

Jheison Chaves Lima (Campus Universitário do Marajó-Breves) 

Resumo: Rodrigo Paganino (1835-1863) é um escritor português que morreu 

prematuramente, com apenas 28 anos de idade, deixando uma única coletânea de contos 

Os contos do tio Joaquim, publicada em 1861, contendo 12 narrativas que retratam a vida 

rural. O brasileiro Artur Azevedo (1855-1908) legou à posteridade uma vasta produção 

de contos, publicada em jornais, revistas e em livros. Suas narrativas retratam episódios 

do dia-a-dia da vida burguesa na cidade, do funcionalismo público, da vida teatral, etc. 

Apesar da distância em relação ao espaço vivido por ambos os escritores aquele em 

Portugal e este no Brasil e dos espaços retratados em seus contos num o espaço rural e 

noutro o espaço urbano percebemos algumas relações entre seus temas. Para esta 

comunicação escolhemos os contos O fruto proibido, de Paganino, e A filha do patrã, de 

Azevedo, publicado na coletânea Contos fora de moda. Faremos uma análise 

comparativa, utilizando-nos de Sandra Nitrini (2010), Irene Vaquinhas (2000), Marina 

Maluf e Maria Lúcia Mott (1998) e Rachel Soihet (2004). Nossa análise será pautada nas 

relações estabelecidas no conto entre pai e filha. 
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Palavras-chave: Personagem, Conto, Século XIX. 

** 

QUEM OU O QUÊ É A FERA?: ANÁLISE DO PERSONAGEM MASCULINO 

NO CONTO "A NOIVA DO TIGRE, DE ANGELA CARTER" 

Jodilson Pinheiro Vasconcelos (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Quando paramos para estudar o conceito de masculinidade e gênero 

percebemos que, de fato, o assunto é complexo, e a sociedade que não possui uma leitura 

teórica sobre tais temas acaba ditando regras e valores com representatividade moral 

sobre o que é ou não ser um homem. Neste contexto, para contribuir com tais discussões, 

esse trabalho tem como objetivo uma análise que busca responder quem é ou o que é a 

Fera, personagem masculino no conto ?A noiva do Tigre?, de Angela Carter. O objetivo 

maior é traçar o/s tipo/s de masculinidade vivenciada/s (ou não) pelo personagem. Para 

tanto, a pesquisa se respalda em Maciel (2006), Connel, Messerschmidt e Fernandes 

(2013), Bordieu (2012), Louro (2008), Scott (1998) e Dorais (1988). 

Palavras-chave: Masculinidade, sociedade, ser um homem. 

** 

"O MAGO SEM CONDÃO": A POÉTICA DA INADEQUAÇÃO DE MÁRIO DE 

SÁ-CARNEIRO 

Jonas Jefferson de Souza Leite (Universidade de Pernambuco) 

Resumo: A poesia de Mário de Sá-Carneiro está marcada por imagens que destacam uma 

espécie de autodepreciação, sublinhada por um eu lírico que se confunde com o próprio 

autor. Esse mecanismo de se retratar sob uma ótica cruel é bastante recorrente ao longo 

da breve obra do autor e gera uma série de contextos poéticos nos quais o sujeito lírico 

(possivelmente o próprio Mário de Sá-Carneiro) sofre a angústia de não se adequar aos 

ambientes e as situações em que é inserido, sendo, por exemplo, aquele que "quase" 

consegue ou, o mago que não tem condão. Desta maneira, o presente trabalho intenta, à 

luz da teoria da autoficção, compreender esse processo de autodepreciação e de 

inadequação do eu poético na poesia de Mário de Sá-Carneiro, no afã de estabelecer uma 

ponte entre elementos da esfera biográfica e o fazer literário do poeta e de como essas 

duas faces são fundidos em um conjunto poético calcado na representação negativa de si. 

Palavras-chave: Mário de Sá-Carneiro, Autoficção, Autodetratação. 

** 

"ESTAVA VIVA QUANDO A ATIRARAM AO POÇO": SOBRE AS FORMAS 

DE NARRAR A VIOLÊNCIA, A TORTURA E A MORTE OU ALGUMAS 

INSISTENTES INQUIETAÇÕES EM TORNO DE PÃO DE AÇÚCAR, DE 

AFONSO REIS CABRAL 

Jorge Vicente Valentim (UFSCar/UNESP-FCLAr) 

Resumo: A comunicação propõe uma leitura de Pão de Açúcar, o mais recente romance 

do escritor português Afonso Reis Cabral, sublinhando as reflexões nele contidas sobre 

as violências impingidas sobre as dissidências sexuais. A partir de algumas premissas 
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teóricas (LUGARINHO, 2001; REAL, 2012), pretendemos refletir de que modo o texto 

do autor português exige uma interrogação contínua sobre a maldade humana, surgida em 

tempos contemporâneos. A efabulação do conhecido episódio da transexual brasileira 

Gisberta, torturada e assassinada no Porto por jovens adolescentes, surge como eixo 

motivador da elaboração ficcional para levar o leitor a um exercício de profundo 

questionamento sobre os gestos exacerbados de uma violência desnecessária e 

inexplicável sobre as subjetividades rasurantes (INACIO, 2012). Num lugar de fala muito 

diferente das suas criaturas, o autor não exerceria um gesto de contestação e de repúdio 

aos defensores da higienização e da eliminação da diferença? Assim, com um 

procedimento narrativo engenhoso, de transferência da autodiogese, o autor procura 

humanizar o desumano, sem minimizar ou desculpar os atos cometidos, colocando, assim, 

em pauta uma inquietação sobre os elementos narrados. 

Palavras-chave: violência. ficção portug, Afonso Reis Cabral. 

** 

AS CASAS DA EXPERIÊNCIA EM SOPHIA MELLO BREYNER ANDRESEN 

E NATÉRCIA CAMPOS 

José de Mota de Souza (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: A casa é descrita tanto por Bachelard, em sua A poética do espaço (2008), 

quanto por geógrafos da Geografia Humanista Cultural, como Edward Relph, como o 

lugar central para a construção afetiva da relação do homem com o espaço. Diante desse 

fato, surpreende-nos como portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen e brasileira 

Natércia Campos souberam captar a essência da casa, respectivamente, nas obras ?A casa 

do mar?, conto que integra a coletânea Histórias da terra e do mar, publicada em 1984, e 

A Casa, único romance de sua carreira, publicado em 1999. Nas duas obras, a casa é a 

personagem principal, sendo que, em ?A casa do mar?, não há personagens humanos, 

predominando a descrição espacial, enquanto, em A Casa, a própria casa é a narradora-

personagem. Temos, desse modo, dois narradores com perspectivas próprias sobre a casa, 

o que nos permite confrontar como é construída, nas obras, a relação com o espaço. 

Pautando-nos nesse objetivo principal de nossa análise, fundamentamo-nos no método 

fenomenológico, já que é o método que norteia os teóricos da Geografia Humanista 

Cultural. Nossa pesquisa alicerça-se nos estudos desenvolvidos pelos geógrafos Eric 

Dardel (2011), cujo conceito de geograficidade permite-nos compreender como se dá de 

forma visceral a relação do homem com a Terra; Yi-Fu Tuan (2012; 2013), que, por meio 

dos conceitos de topofilia e de experiência, amplia os conceitos de espaço e de lugar, os 

quais são fundamentais para a compreensão da complexidade do mundo vivido. Esses 

conceitos, juntamente com as discussões de Bachelard, revelam que o narrador de A casa 

do mar subverte a construção típica do conto, usando a descrição como subterfúgio para 

expor nos detalhes sua verdadeira relação com a casa; já a narradora de A Casa discorre 

sobre a relação que todos os seus habitantes tiveram desde sua construção, pondo a lume 

tanto os fatos mais cruéis quanto os que ela pôde presenciar e ouvir. É o habitar que flui 

nas duas obras: do ser que habita e do lugar personificado que é/ foi habitado. 

Palavras-chave: Casa, Espaço, Geograficidade, Habitar. 

** 
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ESCREVER DO CORPO, O CORPO DA POESIA: CORPOREIDADES 

POÉTICAS EM MARIA TERESA HORTA 

José Rosa dos Santos Júnior (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará) 

Resumo: O presente artigo objetiva analisar as corporeidades poéticas que se forjam no 

âmbito da poética de Maria Teresa Horta e, em especial, na obra Palavras Secretas (2007) 

que congrega poemas de onze livros distintos da poeta portuguesa: Espelho Inicial (1960), 

Tatuagem (1961), Verão Coincidente (1962), Amor Habitado (1963), Minha Senhora de 

Mim (1971), Educação Sentimental (1975), Os Anjos (1983), Rosa Sangrenta (1987), 

Destino (1990), Só de Amor (1999) e Inquietude (2006). Dona de uma dicção 

comprometida e implicada com uma estética feminina e feminista, Maria Teresa Horta 

faz parte de uma linhagem de poetas contemporâneos que se debruçam sobre as questões 

mais genuínas que atravessam a problemática do gênero e toda a rede conceitual e 

metafórica que se desdobra a partir dessas questões: a escritura de autoria feminina, o 

erotismo, a transgressão, a construção do corpo poético e a pedagogia dos afetos e dos 

prazeres. Cabe destacar que, até mesmo os poemas que se querem 

metalinguísticos/metapoéticos, terminam por se render, ainda que por vias analógicas, ao 

poder fundante da dicção feminina e às representações do encontro com o objeto de 

prazer. As imagens que povoam tal poética pertencem, não raro, a um domínio semântico 

de descoberta prazerosa do corpo que se desdobra numa escritura poética fundada na 

relação corpo-poesia. Trata-se de um construto poético engendrado a partir das 

experiências de um corpo feminino que bebe e que traga gostos, venenos, espasmos e 

gozos que, a partir da experimentação corporal, se tornam matéria de poesia. Dessa forma, 

esse estudo pretende refletir acerca da produção poética de Maria Teresa Horta e, 

principalmente, aqueles poemas que encenam a relação entre a experiência 

experimentada pelo corpo feminino e o plasmar, de tais experimentações, pelo corpo 

poético. Fundamentam a nossa análise os pressupostos teóricos de Butler (2017), Perrot 

(2007), Beauvoir (1970), Tedeschi (2008), Boris e Cesídio (2007), dentre outros. 

Palavras-chave: Autoria Feminina, Poesia Contemporânea, Corpo. 

** 

NOÉMIA DE SOUSA: UM ETERNO GRITO DE ALERTA, UMA POESIA 

CARREGADA DE SOLIDARIEDADE 

Josias Pereira Miranda (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Noémia de Sousa: um eterno grito de alerta, uma poesia carregada de 

solidariedade. Josias Pereira Miranda Resumo Considerando a rica contribuição da 

cultura africana com as literaturas de língua portuguesa, especificamente, na poesia, 

pretende-se neste trabalho, estabelecer relações comuns entre o discurso poético da 

moçambicana Noémia de Sousa com recorte de alguns de seus poemas e o Continente 

africano, com menção comparativa a outras figuras exponenciais, levando-se em 

consideração uma análise acerca da prática da poesia combativa entre os anos 40 e 50 do 

século XX. Muitos são os escritos enriquecedores que legam ao público leitor a 

possibilidade de vislumbrar o mundo de maneira mais real, mais engajada, tanto na poesia 

quanto na prosa. Nesse sentido, também, as literaturas africanas propõem, através de uma 

vasta produção, um olhar esmerado acerca do mundo. A poesia de Noémia de Souza, aqui 
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apresentada, como exemplo, é mais uma grande oportunidade de vivenciar uma 

experiência acerca de fatos que marcaram momentos acinzentados pela opressão do 

colonialismo e que hoje merecem ser retomados com o propósito de fomentar reflexões. 

Sua poética é incisiva e, referindo-se diretamente ao contexto dos anos 40 e 50 permite-

nos uma visão sóbria de como fora institucionalizada a prática do imperialismo hostil, 

que condenou a duras penas, uma civilização inteira, inferiorizada, apenas pela cor de sua 

pele. A única obra deixada por Noémia de Sousa é uma antologia poética Sangue Negro 

que reúne 46 poemas, escritos entre 1948 e 1951, tendo circulado na época, em jornais 

como O Brado Africano. No que dependesse da escritora, seus poemas apenas deveriam 

permanecer circulando em jornais, de modo a conscientizar o público leitor, mas por 

decisão da (AEMO) Associação dos Escritores Moçambicanos, o livro é publicado em 

2001 e dez anos mais tarde ganha nova publicação pela editora moçambicana 

Marimbique. Em 2016 a editora Kapulana publica a primeira edição brasileira de Sangue 

Negro, com 46 poemas mais marcantes da literatura moçambicana. 

Palavras-chave: Noêmia de Sousa. Moçambique. Poesia. Combatividade. 

** 

DOIS OU TRÊS POEMAS CRÍTICOS DE MÁRIO CESARINY 

Julia Pinheiro Gomes (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: Em Os filhos do barro, Octavio Paz faz uma espécie de balanço dos 

desdobramentos da literatura do final do século XIX e início do século XX. O autor 

indaga-se acerca do que é ser moderno, pois o que está em questão [...] [é] a noção de 

modernidade (PAZ, 2013, p. 9). Constatamos, então, que as discussões que 

predominavam nos primeiros cinquenta anos do século passado sobre o conceito de arte 

já parecem superadas, pelo menos para Paz, que busca responder à seguinte pergunta: 

Como os poemas se comunicam? (PAZ, 2013, p. 9). Para o ensaísta mexicano, há uma 

tradição moderna da poesia, que se, por um lado, é essencialmente crítica, tem, por outro, 

uma ligação com a história. Em Portugal, podemos afirmar, sem dúvida, a existência de 

uma tradição moderna da poesia. Tomando por base um período mais ou menos 

semelhante àquele que Paz adota, observamos que os movimentos que lá surgiram e se 

sucederam criaram novas estéticas, que mantinham um diálogo entre si, ainda que 

frequentemente de uma maneira crítica. Este é certamente um dos aspectos que, para nós, 

marcam a obra de Mário Cesariny, poeta ligado ao Surrealismo português, mas 

essencialmente moderno. Dentro deste contexto, é imprescindível apontar que embora o 

autor tenha desenvolvido uma poética própria e por que não dizer cesariniana?, o que se 

sobressai em seus textos é a sua capacidade de diálogo com escritores ditos modernos, 

sejam portugueses, franceses ou até brasileiros. De acordo com Perfecto Cuadrado, o 

procedimento da intertextualidade tem uma dupla função para Cesariny: por vezes com 

uma clara intenção satírica, e outras com o objectivo de proceder a uma actualização do 

discurso manipulado? (CUADRADO, 1998, p. 54). Nesta comunicação, apresentaremos, 

portanto, Mário Cesariny como um artista crítico da modernidade. Para tanto, 

selecionamos alguns poemas em que o diálogo com outros escritores é estabelecido. 

Nosso objetivo será explicitar a maneira como a crítica se constrói em cada um destes 

textos, mas também evidenciar a forma que, no nosso ponto de vista, o autor parece fundar 

a sua própria tradição moderna da poesia, a partir da (re)escrita de/sobre o outro. 
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Palavras-chave: Mário Cesariny, Modernidade, Poesia, Diálogos. 

** 

NUNO JÚDICE: O POETA DRAMATURGO 

Juliana Braga Guedes (Universidade Federal do Ceará) 

Resumo: Este trabalho propõe um exercício de leitura acerca de duas peças de teatro do 

poeta lusitano Nuno Júdice (1949-): Antero Vila do Conde (1979) e Flores de estufa 

(1993), fundamentado na noção de hors-texte extratexto), termo retirado da obra 

Gramatologia (1967), de Jacques Derrida, perspectiva desconstrucionista nomeada por 

aqueles que tentaram enquadrar a desconstrução em um método ou antimétodo, segundo 

o dicionário de termos literários do professor catedrático Carlos Ceia (1961-). Na 

desconstrução, afirma-se que nada mais existe a não ser o próprio texto. Em outras 

palavras, não é possível formar um sentido sobre um texto, analisando, prioritariamente, 

os materiais extraliterários, como, por exemplo: dados biográficos, fatos históricos, etc. 

Isto acarretaria a ambiguidades e a desacertos. Logo, o texto em si é o mais importante. 

No entanto, o extratexto não significa, apenas, uma interpretação retórica, simplesmente, 

pois o universo do que está fora-do-texto (extraliterário) interessará ao crítico 

desconstrucionista quando este elemento interferir com a existência lógica do texto. A 

nossa reflexão tem como proposta aproximar as peças dos dados, que já estejam contidos, 

nelas mesmas, como também, fomentar elementos extraliterários, que acrescentem às 

análises das peças, através de caminhos já percorridos pelo teatro ocidental, com 

Heliodora (2015), e apontar o caráter anacrônico na dramaturgia de Nuno Júdice, 

recorrendo, principalmente, ao neoclassicismo e romantismo franceses, a partir do teatro 

de Corneille, Musset, Victor Hugo e Alexandre Dumas pai. Não obstante, 

problematizaremos o conflito existente entre a análise do texto teatral escrito e a análise 

do texto teatral encenado em palco. Ademais, este exercício demonstrará problemas 

gerais que rondam a história da dramaturgia portuguesa, com base em artigos científicos 

e crítica dramatúrgica, com Serôdio (1997) e outros. Além disso, destacaremos como 

estas questões afetam o teatro contemporâneo, em Portugal. Como resultado, chegamos 

a sugerir que o teatro de Júdice cria uma espécie de dramaturgia com camadas de mise en 

abyme (narrativas em abismo). 

Palavras-chave: Hors-texte; dramaturgia portuguesa; anacronismo. 

** 

REPRESENTAÇÕES FEMININAS EM SERÕES NO CAMPO, DE MARIA 

AMÁLIA VAZ DE CARVALHO 

Juliana de Souza Mariano (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Serões no campo, publicado em 1877, é o primeiro livro de narrativas de Maria 

Amália Vaz de Carvalho. A partir da análise dos três contos que compõem a obra (Um 

justo, Alice e A enjeitada), pretendemos discutir a construção das personagens femininas, 

dando destaque às discussões sobre gênero suscitadas pela autora, como maternidade, 

instrução feminina e matrimônio, em diálogo com a realidade da época. 

Palavras-chave: Maria Amália Vaz de Carvalho, Século XIX, Mulher. 
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** 

INTROSPECÇÃO EM FRENTE AO ESPELHO NA LÍRICA PORTUGUESA E 

NA LÍRICA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

Juliana Santos Pacheco (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Esta comunicação trata de uma pesquisa em desenvolvimento resultado de 

discussões realizadas no Grupo de Estudos e Pesquisa em Lírica Contemporânea de 

Língua Portuguesa (certificado pelo CNPQ e concebida no departamento de Letras da 

UFMA) que se propõe a identificar estratégias de diálogos entre a poesia contemporânea 

e poemas da antiguidade. Sabe-se que na antiguidade clássica, a poesia era legitimada 

através da imitação de autores e modelos clássicos. Diante disso, há esquemas poéticos 

clássicos que foram revisitados e modificados por poetas de diferentes períodos literários, 

mas que na sua essência permanecem iguais. Posteriormente, esses esquemas foram 

investigados pelo filólogo alemão Ernst Robert Curtius e denominados topos, a saber, 

lugar-comum. Um dos topos da antiguidade tem relação com a experiência do tempo, 

denomina-se, portanto, tópica do tempo e semelhante aos troncos de árvores saem dele 

diversos galhos, ou seja, saem dele diferentes tópoi com suas próprias particularidades. 

Nesta comunicação, apresento a tópica do espelho e da introspecção oriundo da tópica do 

tempo. Trata-se de uma tópica que expõe um eu diante do espelho que passa a refletir 

sobre si mesmo por vezes melancolicamente, até mesmo saudosista em relação ao tempo 

que se passou ou que passa a refletir sobre um futuro incerto de forma melancólica. Na 

primeira parte do trabalho, traço um percurso com objetivo de explicar o referido lugar-

comum, bem como verificar na lírica clássica a recorrência dele em poetas arcaicos. Na 

segunda parte do trabalho, proponho uma leitura de alguns poemas (corpus da pesquisa) 

dos poetas portugueses Fernando Pessoa, Miguel Torga, Jorge de Sousa Braga, Florbela 

Espanca e os poetas brasileiros Alexei Bueno e Hilda Hilst. Para o desenvolvimento deste 

trabalho, utilizamos como fundamentação teórica a obra Lírica e lugar-comum (1994) de 

Francisco Achcar, Literatura Européia e Idade Média Latina (1979) de Ernst Robert 

Curtius e a obra A melancolia diante do espelho: três leituras de Baudelaire (2014) de 

Jean Staronbinski. 

Palavras-chave: Topos, Tópica do espelho, Literatura. 

** 

REVERBERAÇÕES NIILISTAS NO CONTO EMBARGO, DE JOSÉ 

SARAMAGO 

Julie Christie Damasceno Leal (Universidade Federal do Pará) 

Mauro Lopes Leal (Universidade Federal do Pará) 

 

Resumo: Nos tempos atuais, o homem tornou-se cada vez mais dependente de um mundo 

tecnológico que se impõe sobre o pensamento crítico e reflexivo, conduzindo aquele a 

uma espécie de maquinização de si, uma vez que os avanços técnicos, a imersão 

dependendente dos indivíduos em realidades digitais e a incapacidade de processar ou 

digerir uma expressiva gama de informações e conhecimentos, vem transformando a vida 

e o cotidiano dos seres humanos, tornando-os, por vezes, dependentes das facilidades 

tecnológicas modernas. Aparelhos eletrônicos, mecanismos de inteligência artificial, 
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celulares de última geração, aplicativos e redes sociais, dentre outros, assumiram o cerne 

da vida do homem urbano, que se aliena e se anula diante daquilo que possui ou adquiri. 

Tal processo não pode ser compreendido de outra forma a não ser sob o terreno acidentado 

do niilismo. Esta realidade é expressa por Saramago no conto Embargo, obra que retrata 

a dependência do ser humano em relação aos avanços tecnológicos, demonstrando assim, 

a incapacidade deste em se esquivar desta influência que rege, de forma quase ditatorial, 

a existência dos indivíduos. Agindo desta forma, o homem nega não apenas aquilo que o 

cerca, mas também a si mesmo, pois não sabe mais afirmar com convicção quem 

realmente é. Sua junção com a máquina traz a si mais malefícios do que benefícios, uma 

vez que o homem torna-se um ser significativamente dependente nesta relação, 

maquinizando-se e alienando-se, uma vez que consumirá seu tempo e sua vida em busca 

de adaptação a este novo modelo social. Em Saramago, o homem perde sua liberdade e 

identidade para tornar-se cativo da máquina, no caso um automóvel, ser que controla, no 

conto, o destino do seu condutor, levando-o ao extremo da existência de ambos. Pode-se 

pressupor, concretamente, que a sociedade moderna insere-se no plano niilista ao reforçar 

tais ideologias de dependência humana no que tange às relações de poder e às coisas 

materiais, enclausurando o indivíduo em um sistema de opressão e adoecimento, como 

se percebe no referido conto do escritor português. Como aporte teórico, elencamos, mais 

especificamente, a obra Fragmentos Póstumos do filósofo Friedrich Nietzsche no que se 

refere à questão do niilismo e a obra Vida para Consumo, de Bauman, a qual aborda a 

transformação do homem em mercadoria. 

Palavras-chave: Niilismo, homem, tecnologia. 

** 

DE PARÓDIAS E DE TRANSCONTEXTUALIZAÇÕES: UMA LEITURA DE 

"UMA VIAGEM À ÍNDIA", DE GONÇALO M. TAVARES 

Kairo Lazarini da Cruz (Universidade Federal de São Carlos) 

Resumo: A presente comunicação objetiva uma leitura do romance "Uma viagem à 

Índia", de Gonçalo M. Tavares, a partir da observação de recursos paródicos e 

transcontextuais (HUTCHEON, 1988) na construção de sua trama e de suas principais 

personagens. Efetuando uma releitura do paradigmático texto de Luis de Camões, a obra 

de Gonçalo M. Tavares pode ser também compreendida como uma das bem sucedidas 

apostas do autor naquilo que Miguel Real (2012) irá chamar de "ficção sob o signo da 

cosmopolitismo". Assim, com recursos estilísticos, como a paródia e a 

transcontextualização, Gonçalo M. Tavares consolida-se como um dos nomes 

incontornáveis da ficção portuguesa contemporânea, propondo novas reflexões sobre a 

condição portuguesa no cenário europeu e global. 

Palavras-chave: Parodia, Transcontextualização, Gonçalo M. Tavares. 

** 

LIRISMO E NARRATIVIDADE: A PROSA POÉTICA DA GERAÇÃO DE 

ORPHEU 

Karine Costa Miranda (Universidade Federal do Ceará) 
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Resumo: Almada-Negreiros, Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa contribuíram para 

a introdução do Modernismo em Portugal ao produzirem a revista Orpheu. As 

manifestações literárias desses autores estão no limiar da expressão da alma transportada 

a um plano estético e da configuração de um sujeito poético em sintonia com sua 

dispersão subjetiva. Assim, esta pesquisa objetiva analisar as obras Céu em fogo (1915), 

de Sá-Carneiro; A invenção do dia claro (1921), de Almada-Negreiros e Livro do 

Desassossego (1982), de Bernardo Soares (semi-heterônimo de Pessoa), a partir do estudo 

dos aspectos que caracterizam a presença do poético nas narrativas. A análise estrutural 

demonstra que há constante preocupação com temas da arte; inquietação do texto com 

reduplicação; fragmentação do enunciado, como mais um sinal da modernidade. As obras 

fundem-se com a lírica, constituindo-se em prosa poética, logo, a partir das teorias de 

hibridização de gêneros é possível identificar os aspectos que condicionam tais 

mecanismos. Octavio Paz acena a possibilidade de fusão entre prosa e poesia, o que supõe 

ter acontecido, por exemplo, em muitos romances modernos e contemporâneos. O 

ensaísta mexicano julga que afirmar que o ritmo é o núcleo do poema não implica dizer 

que este seja um conjunto de metros, e conclui que a existência de uma prosa carregada 

de poesia, assim como de muitas obras corretamente versificadas e absolutamente 

prosaicas, revela a falsidade dessa identificação. Dessa forma, atesta-se que as 

características da produção órfica coexistiram em tentativas mais vanguardistas, ainda 

que houvesse certo hibridismo com o decadentismo em sua estética. Portanto, é 

necessário delinear um panorama acerca do contexto modernista europeu, marcado pela 

transição de cunho ideológico e social, destacando a atuação de Almada-Negreiros, Sá-

Carneiro e Pessoa na atmosfera de transformações e inovações artísticas portuguesas. 

Nesse tocante, reflete-se sobre os ideais artísticos e do modo como a escrita se constitui 

de maneira irreverente. Compreende-se que a prosa poética não se institui como gênero 

literário, mas sim como uma modalidade de como a poesia pode se externar. A força da 

prosa poética está no fato de que se respeita a descrição das cenas narrativas, 

prevalecendo, especialmente, um quadro lírico. A aglutinação do enredo e da poesia, a 

musicalidade, o abundante uso de metáforas e a divisão da frase em segmentos que 

chegam a recordar a cadência do verso assinalam, portanto, a forma como se processa a 

mescla da poesia com a prosa. Logo, a prosa poética se caracteriza pelo fato de que, ainda 

que seja escrito em prosa, o texto apresenta vários recursos poéticos, como aliterações; 

assonâncias; alegorias; metáforas. A prosa poética pode ser marcada também por recursos 

poéticos como a personificação, comparações e sinestesias. Este trabalho incita a análise 

da tessitura narrativa, a fim de detectar quando há lirismo na prosa e as características que 

configuram a fusão do enredo e da poesia, seja pela musicalidade ou pela divisão do texto 

em segmentos que chegam a recordar a cadência do verso. 

Palavras-chave: Geração de Orpheu; Hibridização de gênero; 

 

** 

POESIA-DANÇA: A INTERLIGAÇÃO DA ESCRITA COM A DANÇA NA 

ENSAÍSTICA DE ANA MARQUES GASTÃO 

Karoline Alves Leite (Universidade Federal do Amazonas/CAPES) 
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Resumo: A interligação da dança com a escrita entendida como poesia é delineada pela 

poeta e ensaísta portuguesa Ana Marques Gastão nos ensaios A dança como metáfora do 

pensar, Alfabe(r)tos e Quando a prosa dança e a dança caminha, que integram o livro As 

palavras fracturadas (2013). Esta autora elucida que os seus ensaios resultam do labor de 

uma leitora-poeta (GASTÃO, 2013, p. 11), frutos de anos dedicados à crítica literária, de 

dança e de artes plásticas. Neles, a ensaísta constrói conceitos complexos como poesia-

dança e poeta-bailarino. Assim, os ensaios de Ana Marques Gastão constituem, 

essencialmente, um método literário, um procedimento de reflexão que interliga a dança 

e a poesia. De acordo com a leitora-poeta, tudo é dança na medida em que nada é estático. 

Entende-se, com base nisto, que a poesia, à semelhança da dança, é repetição pura. Isto 

é, na inter-relação intrínseca da poesia com a dança, ela salienta a repetição como 

processo inerente àquelas formas de arte, destacando que na poesia a repetição acontece 

no ato da escrita. No pensamento de Ana Marques Gastão, o poeta e o bailarino 

estabelecem uma completa disposição erótica com a linguagem, dado que são seres em 

permanente aperfeiçoamento que ultrapassam os limites da linguagem, estando sempre 

em movimento. Nesse sentido, a ensaísta pensa na figura do poeta-bailarino enquanto 

relacionada à escrita, de modo que a dança se configuraria na metáfora do pensar a partir 

das dicotomias interioridade/exterioridade e tempo/espaço, sendo a escrita tempo no 

espaço do papel porque o gesto sustenta a duração (GASTÃO, 2013, p. 24). Sendo agente 

do gesto e do movimento, o poeta-bailarino escreve a partir da dança, isto é, em seus 

gestos encontram-se as palavras, pois é um ser de/em movimento que escreve com o corpo 

no papel, o poema, cujo texto é um palco em movimento, tornando-se, assim, imaginação 

produtiva. Diante do quadro aqui esboçado, a proposta deste estudo consiste em pensar 

os conceitos poesia-dança e poeta-bailarino oriundos da relação entre a poesia e a dança 

como inerente ao ato poético e delineada por Ana Marques Gastão nos ensaios 

supracitados, haja vista que estas expressões artísticas compartilham de recursos e 

processos de criação semelhantes. Emprega-se como aporte teórico-crítico, além dos 

textos supracitados da escritora, Movimento total: o corpo e a dança (2001), de José Gil, 

O ensaio como forma (2003), de Theodor W. Adorno, e A criação literária: prosa II 

(1967), de Massaud Moisés. 

Palavras-chave: Ana Marques Gastão, Poesia-dança, Poeta-bailarino. 

** 

O MISTÉRIO DA ESTRADA DE SINTRA: UM ESTUDO SOBRE A 

NARRATIVA DE EÇA DE QUEIRÓS E RAMALHO ORTIGÃO 

Kathleen Jucá Longobardi (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Esta comunicação visa apresentar a pesquisa de mestrado em andamento cujo 

objetivo consiste em demonstrar, a partir da análise da obra O mistério da Estrada de 

Sintra, de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, como a estrutura de sua narrativa se 

relaciona com o gênero investigativo-policial. Para isso, lançamos mão de uma pesquisa 

bibliográfica mais extensa sobre o tema e também qualitativa da obra O Mistério da 

Estrada de Sintra evidenciando seus elementos constitutivos que dialogam diretamente 

com o gênero policial inseridos na tradição romanesca oitocentista em Portugal e na 

Europa. Por essa razão, tomamos como referenciais bibliográficos os textos de Fernanda 

Massi (2011), Tzvetan Todorov (2006), Álvaro Lins (1947), Sandra Reimão (1990) e 
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outros estudiosos do gênero policial. Além destes, tomamos como base também as autoras 

Marlyse Meyer (1996) e Andréa Trench de Castro (2015), pois suas pesquisas tornam 

possível uma melhor compreensão sobre quais elementos atraíam o público leitor da 

época, sendo que as notícias do cotidiano eram o que de mais efetivamente despertava o 

interesse dos leitores de periódicos. Portanto, a importância também de se fazer um breve 

panorama sobre o contexto histórico de dois gêneros que contribuíram para a construção 

da obra O mistério da Estrada de Sintra: Romance-Folhetim e Fait Divers. Este estudo 

tem relevância devido às parcas contribuições referentes à análise dessa narrativa de Eça 

de Queirós e de Ramalho Ortigão como sendo um romance policial. Por esse motivo 

também julgamos pertinente um estudo dessa natureza, principalmente porque 

entendemos que se trata de uma obra que lançou os amigos Eça de Queirós e Ramalho 

Ortigão no universo dos romancistas da época. Sendo assim, acreditamos que a escolha 

desse repertório teórico alinha-se ao tipo de pesquisa que é desenvolvida contribuindo 

para enriquecer os estudos sobre O Mistério da Estrada de Sintra no conjunto da obra 

eciana. 

Palavras-chave: O Mistério da Estrada de Sintra, obra eciana, gen 

 

** 

CAMILO CASTELO BRANCO NO ENSINO MÉDIO 

Katrym Aline Bordinhão dos Santos (Instituto Federal do Paraná - Campus Telêmaco 

Borba) 

Resumo: A importância atribuída ao trabalho com literatura portuguesa no ensino básico 

já foi (e ainda é) questionada no âmbito do ensino médio, como sabemos.O desafio é 

sempre demonstrar como o ensino de literatura, em si, transforma o conhecimento em 

todas as áreas, independente do nível de ensino, considerando que nem sempre isso é 

compreendido.Ainda assim, a forma como se trabalha com literatura é outro aspecto a ser 

problematizado, haja vista que a simples menção ao texto sem um trabalho estruturado a 

respeito traz um desserviço. Pensando nisso, pretende-se analisar como a obra de Camilo 

Castelo Branco é abordada em um livro didático destinado ao segundo ano do ensino 

médio e atualmente utilizado em uma Instituição Pública de Ensino Básico e Tecnológico, 

por meio da exploração de como o autor é caracterizado, qual texto é trabalhado e como 

isso dialoga com as produções teóricas a respeito do ensino de literatura atuais e em vigor. 

Espera-se, com isso, trazer a reflexão de como um autor múltiplo como Camilo é 

abordado em um material didático,espaço reduzido, mas, em muitas realidades, o único 

instrumento de apoio acessível, e sua relação com o ensino, levando em conta as 

possibilidades de interações que um evento dessa natureza propicia. 

Palavras-chave: Camilo Castelo Branco, livro didático, ensino. 

** 

A SUBJETIVIDADE DA CASA E DAS RELAÇÕES AMOROSAS EM "A CASA 

E O CHEIRO DOS LIVROS", DE MARIA DO ROSÁRIO PEDREIRA 

Klleber Moreira de Mendonça Júnior (Universidade Estadual de Goiás) 
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Resumo: Maria do Rosário Pedreira, autora da novíssima poesia portuguesa 

contemporânea, como assinala Rosa Maria Martelo (1999), produz uma poesia permeada 

pelos espaços da intimidade, em especial, os espaços do interior da casa, lugar esse onde 

o sujeito lírico de seus poemas rememora suas experiências amorosas com outrem, porém, 

sem resposta plausível para a concretização desse amor, alimentado pela melancolia da 

espera e na tragicidade das relações. Gaston Bachelard (1993), na sua Poética do Espaço, 

dirá que a casa é um universo aberto à imaginação e ao devaneio poético, veiculando, 

assim, possibilidades subjetivas e de natureza cósmica para o ser e suas relações de 

alteridade para com o espaço. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar como se 

dão essas relações amorosas vincadas aos espaços da casa que movimentam os poemas 

da autora supracitada. Assim, espera-se que através da análise dos poemas da autora seja 

possível captar a frequência lírica e espacial dentro dos textos selecionados, apresentando 

o resultado da análise com as devidas observações obtidas no decorrer da pesquisa. Para 

tanto, serão utilizados autores como Gaston Bachelard (1993) para refletir sobre o espaço 

da casa, Yi Fu-Tuan (1980) sobre topofolia e as questões de intimidade e espacialidade 

em poesia, Octavio Paz (1982), Davi Arrigucci Jr (1990), Hugo Frederich (1991) e Michel 

Hamburger (2008) para refletir sobre poesia lírica moderna e contemporânea e para a 

análise dos poemas delimitados no corpus, Ida Alves (2003), Fernando Pinto do Amaral 

(2003), Rosa Maria Martelo (1999) e Célia Pedrosa (2008) a respeito da poesia 

portuguesa contemporânea produzida da década de 90 aos atuais dias, além da Poesia 

Reunida (2012) da autora contendo o livro foco de análise. 

Palavras-chave: Subjetividade. Poesia. Casa. Relações. 

** 

RECURSOS, ESTRATÉGIAS E EFEITOS NA ADAPTAÇÃO DE "OS MAIAS" 

Kyldes Batista Vicente (Universidade Estadual do Tocantins) 

Resumo: Ao retomar um debate sobre a adaptação de obras literárias para a televisão, 

busca-se colaborar para o entendimento de elementos organizadores do funcionamento 

de uma estratégia recorrente na história da produção ficcional televisiva: a análise das 

aproximações e distanciamentos entre o romance Os Maias (1888) e a minissérie Os 

Maias (2001). Para esta análise, considera-se o filme como um conjunto de estratégias 

sob as quais seus dispositivos são orientados para a produção de efeitos. Em outras 

palavras, filmes podem ser entendidos como composições cujos recursos plásticos, 

narrativos e de outras naturezas são combinados e dispostos, segundo normas 

intersubjetivas, para afetar os espectadores de diferentes modos. A tarefa do analista 

implica em decompor a obra nessas três dimensões: recursos, estratégias e efeitos. 

Recursos, denominado também ?meios? ou ?dispositivos?, são os materiais de diversos 

tipos e naturezas que são combinados e dispostos no filme para afetar os espectadores: 

cenografia, fotografia (enquadramentos, incidência angular, escala de planos, etc.), 

montagem, música e sonorização, a linha narrativa (argumento, peripécias, desenlaces), 

cores, disposição espacial do elenco, as interpretações dos atores, figurinos e muitos 

outros. São considerados dispositivos tanto elementos especificamente cinematográficos 

quanto transmidiáticos, independentes do meio; tanto os recursos regidos por eficiência 

técnica quanto aqueles empregados por ímpeto estilístico. Se estiverem compostos de 

modo a produzir efeitos no espectador, são classificados analiticamente como recursos. 
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Estratégias ou programas são os modos de organizar e sistematizar os recursos 

expressivos para a produção de um efeito espectatorial. Seguindo-se a classificação dos 

efeitos, o primeiro tipo consiste nas estratégias cognitivas, das mais variadas espécies. A 

obra sempre quer nos fazer pensar, conhecer, saber determinadas coisas, sempre esconde 

outras tantas para nos revelar mais adiante, ou, para não nos dar o conhecimento de jeito 

algum, realiza elipses, emprega o sentido literal ou figurado, produz brumas e nos engana, 

tudo conforme as conveniências das estratégias nela programadas. Efeitos são os 

resultados no espectador da articulação dos recursos expressivos. A materialidade do 

filme acessa, de imediato, a empiria, ou seja, suas faculdades perceptuais. A partir daí, o 

processamento dos estímulos sensíveis pelo espectador resulta em três espécies de efeitos. 

A primeira abrange os chamados efeitos cognitivos, ou seja, as significações, os apelos à 

cognição: reconhecer e classificar o que é percebido, compreender eventuais mensagens 

capitais, ou interpretar metáforas, símbolos ou alusões. Os efeitos sensoriais, que 

constituem o segundo tipo, são as sensações motoras como vertigem, força, aspereza, 

profundidade, frieza, calor, velocidade e escuridão. Os estados de ânimo, sentimentos e 

emoções formam a categoria de efeitos anímicos: por exemplo, o terror e a piedade 

aristotélicos, o medo e o susto em filmes de horror e a graça em comédias. Neste caminho, 

procurar-se-á analisar as estratégias utilizadas pela roteirista da minissérie (Maria 

Adelaide Amaral) e pelo diretor (Luiz Fernando Carvalho) a partir do texto do romancista 

(Eça de Queirós) para a produção de efeitos a partir da composição dos espaços nos 

diferentes momentos da narrativa audiovisual. 

Palavras-chave: Minissérie, Adaptação, Efeitos. 

** 

DA ESCRITA PARA A VIDA: AS NARRATIVAS POÉTICAS FEMININAS NO 

ATRAVESSAMENTO DA MEMÓRIA DISCURSIVA ENTRE MARIA TERESA 

HORTA E ALICE RUIZ 

Lara Faria Jansen França (Universidade do Estado do Pará) 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo principal analisar alguns poemas selecionados 

das escritoras, portuguesa, Maria Teresa Horta e, brasileira, Alice Ruiz S. por meio da 

perspectiva da Análise do Discurso, de modo que se possa buscar caminhos que 

descortinam o diálogo que as suas produções literárias estabelecem para além de espaços 

físicos-temporais ao levar em consideração as formas de existências históricas que as 

constituíram como sujeitos na formação discursiva que os enunciados de suas obras 

suscitam sobre o passado na memória e na lírica acerca de momentos de transformação 

social. Assim, o conceito de ethos no discurso será essencial para a compreensão de como 

o processo discursivo na produção poética das autoras Horta e Ruiz constituem-se em 

uma relação ativa entre interlocutor lírico e seus destinatários, bem como os quadros 

histórico-sociais em que esses atos enunciativos foram proferidos. Para alcançar o 

proposto, esta pesquisa se fundamentará nos referenciais teóricos de Maingueneau (2002, 

2011), Auchlin (2001) e Salgado (2011). De acordo com Maingueneau (2011), o co-

enunciador vai além da decifração de conteúdos no texto, na relação estabelecida ele 

torna-se participante do mundo configurado pela enunciação, entrando em acordo com 

uma identidade de algum modo encarnada e permite que ele próprio seja encarnado por 

um fiador. Ou seja, na relação de recepção da obra por parte de um público, o ethos não 
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é reduzido somente a uma interpretação dos signos enunciados. Essa categoria de análise 

deve ser apreendida mais profundamente no campo discursivo por criar uma relação de 

identificação, mais que somente persuadir, entre os sujeitos, autor e valores 

historicamente situados. A respeito da conceituação de ethos a ser investigada e explorada 

nesta pesquisa, é preciso salientar que ela não apresenta um conceito teórico claro e 

delimitado, isto é, a sua compreensão tende a ser intuitiva, isso porque ele está relacionado 

a uma experiência sensível do discurso, no caso poético. Em suma, espera-se com esse 

estudo contribuir para que novas perspectivas acerca dos textos das autoras mencionadas 

possam ser desenvolvidos. 

Palavras-chave: Maria Teresa Horta, Alice Ruiz S, Ethos, Discurso. 

** 

ENTRE TRAVESSIAS: UM ESTUDO SOBRE VIAGENS NA MINHA TERRA 

DE ALMEIDA GARRETT E CONHECIMENTO DO INFERNO DE ANTÔNIO 

LOBO ANTUNES 

Lara Silva Perussi Bertão (Universidade Federal de São Paulo) 

Resumo: O objetivo do trabalho a ser apresentado é o de discorrer acerca de dois 

romances que se organizam a partir de e tematizam as viagens geográfico-temporais 

realizadas por seus protagonistas em terras portuguesas e pela história da nação: Viagens 

na minha terra (1846) de Almeida Garrett e Conhecimento do inferno (1980) de Antônio 

Lobo Antunes. Apesar de separadas por mais de um século, em ambas as obras nota-se o 

diálogo subversivo de seus autores com a tradição literária portuguesa, rica em literatura 

de viagens - sobretudo, além-mar- bem como reflexões metaliterárias e históricas, 

derivadas do deslocamento geográfico que os seus narradores realizam. Viagens na minha 

terra (1846), romance oitocentista que tematiza a viagem de seu narrador-protagonista, 

homônimo do autor, de Lisboa a Santarém, é repleto de digressões. Digressões estas que 

também podem ser entendidas como travessias, seja pela vida pessoal daquele que narra, 

seja pela literatura ocidental e pelo processo de escrita do protagonista, seja pelo passado 

português e consequências presentes da guerra civil portuguesa (1828-1834). As viagens 

temporais, oriundas do deslocamento geográfico que o narrador realiza, fazem-se 

notórias, sobretudo, quando, já em Santarém, o narrador visita a monumentos que, 

degenerados, deveriam, mas não podem, representar o passado glorioso da nação em um 

presente insípido. Conhecimento do inferno (1980) de Antônio Lobo Antunes, em 

contrapartida, tematiza a viagem de seu narrador, também apresentado como sendo o 

próprio autor, do Algarve à Praia das Maças. Através das paisagens que observa do 

automóvel e das paradas que realiza durante o trajeto, o protagonista evoca paisagens de 

Angola, com as quais teve contato em seu passado, enquanto ex-combatente das guerras 

coloniais portuguesas (1961-1974), bem como os espaços e o cotidiano do Hospital 

Miguel Bombarda, que representam o presente para o qual a personagem, psiquiatra, 

retorna pós-férias. Diferentes espaços e temporalidades são entrelaçados na obra que 

sugere, em seu próprio tí-tulo, que a relação do autor com a terra à qual retornou, é tensa, 

e a reflexão sobre o passado e presente portugueses, infernal. Dessa forma, o trabalho visa 

à exposição dos itinerários dos narradores-protagonistas que se deslocam geográfica e 

temporalmente por Portugal, considerando que os lugares pelos quais passam e 

temporalidades às quais se transportam, além de tecerem uma crítica contundente à nação 
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portuguesa, constituem-os enquanto sujeitos fragmentados, que vivem entre o cá e o lá, 

entre o presente e o passado. Para tanto, a apresentação fundamenta-se em obras basilares 

às questões contempladas na pesquisa como A teoria do romance (1965) de Lukács; O 

labirinto da Saudade (1988) de Lourenço; Condicionantes culturais da Literatura de 

Viagens (2002) de Cristóvão; Os romances de Lobo Antunes (2002) de Seixo e Almeida 

Garrett: crise da representação nas Viagens na minha terra (1999) de Victor Mendes. 

Palavras-chave: Almeida Garrett, Lobo Antunes, Viagens, Portugal. 

** 

BRANCO E NEGRO (1896) E A PROSA FICCIONAL BRASILEIRA 

Layse Daiane Nascimento de Jesus (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O semanário ilustrado Branco e Negro circulou em Lisboa, pela primeira vez, 

no dia 05 de abril de 1896, publicando em suas páginas conteúdos diversos, como 

notícias, reportagens, resenhas de leituras, poemas, narrativas, entre outros escritos. 

Durante o tempo em que circulou, de 1896 a 1898, apresentou várias colunas com 

conteúdo diversificado como Actualidades, Pelo mundo, Viagens no paiz, Curiosidades 

scientificas, Historias para creanças, Theatro, Coisas Uteis e, entre elas, destaca-se a 

Litteratura Brazileira, inaugurada no dia 25 de outubro de 1896, na edição de número 30, 

com o intuito de apresentar para a sociedade lisbonense as obras mais intensas da arte 

nova do Brazil. Nessa seção circularam poemas de autoria de Olavo Bilac, de Luiz 

Delfino e de Luiz Murat, narrativas de Coelho Netto, de Lucio de Mendonça e de Bento 

Ernesto Junior e crítica literária de autores brasileiros como Valentim de Magalhães, 

entretanto o presente trabalho será dedicado à identificação, exclusivamente, da prosa de 

ficção na referida coluna. Deste modo, propõe-se a recuperação dessas narrativas com o 

objetivo de verificar os autores e as temáticas da prosa de ficção publicadas. Para alcançar 

tais objetivos foi considerado o ano de 1897, de publicação do semanário, e realizada a 

leitura de todos os textos publicados na coluna, selecionando o corpus para esta pesquisa. 

Para contextualização e interpretação dos dados será usado como suporte teórico o estudo 

de Tania Regina de Luca (2005), Socorro de Fátima Pacífico Barbosa (2007), Paulo Motta 

Oliveira (2008), Simone Cristina Mendonça (2016), Márcia Abreu (2017), Antonia 

Pereira de Souza (2017), Rita Correia (2012), Regina Zilberman (1996) e Andreza dos 

Santos Flexa (2015). No que concerne aos resultados da pesquisa, foram identificadas 

três narrativas, O cura, do escritor Coelho Netto, muito elogiado pela redação do 

periódico; Mãe Cabocla, do escritor Lucio de Mendonça e Missa do gallo, de Bento 

Ernesto Junior. 

Palavras-chave: Periódico oitocentista, Branco e Negro, Prosa. 

** 

LUGARES DA CATÁSTROFE: TRÊS ESPAÇOS DO HORROR EM 

GONÇALO M. TAVARES 

Leandro Moreira Beltrão (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: Gonçalo M. Tavares é um romancista português contemporâneo que ganhou 

notoriedade devido ao seu estilo sombrio e à abordagem de temas que levam suas 

personagens a situações-limite. Em Uma menina está perdida em seu século à procura do 
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pai(2015), apresenta a trajetória da menina que conhece outras personagens. Por meio 

dessas relações, ora se abrem memórias, ora se alargam silenciamentos, a marcarem a 

violência, o trauma e o testemunho como temas que percorrem todo o livro. O trabalho 

que aqui se apresenta perfaz a análise sobre três personagens: Hanna, Moebius e Terezin. 

Procuramos, dessa maneira, partir do estranhamento causado pela narrativa de Gonçalo 

M. Tavares para elucidar: a operação de pequenas tecnologias de sanções punitivas; a 

memória inscrita no corpo como forma de testemunho; e a memória musical grafada em 

um muro, representação do lugar de resistência ao apagamento. 

Palavras-chave: Catástrofes do século XX, violência, trauma. 

** 

O RESGATE TURBULENTO DOS TEXTOS LÍRICOS MEDIEVAIS 

Lênia Márcia Mongelli (Universidade de São Paulo) 

Yara Frateschi Vieira (Universidade Estadual de Campinas) 

 

Resumo: Em 1894, o filólogo suíço-americano Henry Lang publicava Das Liederbuch 

des Königs Denis von Portugal, edição crítica do cancioneiro dionisino elaborada dentro 

das normas do ?melhor método científico?, nas palavras de Carolina Michaëlis, que lhe 

dedicou logo a seguir recensão detalhada: 60 páginas (1895). A resenha está dividida em 

duas partes: a primeira faz críticas pontuais à edição do texto por Lang; a segunda discute 

as propostas do romanista suíço quanto à origem da lírica galego-portuguesa, suas 

relações com a lírica provençal e francesa, gêneros e formas. Os três Cancioneiros onde 

se recolheu a produção lírica profana galego-portuguesa, copiados entre o fim do século 

XIII e o início do século XVI, deixaram de despertar interesse entre os estudiosos da 

cultura e da literatura até o começo do século XIX. Nessa altura, porém, graças ao 

desenvolvimento da filologia oitocentista, essa documentação veio a ser resgatada, 

editada e estudada em detalhe, criando-se uma rede de intercâmbio de ideias e materiais, 

em circunstâncias de circulação ainda incipiente. Assim, surgem revistas especializadas 

importantes para a formação de um rigoroso método filológico e para a divulgação dos 

seus resultados; desenvolve-se uma prática de correspondência erudita, visando à maior 

troca de experiências, dúvidas, críticas e propostas de leitura. Nem sempre esse diálogo 

foi pacífico, conforme procuraremos mostrar na análise da recensão acima mencionada. 

Palavras-chave: Filologia, cancioneiros, diálogo erudito. 

** 

QUANDO AS MUSAS SILENCIAM: O ANTIÉPICO NA FICÇÃO DE 

ANTÓNIO LOBO ANTUNES 

Leonardo von Pfeil Rommel (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

Resumo: O império sempre ocupou um espaço privilegiado no imaginário e na 

identidade nacional portuguesa. Os versos épicos de Os Lusíadas, ao cantarem a saga do 

povo lusitano, que desafia os mares desconhecidos e parte em busca da expansão física e 

espiritual da pátria, ao longo dos séculos, converteram-se na referência mística da cultura 

e da vida portuguesa, como aponta Eduardo Lourenço. O império, historicamente, sempre 

desempenhou uma função de refúgio da identidade nacional, mas esta imagem entra em 
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estado de tensão a partir da Guerra Colonial, travada entre os anos de 1961 e 1974. 

Durante mais de uma década, o regime do Estado Novo sustentou a retórica de que a 

guerra contra a independência de suas colônias na África tratava-se de uma luta em defesa 

dos valores nacionais ligados a um passado de conquistas. A Guerra Colonial apresenta-

se como um período de exceção e de ruptura da identidade nacional portuguesa, uma vez 

que, a partir dela, Portugal se encontra em uma situação ambígua: vendo-se forçado a 

combater seus próprios territórios a fim de evitar que o corpo político e histórico da nação 

se desmembrasse. A produção literária surgida em Portugal, principalmente a partir da 

Revolução dos Cravos, em Abril de 1974, encontra-se, muitas vezes, intimamente 

associada à experiência histórica da guerra, cabendo ressaltar a posição de destaque que 

assume a obra de António Lobo Antunes neste contexto. O objetivo da presente 

comunicação é analisar a forma como a escrita antuniana efetiva uma releitura antiépica 

da identidade nacional através da figura do ex-combatente na Trilogia da aprendizagem, 

composta pelos romances Memória de elefante, Os cus de Judas e Conhecimento do 

inferno. Na obra de Lobo Antunes, o combatente, no período de transição imperial/pós-

imperial, assume-se como sujeito antiépico, uma vez que, ao retornar traumatizado dos 

campos de batalha na África, não mais encontra identificação com sua coletividade. A 

escrita antuniana, através de uma intensa fragmentação da narrativa e de um trabalho 

obsessivo de manejo da linguagem, busca simbolizar o trauma coletivo que a Guerra 

Colonial representou junto à sociedade portuguesa. A jornada do combatente português 

na Guerra Colonial reescreve a mitologia imperial da nação, uma vez que, ao invés das 

conquistas e das glórias, o soldado traz consigo a melancolia do naufrágio de um império 

de cinco séculos. 

Palavras-chave: Guerra Colonial; antiépico; trauma; melancolia. 

** 

REVOLUÇÃO DOS CRAVOS ENTRE A REALIDADE E A FICÇÃO 

Licia Rebelo de Oliveira Matos (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: O romance Os memoráveis, de Lídia Jorge (2014), já se consagrou como uma 

das grandes reflexões da literatura contemporânea sobre a Revolução dos Cravos e seus 

efeitos em Portugal. Temos investigado essa obra a fundo em nossa pesquisa de 

doutorado, pela perspectiva da memória e do testemunho, especialmente tendo em vista 

que o romance apresenta entrevistas ficcionais de participantes da revolução, mas também 

da narração e do diálogo entre história e ficção, em consonância com outros 

pesquisadores. Neste momento da elaboração da tese, nosso intuito é expandir o tema, 

saindo da deflagração da revolução, em 25 de Abril de 1974, ao processo revolucionário 

que a seguiu, e durou até os últimos meses de 1975. Sabemos que um dos efeitos do 

levante militar, que teve seu foco em Lisboa em 1974, foram as reformas agrárias 

realizadas por camponeses nas quintas do Alentejo e redondezas, em meados de 1975. O 

assunto, bastante menos explorado do que a face urbana da revolução, é retomado pelo 

jovem cineasta José Filipe Costa no documentário Linha vermelha (2011), uma análise 

sobre a ocupação da Quinta da Torre Bela, na antiga região do Ribatejo. Mais do que isso, 

o filme de Costa investiga como a cooperativa de trabalhadores rurais que ali se instalou 

após a tomada da quinta foi, em alguma medida, induzida a agir pela equipe de filmagem 

de Thomas Harlan, diretor alemão que registrava o processo de ocupação à medida que 
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ele acontecia, na produção do filme Torre Bela (1975). Sendo, portanto, ambas as obras 

Os memoráveis e Linha vermelha baseados em testemunhos (ficcionais, inspirados na 

realidade ou verídicos), nossa proposta é investigar quanto há de história, ficção e indução 

nessa revolução por si só mítica, uma vez que feita com flores. Percorreremos um 

caminho de desficcionalização, partindo do romance declaradamente ficcional, com 

inspiração em fatos e personagens reais, até o documentário, que questiona o poder de 

indução da realidade a partir de um objeto de registro documental: a câmera fotográfica. 

A memória, o testemunho e a ficção se manifestam, portanto, como possibilidades de 

interpretação da realidade histórica. 

Palavras-chave: Lídia Jorge, Revolução dos Cravos, testemunho. 

** 

CAMÕES: ALGUMAS RELEITURAS 

Lourival da Silva Burlamaqui Neto (Universidade Federal de Pernambuco) 

Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar algumas releituras de poemas escritos 

pelo português Luís de Camões. Esse autor, por conta de sua obra engenhosa, pela 

superação dos modelos emulados e pela escassez de uma documentação biográfica sólida, 

permaneceu no imaginário dos escritores de língua portuguesa, constituindo-se em figura 

onipresente. Contudo, se a preceptiva letrada dos contextos monárquicos foi sucedida 

pela crítica literária moderna, a apreciação da obra camoniana também sofreu alterações, 

transitando da retórica à estética, do ícone nacional ao lusófono cosmopolita. Desse modo, 

serão expostas e comentadas cinco releituras de poemas do autor. À princípio, serão 

apresentados o soneto anônimo É um nada amor que pode tudo e o poema, composto por 

Gregório de Matos, Alma ditosa que na empírea corte, ambos emulações seiscentistas da 

lírica camoniana. À medida que esses dois textos forem comentados, serão feitas 

explanações sobre as diferentes edições da lírica camoniana publicadas nos séculos XVI 

e XVII, mencionando-se as dificuldades para o estabelecimento de um cânone para a 

produção do poeta. Em seguida, será analisada a paródia quinhentista Festas bacchanaes: 

conversão do primeiro canto dos Lusíadas [...] escrita por estudantes eborenses. Por fim, 

o Soneto à maneira de Camões de Sophia de Mello Breyner Andresen e o poema há uma 

linha subtil que tu partiste, poema de E. M. de Melo e Castro serão comentados. Durante 

a apresentação dessas releituras, os conceitos de emulação, intertextualidade e influência, 

importantes para as poéticas pré-românticas e modernas, serão definidos. Também se 

discutirá, através da apreciação desses textos, a coexistência do Camões poeta, manancial 

de temas e recursos estilísticos para a tradição lusófona, com o Camões mítico, imagem 

central para a constituição da identidade portuguesa. Alguns ensaístas e teóricos serão 

mencionados, circunstancialmente, para enriquecer a exposição do conteúdo. São eles: 

Vítor Aguiar e Silva (1994), Eduardo Lourenço (1999, 2016), Barthes (2012) e Hansen 

(2000). 

Palavras-chave: Camões, Imaginário, Emulação, Influência. 

** 

PORTUGAL-BRASIL-ÁFRICA: DIÁLOGOS E PARALELOS LITERÁRIOS 

Luana Maria Figueira da Silva (FIBRA - Faculdade Integrada Brasil Amazônia) 
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Nayane Letícia Batalha Diniz (FIBRA- Faculdade Integrada Brasil Amazônia) 

Ana Carolina de Sousa Diniz (FIBRA- Faculdade Integrada Brasil Amazônia) 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo fundamental destacar as relações 

características existentes nas presentes literaturas portuguesa, brasileira e africana, de 

modo que, se possa ter a dimensão mais clara possível sobre como os autores manifestam 

influência acerca de suas respectivas obras literárias. Para tanto, ampliaremos algumas 

concepções sobre como essas influências são expressas trazendo debates e contribuições 

teóricas de António Jacinto (1982) - importante poeta da geração Mensagem (século XX) 

? que teve forte influência da literatura brasileira, porém, como busca de autenticidade e 

não com o intuito de reproduzir obras genuinamente brasileiras; José Luandino (2003) 

em sua produção, provoca um constante desalinhar e realinhar da literatura angolana 

atribuindo a ela novas feições, ficcionaliza a vida nos musseques favelas de Luanda, onde 

a língua portuguesa, pela influência do quimbundo, se encontra africanizada indo ao 

encontro das dialéticas modernistas do início do século XX; Carmem Lúcia Tindó Secco 

(2008) possui experiência na área de Letras, com ênfase em Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa, atua principalmente com o tema: literaturas africanas de língua 

portuguesa; Mia Couto, por sua vez, traz para sua prosa os sonhos e crenças do povo 

moçambicano, que, como afirma, assemelha-se a literatura brasileira. Pode-se observar, 

como as relações narrativas são analogias que retratam acontecimentos marcantes, 

demonstrando intertextualidades entre culturas ligadas ao contexto histórico, social e 

político de seus países. É imprescindível pontuar que apesar da desvalorização da cultura 

e vivência negra em contraste a lusitana e brasileira, há vasta exaltação da construção 

literária africana devido ao alto enaltecimento de produções literárias de autores nativos 

valorizando e dando o devido mérito a (r)existência negra no âmbito literário. Pontuadas 

as fortes ligações que existem entre as literaturas, cabe à nós dar a devida ênfase ao estudo 

das mesmas, sempre orientado para a afirmação da liberdade, nos campos sociais, 

humanos, étnicos e políticos. 

Palavras-chave: Diálogo, Identidade, Literatura, Africana, Cultura. 

 

** 

ENTRE MÚSICA E LITERATURA - AS VARIAÇÕES GOLDBERG, DE J. S. 

BACH E A PALAVRA POÉTICA DE JORGE DE SENA 

Luci Ruas Pereira (UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: Coube a Jorge de Sena trazer à literatura portuguesa e ao público leitor e amador 

de poesia as Variações Goldberg, em seu livro Arte de Música, vindo a lume em 1968, 

cujo motivo são obras musicais de inúmeros compositores de várias épocas. Sena era 

poeta e crítico, conhecedor de literatura e de música. E sempre soube que não é possível 

explicar em palavras a música. Soube, todavia, e com maestria, fazer da música motivo 

para seus poemas, seu ponto de partida. Como soube criar, em cada um deles, um espaço 

de reflexão sobre si mesmo e sobre o homem, em suas relações nem sempre pacíficas 

com os outros homens e com o mundo. Sempre inquieto, Jorge de Sena demonstra essa 

inquietação logo ao primeiro verso do poema: A música é só música, eu sei. Este é tema. 

O aparente fechamento que a frase comporta se reafirma na categórica afirmação eu sei 
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que, para mais, implica a impossibilidade de falar da música sem fazê-la menor que ela 

mesma. Ainda que a aproxime da descrição de um quadro, feito de cores, formas e 

volumes, é como se não o tivesse visto uma única vez. Ver, apenas ver, guardando para 

si o silêncio. Neste poema, tal como ocorre na totalidade dos poemas que integram a Arte 

de música, a que farei referência neste trabalho que proponho realizar, encontramos 

frequentemente uma voz sensível que capta os sons, os movimentos, as modulações, o 

ritmo das Variações Goldberg, e, sobretudo, a correlação entre os recursos musicais 

diversos e aqueles que pontuam o fluir da escrita, que revelam ao poeta e ao leitor aspectos 

do mundo interior de Jorge de Sena. Assim é que que sou levada a perguntar, com a 

certeza já da resposta, se a música não se constitui como elemento fundamental do 

movimento contínuo do pensar e do escrever, em busca de um sentido para a existência, 

embora se saiba que A música é só música. 

Palavras-chave: Jorge de Sena, literatura, poesia, música. 

** 

TEATRO ESTÁTICO: A TRANSGRESSÃO DA AÇÃO NA DRAMATURGIA 

DE FERNANDO PESSOA 

Luciana Morteo Éboli (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

Resumo: A incursão de Fernando Pessoa pela dramaturgia é parte de sua criação literária, 

influenciado pelada corrente simbolista francesa do final do século XIX. Disso surge a 

sua concepção de Teatro Estático, em experimentos dramáticos de extrema relevância 

para compreensão do todo de sua obra. A análise propõe o diálogo entre os dramas 

pessoanos e as correntes teatrais que os embasaram para traçar um paralelo entre a 

construção poética do autor e a proposta de dramaturgia, na qual as presenças do 

imaginário e do simbólico compõem os diferentes personagens e conflitos das peças. A 

partir seu texto dramático mais conhecido, "O Marinheiro" (1915), o único finalizado, o 

trabalho discute a presença da ?não-ação? também nos dramas inacabados "Diálogo no 

Jardim do Palácio" (1913), "A Morte do Príncipe" (1914) e "Diálogo na Sombra" (1914), 

alguns dos dramas representativos da ausência de um enredo e da ênfase à supremacia da 

linguagem. Conforme as concepções de ação estática de Maurice Maeterlinck (1862-

1949), dramaturgo belga do movimento do Simbolismo, no teatro é necessário entender 

a relação entre a vida interior e sua figuração no palco. Nesse sentido, a análise dos textos 

selecionados (a peça completa e os fragmentos e esboços da dramaturgia de Pessoa) 

evidencia as características da representação simbolista, de acordo com o teórico Bernard 

Dort, na qual há uma tentativa de constituir no palco um universo que traga elementos 

emprestados da realidade aparente, mas que remeta o espectador a uma outra realidade 

que este deve descobrir. Transgredir a ação, neste caso do escritor dramaturgo, significa 

romper com a teoria aristotélica de desenvolvimento da ação dramática e do fio condutor 

do enredo, para acessar sensações e significados das almas das personagens retratadas. 

Em oposição ao realismo cênico, ao enfatizar o pensamento simbólico, o poeta Mallarmé 

propunha um teatro 'de dentro', assim como Baudelaire definia o universo visível como 

um depósito de imagens e símbolos cujo valor era atribuído pela imaginação poética. 

Palavras-chave: Dramaturgia, Simbolismo, Imaginário. 

** 
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COMO A LITERATURA ESCREVE A HISTÓRIA DAS ÁFRICAS? A 

REPRESENTAÇÃO DA MORTE E OS RITOS DE LUTO NAS NARRATIVAS 

DE MIA COUTO E NO FILME NHA FALA, DE FLORA GOMES 

Luciana Rosa Costa (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 

Resumo:  Nesse trabalho, temos como objetivo fazer uma análise intertextual das 

narrativas que contam as histórias da África. Escolhemos o cinema e a literatura como 

nosso objeto de pesquisa. Ambos trazem a história narrada com experiências nas tradições 

do continente africano. Mais especificamente de Guné-Bissau e Moçambique. Para tanto, 

nosso tema versará sobre a representação da morte nas tradições desses dois países e no 

que essas narrativas, cinema e literatura, dialogam. Como a representação da morte é 

abordada por essas distintas culturas africanas. Neste texto, pretendemos realizar uma 

intertextualidade entre o filme Nha Fala, de Flora Gomes, e os contos: O adivinhador das 

mortes e Nas águas do tempo que fazem parte do livro de contos Estórias Abensonhadas, 

do escritor moçambicano Mia Couto. Em ambos os textos, tanto no filme quanto nos 

contos, podemos observar como a África conta suas histórias de representação da morte 

e ritos de luto com elementos da tradição. No filme, percebemos não só os elementos da 

tradição, mas também a chegada da modernidade. Mesmo que o filme de Flora Gomes 

seja oriundo da Guiné-Bissau e que os contos de Mia Couto tragam as tradições 

moçambicanas, encontramos relevância em fazer essa intertextualidade com as tradições 

no que diz respeito à representação da morte nas culturas africanas. Sabemos que a África 

tem varias faces, uma voltada para o passado, outra para o presente e, ainda, outra voltada 

para o futuro. É um continente que enfrenta o peso das origens e tradições ancestrais, mas 

também a força dos desejos da modernidade. Pretendemos, aqui, abordar esse tema nessas 

duas obras africanas. Ainda que se trate de culturas e tradições diferentes, e que as 

concepções de morte podem ser diversificadas entre elas, podemos observar que há alguns 

pontos que se identificam; bem como a não existência de céu ou inferno e de como a 

morte pode ser vista como um renascimento. No filme, Nha fala, Vita, personagem 

principal, deve morrer para renascer. Nas narrativas de Mia Couto, o tempo em África 

tem outra dimensão, não é linear nem cronológico. O tempo é circular em que mortos e 

vivos interagem, em que os mortos nunca morrem e aqueles que nascem estão sempre 

nascendo. Assim, o escritor moçambicano, em seu imaginário, narra as histórias de 

Moçambique. No conto Nas águas do tempo, através das estórias contadas por seu avô, a 

personagem também vai descobrindo a força das tradições de seus antepassados. Já em O 

adivinhador das mortes, a personagem tenda resistir contra as tradições negando a 

importância de saber sobre a morte, mas a tradição é mais forte e ele entende que o morto 

deve ser preparado. Consideramos que o culto dos antepassados e do mundo após á morte 

que faz parte das crenças africanas, agora também conta as histórias das Áfricas. 

Palavras-chave: Tradição, Narrativas, Morte, Ritos de Luto. 

** 

DESTINOS DE DEGREDO OU MIGRAÇÃO: O ESPAÇO COLONIAL NA 

OBRA DE CAMILO CASTELO BRANCO 

Luciene Marie Pavanelo (Universidade Estadual Paulista) 

Resumo: Na clássica História da Literatura Portuguesa (1955), António José Saraiva e 

Óscar Lopes trazem a seguinte afirmação sobre Camilo Castelo Branco: ?a sua obra traz 
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até nós o palpitar humano das províncias nortenhas no seu tempo, com uma vida que 

nenhum outro ficcionista voltou a captar? (1996, p. 779). Essa afirmação, apesar de ter 

um intuito elogioso, acaba por reduzir a produção camiliana ao espaço português, apesar 

de o escritor também ter voltado o seu olhar a outros países, sobretudo as colônias e ex-

colônias de Portugal. O Brasil é recorrentemente lembrado nas obras de Camilo Castelo 

Branco por meio de seus brasileiros de torna-viagem, personagens já muito estudados 

pela crítica camilianista. Comumente lidos a partir da chave biográfica, esses personagens 

foram reduzidos a uma espécie de "vingança" pessoal de Camilo contra o marido de Ana 

Plácido, leitura que acabou por encobrir a crítica relevante feita por esse escritor ao 

materialismo da sociedade portuguesa oitocentista. Para além da crítica ao materialismo 

por meio desses brasileiros de torna-viagem, interessa-nos também pensar nas referências 

que Camilo fez aos espaços coloniais em algumas de suas narrativas, desde romances 

canônicos, como Amor de Perdição, até obras menos conhecidas, como O Demônio do 

Ouro. É importante destacar que, quando se trata do Brasil, temos em mente dois espaços 

distintos: o Brasil colonial, retratado, por exemplo, em O Demônio do Ouro, e o Brasil 

posterior à independência, espaço usual dos brasileiros de torna-viagem; ambos, porém, 

tidos como destinos de migração. No caso da maioria dos brasileiros de torna-viagem, um 

espaço de enriquecimento (O Que Fazem Mulheres; Coração, Cabeça e Estômago, entre 

outros), mas nem sempre é o que se verifica: por vezes o Brasil é também o espaço do 

exótico e da aventura (O Demônio do Ouro), do crime (O Cego de Landim), da fuga da 

justiça e do sofrimento (A Filha do Doutor Negro). Por outro lado, encontramos também 

na obra camiliana uma referência a outros espaços coloniais, na África e na Ásia: em 

Amor de Perdição, a Índia aparece como um espaço de degredo, mas também de um 

projeto de reconstrução das vidas dos personagens; em O Degredado, encontramos essa 

mesma questão sobre Moçambique, espaço de concretização desse projeto de 

reconstrução. Assim sendo, pensar os espaços coloniais retratados na obra de Camilo 

Castelo Branco, como destinos de degredo ou migração, será o intuito de nossa 

comunicação. 

Palavras-chave: Camilo Castelo Branco, século XIX, espaço colonial. 

** 

OS BRILHANTES DO BRASILEIRO: A NARRATIVA PASSIONAL 

CAMILIANA EM CIRCULAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA 

Lueny Amanda Oliveira França (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: No século XIX a ampliação do mercado livreiro e a imprensa periódica foram 

importantes para a popularização da literatura no Brasil, em razão de possibilitarem o 

contato da sociedade com as produções literárias nacionais e estrangeiras. A veiculação 

de romances-folhetins nos jornais foi determinante para difusão dessa forma literária e, 

consequentemente, promoveu a circulação de obras de autores consagrados do Velho 

Mundo, dentre os quais Camilo Castelo Branco. A popularidade desse romancista em solo 

brasileiro pode ser comprovada nos principais periódicos em fluxo contínuo, 

principalmente nas seções Folhetim e Anúncios. Com a finalidade de investigar dados 

acerca da circulação de romances desse autor no Brasil no oitocentos, analisamos dois 

periódicos: o Diário de Belém, veiculado na província do Grão-Pará, e o Jornal do 

Commercio, do Rio de Janeiro, ambos entre 1868 a 1879. Dentre as obras de Camilo, o 
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romance Os brilhantes do brasileiro, pouco conhecido do público atual, alçou 

significativa notoriedade nas duas capitais. Publicada em 1869 em Portugal, essa 

narrativa não tardou a chegar do outro lado do Atlântico, posto que o primeiro anúncio 

foi veiculado no início de 1870 no Jornal do Commercio do Rio De Janeiro. Além disso, 

essa prosa de ficção foi anunciada tanto pelos livreiros mais modestos quanto pelas 

livrarias de maior prestígio do Brasil. Na província do Grão-Pará, o periódico Diário de 

Belém publicou este romance na seção Folhetim em 1871. Tendo em vista a quantidade 

de livrarias que continham em suas prateleiras essa narrativa no Rio de Janeiro, e também 

sua veiculação em destaque na seção Folhetim no Pará, podemos levantar hipóteses sobre 

o interesse dos leitores por essa obra camiliana. Nessa perspectiva, a partir dos resultados 

de nossas pesquisas, com base nos jornais aqui mencionados, apresentaremos um breve 

estudo sobre a circulação do romance Os brilhantes do brasileiro tanto por meio dos 

anúncios de livros publicados no Jornal do Commercio quanto pela análise dessa narrativa 

que circulou entre o público nortista. E embora seja uma narrativa passional, Camilo 

Castelo Branco, por meio do narrador, satiriza, critica, ironiza e expõe a corrupção moral 

da burguesia portuguesa em ascensão. Portanto, saber e entender as obras de maior 

difusão social naquele século é importante para compreender o gosto dos leitores comuns, 

assim como identificar os livros com os quais os escritores da época disputavam o 

competitivo mercado editorial na segunda metade do século XIX. 

Palavras-chave: Os Brilhantes Do Brasileiro, Novela Camiliana. 

** 

ENTRE ARMAS E LETRAS: CONFLITOS, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA EM 

"NO FUNDO DO CANTO" (2007) DA GUINEENSE ODETE SEMEDO E "UMA 

CASA E DUAS VACAS" (2000), DO TIMORENSE JOÃO APARÍCIO 

Luís Carlos Alves de Melo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Esse artigo busca refletir sobre a narrativa literária do conflito bélico na Guiné 

e no Timor enquanto mecanismo de fortalecimento de uma literatura de memória e 

resistência, analisando como essa narrativa se desenvolve nas obras No fundo do canto 

(2007) da guineense Odete Semedo e Uma casa e duas vacas (2000) do timorense João 

Aparício, uma vez que essas obras poéticas estão balizadas em um contexto de conflitos 

intensos na Guiné-Bissau e no Timor-Leste. A obra de Odete Semedo, No fundo do 

canto? (2008) é das mais representativas sobre o contexto histórico, social, político e 

cultural da Guiné-Bissau. A autora exprime a partir de seus versos as agruras do povo 

guineense, a partir de representações do conflito interno do país no ano de 1998, 

considerado um dos mais significativos dessa dramática situação que o país vive. A guerra 

referida trouxe muitas amarguras para o seio do Estado guineense, colocou muitos 

cidadãos em situação de diáspora forçada, bem como resultou em muitas mortes. Semedo 

recorre à memória para retratar os infelizes momentos vividos no país, para reclamar a 

nação dos guineenses, para construir uma narrativa poética em prol da unidade nacional. 

De igual maneira, Uma casa e duas vacas (2000), do escritor timorense João Aparício, 

retrata o mesmo sentimento destacado por Semedo durante o processo de consulta popular 

para decidir se o país seguiria livre e independente ou se seria integrado à Indonésia. 

Embora o título revele uma história anedótica, em essência, o que está em voga nos versos 

do escritor são as atrocidades sofridas no país, resultado dos conflitos que deixaram 
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milhares de mortos desde 1975. O autor faz uso de sua literatura para refletir a identidade 

de uma nação, recuperando passagens históricas a partir do exercício da memória, o que 

em última instância atua na formulação de uma unidade nacional pró-resistência. As 

narrativas poéticas utilizadas por Odete Semedo e por João Aparício resgatam uma 

literatura de reconto do conflito, da reflexão da guerra, da forja, elaboração e negociação 

das identidades. Os conflitos descritos literariamente na Guiné-Bissau e no Timor- Leste 

são significantes para entendermos a dinâmica de produção de uma literatura de 

resistência, assim como para evidenciar uma obra que busca recontar a história das 

guerras, golpes e abalos nacionais, para negociar a identidade nacional e fortalecer essa 

resistência. Desse modo, o presente artigo aborda a narrativa poético-literária da guerra 

enquanto mecanismo de unidade e resistência, demonstrando que narrar um conflito é 

antes de mais nada, e sobretudo, resgatar e reviver uma memória. É relembrar aos 

indivíduos a nação e as agruras de um passado amargo, intragável e inesquecível, de modo 

a criar uma marca de resistência que impeça esse passado de se transformar numa ameaça 

futura. 

Palavras-chave: Odete Semedo, João Aparício, Conflito, Resistência. 

** 

FRATURAS TEMPORAIS E ESPAÇOS DISTÓPICOS: A CONSTRUÇÃO 

CARNAVALIZADA DE CONCERTO AMAZÔNICO 

Luiz Eduardo Rodrigues Amaro (Universidade Federal de Roraima) 

Resumo: Este texto analisa os aspectos temporais da obra Concerto Amazônico, 

relacionando-os com os espaços em que as narrações acontecem, assim como a 

carnavalização contida nele. Esta construção atípica é substancialmente importante na 

arquitetura do livro, o que interfere na expressão artística do mesmo. Personagens 

históricas, como Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, D. Sebastião, Emanuel 

Swedenborg, Carlos Gomes, Maria Callas, rivalizam com personagens criadas, como 

anjos e demônios, odaliscas, soldados e o Pajé Angaturama, carregando a expressão 

literária de uma tensão que revela as facetas da opressão portuguesa durante a colonização 

do Brasil, ao mesmo tempo em que provoca uma desconstrução das personagens, por 

meio a carnavalização, a qual causa a sátira. Durante a viagem do protagonista em busca 

das personagens históricas para compor o épico musical, há uma alternância entre espaços 

reais e fictícios, entre tempos diversos que, por meio de um pacto narrativo, transforma a 

experiência de leitura em uma verdadeira experiência estética: o leitor entra nesse mundo 

e o constrói com o narrador autodiegético. Concerto Amazônico, escrito pelo professor 

Álvaro Cardoso Gomes, trabalha muitas questões pós-modernas, que vão desde a 

problemática do tempo (ou a supressão dele) na causalidade histórica, assim como o 

dialogismo (e a intertextualidade), a sátira e a ironia. O recorte desse estudo é a 

carnavalização e a problemática espaço-temporal, segundo o pensamento bakhtiniano, 

construindo a identidade brasileira em uma história ambientada em Cabrália, cidade 

fictícia na obra, que se encontrava no Amazonas, oriunda de um sonho à lá Padre Vieira, 

que Pedro Álvares Cabral, empresário de Manaus, tivera e revelara a Pero Vaz de 

Caminha, o protagonista. Apontaremos as subversões, ironias e sátiras, que o texto 

literário nos apresenta por essa narração carnavalizada, decodificando-as e mostrando 

como elas se relacionam para a formação de uma identidade fragmentada. Portugal e 
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Brasil estão em um diálogo surreal que explora verdades históricas cruéis em um universo 

fragmentado no tempo e no espaço. 

Palavras-chave: Concerto Amazônico, Tempo e Espaço, Carnavalização. 

** 

A CANÇÃO DISSIDENTE "BIXA PRETA" DE MC LINN DA QUEBRADA 

Luiz Ramiro Cruz Cardoso (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: MC Linn da Quebrada através dos seus versos vem protestar conta a sociedade 

heteronomartiva e binarismo de gênero. Linn original de São Paulo, expandiu-se com sua 

língua afiada com suas músicas de protesto como Coytada, enviadescer. Mas o ápice da 

contestação vem com Bixa Preta, nesta música lançada de forma isolada. O objetivo deste 

trabalho é fazer uma análise de como Mc Linn da Quebrada expõe sua concepção 

dissidente a sociedade heteronormativa. Ela não fica só campo das relações de gêneros e 

sexualidade extrapolando para questões dos LGBTQ+ negros. Fazendo um recorte de 

gênero, sexualidade e raça. Ela constata os aparelhos de proibição do estado como expõe 

(FOUCAULT, 2006, p.94) Sobre o sexo, o poder só faria funcionar uma lei de proibição. 

Seu objetivo: que o sexo renunciasse a si mesmo. Os papeis que sociedade tecem em cima 

do sexo é sua proibição, principalmente aquela que não adequada a heterossexual. A 

canção Bixa Preta é um recalque a sociedade heteronormativa. Explora o corpo como 

objeto político como afirma (FOUCAULT, 2006, p.102) não o entendo como um sistema 

geral de dominação exercida por um elemento ou grupo sobre outro e cujos efeitos, por 

derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A sua linguagem assemelha-se 

muito às vezes às ideias dos teóricos como Michel Foucault, como Judith Butler, Preciado 

etc. Seus versos quebram padrões quando ela se afirma como uma Bixa Travesti. Seus 

versos escondem muito mensagens, seu corpo abjeto começa a ser questionando e o seu 

papel de Bixa Travesti periférica. Em alguns momentos ela chega a usar versos ferozes 

com intuito de atacar o sujeito heternormativo cunhado com o nome de Macho na canção. 

Sua poesia contesta tudo pré-estabelecido na sociedade. Tem como metodologia análise 

bibliográfica embasado em autores que tem como estudos a repressão proibição das 

sexualidades marginalizadas. As tramas em seus versos buscam uma pesquisa muito 

minuciosa, pois sendo apenas uma música a gama de mensagens embutidas são enormes. 

Por fim, Mc Linn da Quebrada não é só uma Bixa protestando, mas uma revolução 

micropolíticas de uma sujeita marginal dento em sua poesia recheada de argumentos 

colocando em xeque os padrões heteronormativos. 

Palavras-chave: Poesia marginal. Questionamentos. Protesto. 

** 

VALTER HUGO MÃE E INÊS PEDROSA: VOZES DE ALÉM MAR NAS 

PARAGENS DO BRASIL 

Luiz Renato de Souza Pinto (Instituto Federal de Mato Grosso) 

Resumo: O momento da literatura lusófona é bastante rico, quer seja no continente 

europeu, africano, como aqui no Brasil. Autores e autoras de diversas nacionalidades vêm 

ocupando espaço nas prateleiras das livrarias, bem como sendo objeto de estudo em níveis 

de gradação, mestrado e doutorado. Ocorre-me pensar na escritura de Inês Pedrosa e de 
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Walter Hugo Mãe como representantes do "bom" da literatura portuguesa e sua interface 

com o mercado brasileiro. Em que medida suas linguagens dialogam com a cultura 

brasileira e aspectos linguísticos convergentes no cenário contemporâneo? Para além do 

desamparo e da máquina de fazer espanhóis pretendo percorrer o labirinto linguístico a 

fim de obter aproximações entre esses dois expoentes de além-mar. 

Palavras-chave: Narrativa, Linguagem, Recepção, Dialogismo. 

** 

LEITURAS CONTEXTUAIS, CRONOTOPIA E IMAGINÁRIO NA HISTÓRIA 

DA AMÉRICA PORTUGUESA, DE SEBASTIÃO ROCHA PITA 

Manoel Barreto Junior (Universidade do Estado da Bahia) 

Resumo: Neste trabalho pretende-se provocar leituras contextuais da obra História da 

América Portuguesa (1730), de Sebastião da Rocha Pita, a partir de pressupostos teóricos 

que envolvem o cronotopos e o imaginário. A princí¬pio, tais categorias referenciais 

servirão para rastrear e, principalmente, acolher aspectos subjacentes do processo de 

criação da obra, sobretudo, ao que se revela pelos caminhos e razões do imaginário 

colonial, na América portuguesa, do século XVIII - ao que concerne à documentalidade 

do discurso narrativo produzido por um homem de letras. Assim, o discurso possível na 

ambivalência colonial é expresso através de uma linguagem que ultrapassa os limites da 

unidade semântica, ou seja, à luz de um processo narrativo que se estabelece em 

amplificar a descontinuidade discursiva aos propósitos oficiais. Em outras palavras, a 

América portuguesa forjada, por este brasí¬lico setecentista, aciona, ainda hoje, distintas 

experiências de leituras; na medida em que o mundo português, deste lado do Atlântico, 

representado na obra, concilia e já (re)conhecia aspectos formativos da alteridade colonial 

brasílica. De tal modo, as potencialidades naturais e práticas socioculturais da História da 

América Portuguesa não se apresentam meramente através de representações 

paisagísticas e de uma civilização estética. Contrariando tal lógica, pelas narrativas, 

Rocha Pita revela potencialidades outras da vida colonial, como cenário um singular, por 

meio de um processo tempo-espacial em constantes transformações que se reverbera na 

constituição de uma obra única que ainda hoje funciona como painel meta-historiográfico 

solidariamente forjado pelas razões possí¬veis do imaginário autóctone. Neste sentido, o 

processo de construção do cronotopo artístico evidencia a cosmovisão do narrador, bem 

como as distintas experiências de leituras da obra. De certo, temporalidades e 

espacialidades traduzem conflitos dos sujeitos históricos que estão absolutamente prontos 

para quaisquer possibilidades e perspectivas comunicativas, como forma de entender o 

passado, viver o presente e conjeturar o futuro - este último, sempre disponí¬vel pela 

possibilidade do imaginar. 

Palavras-chave: Rocha Pita, América Portuguesa, Imaginário. 

** 

O CETICISMO NOS MAIAS, DE EÇA DE QUEIRÓS 

Marcela Marques Carreiro (Universidade Estadual de Londrina) 

Resumo: Os Maias, publicado em 1888, é considerada pelos críticos a magnum opus do 

autor português Eça de Queiroz. Como no resto de suas obras, como já mencionado por 
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Garmes em seu artigo Leituras marxistas da obra de Eça de Queirós, não se pode deixar 

de notar n’Os Maias aspectos que remetem ao ceticismo, seja nas personagens, nas 

temáticas, nas ideologias presentes e até na construção diegética da obra. O presente 

trabalho tem como objetivo justamente investigar, através do estudo acerca da tradição 

cética e da análise do romance os Maias, a presença de uma corrente cética nesse romance, 

levando em consideração que ele é o mais complexo do autor e que pode, portanto, 

manifestar diferentes tipos de ceticismo (ceticismo axiológico, epistemológico, 

ontológico, e outros), nos mais diferentes níveis narrativos. É preciso, primeiramente, 

delinear a que nos referimos por cético. O termo deriva do grego - (sképtomai), que 

significa ?olhar cuidadosamente ou observar, examinar, considerar (LIDDELL; SCOTT, 

1940); o cético seria, portanto, um indivíduo que examina cuidadosamente a realidade. A 

filosofia cética remonta à antiguidade grega clássica e grande parte do que sabemos sobre 

ela se dá pelos escritos de Sexto Empírico, em especial pelas suas Hipotiposes Pirrônicas 

(BROCHARD, 2009). Sexto define o cético como aquele que tem a habilidade de opor 

os objetos da percepção sensível e os objetos do pensamento de todos os modos possíveis 

com o resultado de que, devido à equipolência na oposição (isostenia), ele alcance a 

suspensão do juízo (epokhé) e depois à tranquilidade (ataraxia) (EMPÍRICO, 1997). Mais 

do que isso, o cético é aquele que se mantém em constante estado de incerteza e 

investigação intelectual? (KRAUSE, 2004, p.28). Durante a leitura d’Os Maias, é possível 

notar em diversos momentos a presença desses opostos que se contradizem. Um exemplo 

que pode ser citado acerca de tais oposições é a mudança que ocorre no narrador durante 

a história, de um narrador naturalista, que prima pelo rigor científico, para a focalização 

interna, que permite à obra o multiperspectivismo (REIS, 1975). Segundo Garmes (2003) 

uma leitura cética da obra queirosiana propiciaria à crítica uma interpretação menos rígida 

de textos considerados conservadores. Aliados a essa proposição, acreditamos que, 

através de uma leitura cética, é possível entender de uma nova maneira como Eça 

enxergava a sociedade de sua época. 

Palavras-chave: ceticismo, Eça de Queiroz, Os Maias. 

** 

EM TEU VENTRE SOB REFLEXÃO: AS TRAVESSIAS POSSÍVEIS NA 

PROSA DE JOSÉ LUÍS PEIXOTO 

Márcia Manir Miguel Feitosa (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Publicado em 2015, Em teu ventre, fruto de um dos autores com maior destaque 

na literatura portuguesa contemporânea, traz à baila um dos episódios mais marcantes da 

história de Portugal no século XX: as aparições de Nossa Senhora de Fátima a três 

pastorinhos, entre maio e outubro de 1917. José Luís Peixoto, ao eleger não o 

acontecimento religioso em si, naquilo que ele apresenta de mais misterioso e singular, 

mas os personagens nele envolvidos diretamente, dá vazão a uma nova reflexão sobre tais 

episódios, primando por enfocar fenômenos como o espaço e a maternidade enquanto 

aspectos fundamentais na criação mística daí derivada. Servirão de aporte teórico para 

essa análise os conceitos de espaço, lugar, apinhamento e espaciosidade, sustentados pela 

Geografia Humanista Cultural, de base fenomenológica, a partir dos geógrafos Yi-Fu 

Tuan (2012; 2013), Eric Dardel (2011) e Edward Relph (2012), bem como os estudos 
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concernentes ao fenômeno complexo da maternidade a partir de Ariès (1985), Badinter 

(1985; 2011) e Hilferding (1991). 

Palavras-chave: espaço, maternidade, Em teu ventre. 

** 

A CULTURA DO CÂNONE LITERÁRIO: UM ENFOQUE NAS LEITURAS 

OBRIGATÓRIAS DA UEPA E UFPA ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2013 

Marcia Souto da Silva (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O cânone é um sistema literário que mais exclui do que inclui e ele se perpetua 

através das indicações e reproduções de Leitura, por isso torna-se um objeto de discussão 

rico, principalmente nas licenciaturas, já que o ambiente exige a formação de professores 

e consequentemente de leitores-críticos. A eles cabem avaliar a real qualidade das obras, 

além dos fatores que permeiam as escolhas canônicas. Diante disso, verificou-se a 

necessidade de elaboração deste estudo. Assim, esta investigação tem como objetivo geral 

refletir acerca dos mecanismos de poder que estão atrelados ao Cânone Literário, e como 

objetivos específicos, reconhecer os critérios adotados na seleção e indicação de 

Escritores Obrigatórios, da Universidade Estadual (UEPA) e a Federal do Pará (UFPA) 

entre os anos de 2010 a 2013, e verificar ainda, qual (is) fator (es) político-ideológico (s) 

têm afastado escritores das indicações de leitura. A realização desta pesquisa consistiu, 

primeiramente, numa sondagem bibliográfica acerca do cânone e da Tradição de Crítica 

Literária. Posteriormente a isso, realizamos um levantamento de caráter exploratório e 

descritivo dos Escritores obrigatórios para leitura no ingresso na UEPA e na UFPA. A 

partir desse levantamento e das técnicas de análise, tais como número de repetições dos 

escritores nos processos seletivos, a nacionalidade deles e as tendências literárias às quais 

seus nomes estavam atrelados, os dados foram ordenadas em dois gráficos: um que lista 

a amostra representativa, final, com o nome de trinta e quatro escritores, e outro com as 

tendências que mais se sobressaíram. O estudo revelou que nas indicações de leitura os 

valores morais e sociais se sobrepõem aos estéticos e literários. Além disso, os escritores 

são escolhidos por representarem um modelo de tendência literária: romantismo e 

modernismo; e também, de nação: brasileira e portuguesa. 

Palavras-chave: Tendência Literária, Leitor-texto-escritor. 

** 

O OLHAR SIMBÓLICO NAS NARRATIVAS DE TEOLINDA GERSÃO 

Marcio Jean Fialho de Sousa (Universidade Estadual de Montes Claros) 

Resumo: Nas narrativas de Teolinda Gersão, de forma muito significativa, são enredadas 

referências históricas que se apresentam como instrumentos de inquietação das 

consciências que, por sua vez, insistem em edificar mitos que perpassam a História de 

Portugal. Nesse sentido, o trabalho da escritora consiste, muitas vezes, em demonstrar, 

por meio de suas narrativas, como os mitos fundadores da nação portuguesa são 

vivenciados no imaginário cultural e como, muitas vezes, são responsáveis por 

pensamentos pouco criativos para a evolução e construção de um país que já foi 

responsável pelas grandes navegações europeias do século XVI. Deste modo, o objetivo 

desta comunicação é apresentar alguns resultados de investigações sobre o discurso 
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mítico nas obras de Teolinda Gersão, escritora portuguesa contemporânea, em diálogo 

com a tradição da escrita de si, de modo a analisar as estratégias utilizadas pela autora 

para desvendar discursos de perpetuação e/ou questionamento do imaginário mítico 

português. Em outras palavras, o que se pretende identificar nas produções literárias de 

Teolinda Gersão é como ela dialoga com as questões históricas vistas na cultura 

portuguesa como processo inerente e indissociável ao povo português, a partir de 

estratégias discursivas que se apoiam em elementos mí¬ticos. 

Palavras-chave: Discurso; mito; História; Portugal; Teolinda. 

** 

INSINUAÇÕES DO TERRÍVEL: REALISMOS, DESEJOS DE EMANCIPAÇÃO 

E OS RASTROS VIOLÊNCIA EM O AMOR EM LOBITO BAY, DE LÍDIA 

JORGE 

Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Resumo: O presente estudo, de natureza interdisciplinar, tem como objetivo analisar o 

conto O Amor em Lobito Bay, que dá título ao seu mais recente livro de narrativas curtas, 

com base numa aproximação entre conhecimentos oriundos das áreas da Antropologia, 

da História, da Filosofia, da Psicanálise e da Sociologia. Nela, pretendemos observar 

como a narrativa enfrenta os desafios de revitalizar certas noções canônicas de 

“realismo”, ao entrelaçar aos temas da violência e dos desejos de emancipação o passado 

português recente, marcado pelo regime Salazarista e pelas guerras anticoloniais, que 

invadem o material da ficção, numa ação disruptiva, como um trauma que se insinua nas 

profundezas do presente sÃ³ aparentemente apaziguado. 

Palavras-chave: Lídia Jorge, Interdisciplinaridade, Violência. 

** 

O (ANTI) SUICÍDIO EM "LÍDIA", DE MARIA TERESA HORTA 

Marena Carolina Lesskiu (Universidade Federal do Paraná) 

Resumo: Este trabalho pretende apresentar uma análise do conto Lídia (1985), de Maria 

Teresa Horta (1937-), tendo em vista o suicídio da protagonista, bem como a perspectiva 

dela mesma com relação à sua morte. A leitura que se faz considera a finitude da 

personagem, portanto foi adotado o conceito de suicídio presente na obra O Suicídio 

(1897), de Émile Durkheim (1858-1917). O objetivo deste projeto é verificar se a 

existência feminina representada no conto passa por processos de autoconhecimento, se 

questionando e se reconstruindo enquanto indivíduo, o que pode resultar numa visão 

positiva do suicídio por parte dela mesma, ou seja, o (anti) suicídio. Foi escolhido este 

tema tendo em vista as vidas femininas, suas relações com a sociedade e o que pode levar 

mulheres a optarem pela morte voluntária. Para realizar a análise crítica do texto, foram 

utilizados como base teórica os conceitos apresentados por Judith Butler (1956-) nas 

obras Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade (1990) e Bodies That 

Matter: on the discursive limits of sex (1993), no que se refere às questões identitárias 

femininas e o modo como são regidas. Tomando como objeto de análise o enredo, foi 

possível comprovar as hipóteses propostas, pois percebe-se uma visão otimista da 

protagonista em relação a sua morte, concebendo-a como uma redenção de seu eu e 
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libertação do ambiente opressor em que vivia. Também foi possível notar que, por meio 

da gradual transformação da protagonista em pássaro, ela passa por momentos de 

autorreflexão que a trouxeram autoconhecimento com relação a si mesma e a seu corpo, 

tornando possível a reconstrução de sua identidade em detrimento das noções de gênero 

discursivamente condicionadas. Conclui-se que sob esse processo de autognose, a 

protagonista se reconstrói e busca no suicídio uma maneira de rejeitar a opressão por ela 

sofrida, bem como um modo de usar seu corpo como instrumento de liberdade. 

Palavras-chave: (anti) suicídio, Lídia, Maria Teresa Horta. 

** 

"O PASSADO QUE SEMPRE SE CALA E NUNCA ESTÁ MUDO", 

INQUIETAÇÕES PÓS-COLONIAIS EM A NOITE DAS MULHERES 

CANTORAS DE LÍDIA JORGE 

Maria Aparecida da Costa (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) 

Resumo: Na obra de Lídia Jorge é recorrente a interação das personagens com os 

acontecimentos da história portuguesa dos últimos 50 anos. Questões como colonialismo 

e pós-colonialismo são caras a esta escritora que dedica, sobretudo em seus romances, 

preencher os hiatos da história factual com outras verdades. As personagens criadas por 

Jorge costumam vagar em um não lugar em busca de se encaixarem em um espaço que 

seja seu, que as façam se identificar com o país. Muitas vezes, essas criaturas são 

hostilizadas por não apresentarem uma espécie de marca da superioridade europeia sobre 

os colonizados, suscitando o desejo de aceitação. De acordo com Boaventura de Sousa 

Santos, "No atual contexto, um pós-colonialismo situado pressupõe cuidadosas análises 

históricas e comparadas dos colonialismos e do que se lhes seguiu. É crucial responder à 

pergunta sobre quem descoloniza o que e como." (2003, p. 29). Abalizados por estes 

pressupostos, nosso objetivo é analisar no romance A noite das mulheres cantoras, (2012), 

as consequências da pós-colonização portuguesa em sujeitos em trânsito que perambulam 

em um país cuja história colonial aparece como mácula mal resolvida, tanto para os 

colonizados como para os colonizadores. Para além disso, ainda é destaque no romance 

em foco, a misoginia, xenofobia e o racismo escancarados. Para desenvolver nosso 

estudo, portanto, nos guiaremos à luz dos pressupostos de teóricos como Boaventura de 

Sousa Santos (2003); Eduardo Lourenço (1993), que afirma que nos romances de Lídia 

Jorge "os silenciados e silenciosos vão "dizer", explorar esse silêncio mais fundo, 

dizerem-se, e dizerem-nos, como há muito não acontecia nas letras pátrias? (p. 299), e 

Carlos Reis (2014), com o estudo das personagens; além de outras vozes cujo trabalho 

contribua com nossa investigação. A intenção é, pois, destacar o quão exitosa é a narrativa 

de Lídia Jorge, cuja estética caminha junto com a verdade factual, preenchendo lacunas 

históricas com criação literária, sobretudo dando destaque ao lugar das mulheres no 

cenário da (re)construção da identidade de uma nação. 

Palavras-chave: Lídia Jorge, Romance, pós-colonialismo. 

** 

O AMOR CORTÊS EM O GUARANI 

Maria do Carmo de Souza e Souza (Universidade Federal do Amazonas) 
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Sabrina Lira Lima (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: O amor cortês implica a vassalagem amorosa, como um ritual em que o poeta 

conquista sua dama através da beleza de suas cantigas, a ela jurava fidelidade e, como 

garantia desse amor, ela o oferecia um anel de ouro e lhe beijava a fronte. O casal 

enamorado era unido pela cortesia: o homem assim seria um servo da mulher. O amor 

cortês se encontra nas cantigas de amor e nas cantigas de amigo também em outras 

expressões do Trovadorismo da Literatura Medieval, em que, segundo Charles Borges 

Casemiro (2017), o eu apaixonado, trovador, destaca as qualidade de seu bem amado e se 

torna vassalo da mulher amada, devendo assim a sua vida a sua senhora, assumindo a 

missão de servir, de sofrer e morrer pela sua senhora independente das condições de vida 

que esta submissão implique. Tais construções se fazem presentes no Romantismo, em 

que a mulher amada é idealizada e assemelhada, a um só tempo, a uma virgem frágil, uma 

figura poderosa, convertida em anjo, capaz de mudar a vida do próprio homem, sendo a 

ele uma fonte de inspiração. Esse e outros valores do romantismo, como o retorno ao 

passado, possuem ideais resgatados da idade média ressaltando o amor cortês no 

Romantismo. O artigo realiza uma comparação entre amor presente nas cantigas de amor 

do trovadorismo português com O Guarani, de José de Alencar. No romance O Guarani, 

há várias nuances medievais da vassalagem amorosa e cavalheiresca que se assemelham 

com algumas cantigas de amor trovadorescas. Para esse artigo serão utilizadas as 

seguintes cantigas: A mia senhor, que me tem em poder de Santiago, A Deus gradesco, 

mia senhor de um autor Anómino e A dona que eu am?e tenho por senhor de Bonaval. 

Em estudo comparado entre o Trovadorismo e o Romantismo, reconhecemos que, apesar 

de serem épocas e movimentos literários distintos, é possível perceber semelhanças 

capazes de interligar os sentimentos vividos em ambas as eras literárias. Assim 

recorremos aos estudos de Residualidade Literária e Cultural, de Roberto Pontes (1999, 

2017), para relacionar O Guarani com as cantigas de amor trovadorescas. Percebemos 

que os sentimentos presentes entre as duas épocas apresentam traços em comum, dos 

quais destacamos o amor cortês e a vassalagem amorosa presente em ambos. Para tal 

análise, recorremos também a Denis Reugemont (1988), Massaud Moisés (2008), Afrânio 

Coutinho (1997) e Domício Proença Filho (2002). 

Palavras-chave: Amor cortês; Romantismo; Trovadorismo; Residualidade. 

** 

PERFIL PÚBLICO E POLÍTICO DE ALMEIDA GARRETT ATRAVÉS DOS 

PERIÓDICOS DIÁRIO DE GOVERNO E O NACIONAL 

Maria do Rosário Alves Moreira da Conceição (Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro) 

Resumo: A proposta de comunicação dedica-se a trazer um panorama político da 

primeira metade do século português e também um perfil público de João Baptista de 

Almeida Garrett via dois periódicos, que foram antagônicos, em vários momentos, e que 

conseguiram ter uma abrangência quase nacional. A política e os rumos de Portugal eram 

assuntos obrigatórios. O primeiro periódico será o Diário do Governo, folha oficial do 

governo português que possuiu vários nomes em sua trajetória e teve sua publicação 

cancelada também em vários momentos. O jornal surgiu com o nome de Gazeta de Lisboa 
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e suas primeiras publicações remontam ao século XVIII, sempre como porta voz do 

governo, com a finalidade de dar notícias nacionais, do estrangeiro e das nomeações do 

governo português. O título foi conservado e permaneceu até 30 de dezembro de 1820, 

ao fim dos primeiros meses do regime liberal. Desde 1 de janeiro de 1821 até o 10 de 

fevereiro de 1821 o título foi substituído pelo de Diário da Regência, com o objetivo de 

reforçar a autoridade do poder Executivo. Em 5 de julho de 1821, após o desembarque de 

D. João em Lisboa, foi retomado o título de Diário de Governo e manteve-se o nome até 

4 de maio de 1823. Após o golpe da Vilafrancada, voltou a usar o antigo nome de Gazeta 

de Lisboa. Assim prosseguiu até 24 de julho de 1833, dia da entrada do exército liberal 

em Lisboa e fim da guerra civil. Em 25 de julho de 1833, com o início da restauração 

constitucional, o jornal saiu com o título de Crónica Constitucional de Lisboa e 

permaneceu até 30 de junho de 1834. De 1 de julho a 4 de outubro de 1834, o título foi 

alterado para Gazeta Oficial do Governo. Ainda nesse ano, entre 6 de outubro e 31 de 

dezembro foi modicado para Gazeta do Governo. A partir de 1 de janeiro de 1835 até 31 

de outubro de 1859, o jornal manteve o mesmo título Diário do Governo. O outro 

periódico será O Nacional, publicado entre 3 de novembro de 1834 a 30 de dezembro de 

1842, com 2229 números. Essa folha teve um papel importante na propagação de ideias 

no século XIX. Desde o editorial do número I, procurou contribuir para vencer o 

desânimo e a desinformação das províncias. Nesse sentido, não limitou a sua influência 

a Lisboa e tentou levá-la ao resto do País. Para atingir tal objetivo solicitou apoio de vários 

correligionários da ala esquerda liberal como "agentes" da propagação do jornal. Desta 

maneira, é possível considerá-lo, para além do Diário Oficial, o primeiro jornal que 

verdadeiramente procurou alcançar uma dimensão nacional. Mantendo firme oposição 

aos governos saídos da guerra civil, evoluiu para uma ala esquerda liberal. Possuiu, em 

todos os números, análises políticas que eram consideradas magistrais. Almeida Garrett 

não escreveu em nenhum deles, mas constantemente era assunto nas páginas de ambos. 

A seleção desses jornais foram essenciais para construir um cenário político Oitocentista 

e também elaborar uma pequena trajetória pública do autor. 

Palavras-chave: Almeida Garrett, século XIX, periódicos, Portugal. 

** 

ARTE-RESISTÊNCIA E O FEMININO EM FRIDA KAHLO 

Maria Durcilene Freitas Correa (Universidade Federal do Pará) 

Gilcilene dias da Costa (Universidade Federal do Pará) 

 

Resumo: Resumo: Esta pesquisa permeia as imagens do feminino nas artes de Frida 

Kahlo como elemento questionador dos padrões de gênero socialmente estabelecidos, e 

produção de sentidos que intercruzam as histórias de vida da artista às suas obras de arte 

de cunho feministas, por movimentações de um devir-mulher como potência do feminino 

nas artes de viver e de educar. Propõe-se a pensar as relações entre o feminino nas artes 

e na educação a partir de alguns questionamentos: até que ponto a autoimagem expressiva 

da artista Frida Kahlo diante da realidade potencializa as forças de um devir-mulher? Em 

que medida os autorretratos de Frida podem ser considerados modos de resistência e luta 

frente ao convencional da arte de seu tempo? De que modo as artes de Frida potencializam 

devires nas artes de educar no contexto atual? Como pensar uma arte e uma educação 

pela potência do feminino? Os caminhos cartográficos, baseados em Foucault (1998), 
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Deleuze e Guattari (1997), sinalizam uma relação entre as obras de arte de Frida e as 

produções de sentidos, possibilitando a crítica do nosso tempo e dos valores instituídos e 

a abertura a outros modos de pensar a dimensão política da arte e da educação. Captar, 

perceber as pulsações das imagens do feminino nas artes de Frida, da sua existência 

atormentada pela dor e seu ativismo político, constitui um desafio a criar vetores de (re) 

existências por onde se possa pensar a vida da artista por diferentes nuances e pelas 

múltiplas faces transfiguradas em seus autorretratos, destacando as suas posições afetivas, 

éticas, estéticas e políticas em sua condição de devir-mulher-artista singular. No campo 

das artes caminharemos com Machado(2009), Herrera(2011), Haghenbech (2011), 

Morais(2012) e nos estudos de gênero e filosofia da diferença caminharemos com Butler 

(1990), Jamis (1987), Louro (2004), Foucault (2004), Deleuze (1979), Deleuze e Guattari 

(1996), Sorj (2005), Beauvoir (1987), Silvio Galo (2003), dentre outros, para adentrar o 

universo artístico, político e da sexualidade em Frida Kahlo, como pistas pulsantes para 

uma educação experimentada pelas potências do feminino. 

Palavras-chave: Feminino. Frida Kahlo. Arte. Educação. 

** 

A ESTÉTICA DA POESIA SATÍRICA PORTUGUESA NAS CRÔNICAS DE 

GELO E FOGO 

Maria Eduarda Prestes dos Santos (Universidade do Estado do Pará) 

Resumo: O presente artigo traz como temática uma visão atualizada das Cantigas de 

Escárnio e Maldizer Portuguesas, pautadas em cima das Crônicas de Gelo e Fogo (2010), 

de George R. R. Martin, personificadas no personagem Tyrion Lannister. O presente 

trabalho tem como objetivo analisar o modo com as obras escritas por George R. Martins 

conversam com a estética literária da época trovadoresca, verificar como a poesia satírica 

se desenvolve dentro da saga e analisar a construção da personalidade do personagem 

Tyrion Lannister de acordo com a perspectiva da estética da poesia satírica. Este artigo é 

divido em quatro capítulos, os quais são desenvolvidos pela perspectiva teórica do 

comparativismo, conforme postulado pela Literatura Comparada, mais precisamente a 

partir do viés estipulado por Tânia Carvalhal (2006). No primeiro momento é abordado 

uma visão histórica, estrutural e temática das cantigas portuguesas, visando explanar 

sobre cada uma e versar sobre como elas ainda possuem influência na 

contemporaneidade; o segundo abrange a construção da saga das Crônicas de Gelo e 

Fogo, discursando-se brevemente sobre a construção da saga ainda incompleta e 

analisando a trajetória da personagem de Tyrion no desenvolver de três momentos 

marcantes da narrativa: O julgamento, O Primeiro Diálogo com Jon Snow e a Batalha da 

Água Negra; no terceiro é visualizado a parte metodológica do artigo, e é embasada por 

autores como Carvalhal, Nitriti e Coutinho para uma melhor abordagem do tema; por fim, 

o quarto capítulo vai demonstrar como a vertente satírica de Tyrion é construída tendo 

por elementos de influência a estética das cantigas satíricas portuguesas, tendo, como 

exemplo, os três momentos já citados, onde será discutida, de acordo com a evolução do 

personagem, a influência que a estética satírica portuguesa ainda tem nos dias atuais e 

como Martin, mesmo que inconscientemente, usufruiu dessas mesmas técnicas na 

construção desse personagem tão enigmático dentro de sua narrativa. Este artigo conta 

como base teórica as contribuições de José Antônio Saraiva e Oscar Lopes (2005), 
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Massaud Moisés (1975), Tania Carvalhal (2006) e artigos científicos. Por fim, espera-se 

alcançar resultados positivos que possam colaborar com as pesquisas sobre a estética 

trovadoresca presente na atualidade, além de dar margens aos estudos envolvendo 

literaturas atuais que convergem com estilos literários mais antigos, demonstrando, assim, 

uma convivência harmoniosa entre os vários tipos de literatura que podem ser estudadas 

na atualidade. 

Palavras-chave: Cantigas, Comparativismo, George R. R. Martin. 

** 

LOBO ANTUNES E O TEMPO: A INFÂNCIA COMO TERRITÓRIO DE 

IMAGENS 

Maria Elvira Brito Campos (Universidade Federal do Piauí) 

Resumo: Se a matéria, para Bergson (1999), e porque não, para nós, é um conjunto de 

imagens, e se imagem é aquilo que representa algo, logo, segundo ele, para o senso 

comum, o objeto existe nele mesmo e, por outro lado, o objeto é a imagem dele tal como 

a percebemos: é uma imagem, mas uma imagem que existe em si( p. 114-115) Entretanto, 

alocada na consciência, temos a lembrança que se faz na construção do tempo e do espaço, 

e torna a geografia a paisagem do lugar. Mas, como aproximar o espaço e o tempo e como 

isso se materializa Penso que por meio de objetos que se fazem pontes e perfazem o que 

aqui trato como entre-lugar. Este, não é físico, mas é representado por um objeto. Neste 

estudo, trago uma das imagens que marcam essa aproximação virtual entre o escritor 

português António Lobo Antunes e o seu avô. Por meio da surdez e dos aparelhos usados 

para uma escuta melhorada, avô e neto estarão sempre juntos. O círculo da vida é aqui 

guardado no ouvido, caixa de ressonância que, em queda de funcionamento, faz-se 

orientar apenas pela imagem. 

Palavras-chave: Lobo Antunes, Tempo, Memória. 

** 

ADAPTAÇÃO DA OBRA LITERÁRIA (AMAR, VERBO INTRANSITIVO) 

PARA O CINEMA 

Maria José Borges da Silva (Universidade Federal Do Pará- Campus Cametá) 

Geciel Ranieri Furtado (Universidade Federal Do Pará- Campus Cametá) 

 

Resumo: RESUMO: Neste trabalho se objetiva demonstrar como se adapta uma obra 

literária para o cinema e suas respectivas alterações, para tanto, usaremos como base a 

obra Amar, Verbo Intransitivo de Mário de Andrade que foi adaptada para o cinema com 

o título de Lição de Amor, nesta invenção se observa que se trata de uma obra que aborda 

a temática da sexualidade, iniciação sexual, do desejo, do amor sendo confundido com o 

sexo, do sexo sendo substituído pelo amor, além de uma vasta dose de hipocrisia e falsa 

moralidade, demonstrando o jogo de sedução e abuso de uma governanta para com seu 

aluno, um adolescente de quase dezesseis anos, tudo com a conivência e hipocrísia de 

seus pais. Através da protagonista é possível se observar como a trama se desenvolve. 

Servirão como base para este trabalho pressupostos teóricos do sistema literário, bem 

como de outras áreas de conhecimento. De acordo com Corseuil (2009: 371), o termo 
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?adaptação? pode ser utilizado para definir ?qualquer relação semiótica de uma forma de 

expressão com outra?, envolvendo assim os diversos meios artísticos como a música, 

dança, teatro, cinema ou a pintura. É válido lembrar que o período de produção de ambas 

as obras é bastante distinto, bem como o contexto sociocultural no qual elas foram 

produzidas é o mesmo. Assim, embora o cinema e a literatura utilizem elementos bastante 

distintos para a sua representação, esses fatores contribuíram para a proximidade da 

passagem da obra literária para a versão cinematográfica. Dessa forma, embora sendo 

artes distintas, em Lição de Amor, literatura e cinema expressam de forma bastante 

similar o desejo sexual e as contradições familiares, vivenciado pelas personagens 

centrais. 

Palavras-chave: literatura, cinema, sexualidade, moralidade. 

** 

O DRAMA DAS MULHERES EM MIL OLHOS DE UMA ROSA, DE SÔNIA 

COUTINHO 

Maria Jose Ferreira Lopes (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: O DRAMA DAS MULHERES EM MIL OLHOS DE UMA ROSA, DE 

SÔNIA COUTINHO Maria Jose Ferreira Lopes 1 Rita Barbosa de Oliveira 2 Resumo 

Nesta comunicação pretende-se relacionar os dramas das personagens mulheres 

construídos nos contos do livro Mil Olhos de Uma Rosa, de Sônia Coutinho, com a 

situação histórica da mulher na passagem do século XX para o XXI. Sônia Coutinho foi 

jornalista, tradutora e escritora, ganhou duas vezes o prêmio Jabuti de Literatura com os 

livros Os Venenos de Lucrécia (1974) e Os Seis de Pandora (1999). Em 2006 recebeu o 

prêmio Clarice Lispector, concedido pela Biblioteca Nacional para o melhor livro de 

contos, Ovelha Negra e Amiga Loura. A autora, além de tratar a questão do gênero, 

denuncia ainda o vazio e as contingências que ameaçam esvaziar nossas vidas. O conjunto 

da obra da escritora brasileira tem revelado o modo de ser e de pensar da mulher brasileira, 

uma parte significativa do universo feminino do ponto de vista da própria mulher. Os 

contos apresentam as personagem em situação de subalternização, muitas delas sem 

nome, fato que sugere estarem desprovidas de seus direitos e individualidades, sem poder 

decidir a respeito do que fazer de suas vidas. Assim, as personagens lutam contra o corpo 

social para que possam assumir seus direitos de escolha, porém a sociedade coloca 

barreiras difíceis de serem ultrapassadas e, quando elas conseguem se libertar dos 

modelos sociais impostos, muitas vezes, tornam-se marginalizadas. Na discussão, 

emprega-se o pensamento de Pierre Bourdieu em A Dominação Masculina, o de 

Chimamanda Achidie sobre o feminismo, constante na obra Sejamos Todos Feministas, 

bem como o debate sobre a personagem feita por Antonio Candido no livro A Personagem 

de Ficção e ainda as ideias de André Bueno sobre a situação histórica das mulheres no 

livro Texto Sobre História das Mulheres. Esclareço que esta comunicação constitui-se de 

parte da investigação executada no projeto intitulado A angústia em Mil Olhos de uma 

Rosa, de Sônia Coutinho? junto ao Programa Institucional de Iniciação Científica PIBIC, 

aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPESP da Universidade 

Federal do Amazonas UFAM, para o período de agosto de 2018 a julho de 2019, e que o 

projeto está cadastrado no Grupo de Estudos e Pesquisa em Literaturas de Língua 

Portuguesa GEPELIP, na Linha de Pesquisa Prosa de Ficção em Língua Portuguesa. 
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Palavras-chave: feminismo, Sônia Coutinho, conto brasileiro. 

** 

BEM DITO O ESCRITO ENTRE AS MULHERES: PUBLICAÇÕES 

PORTUGUESAS NA IMPRENSA PARAENSE 

Maria Lucilena Gonzaga Costa Tavares (Universidade Federal do Pará) 

Resumo:  A partir da segunda metade do século XIX, a província do Pará testemunhou a 

expansão da imprensa, cuja atuação foi importante não apenas no sentido econômico por 

meio da exportação do látex extraído da borracha, fonte de riqueza na região e responsável 

período áureo da Amazônia, denominado Belle Époque mas, principalmente, no que diz 

respeito à promoção da leitura e da escrita. Com a ampliação da imprensa, os portugueses 

residentes nessas terras fundavam jornais dos quais se tornavam editores e redatores, e, 

por meio deles, à maneira europeia, oportunizavam às leitoras paraenses o acesso às 

novidades de fora, como informação de moda, beleza, obras literárias lançadas na Europa, 

especialmente em Portugal, além de publicarem escritos de autoria feminina. Entre as 

correspondentes que atuavam na província, citamos Guiomar Torrezão (26/11/1844 -  

22/10/1898) e Maria Amália Vaz de Carvalho (01/02/1847 - 24/03/1921), ambas 

escritoras portuguesas que, a partir das décadas de 1870, apresentaram suas produções às 

paraenses, mas, cada uma delas com características próprias. A primeira, apresentava 

ideias mais liberais para a época, já a segunda, mais conservadora. Nesse sentido, o 

trabalho objetiva trazer à baila os escritos femininos que foram esquecidos nas páginas 

dos periódicos oitocentistas da província do Pará, bem como constatar ter havido 

contribuições das correspondentes portuguesas endereçadas às leitoras paraenses. 

Palavras-chave: Escrita Feminina, publicações portuguesas, imprensa. 

** 

SENTIDOS ALEGÓRICOS NA CONSTRUÇÃO DE ANTAGONISTAS: O 

CENTRO, DE "A CAVERNA", DE SARAMAGO, E A ZONA FRANCA DE 

MANAUS, EM "CALIGRAFIA DE DEUS", DE MÁRCIO SOUZA 

Mariana Vieira Cardoso (Universidade do Estado do Amazonas) 

Allison Marcos Leão da Silva (Universidade do Estado do Amazonas) 

 

Resumo: A presente pesquisa objetiva estabelecer um diálogo a partir dos sentidos 

alegóricos presentes na construção narrativa de dois antagonistas: o Centro, de "A 

Caverna", de Saramago, e a Zona Franca de Manaus, em "A caligrafia de Deus", de 

Márcio Souza. Para esta reflexão de cunho bibliográfico, utilizaremos Walter Benjamin, 

em se tratando do conceito de alegoria; Stuart Hall (2003) para aproximar a leitura das 

duas obras; Maria Alzira Seixo (1987) acerca da crítica sobre Saramago e Tenório Telles 

(2013) no que concerne a crítica sobre Márcio Souza. De acordo com Maria Alzira Seixo 

(1987) o procedimento de alegorização é uma das marcas fundamentais nas obras de 

Saramago e estendemos esta afirmação às narrativas de Márcio Souza. Walter Benjamin 

(1984) afirma que a alegoria passa a ter um novo lugar a partir do romantismo, que a 

reduziu ao torná-la uma forma de expressão responsável por refletir tipos de 

representações do mundo em que a obra se insere. A alegoria benjaminiana, deste modo, 

ocorre no movimento narrativo e não em um símbolo estanque colocado em uma palavra. 
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Em "A caverna", a constituição alegórica representada pelo Centro provoca a tensão e o 

sofrimento de Cipriano Algor que tem sua força de trabalho e seu meio de sustento 

inutilizados em um universo capitalista, no qual o mercado dita as regras de aceitação e 

inserção do humano. Saramago utiliza a escrita como símbolo da alegoria construída. A 

não marcação de pontuações na fala das personagens, por exemplo, pode ser lida como o 

que Stuart Hall (2003) denominaria de processo de construção da identidade na pós-

modernidade, visto que as vozes se misturam e por vezes os diálogos são cíclicos, 

retirando o lugar de fala de determinados grupos sociais a partir do advento do 

capitalismo, representado pelo "Centro" no romance, antagonista que engole, marginaliza 

e corrompe as personagens. O mesmo ocorre com o espaço representado na coletânea de 

contos do autor amazonense Márcio Souza, A caligrafia de Deus, publicada pela primeira 

vez em 1994, com narrativas ambientadas no cenário histórico do período de implantação 

do projeto da Zona Franca. A coletânea apresenta personagens vítimas da marginalização 

social a partir do advento da Zona Franca, antagonista destas narrativas, assim como o 

Centro, em "A Caverna". Nos contextos apresentados em cada conto a promessa de um 

futuro promissor transforma-se em inutilidade da mão de obra de índios e caboclos. 

"Enquanto os poderosos se locupletam, o povo sucumbe de fome, miséria e desesperança 

nos bairros e favelas" (TELLES, 2013, p. 164). Os contos apresentam, tal qual em "A 

Caverna", de Saramago, diálogos cíclicos, a marginalização e o silenciamento completo 

de algumas personagens, o que representa, de acordo com Benjamin (1994) a ausência de 

perspectiva para resistir e relatar determinada perda social. Propomos, portanto, o diálogo 

destas obras como veículos históricos que refletem os questionamentos da modernidade. 

"Nisso consiste o cerne da visão alegórica: a exposição barroca, mundana, da história 

como história mundial do sofrimento, significativa apenas nos episódios de declínio" 

(BENJAMIN, 1984, p. 188). 

Palavras-chave: A Caverna, José Saramago, Márcio Souza, Alegoria. 

** 

A FOFOCA E SEUS SIGNIFICADOS EM MACHADO DE ASSIS E EM EÇA DE 

QUEIROZ 

Marisa Corrêa Silva (Universidade Estadual de Maringá) 

Resumo: Retomando obras dos autores mais reconhecidos do oitocentismo brasileiro e 

do português, encontramos um dado sociológico presente nessas obras - como, aliás, em 

praticamente todas as grandes narrativas: a fofoca. Retomando Elias & Scotson (2000) 

mas também Oliveira (2010), torna-se bastante claro que, mais do que um modo de passar 

o tempo ou uma manifestação de inveja individual, a maledicência (alternaremos as 

expressões "fofoca" e "maledicência" por razões estilísticas: ambas devem, neste 

contexto, ser entendidas como sinônimas) é um poderoso mecanismo de controle, 

espalhado uniformemente por todos os estratos das sociedades ocidentais e que, embora 

publicamente apontada como indesejável e desprestigiada, é praticada por todo tipo de 

pessoa. Em sua função de mecanismo de controle social, a fofoca opera de maneira a 

auxiliar na estabilidade e na permanência dos valores ligados à moral conservadora e aos 

chamados "bons costumes". Ao tornar-se parte de uma arquitetura textual, porém, ela 

ganha novas e diferentes funções, embora não perca sua característica própria. 

Abordaremos, neste texto, em especial os romances "Dom Casmurro" e ""O Primo 
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Basílio". No caso do romance brasileiro, a grande fofoca a traição de Capitu é precedida 

por uma verdadeira constelação de maledicências que. Inclusive, autorizaram a criação 

recente de fanfics. Já em O Primo Basílio, a fofoca retorna ao texto com uma regularidade 

espantosa, embora em tonalidades distintas, de modo a ser evidente quando praticada por 

certos tipos e um tanto disfarçada ao ser perpetrada por outros. Podemos concluir que, no 

romance de Machado de Assis, a fofoca é um elemento importante na construção da não 

confiabilidade do narrador; em Eça de Queiroz, ela sutilmente nivela pessoas de estratos 

socioculturais distintos, reforçando a crítica totalizante pretendida pelo autor, que 

abordava os traços culturais previamente apontados por antero de Quental como 

motivadores de uma mentalidade conservantista, prejudicial ao desenvolvimento do país. 

Ao demonstrar que, independentemente de seu grau de instrução e de sua autopercepção, 

as personagens embarcam igualmente no mecanismo da maledicência, a fofoca se torna 

uma espécie de alerta para os efeitos de um modelo sóciocultural que forja indivíduos 

com o mesmo tipo de olhar sobre o mundo. 

Palavras-chave: Fofoca; Machado de Assis; Eça de Queiroz. 

** 

O INFERNO DOS SERINGAIS: FIGURAÇÕES LITERÁRIAS DA MULHER 

NA AMAZÔNIA GOMÍFERA 

Marli Tereza Furtado (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Entre o último quartel do século XIX e os anos sessenta do século XX, 

sistematizam-se, na literatura brasileira, narrativas, localizadas na Amazônia, que 

retratam a economia da borracha. Centradas sobretudo no desvelamento dos problemas 

sociais advindos da organização dos seringais, que era direcionada para a espoliação da 

mão-de-obra, essas narrativas tem em comum a protagonização masculina. Salvo raras 

exceções, a mulher figura com o papel que lhe cabia naquela organização: uma vida de 

servidão e sacrifícios à sombra dos homens e para os homens. Geralmente vilipendiada 

em seus direitos, a figuração da mulher reitera a visão infernal dada aos seringais, 

intrincados na selva amazônica da qual se retira a visão de Paraíso, mitificação do 

imaginário europeu e também da possível prosperidade que a borracha traria a todos os 

envolvidos. Considerando tais dados, o objetivo deste trabalho é analisar a figuração 

feminina em narrativas que se vinculam a essa tipologia, a começar pelo que 

consideramos um primeiro núcleo de autores formado por José Veríssimo, Alberto 

Rangel e Euclides da Cunha, com textos produzidos entre o final do séc. XIX e primeira 

década do séc. XX. Em seguida, passaremos a um segundo núcleo de autores, entre os 

anos vinte e trinta, do séc. XX, agora formado pelos brasileiros Carlos de Vasconcelos e 

Francisco Galvão e pelo português Ferreira de Castro, cujo livro A selva, de 1931, se 

destaca como um romance que amadureceu as narrativas literárias sobre a economia 

gomífera brasileira. Por fim, entraremos em um terceiro núcleo, entre os anos de 1960 e 

1970, em que se destacam José Potyguara, Miguel Jerônimo Ferrante e Cláudio de Araújo 

Lima. Na análise, utilizaremos tipologia própria que caracteriza as personagens femininas 

entre conservadoras, marginalizadas e vanguardistas e nos valeremos, entre outros, de 

artigos de Norma Telles (1997) e Ruth Silviano Brandão (2006) sobre mulher e literatura 

e personagem feminina na literatura. 

Palavras-chave: figuração feminina, Amazônia, narrativas gomíferas. 
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** 

O DIÁLOGO LITERÁRIO ENTRE GIL VICENTE E ARIANO SUASSUNA, 

PERSPECTIVAS, INQUIETAÇÕES E CRÍTICAS SOCIAIS 

Marsileia Brasil de Lima (Universidade Paulista) 

Clodoaldo Santos Oliveira (Seduc /AM - Secretaria de Educação e Qualidade de 

Ensino) 

Resumo: Marsiléia Brasil de Lima¹ Clodoaldo dos Santos Oliveira² Resumo Esse 

trabalho tem como objetivo mostrar onde dois autores, em épocas tão distantes e 

geograficamente separados em continentes diferentes, convergem e dialogam em suas 

produções literárias. Em meados do Século XVII, em Portugal, em um cenário nada 

promissor às manifestações literárias, dirigidas a população, que até o momento não 

tinham acesso às literaturas, o escritor e dramaturgo, Gil Vicente projeta o teatro de dentro 

das igrejas para o espaço fora delas. Em um momento que movimentos humanistas se 

preocupavam em tirar o controle político e cultural da Igreja Católica. No Brasil, em pleno 

século XX mais especificamente nas décadas de 50 e 60, o escritor e também dramaturgo, 

Ariano Suassuna tinha o mesmo objetivo de mudanças que Gil Vicente em sua época e 

idealiza um Movimento Armorial como um preeminente defensor da cultura do Nordeste 

brasileiro. Ambos nutriam uma inquietação em relação a sociedade e as artes de suas 

respectivas épocas, e utilizavam os mesmos meios (o teatro) para promoverem as 

mudanças almejadas. O primeiro, Gil Vicente, abriria o teatro às classes populares 

enquanto o outro (Ariano) se preocupava em projetar o teatro popular do Nordeste aos 

mais altos escalões da literatura brasileira, objetivara tirar a literatura nordestina do 

patamar regional e torná-la brasileira, sintetizando elementos e figuras da cultura popular 

nordestina em obras clássicas. Apesar de separados, no tempo e no espaço, dialogam no 

propósito de promover a cultura popular, traziam em suas obras as mesmas questões 

temáticas, criticavam os problemas sociais através de personagens semelhantes. Assim 

como, escreviam os mesmos gêneros: autos e farsa. Entretanto, suas divergências pautam-

se na projeção oposta dos seus objetos. A estratégia metodológica partiu de uma revisão 

bibliográfica sobre a literatura moderna portuguesa e Literatura Brasileira, personagens e 

a influência do meio social nos perfis estereotipados do homem em seu meio sob a luz de 

teóricos como: Antonio Cândido (2014) (estabelecendo a correlação entre literatura e 

sociedade), Afrânio Coutinho (2002/3) e Massaud Moisés (2008). 

Palavras-chave: Teatro, Gil Vicente, Ariano Suassuna. 

** 

AMADEO E MÁRIO CLÁUDIO: O ESPECULAR JOGO DA ESCRITA 

Matheus da Conceição Amarante (Universidade do Estado da Bahia) 

Rita Aparecida Coelho Santos (Universidade do Estado da Bahia) 

 

Resumo: Em seu livro “Amadeo", Mário Cláudio traça a biografia do pintor modernista 

Amadeo Souza-Cardoso, através de um narrador descompromissado com a temporalidade 

e o espaço real, em prol de um espaço narrativo biográfico fragmentado e nunca 

coincidente. Iniciando a Trilogia da mão com Amadeo, o autor apresenta ao público como 
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esse e outros artistas presentes na obra são importantes para a cultura portuguesa, dão 

forma a uma grandiosidade a partir do nada, sendo esta, também, característica presente 

na arte do escritor. Vê-se, no decorrer da narrativa, a falta de pretensão em indicar de 

forma ordenada e esmiuçada os fatos da vida do biografado, num elaborado jogo de 

refinada intertextualidade entre a palavra e a pintura, cujo objetivo maior parece ser levar 

o leitor a questionar-se o apuramento da linguagem, a relação fluída entre o Autor e a 

Obra, e o equilíbrio entre duas formas de arte. Na narrativa, o leitor é levado a questionar 

os limites da realidade e, perceber como a ficção nela se insere. Um traço característico 

da escrita de Mario Cláudio são os vários pontos de vista do narrador e, em Amadeo, não 

poderia ser diferente. Este artigo propõe uma leitura das estratégias narrativas neste 

primeiro romance da Trilogia da Mão, a fim de analisar o modo como o autor se projeta 

e projeta a literatura, à medida que escreve sobre o pintor e a pintura, em um especular 

jogo labiríntico entre o mundo do biografado e o mundo do próprio biógrafo. Ao escavar 

a figura do pintor, o autor vai revelando traços particulares à literatura e mergulha no 

universo da ficção e, ao descrever as pinturas, descreve também a espetacular Manhufe 

de Portugal em que o pintor viveu. Terminada a narrativa, o leitor jamais olhará o pintor 

modernista, a escrita ficcional e a literatura da mesma forma. 

Palavras-chave: Pintura, espelho, biografia, literatura. 

** 

A IMITAÇÃO CAMONIANA: TRAVESSIAS TEMPORAIS E ESPACIAIS NO 

SÉCULO XVI IBÉRICO 

Matheus Barbosa Morais de Brito (Universidade Estadual de Campinas) 

Resumo: Práticas imitativas promovem a travessia de tópicos, temas e formas no tempo, 

e mesmo no espaço, sob a forma da rivalidade poética. No século XVI, a imitação se 

consolida como modo comunicacional entre um passado e um futuro, formando uma 

matriz civilizacional letrada, um cânone, e promovendo a transformação das figuras que 

lhe constituem a reelaboração da tradição. Mas a imitação é também um movimento 

espacial, na medida em que a circulação de pessoas nas cortes ibéricas acresce ao jogo da 

herança uma dinâmica de moda, que por assim dizer sincroniza as variadas formas de 

derivação poética. Assim, um poeta como Luís de Camões convive, dialoga com Juan 

Boscán, mas também com Petrarca, Horácio, Sá de Miranda, e Catulo, e Bembo, e Diogo 

Bernardes, num frenesi de remissões culturais. Não são muitos os estudos dedicados à 

prática imitativa em si. Corriqueiramente, a imitação é assinalada como passo da 

emulação, e demonstraria sobretudo a erudição do poeta e seu desejo de Fama a ser afinal 

obtida pela superação do modelo algo como o valor mais alto que conjugam destinos de 

Poeta e Pátria. Mas que uns cinquenta anos depois da morte de Camões já se visse Faria 

e Sousa obrigado a defender a imitação e a citação camonianas, em seu comentário às 

Rimas, é sinal não tanto de uma mudança de coordenadas quanto de que a prática não 

seria tão evidente. Na sequência da renovação dos estudos de retórica, ainda em curso, 

dispomos então não apenas de ferramentas conceituais e recursos materiais para melhor 

pensar essas práticas mas também de uma atitude crítica renovada, atenta às distorções 

na compreensão de universos culturais historicamente distanciados. Mais do que isso, 

hoje se colocam problemas da história cultural que já não se enquadram no modelo das 

histórias literárias nacionais e nas categorias da Teoria Literária que lhe auxiliam, nem 
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mesmo se exaurem no estudo das fontes, pois constituem-se num horizonte mais amplo 

de complexidade. Quando se diz, por exemplo, que as práticas de imitação poéticas do 

século XVI servem àquele propósito, ao desejo de Fama e superação de antigas musas, o 

que essa explicação realmente forneceu para a compreensão do universo textual da 

literatura vernacular anterior à imprensa e esfera pública burguesa e, de modo específico, 

para a obra camoniana? Essa explicação padrão, como veremos, toma à letra uma parcela 

discursiva, um tópico do século XVI sem inquirir-lhe em seus mecanismos, sem 

considerar o seu enraizamento institucional e os fins a cada vez previstos em seu uso. 

Essas são as travessias que alguns modelos escolares não deixam ver, na medida em que 

as respostas consolidadas limitam a pergunta sobre o que acontece na comunicação 

literária. Sob a metáfora da travessia, portanto, é possível pensar esses mecanismos da 

imitação camoniana e da imitação do século XVI em geral. Ao fazê-lo, a modo de esboço, 

nosso objetivo é propor mais algumas questões, o que pode enriquecer tanto a crítica 

camoniana quanto o estudo do período em geral. 

Palavras-chave: imitação, história literária, retórica, tópica. 

** 

DO OUTRO LADO DO MAR: UMA REPRESENTAÇÃO DO BRASIL EM 

"DESAMPARO", DE INÊS PEDROSA 

Mauro Dunder (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 

Resumo: O presente trabalho visa a discutir como se dá a representação dos brasileiros 

no romance Desamparo (2015), da portuguesa Inês Pedrosa. Por meio de uma leitura da 

obra, apontar-se-ão as principais características que o romance atribui às personagens, 

aproximando-as ou distanciando-as dos diversos estereótipos que rondam a imagem e a 

autoimagem do brasileiro, a fim de concluir qual a imagem do Brasil e dos brasileiros a 

autora oferece aos seus leitores. 

Palavras-chave: Desamparo, Inês Pedrosa, representações do Brasil. 

** 

REVERBERAÇÕES NIILISTAS NO CONTO EMBARGO, DE JOSÉ 

SARAMAGO 

Mauro Lopes Leal (Universidade Federal do Pará) 

Julie Christie Damasceno Leal (Universidade Federal do Pará) 

 

Resumo: Nos tempos atuais, o homem tornou-se cada vez mais dependente de um mundo 

tecnológico que se impõe sobre o pensamento crítico e reflexivo, conduzindo aquele a 

uma espécie de maquinização de si, uma vez que os avanços técnicos, a imersão 

dependendente dos indivíduos em realidades digitais e a incapacidade de processar ou 

digerir uma expressiva gama de informações e conhecimentos, vem transformando a vida 

e o cotidiano dos seres humanos, tornando-os, por vezes, dependentes das facilidades 

tecnológicas modernas. Aparelhos eletrônicos, mecanismos de inteligência artificial, 

celulares de última geração, aplicativos e redes sociais, dentre outros, assumiram o cerne 

da vida do homem urbano, que se aliena e se anula diante daquilo que possui ou adquiri. 

Tal processo não pode ser compreendido de outra forma a não ser sob o terreno acidentado 



 

 143 

do niilismo. Esta realidade é expressa por Saramago no conto Embargo, obra que retrata 

a dependência do ser humano em relação aos avanços tecnológicos, demonstrando assim, 

a incapacidade deste em se esquivar desta influência que rege, de forma quase ditatorial, 

a existência dos indivíduos. Agindo desta forma, o homem nega não apenas aquilo que o 

cerca, mas também a si mesmo, pois não sabe mais afirmar com convicção quem 

realmente é. Sua junção com a máquina traz a si mais malefícios do que benefícios, uma 

vez que o homem torna-se um ser significativamente dependente nesta relação, 

maquinizando-se e alienando-se, uma vez que consumirá seu tempo e sua vida em busca 

de adaptação a este novo modelo social. Em Saramago, o homem perde sua liberdade e 

identidade para tornar-se cativo da máquina, no caso um automóvel, ser que controla, no 

conto, o destino do seu condutor, levando-o ao extremo da existência de ambos. Pode-se 

pressupor, concretamente, que a sociedade moderna insere-se no plano niilista ao reforçar 

tais ideologias de dependência humana no que tange às relações de poder e às coisas 

materiais, enclausurando o indivíduo em um sistema de opressão e adoecimento, como 

se percebe no referido conto do escritor português. Como aporte teórico, elencamos, mais 

especificamente, a obra Fragmentos Póstumos do filósofo Friedrich Nietzsche no que se 

refere à questão do niilismo e a obra Vida para Consumo, de Bauman, a qual aborda a 

transformação do homem em mercadoria. 

Palavras-chave: Niilismo, homem, tecnologia. 

** 

A FIGURA FEMININA CONDICIONADA À AUSÊNCIA-PRESENÇA DO 

HOMEM: UMA LEITURA DOS CONTOS DE D. PAULA DE MACHADO DE 

ASSIS E TIA ISABEL DE MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO 

Mayara Cristiny Souza Martins Rodrigues (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Este presente artigo tem como objetivo analisar as imagens das mulheres 

oitocentistas a partir da presença-ausência da figura masculina, em uma leitura dos contos 

de Dona Paula de Machado de Assis e Tia Isabel de Maria Amália Vaz de Carvalho. Esse 

diálogo tem como intuito verificar as aproximações entre gênero, Literatura brasileira e 

portuguesa oitocentistas, entendendo de que forma a mulher está intimamente ligada ao 

casamento e à imagem masculina. Pois, em ambos os contos se identificam as mulheres 

condicionadas à determinadas características a partir de relações com os homens, em 

casamentos falidos, não concretizados ou até mesmo a ausência dessa relação. Refletindo 

o porquê os papeis sociais das mulheres e as suas estabilidades emocionais são 

consequências da ausência-presença do homem. Então, busca-se, nesse diálogo analisar 

de que forma a dependência emocional, financeira e social estão intimamente ligadas ao 

masculino. Serão interpretadas três personagens: Dona Paula, a sua sobrinha Venancinha 

e a Tia Isabel. Assim, com a metodologia da Literatura comparada a partir de Machado e 

Pageaux (2001), o artigo está dividido em: introdução da temática, com o intuito de expor 

as discussões teóricas tendo como base Silvestre (2009), Lopes e Saraiva (2001), 

Bourdieu (2012) e Beauvoir (1970). Em seguida, será realizada a leitura comparada, 

apresentando essas narrativas de forma a explicar a temática da mulher em três momentos: 

solteira, casada e viúva; pensando nos padrões sociais da época e a condição de ser mulher 

no século XIX, enquanto reflexo da ausência-presença dos homens e, por último, as 

considerações finais, explanando sobre as aproximações entre a literatura realista de 
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Machado de Assis que aponta para uma mulher sendo extensão do homem, a mulher é 

posta como representação da moral, caráter e dignidade do casamento e do marido; 

enquanto, Maria Amália Vaz de Carvalho, mesmo sendo autora feminina, a sua literatura 

ainda mantém e reafirma padrões patriarcais, isto é, o corpo, o papel social e a função da 

mulher nesses dois textos são processos de inversão do masculino (Beauvoir, 1970), ainda 

que, elas estejam como protagonistas, tem-se narradores masculinos caracterizando-as e 

subjugando-as. 

Palavras-chave: mulher, literatura oitocentista, patriarcalismo. 

** 

A MEMÓRIA NO PASSADO E O PASSADO NA MEMÓRIA: O IMIGRANTE 

PORTUGUÊS EM O CACAULISTA, DE INGLÊS DE SOUSA 

Messias Lisboa Gonçalves (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O escritor paraense Inglês de Sousa (1853-1918) é autor de prosas ficcionais 

ligadas entre si pela ambientação amazônica no século XIX, a saber: História de um 

pescador (1876), O Cacaulista (1876), O Coronel Sangrado (1877), O Missionário (1891) 

e Contos Amazônicos (1893). Destaca-se que, em O Cacaulista, o narrador esclarece que 

a narrativa tem início no ano de 1866 e que João Faria, o pai do protagonista Miguel Faria, 

é um imigrante português que fez fortuna em terra estrangeira, localidade de Paraná-miri 

em Óbidos, na Província do Pará. Além disso, o narrador informa que o português faleceu 

em 1861, no entanto, é constantemente rememorado principalmente pela esposa D. Ana, 

pelo filho primogênito Miguel e pelo narrador ao longo do romance. Em razão desse fato, 

o objetivo primeiro deste trabalho é pesquisar a presença de João Faria nas páginas de O 

Cacaulista pela memória poética da esposa e do filho, assim como pela voz do narrador 

inglesiano. Quanto à metodologia, adotamos a pesquisa bibliográfica, com as seguintes 

etapas: realização da pesquisa bibliográfica, leitura e fichamento do material pesquisado, 

interpretação do corpus e seleção dos dados mais relevantes para esta pesquisa. Para 

realizar este intento, dialogou-se em especial com Henri Bergson (1859-1941), Martin 

Heidegger (1889-1976) e Manuel Antônio de Castro (1941-), para pensar a memória no 

romance cerne deste trabalho. De acordo com Castro (2011), a memória é proveniência 

como vigência de tudo que é, foi e será. Assim sendo, aquilo que se pode lembrar e que 

constitui o homem está a cargo da memória, pois ela o auxilia a compreender o presente. 

Então, é importante perceber que o presente depende muito das vivências passadas, e que 

a memória é uma espécie de guardiã do tempo presente. Com isso, a memória encarrega-

se de rechear com recordações a alma D. Ana e de Miguel, desvelando e velando em um 

processo ininterrupto a travessia de João Faria, permeada de preconceito, de trabalho, de 

alegria, de experienciação e de morte, em uma Amazônia onde a vida é sempre uma luta. 

Palavras-chave: Imigração, Memória, Passado, Inglês de Sousa. 

** 

O ILUMINISMO NO PENSAMENTO DE JOSÉ SARAMAGO 

Naiara Martins Barrozo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: A presente comunicação tem como intuito trazer uma leitura da ideia de 

iluminismo tal como ela aparece no pensamento de José Saramago. Não se trata aqui de 
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apresentar interpretações de configurações literárias como Ensaio sobre a cegueira 

(1995), que tematiza a falência da razão. Trata-se antes de lançar o olhar também para o 

trabalho não-ficcional do autor português, observar também de modo detido esta parte de 

sua produção intelectual. Quero compreender a concepção que o autor desenvolve do 

conceito, observar o diagnóstico de época que ele traça a partir desta concepção e a saída 

que ele aponta para os problemas que enxerga. Minha perspectiva parte de um 

pressuposto que é apontado por Carlo Salzani e Kristof R. P. Vanhoutte no livro 

Saramago?s Philosophical Heritage (2018). No prefácio da coletânea organizada por 

ambos, prefácio intitulado Introduction: Proteus the Philosopher, or Reading Saramago 

as a Lover os Wisdom, eles defendem a tese de que toda a produção do escritor deve ser 

considerada filosófica. No que diz respeito às fases da estátua e da pedra, inclusive, para 

os comentadores, o que há é apenas uma ênfase, um acento ainda mais do teor filosófico 

de seu pensamento na produção literária. Apesar de dialogar diretamente com um amplo 

espectro de filósofos de toda a história do pensamento, como Platão e Marx, a composição 

desse teor filosófico conta com uma forte participação de autores que integram a filosofia 

francesa, como Montaigne, de quem Saramago herda a ideia de ensaio, fundamental para 

todo seu trabalho desde Manual de Pintura e Caligrafia (1977), e Voltaire, que o ajuda a 

pensar o iluminismo. Por isso, partirei neste trabalho especificamente a noção francesa 

do termo a fim de perceber de que maneira o escritor se apropria dela para criar uma 

concepção própria, que podemos observar a partir da análise de trechos de suas 

entrevistas, textos não ficcionais e, claro, da leitura de seus romances. 

Palavras-chave: iluminismo, Saramago, filosofia. 

** 

A BARCAROLA, A MAIA, O FESTIVO ABRIL E A FONTE: ELEMENTOS DE 

UM EROS TRANSFIGURADO 

Natália Pereira Machado (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: O texto que pretendo apresentar na XXVII ABRAPLIP é fruto de uma pesquisa 

desenvolvida ao longo de 2017 no Real Gabinete Português de Leitura, instituição na qual 

fui bolsista do programa Pesquisador Júnior patrocinado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian. O artigo denomina-se A BARCAROLA, A MAIA, O FESTIVO ABRIL E 

A FONTE: ELEMENTOS DE UM EROS TRANSFIGURADO e detém-se na análise de 

alguns poemas do livro Cantigas de Amigo de Natália Correia, publicado em 1993, como 

parte de sua obra poética completa intitulada O Sol nas noites e o Luar nos Dias II. 

Cantigas de Amigo é divido em duas seções: Queixam-se as novas amigas em velhos 

cantares de amigo, composta de dez poemas, e Alegram-se as velhas amigas em novos 

cantares de amigo composta de oito poemas. No artigo apresentado àquela instituição, 

detive-me na análise de quatro poemas, dois para cada seção, mas, com o intuito de não 

ultrapassar o tempo que me for reservado para exposição deste trabalho, apresentarei a 

análise de dois daqueles quatro poemas, um para cada seção, portanto: Poema I, Nesta 

praia, amigas, de onde prás cruzadas da primeira; e Poema V, Ledo o meu amigo foi caçar 

no monte da segunda. Os quais, dentre o conjunto original, julgo melhor representarem o 

ato da escrita como rememoração e criação, como recorte e cola ou citação 

(COMPAGNON, 2007:41) do texto escriptível (BARTHES, 1970:10), como o conceitua 

Compagnon em diálogo com Barthes. As reflexões transcritas no corpo do artigo 
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originaram-se da leitura de quatro autores que abordaram, cada um a seu modo, o tema 

do erotismo, ou, o que me parece mais significativo, a questão do diálogo entre erotismo 

e sociedade, erotismo e história humana, quais sejam: a própria Natália Correia em sua 

introdução a Cantares dos trovadores galego-portugueses, coletânea organizada pela 

poetisa. Nessa introdução, Natália Correia lê a lírica medieval como herética e 

revolucionária, funcionando como uma etapa da fundação do homem pré-renascentista 

que, por meio da retomada dos princípios matriarcais pré-helênicos traduzidos no amor 

cortês, encontra a síntese do eu desfigurado pelo poder teocrático que se autoriza com a 

autoridade divina? (1978, p.24), e pela sua representação através de uma igreja 

cerceadora; Octávio Paz em A dupla chama, do qual me interessou o conceito apresentado 

de erotismo como poética corporal (1995, p.10) bem como a análise do sentimento 

amoroso (1995, p.26) e de seu poder subversivo no contexto medieval; Bataille em O 

erotismo, com o qual sedimento o conceito de erotismo como transgressor de uma ordem 

alicerçada sobre interditos, principalmente o sexual, além de recuperar os conceitos de 

erotismo dos corpos e erotismo do coração (1988, p.18); e Antoine Marcuse em Eros e 

Civilização. Com esse autor busco teorizar a força denunciatória da poesia de Natália 

Correia, assimilando a sua expressão poética aos conceitos de Princípio do prazer que 

Marcuse, evidentemente, buscou em Freud e Grande Recusa criado pelo autor a partir 

daquele. 

Palavras-chave: Intertextualidade, Idade Média, contemporaneidade. 

** 

ESCRITAS DO CORPO FEMININO: UMA ANÁLISE DO ROMANCE DE 

LÍDIA JORGE 

Natália Pereira Theodosio (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) 

Resumo: Este trabalho pretende analisar a personagem Evita, sob a perspectiva da sua 

mudança de visão de mundo e a presença de sua dualidade na obra A costa dos 

murmúrios, de Lídia Jorge. Ora enuncia-se como Evita, ora como Eva, no intuito de 

desenvolver a história vivida e narrada pela personagem com um significado para a sua 

identidade encontrada através de sua história de amor contrariada pela guerra. Observa-

se como se dá o desdobramento de Evita no início do romance até a chegada da narradora 

Eva, que em dado momento se inclui no romance afirmando sua identidade através da 

frase “Evita era eu”, como podemos verificar algumas vezes na obra. Neste trabalho 

procuramos pensar sobre conceitos que cercam a personagem principal, como: as 

questões sociais e culturais do local. Como tais questões influenciaram suas emoções 

diante de acontecimentos marcantes e sua posição perante os mesmos. Também 

trataremos sua posição de mulher exilada e equivocada, lendo o exílio de maneira física, 

assim como o equívoco diante da construção de ideias locais expostas por seu noivo, Luis 

Alex. Suas questões pessoais e a influência a partir de suas decisões levam Evita a 

descobrir e experimentar lugares e coisas novas, se colocando além da redoma criada para 

aquelas que estavam à margem do que realmente acontecia na guerra, o real motivo que 

levaram os colonizadores para África. 

Palavras-chave: Mulher. Guerra. Memória. 

** 
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"ENTRE MAR E BOSQUE UM MAR DE IMAGENS": VISUALIDADE E 

DIÁLOGO INTERARTES NA POESIA DE JOÃO MIGUEL FERNANDES 

JORGE 

Nathália Primo Patrício (Universidade Federal Fluminense) 

Resumo: Desejamos apresentar comunicação sobre a obra poética de um dos mais fortes 

e produtivos poetas portugueses contemporâneos, o qual, no entanto, é muito pouco 

referido ou analisado entre nós. Assim, nosso estudo elabora-se em torno de algumas 

reflexões sobre a noção de visualidade e do diálogo interartes que se apresentam de forma 

recorrente ao longo de toda a poética de João Miguel Fernandes Jorge ? poeta e crítico de 

arte (sobretudo artes plásticas) ? o qual começou a publicar poesia a partir da década de 

1970, em Portugal, e permanece, ainda hoje, em intensa atividade de publicação, com 

uma bibliografia ativa que supera quarenta títulos, englobando poesia, ficção, ficção com 

arte e crítica de arte. Após leitura de algumas obras de Fernandes Jorge, é possível 

observar sua forte atenção à formulação e à configuração de imagens. Esse trabalho 

imagético elabora-se, dentre outros aspectos, a partir da referencialidade a diversos 

objetos artísticos tais como fotografias, esculturas e quadros que o sujeito lírico examina 

com seu olhar e apresenta ao seu leitor nem sempre de forma descritiva. Em nota final da 

edição de Obra Poética Vol. 1 (1987), que contém seus dois primeiros livros de poesia 

publicados, Sob Sobre Voz (1971) e Porto Batel (1972), o poeta já revelava o interesse 

em reunir em sua obra imagens que vinham desde a infância, que vinham do tempo, 

imagens que estão a passar, acabaram de passar, irão passar, evidenciando parte do que é 

essencial na constituição de seus poemas. A propagação de um mar de imagens tomando 

como empréstimo as palavras do poeta em poema do livro Crónica (1977) torna-se, 

portanto, aspecto incontornável para o seu leitor, o qual, nesta poética, será provocado a 

recompor imagens através da exposição de espaços e objetos sob o prisma do olhar que a 

move, como postula Fernando Pinto do Amaral em O mosaico fluido (1991), ao analisar 

sua obra até os anos noventa. Além do notável diálogo com outras artes como um 

significativo eixo temático para pensar as obras do referido poeta, ressalta-se sua atuação 

reflexiva no campo artístico, ao possibilitar, com seus textos ensaísticos ou críticos, a 

compreensão de determinadas técnicas e procedimentos artísticos. Para o 

desenvolvimento desta comunicação com tal objeto de análise, trabalharemos com os 

estudos de Georges Didi-Huberman sobre a visualidade no âmbito da arte e da estética, 

destacando-se a obra Diante da Imagem (2013), além de estudos críticos importantes para 

a compreensão dessa escrita que une poesia e outras artes. 

Palavras-chave: Poesia contemporânea, visualidade, artes plásticas. 

** 

SUBVERSÃO E RESISTÊNCIA EM A FREIRA SANGRENTA, DE NOVAS 

CARTAS PORTUGUESAS 

Nicia Petreceli Zucolo (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: O texto A freira sangrenta, presente em Novas Cartas Portuguesas (1972), de 

Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, ecoa a tradição do 

medievo português, tanto em sua estrutura textual como em seu conteúdo. O referido 

texto traz nomes de mulheres identificadas como bruxas, sob a forma de verbetes, 

mesclados com poemas que presentificam, entre outros textos da tradição literária de 
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Portugal, a novela Menina e moça, de Bernardim Ribeiro e as cantigas trovadorescas. A 

tradição, ponto de partida do texto, descentrada de sua representação usual, reconfigura-

se em uma nova perspectiva da postura feminina, não mais a doce e passiva, desvelada 

pelo conteúdo dos poemas e pela escolha das autoras em combinarem o texto literário 

com o texto referencial, inovando também quanto à estrutura textual. A trajetória entre a 

partida (Trovadorismo) e a chegada (postura insubmissa da mulher) é uma denúncia de 

situações de opressão e uso do corpo feminino ao longo dos séculos. Para essa denúncia, 

as autoras contrapõem imagens do feminino dos verbetes do Dicionário de bruxaria, de 

Collin de Plancy, aos poemas dirigidos a uma Madre abadessa, justificando o título do 

texto. O presente trabalho lerá A freira sangrenta, usando autores como Heinrich Krames 

e James Sprenger, Georges Duby, Jacques Le Goff, Peter Stearns e R. Howard Bloch, 

para compreender a misoginia desenvolvida na Idade Média; Michel Foucault, Teresa de 

Lauretis, Mary Del Priore e Rose Marie Muraro, para pensar a transgressão feminina a 

partir da insubordinação do corpo e o uso da sexualidade como elemento de insubmissão 

e subversão, justificando o apodo de bruxas. 

Palavras-chave: Gênero, sexualidade, ditadura portuguesa. 

** 

MEMÓRIA E HISTÓRIA EM MULHERES RECRIADAS NAS OBRAS DE 

MARIA TERESA HORTA, PAULINA CHIZIANE E CONCEIÇÃO EVARISTO 

Osmar Soares da Silva Filho (Colégio Pedro II) 

Resumo: Por meio da triangulação de vozes literárias lusófonas dos continentes 

atlânticos, pretende-se comparar a memória e a história de mulheres recriadas nas obras 

de Conceição Evaristo (Brasil), Maria Teresa Horta (Portugal) e Paulina Chiziane 

(Moçambique), em trechos selecionados da prosa e da poesia dessas autoras. No Portugal 

de Maria Teresa Horta, recriado em obras como Mulheres de Abril (1977), Cronista não 

é recado (1967) e As Luzes de Leonor (2011), tanto a poesia das duas primeiras obras, 

quanto a multifacetada narrativa da última apontam, no que diz respeito à interação entre 

as mulheres e os homens daquela sociedade, para o que autor senegalês Cheik Anta Diop 

chamou de berço cultural setentrional da humanidade, que tem a Europa como local de 

origem de anomalias culturais e sociais como a misoginia e o racismo antinegro. Já no 

recriado Mocambique pré e pós-colonial das obras de Paulina Chiziane, as histórias das 

mulheres negras recriadas nos romances Niketche: uma história de poligamia (2004) e O 

Alegre Canto da Perdiz (2008), bem como na poesia de O Canto dos escravizados (2018), 

surgem através de vozes, corpos e memorias marcadas por fenômenos sociais autóctones 

e implantados, como a distorção machista da poligamia e poliandria, a colonização moral 

católica colonizadora e a escravização e diáspora forçadas para as Américas como 

resultado da colonização. O Brasil, nosso último e mais íntimo local de memória e 

história, se dá como ponto de partida e chegada do percurso trilhado neste trabalho, que 

investiga a literária recriação de mulheres negras e brancas na obra de Conceição 

Evaristo, a qual se constrói a partir da consciência e escrevivência da própria autora de 

que é a sociedade brasileira profundamente patriarcal e profundamente dividida 

racialmente. Assim, a comparação entre essas autoras busca defender através dos 

testemunhos dessas mulheres, cujas ancestrais remetem ao tempo histórico em que 

Portugal, África e Brasil interagia com antigos pactos, a construção de laços esgarçados 
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pelo racialismo moderno e pelo patriarcalismo secular, no seio dessas sociedades 

patriarcais racializadas lusófonas. E mister observar como mulheres de diferentes 

racialidades interagiriam e se confrontariam, na construcao de uma memória histórica 

multifacetada, entre esses três polos atlânticos e como herdaram não só a língua, mas a 

múltipla condição social da mulher em sociedades lusófonas. Nas memórias poéticas da 

poesia Evaristeana e na escrevivência de romances como Becos da Memória (2013) e 

Pociá Vicêncio (2001), vozes negras femininas ecoam desses escritos como denúncia de 

mundos em conflito. Este trabalho é uma leitura crítica deste triângulo de vozes. 

Palavras-chave: memória-história, mulheres, rel. étnico-raciais, 

 

** 

DUAS MÁQUINAS DE CRIAR POEMAS: ECOS DA POESIA 

EXPERIMENTAL PORTUGUESA 

Otávio Guimarães Tavares (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Esta fala pretende abordar o poema experimental Tudo pode ser dito num 

poema do poeta português E. M. de Melo e Castro e o gerador de textos automáticos 

Sintext de Pedro Barbosa diante dos conceitos de artefato e performance. Ambas as obras 

partilham da característica de serem poemas que indicam ao leitor um modo de usar para 

que este produza poemas a partir de procedimentos permutatórios (ou, no caso do Sintext, 

em parceria com a máquina). São obras que operam como programas ou partituras para 

uma produção poética e, neste sentido, se aproximando do modo de operar do teatro, de 

um texto a ser concretizado na ação material cênica. A partir desta constatação, lançarei 

mão da noção de obra como configuração potencial, como elaborado por Roman 

Ingarden, do conceito de artefato abstrato, de Amie Thomasson, da noção da obra de arte 

como jogo (Spiel), elaborado por Hans-Georg Gadamer e da noção de regras constitutivas 

em um diálogo de John Searle com Ludwig Wittgenstein, tendo em vista sistemas 

ontológicos que têm a ação como fator central para a existência de uma dada entidade. A 

partir desta base teórica, será possível compreender como as obras literárias em questão 

estão relacionadas a uma ação performática que cria a obra, isto é, a existência da obra 

como tal se dá em ação. Fator esse que subverte as noções tradicionais de um paradigma 

estético e estático da arte, pautada sobre uma recepção passiva e desinteressada. Tanto o 

Tudo pode ser dito num poema quanto o Sintext não nos pedem isso. Eles requerem uma 

ação manipulatória, um agir performático, para ser. O Sintext é uma obra que se dá por 

uma linguagem de programação e que, ao mesmo tempo, pede que o usuário crie algo via 

linguagem de programação. A pergunta então se estabelece como: se aceitarmos o Sintext 

e o Tudo pode ser dito num poema como arte, que tipo de compreensão de arte eles 

implicam, que conceito e modo de operar de arte está implícito nesta compreensão? Pode 

essa compreensão ser aplicada a outras obras? São estas perguntas de cunho teórico que 

pretendo adentrar. 

Palavras-chave: Poesia, Artefato, Performance, Ação. Sintext. 

** 
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MULHERES EM RETRATOS DE PAPEL: AS PERSONAGENS FEMININAS 

NO ROMANCE UMA VÍTIMA (1883), DE MARIA BENEDITA CÂMARA 

BORMANN (DÉLIA) 

Pamela Raiol Rodrigues (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Nos estudos literários brasileiros, um exercício profícuo demonstrou ter bons 

frutos nos últimos anos: o resgate de nomes de escritoras nacionais que há muito não 

figuram nas historiografias literárias. Neste sentido, a partir do catálogo da exposição 

denominada As mensageiras: as primeiras escritoras do Brasil (2018), promovida pelo 

Centro Cultural Câmara dos Deputados, em Brasília, prova-se que muitas foram as vozes 

silenciadas nestes compêndios de história literária nacional. Uma dessas escritoras cuja 

obra é significativamente ampla para pairar no esquecimento é Maria Benedita Câmara 

Bormann, de pseudônimo Délia. Nascida em Porto Alegre, Délia partiu para a capital do 

império, onde viveu até sua morte prematura em 1895, já em tempos de República. Após 

leitura, notamos que seus contos e romances delineiam uma grande diferença entre as 

personagens femininas construídas. No entanto, um traço geral perpassa todas: a 

consciência social e sentimental. No romance Uma Vítima (1883), Délia nos apresenta 

Lucia, criadora de uma trama familiar que impõe sofrimento e silêncio a si mesma e aos 

outros personagens. Em oposição à protagonista, temos sua mãe - mulher descrita como 

diabólica e que também sofre as consequências por seu comportamento adúltero, tido 

como inadequado para os preceitos morais vigentes. Neste trabalho, visou-se analisar as 

diferentes personagens femininas presentes no romance e para a apreciação da construção 

destas, utilizamo-nos de Antonio Candido (1968). Ademais, a fim de discutir a situação 

feminina no Brasil oitocentista, temos o trabalho de Carla Pinsky e Joana Pedro (2012) 

em conjunto com a análise de Elisa Verona (2013). Além destes, ancoramo-nos nos 

estudos de Norma Telles (2012) acerca do fazer literário de Délia e de outras escritoras 

brasileiras do século XIX. Assim, ao analisar o romance Uma Vítima (1883), esta 

pesquisa pretende contextualizar historicamente a situação da mulher no Brasil a partir 

dos retratos de papel escritos por Délia, isto é, de suas personagens, bem como resgatar a 

memória desta escritora, importante tarefa que visa diminuir a dívida que os historiadores 

da literatura têm para com as escritoras brasileiras. 

Palavras-chave: Oitocentos, Délia, Uma Vítima, Personagem feminina. 

** 

E O POEMA TRANSPORTA O OBJETO: A ÉCFRASE NA POESIA DE JOÃO 

MIGUEL FERNANDES JORGE E MANUEL GUSMÃO 

Patrícia Resende Pereira (Universidade Federal de São Carlos) 

Resumo: A partir das diferenças entre cinema e as artes plásticas, em especial o desenho 

e a pintura, o propósito da comunicação é investigar a maneira como os trabalhos de João 

Miguel Fernandes Jorge e Manuel Gusmão, autores que ainda se encontram em atividade, 

contribuem para pensar a imagem na poesia portuguesa moderna e contemporânea. Para 

tanto, o trabalho proposto tem como ponto de partida a noção da écfrase, compreendida 

como a representação verbal de um objeto visual. Contudo, é válido realçar que tal 

definição não leva, ao menos em um primeiro momento, em consideração as 

transformações ocorridas no cenário artístico no século XX. Isso porque, inicialmente, o 

conceito encontra-se relacionado a um suposto compromisso em se realizar uma 
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“transposição” fiel do objeto para o poema, sem levar em consideração a própria 

subjetividade do autor. Essa questão torna-se muito mais complexa quando se insere no 

cenário o fato de que a própria arte não tem mais como ponto central um possível 

propósito representativo. Assim sendo, essas peculiaridades terminam por inserir uma 

série de questões no conceito da écfrase e por consequência em seu emprego. Com essas 

particularidades em mente, portanto, a pesquisa tem como propósito realizar um estudo 

teórico-crítico e comparativo da poesia de Manuel Gusmão e de João Miguel Fernandes 

Jorge, reconhecidos por evocar outras artes na poesia, além de também construírem em 

paralelo uma carreira na academia e na crítica. Assim sendo, a presente comunicação irá 

contemplar os poemas que se constituem como écfrase, de modo a pensar a maneira como 

os dois autores em questão contribuem para a discussão acerca das transformações 

relacionadas ao conceito, além de colaborar para se pensar a composição poética quando 

encontra o seu referencial em um objeto pautado pela imagem estética “ a pintura e o 

desenho “ e a imagem em movimento “ o cinema. 

Palavras-chave: cinema, artes plásticas, poesia. 

** 

CANONICIDADE, DISTANT READING E REVISÃO DA HISTORIOGRAFIA 

LITERÁRIA: PORTUGAL E O CONTEXTO EUROPEU (1850-1920) 

Paulo Jorge da Silva Pereira (Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras/Centro de 

Literatura Portuguesa (CLP)) 

Resumo: Com esta proposta pretende-se: i) desenvolver uma reflexão teórica sobre a 

natureza e o alcance da leitura distante (distant reading) no contexto das Humanidades; 

ii) discutir e avaliar o alcance do projeto Distant Reading for European Literary History 

(COST ACTION 16204) atualmente em curso, pondo em evidência o contributo que os 

métodos computacionais de análise de vastas coleções de textos literários podem trazer a 

uma abordagem comparativa e transnacional da história literária europeia. Domínios 

como a macroanálise, a prospeção de dados (data mining) ou a distant reading têm 

impacto significativo nas práticas académicas, alargando a escala do nosso olhar sobre os 

fenómenos culturais, mas isso tem suscitado o debate em torno das instâncias de validação 

dessas conclusões a que agora se pode chegar. Contamos com um volume considerável 

de abordagens teóricas e de aplicação de ferramentas de distant reading (e.g. Grieve, 

2005; Moretti, 2007, 2013 e 2016; Underwood, 2012; Jockers, 2013; Eder, 2015; Bode, 

2014 e 2017; Goldstone, 2017), mas convém analisar as suas implicações. Em 

Macroanalysis. Digital Methods and Literary History, Matthew Jockers, na linha do 

modelo de distant reading que Franco Moretti teorizou e pôs em prática, propõe uma 

abordagem historiográfica que não se contenta em analisar apenas o território formado 

pelo número relativamente pequeno de obras que continuou a merecer atenção editorial 

após a publicação inicial ou que são consideradas como decisivas para o estabelecimento 

do cânone literário. A escala de análise interfere não só a nível da quantidade de textos 

que são objeto de tratamento, mas também na formulação de novas questões, abrindo 

caminho a uma compreensão sistemática das convenções que regem as práticas literárias 

num período histórico-cultural e do modo como obras canónicas se destacam face à 

estereotipia semântica e formal. Parte significativa dos projetos tem por base um corpus 

em língua inglesa, pelo que a escassez de dados abertos em múltiplas áreas linguístico-
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culturais continua a ser um entrave à expansão de certos métodos computacionais. 

Contudo, a construção da European Literary Text Collection, nas suas múltiplas tradições 

nacionais, permitirá uma escala adequada à utilização de métodos computacionais. Na 

fase inicial, os responsáveis por cada tradição literária nacional trabalham com uma 

amostra de cem textos ficcionais em prosa, publicados entre 1850 e 1920. Os textos não 

respondem necessariamente a critérios tradicionais de canonicidade, porque a delimitação 

do corpus está dependente da formulação de novas hipóteses interpretativas, o que 

permite abrir espaço para obras com baixo nível de canonicidade ou produzidas por 

mulheres escritoras (e até agora escassamente estudadas). A base de dados será 

pesquisável mediante processos automáticos de análise textual que o digital oferece 

através de uma rede de metadados. Tornar-se-á possível analisar largas coleções de textos 

literários, tendo por base o tratamento de temas e de tópicos literários, tanto a nível local, 

como à escala europeia; o rastreamento de influências literárias entre autores e fenómenos 

de intertextualidade; a análise de constelações de personagens; o levantamento 

sistemático de referências geográficas; a atribuição de autoria ou abordagens 

estilométricas. 

Palavras-chave: Canonicidade; Distant reading; Lit. Portuguesa 

 

** 

TODOS OS NOMES. O FIM DE UMA BUSCA É O PRINCÍPIO DE OUTRA 

Pedro Fernandes de Oliveira Neto (Universidade Federal Rural do Semi-Árido) 

Resumo: As narrativas que constituem Todos os nomes formam parte num princípio 

espiralar do romance. A imagem assim designada que ora pode funcionar enquanto uma 

metáfora conceitual e formal se constitui pelo movimento da personagem protagonista 

que perfaz um itinerário marcado pelo limite problema-ação, cuja força recobra o mesmo 

exercício inaugural do itinerário da personagem-herói na epopeia clássica e por 

conseguinte no romance. A leitura aqui apresentada se constitui na exegese sobre alguns 

dos últimos périplos do Sr. José, como os da visita ao cemitério, a descoberta dos sinais 

da existência da mulher desconhecida antes do suicídio e a recomposição à ordem da 

Conservatória, a fim de reencontrar, de forma diversa, o verbete designativo da figura 

motivo de suas buscas. Isto é, os movimentos não para certificar-se de que a mulher de 

suas buscas está morta, mas para ter certeza de que esteve viva, imbuído talvez da não 

vontade de acreditar que a história é igual para todos como suspeita antes de pensar o que 

deve ser feito tendo em mãos o princípio e o fim de suas investigações. A partir da tese 

segundo a qual o sujeito é ato contínuo, um exercício de aprendizagem sobre mundo e em 

relação com outro, que se institui como uma recorrência no conjunto da obra 

saramaguiana, o que buscamos compreender é como através do Sr. José, o escritor 

português avança no trabalho de exploração sobre um mundo de contradições; deste, 

sobretudo, sua tentativa de ruptura com o desumano, através de um conjunto variado de 

ressignificações seja das dicotomias enformadoras das realidades históricas e sociais da 

humanidade, seja ainda (ponto central desta leitura) o estabelecimento de uma crítica com 

bastante propriedade sobre nosso tempo e uma investigação sobre o sujeito, os sistemas 

de valores, os modos e motivos que colaboram na sua construção. Neste sentido, 

compreendemos que este romance de José Saramago repensa, a partir da travessia, os 
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lugares dos sujeitos numa determinada conjuntura social e seu papel na reinvenção de 

suas estruturas individual e social. 

Palavras-chave: José Saramago, Travessia, Sujeito. 

** 

O QUESTIONAMENTO DA IDENTIDADE PORTUGUESA POR MEIO DA 

PARÓDIA E DA SUBVERSÃO DE FORMAS TEXTUAIS EM LISBOA, LIVRO 

DE BORDO JOSÉ CARDOSO PIRES 

Rachel Hoffmann (Universidade Brasil - Faculdade de Mirassol) 

Resumo: Esse trabalho mostra, em primeiro lugar, de que modo o texto Lisboa, livro de 

bordo (1997) subverte determinadas formas textuais. Em segundo lugar, investiga como 

essa subversão proporciona o questionamento da identidade portuguesa, identidade essa 

pautada em crenças, mitos e lendas consagradas pela tradição. Paralelamente, verifica-se, 

na obra em foco, o uso de um discurso paródico, ou seja, observa-se a intertextualidade 

seguida de um afastamento crítico marcado pela ironia. A metodologia utilizada nesse 

trabalho foi a de cunho bibliográfico, pois ele se vale de livros que versam sobre paródia, 

identidade, mito, ironia, além de deter-se em artigos que se centram na escrita do autor 

português. Em um segundo momento, se realiza a análise da narrativa, centrando-se 

principalmente nos momentos do livro em que se reconhece o uso da párodia e da ironia 

e também a releitura de formas literárias tradicionais. Com relação ao estudo da paródia, 

apoia-se em Linda Hutcheon (1989, 2000), a respeito da identidade portuguesa, recorre-

se a Eduardo Lourenço (1999), sobre a subversão de formas textuais tradicionais, pauta-

se em Bakhtin (2003), em se tratando dos estudos do mito, discute-se a visão de Barthes 

(1993). Como resultado preliminar, chega-se à conclusão de que o livro Lisboa, livro de 

bordo é um texto que subverte, entre outros gêneros, a forma de um guia turístico 

tradicional. Além disso, observa-se que essa subversão leva a um questionamento de uma 

imagem que se faz de Portugal, principalmente no que se refere aquela que se constrói a 

respeito da capital portuguesa. A visão que se tem dessa expressa em microcosmo uma 

idéia que se cultiva da nação lusa como digna de nota principalmente em relação aos 

feitos do passado. O que o texto de José Cardoso Pires faz é repensar essa interpretação 

da identidade daquele povo, possibilitando a criação de novas imagens da cidade e, por 

conseguinte, da pátria portuguesa. 

Palavras-chave: José Cardoso Pires, paródia, identidade portuguesa. 

** 

O PRÍNCIPE, DE NICOLAU MAQUIAVEL E OS LUSÍADAS, DE LUÍS VAZ 

DE CAMÕES: UMA PERSPECTIVA COMPARATIVA NO ÂMBITO DO 

PENSAMENTO POLÍTICO 

Ranieri Emanuele Mastroberardino (Universidade Federal do Paraná) 

Resumo: A presente comunicação possui como objetivo principal abordar, por meio de 

um viés comparativo, o pensamento político dos escritores Nicolau Maquiavel (1469-

1527) e Luís Vaz de Camões (1524?-1580), nas obras O Príncipe (1532) e Os Lusíadas 

(1572). Para tanto, embora o texto de Maquiavel seja um tratado político e o de Camões 

uma épica, ambos serão analisados como textos de aconselhamento, destinados, 
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especificamente, aos respectivos governantes dos intelectuais, Lorenzo dei Medici (1492-

1519) e D. Sebastião (1554-1578). Baseado nesse ponto de partida, consideraremos os 

autores na condição de postulantes a conselheiros oficiais desses aristocratas e as criações 

artísticas serão consideradas pertencentes ao gênero literário espelhos de príncipes. De 

acordo com Buescu (1997), Gama (2011) e Skinner (1988; 1996), a literatura de espelhos 

de príncipes, também intitulada specula principis, originou-se na Idade Média, porém o 

ápice de sua produção ocorreu durante os séculos XV e XVI. Em linhas gerais, constituía-

se por uma gama de livros de conselhos em torno da conduta, tanto no âmbito público 

quanto no privado, dos soberanos renascentistas. Ao alastrar-se pela Península Itálica e 

Ibérica, esse conjunto de obras literárias desempenhou um papel extremamente 

importante na afirmação da instituição monárquica, além de difundir a propagação de um 

determinado modelo de governante, o qual deveria incorporar preceitos políticos, sociais 

e religiosos da época. Nesse sentido, o monarca ideal era aquele que possuía uma série de 

virtudes exemplares, conhecidas como principescas, cardeais e cristãs. No seio dessa 

literatura pedagógica e moralizadora, os escritores acreditavam que se o monarca fosse 

virtuoso, o reino seria virtuoso. Diante dessa equação, havia uma tentativa de instruir os 

governantes, fazendo com que esses alcançassem o caminho pessoal da glória, da honra 

e da fama, proporcionando, na mesma medida, o bem comum da comunidade onde 

estavam situados. Tendo em vista essas ponderações, busca-se revelar um princípio de 

comunicabilidade entre Maquiavel e Camões, observando as confluências e as 

divergências de pensamentos, no que diz respeito à pátria, à temática bélica, à concepção 

de autoridade soberana e à religião. Em consonância com os resultados preliminares, 

depreende-se que nas entrelinhas das recomendações encontra-se tanto uma confluência 

quanto uma divergência entre a filosofia política dos dois autores. Na esfera das 

similitudes, infere-se que a mentalidade política de ambos gira em torno da esperança de 

redenção de suas nações, bem como da expectativa de que os governantes atendessem ao 

interesse da população, ao invés de restringirem-se aos interesses pessoais. Por outro lado, 

no campo das diferenças, conclui-se que o ideal de soberano, para Maquiavel e Camões, 

é distinto. No livro O Príncipe, Lorenzo dei Medici pode, se for preciso, ter uma conduta 

contrária às virtudes exemplares. Em contrapartida, na obra Os Lusíadas, percebemos que 

D. Sebastião deve seguir à risca os mandamentos virtuosos provenientes desse gênero 

literário. A hipótese para essa diferença seria o lugar da religião no raciocínio político dos 

dois intelectuais. Para Maquiavel, a religião não passava de um instrumento a serviço do 

poder. Para Camões, a religião era uma vivência cultural, extremamente imbricada com 

o poder. 

Palavras-chave: Camões, Maquiavel, pensamento político. 

** 

DE A PAIXÃO, DE ALMEIDA FARIA, À LAVOURA ARCAICA, DE RADUAN 

NASSAR - DIÁLOGOS CULTURAIS DE UM PALIMPSESTO SACRO 

Raphael Bessa Ferreira (Universidade do Estado do Pará) 

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de analisar tematicamente os romances A 

Paixão (2014), do escritor lusitano Almeida Faria, e Lavoura Arcaica (2005), do paulista 

Raduan Nassar, com o intuito de dialogar acerca de como as duas obras problematizam 

questões políticas e culturais inerentes às situações histórico-sociais vivenciadas em 



 

 155 

1965, em Portugal, e 1975, no Brasil, à época de suas publicações. Sabendo-se de antemão 

que o trabalho de Nassar fora influenciado pelo estilo de escrita e pelo viés político de 

Almeida Faria, tendo aquele demonstrado abertamente que A Paixão é obra de partida 

para a criação de sua Lavoura Arcaica, e deixando também explícita a incidência das 

temáticas sagradas oriundas da cultura do médio oriente, mais precisamente das tradições 

monoteístas advindas do Tanakh judaico e da Bíblia cristã, pode-se compreender que o 

romance nassariano se constitui enquanto um palimpsesto composto de fontes primitivas 

e ancestrais que envolve o ethos cultural e político-ideológico existente no ocidente, e 

mais ainda em Portugal e Brasil. Para além disso, nota-se que Almeida Faria, em A 

Paixão, se valeu também do diálogo com tais fontes sagradas, de modo a construir um 

enredo que trouxesse das lições sapienciais da tradição judaico-cristã algumas discussões 

propícias aos questionamentos provindos dos conflitos pelos quais a nação portuguesa 

passava durante o regime do Estado Novo de Salazar. Não menos diferente, no Brasil de 

1975, quando do lançamento de Lavoura Arcaica, vivia-se o auge da Ditadura Militar, o 

que agrega à obra de Nassar um tom reflexivo e alegórico sobre o estado de exceção 

brasileiro. Ora, com isso, sublinha-se a relevância em se analisar como estes dois 

romances dialogam não apenas com o seu tempo como também com suas culturas, 

buscando ainda averiguar o propósito de incorporar as lições e temas das escrituras 

sagradas, enquanto texto de partida, ou hipotexto, modulando e reformulando tais 

conteúdos em seus respectivos textos de chegada, ou hipertextos, os romances em 

questão. Para dar conta de tal empreitada, a pesquisa busca na fundamentação teórica de 

Alter (2007) e Bloom (2005) os estudos pertinentes para a compreensão da relação e 

influência de textos sagrados na literatura; enquanto que os conceitos de Genette (1982) 

acerca de hipertextualidade serão entrelaçados na investigação com o intuito de 

problematizar tais romances enquanto palimpsestos que intentam contestar as situações 

políticas de seus países, questionando as formas de poder e opressão imbuídas no enredo 

ficcional em paralelo às representações simbólicas/arquetípicas transplantadas das 

narrativas sagradas, o que enseja aos romances brasileiro e português o caráter 

profano/combativo de sua arte. 

Palavras-chave: A Paixão, Lavoura Arcaica, Diálogos, Palimpsesto. 

** 

A EVOLUÇÃO DO ESPAÇO CITADINO MANAUENSE NO CONTO 

"MARGENS SECAS DA CIDADE" (2013), DE MILTON HATOUM, À LUZ DA 

MEMÓRIA INDIVIDUAL E CULTURAL 

Rayron Lennon Costa Sousa (UFMA/UFPI) 

Claudia Letícia Gonçalves Moraes (UFMA/UnB) 

Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI/UFPI) 

 

Resumo: As narrativas de Milton Hatoum são ambientadas em Manaus, região norte do 

país, especificamente na Amazônia Brasileira, espaço esse construído e evocado inúmeras 

vezes nas tessituras memorialistas de suas obras, tais como Relato de um certo oriente 

(1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do Norte (2005), Um Solitário à espreita (2013) entre 

outras. O autor é conhecido pelo teor memorialista de suas narrativas, cuja tessitura 

(re)desenha a Manaus do século XX. Narrativas essas se analisadas sob a perspectiva 

teórica do espaço e da memória cultural e individual apresenta-nos que sua autenticidade 
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reside no processo de rememoração por seus protagonistas, ao passo que evocam 

lembranças ao revisitarem os mesmo espaços da infância, tanto do ponto de vista da 

narrativa, enquanto descrição do espaço, quanto da construção da memória individual a 

partir da memória cultural do protagonista, que é, neste conto em análise, um narrador 

intradiegético. Nesse sentido, objetivamos analisar a evolução do espaço citadino da 

cidade de Manaus a partir da relação entre as memórias construídas na infância e a 

revisitação do espaço na vida adulta, partindo de uma análise contrastiva explicativa do 

tempo, inferindo, ainda, sobre o lugar da memória individual e cultural como 

constituidoras. A pesquisa é classificada como básica, precedida de revisão bibliográfica, 

caracterizada como explicativa, tendo como corpus de análise o conto Margens Secas da 

Cidade (2013) integrante da coletânea de contos Um Solitário à espreita. As discussões 

teóricas partiram de Assmann (2011), Halbwachs (2013), Candau (2018), Bachelard 

(2008), entre outros. Intenta-se que as discussões contemplem a evolução do espaço 

citadino manauense, entendido pelo narrador como movimento de declínio, a partir da 

relação entre memória individual, cultural e espacialidade. 

Palavras-chave: Espaço, Cidade, Memória, Manaus, Milton Hatoum 

** 

 

AS FORMAS DE APRISIONAMENTO FEMININO NO CONTO "INOCÊNCIA 

PERDIDA", DE MARIA TERESA HORTA 

Rebeca Alfaia de Araujo (Universidade Federal do Amazonas) 

Sayane Bernardo de Melo (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: Com um viés feminista, os textos de Maria Teresa Horta retratam questões de 

submissão ao poder patriarcal e a objetificação da mulher, com traços de resistência e 

subversão. Dentre suas obras, foi escolhido como objeto de estudo o conto "Inocência 

Perdida" do livro Meninas (2014), que apresenta a história de Carlota Joaquina: uma 

criança afastada prematuramente de sua família, lidando com um povo que não a 

respeitava, presenciando a falta de empatia entre mulheres nobres ou plebeias e 

precisando casar aos 10 anos de idade com Dom João VI. Logo, se tem como objetivo 

ressaltar como é visível no conto a opressão que a figura feminina, desde criança, sofria 

através de amarras sociais e acordos políticos. Tendo, por conseguinte o corpo como 

objeto de troca, ao mesmo tempo em que seria a casca defensora da ínfima liberdade e 

força de uma resistência que se esvai no momento da menarca, sendo estes evidenciados 

por meio de análise com fragmentos da obra. Como pressuposto teórico, utilizaremos O 

Sagrado e o Profano (ELIADE, Mircea. 1992) relacionando a sacralidade ao corpo 

feminino, que era visto na época pelo homem como intocável até quando inevitavelmente 

houvesse uma transição de menina à mulher. Além desse, O Poder do Macho (SAFFIOTI, 

Heleieth. 2001), será utilizado para abordar a questão do prazer nessa relação de 

dominação, ou seja, o homem não controlaria mais seus impulsos, porque a única coisa 

que ele enxerga como consentimento é seu próprio desejo e não as ações corporais ou 

verbais que transparecem a concordância do feminino. Sendo que a impossibilidade de 

seguir a seu fervor seria somente devido a essa transição da menina para o ser mulher. 

Por conseguinte, a obra História da Sexualidade: A vontade do saber (FOUCAULT, 
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Michel. 2014) complementará e guiará para uma melhor compreensão sobre essa questão 

de dominação sexual do homem na época. 

Palavras-chave: Conto português; sagrado e profano; resistência. 

** 

ANE AUSTEN E JÚLIA ALMEIDA: UMA REFLEXÃO SOBRE O SER 

MULHER NO ESPAÇO E NO TEMPO 

Rebecca Falcão Serrão (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Esta comunicação visa apresentar a pesquisa de mestrado em andamento que 

tem como um de seus objetivos principais analisar comparativamente os romances Razão 

e Sensibilidade (1811), escrito por Jane Austen, e Memórias de Marta (1888), escrito por 

Julia Lopes de Almeida. A partir dos apontamentos de Vasconcelos (1995) e Zardini 

(2012), discute-se como tema central das obras acima mencionadas a representação 

ficcional dessas duas autoras. Por essa razão, se torna de grande relevância fazer uma 

breve contextualização de suas vidas, bem como o período em que viveram, com a 

finalidade de evidenciar como esse fato pode ter contribuído na escolha da temática por 

elas abordadas em seus livros, uma vez que as escritoras acima mencionadas são 

consideradas mulheres revolucionárias porque abordavam questões referentes à situação 

de limitação social vivida por mulheres no século XIX. Dessa forma, pretendemos 

contribuir para um pensar sobre o feminino e suas questões, escutando as vozes de Jane 

Austen e Júlia Lopes de Almeida e suas respectivas personagens Marianne Dashwood e 

Marta, refletindo sobre o ser mulher no tempo e no espaço, tendo em vista que essas 

autoras, apesar de se distanciarem em nacionalidade e período, se aproximam em seus 

projetos literários nos quais defenderam uma sociedade mais justa e igualitária para as 

mulheres. Em uma época na qual o direito à expressão para o gênero feminino era 

limitado, essas autoras utilizavam-se de uma linguagem moderada para que seus trabalhos 

fossem publicados e consequentemente lidos. Logo, foram fundamentais para a 

construção do pensamento da igualdade entre gêneros. Portanto, buscamos demonstrar 

em nossa análise que essas escritoras colocaram em suas obras a questão feminina dentro 

do quadro da época e procuramos fazer um levantamento de hipóteses interpretativas 

sobre a trajetória literária das escritoras, bem como aspectos compositivos de suas 

personagens tendo como contexto a inserção da mulher oitocentista tanto na Inglaterra 

quanto no Brasil. Esta pesquisa bibliográfica está sendo realizada através de um estudo 

comparativo entre as escritoras previamente mencionadas e o desenvolvimento deste 

trabalho está ocorrendo a partir da análise feita das citações da obra, estabelecendo a 

semelhança nos temas utilizados pelas autoras e discutindo elementos referentes a figura 

feminina. Buscamos com esta pesquisa bibliográfica evidenciar a aproximação entre os 

temas retratados pelas escritoras, como: casamento, submissão, educação limitada, entre 

outros. Uma vez finalizada a análise comparativa dessas duas obras, pretendemos 

contribuir com os diversos trabalhos sobre a literatura do século XVIII e XIX, 

especialmente aqueles que possuem relação com a representação feminina e o padrão 

social evidenciado naquele período, possibilitando assim a valorização aos trabalhos das 

escritoras Jane Austen e Júlia Lopes de Almeida. 

Palavras-chave: Século XIX, escritoras oitocentistas, mulher. 
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** 

CHOQUES AFETIVOS NA POÉTICA "QUEER" DE ANTÓNIO BOTTO 

Ricardo de Freitas Junior (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Parte significativa da crítica se dedicou a avaliar a poética de António Botto 

(1897-1959) com base em parâmetros morais, religiosos e biográficos, e por isso ainda 

hoje é indispensável uma releitura mais atenta desse poeta. Tamanha ousadia de Botto de 

versar sobre a beleza do corpo masculino, sobre o prazer e o desejo um desejo "queer", e 

representar o homoerotismo com precisão no centro do discurso poético acabou gerando, 

por parte dos meios jornalístico e literário, de grupos mais conservadores e inclusive do 

governo, reações contrárias e radicais, como a censura às "Canções" em 1923. A lírica 

bottiana assoma assim, no início do século XX, como transgressora, sobretudo pela 

afirmação absoluta do homoerotismo absoluta justamente enquanto não sujeita a qualquer 

tipo de parâmetro moralizante e por ousar ultrapassar as fronteiras da 

heteronormatividade. Dessa forma, pretende-se, para além de entender de que maneiras a 

opinião pública e a crítica literária se manifestaram diante de versos sobre uma identidade 

gay contrária aos paradigmas tradicionalmente representados até aquele momento na 

sociedade e na literatura portuguesas, fazer uma leitura mais próxima do texto de António 

Botto sem tanto apelo à biografia do autor. Em muitos poemas de Botto, apesar de toda a 

coragem de cantar o amor entre homens, percebe-se a consciência de que é no corpo que 

agem os interditos. A noção dos impedimentos impostos pelo código de conduta moral 

dito natural manifesta-se nas poesias de Botto enquanto desespero, em outras vezes como 

tédio, culpa ou parecendo miserável o desejo perante o mundo. Assim, a partir da leitura 

de alguns poemas das "Canções", esta comunicação visa a tratar da dificuldade do sujeito 

em vivenciar o amor, que na poética bottiana se constitui muitas vezes efêmero ou 

impossível. Ressalta-se a ambientação da noite nos poemas, não porque a noite seja mais 

agradável para o amor, mas porque o sujeito lírico sabe que é apenas na noite que pode 

exercer seu desejo devido à vigilância social, ao perambular pelas ruas da cidade, pelas 

esquinas, praças e hospedarias. Tais episódios de choques afetivos retratados, esse estado 

de angústia relacionado ao amor e às dificuldades de sua realização, são uma das tônicas 

mais marcantes na poética de Botto, que transfigurou em linguagem poética a 

representação de uma forma de subjetividade marginalizada na sociedade portuguesa e 

que se configura ainda hoje como poesia de resistência. 

Palavras-chave: Poesia portuguesa, António Botto, Homoerotismo. 

** 

A POESIA DE MARIA TERESA HORTA: UMA VOZ FEMININA EM TEMPOS 

DE DITADURA 

Ricardo José Orsi de Sanctis (UNIP/FATEC Sorocaba/SP) 

Ivani Vecina Abib (UNIP Sorocaba/SP) 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é mostrar a influência da poesia de Maria Teresa Horta 

como um ponto de fuga da mulher objetivada de forma repressora, na época da formação 

e consolidação do Estado Novo em Portugal, ou Salazarismo como ficou mundialmente 

conhecido. A poesia transgressora e libertadora de Maria Teresa Horta denunciou a 
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desigualdade e abriu caminhos para que outras mulheres, por meio da escrita, firmassem 

o seu lugar, na sociedade portuguesa. Esse estudo, cunhado em revisão bibliográfica para 

a compreensão do contexto social e político, bem como, para a análise da produção 

literária no recorte de tempo e espaço ditatorial salazarista e pós Revolução dos Cravos, 

pode ser considerado um marco de extrema importância para que outras autoras, em 

outros espaços, a exemplo de Hilda Hilst no Brasil, registrassem o feminismo em suas 

escritas, que contravém à imagem de uma mulher submissa, revelando aspectos eróticos 

do seu desejo por meio do eu-lírico declarado em suas poesias. Como efeito da função 

social literária, percebe-se que o fazer poético dessa autora mostra que a mulher pode 

assumir diferentes papéis, tanto na sociedade quanto na literatura, diferentes daqueles que 

sempre lhes foram impostos ao longo da história. E, muito além da libertação pessoal, a 

escrita traz a possibilidade da assunção de suas vivências, seus medos, sua coragem e 

também a posse de seu corpo pela expressão da sua alma. Maria Teresa Horta, uma das 

três autoras de ?Novas Cartas Portuguesas?, foi a Maria escolhida no presente trabalho 

para mostrar a repercussão internacional desse livro e, também, de outras obras, em 

especial, ?Minha Senhora de mim?. A obra literária de Horta adentra por um viés 

libertador da condição feminina nos últimos tempos, o que pede um olhar sobre o caminho 

do feminismo percorrido por ela e outras autoras da sua geração. Ela viveu durante um 

regime político ditatorial, com forte propaganda ideológica autoritária, e, desta feita, 

prescinde-se um olhar sobre a teoria de Michel Foucault sobre o discurso da relação de 

poder construída pelas palavras, distanciando-se das teorias clássicas sobre o poder, a 

política e o Estado, de forma linear, para a análise de um poder que, permeando as 

relações sociais, subjetivava uma mulher reprimida, submissa à sombra da convivência 

masculina. O presente estudo reflete e confronta esse contexto histórico repressor ao 

evidenciar essa poética libertadora, pois apresenta um novo olhar sobre o sujeito 

feminino, que possibilitou mudanças, derrubou barreiras e a fez sujeito de seu destino. 

Palavras-chave: Poesia, Feminismo, Repressão e Poder. 

** 

OS LUSÍADAS ENQUANTO FUNDAÇÃO MITOPOÉTICA DO BRASIL: UMA 

CRUZADA ULTRAMARINA 

Ricardo Santos de Carvalho (Universidade Federal do Maranhão) 

Resumo: Procurarei neste trabalho apresentar uma proposta de leitura do épico Os 

Lusíadas, do poeta português Luís de Camões (1524-1580), enquanto relato mitopoético 

da fundação do Brasil. Partindo de uma comparação entre a obra camoneana e a carta de 

Pero Vaz de Caminha (1450-1500) sobre o achamento do Brasil, comparação discutida 

pelo crítico literário Wilson Martins (1921-2010) em sua História da Inteligência 

Brasileira, desenvolverei alguns aspectos do poema em que podemos encontrar certos 

elementos do imaginário do projeto português ultramarino que moveram inteligências, 

afetos e vontades durante a colonização de nosso país. Vivendo um momento de 

mudanças culturais profundas, em que as estruturas do mundo medieval começavam a 

dar lugar ao que depois seria chamado de modernidade, Portugal estava à frente desses 

processos de transformação graças à expansão de seu Império por Ásia, África e Novo 

Mundo. Utilizando linguagem contemporânea de um humanismo que ressignificava ao 

seu modo o legado da Roma antiga (uma vez que o medievo também produziu suas 
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releituras da antiguidade latina), Camões estava ainda ligado a um imaginário de ordem 

cavaleiresca, em que Portugal possuía uma missão sagrada e as descobertas eram sentidas 

como continuação das cruzadas para além do mar. Meu intuito é explorar esse imaginário 

como base dessa leitura, tecendo relações entre o papel dos navegantes e das ordens 

presentes na aventura lusitana, conforme poetizados por Camões, e os sentidos que se 

deram na povoação e exploração do Brasil, em que a mercantilização andava lado a lado, 

e às vezes em conflito, com um sentido de conversão dos autóctones, tendo em vista a 

missão divina de ser braço armado da Igreja, a qual a corte portuguesa abraçou, desde 

pelo menos o reinado de Dom Dinis, o Lavrador (1261-1325), e que teve seu auge mítico 

com a queda de Dom Sebastião, o Desejado (1554-1578) em batalha contra muçulmanos 

em Marrocos, a quem o poema foi dedicado. 

Palavras-chave: Luís de Camões, Cruzadas, Colonialismo, Imaginário. 

** 

PRECISAMOS FALAR SOBRE AS MULHERES DO EPISÓDIO DA ILHA DOS 

AMORES, DE OS LUSÍADAS, DE CAMÕES 

Rillyane Célia Moraes Pinheiro (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: A epopeia camoniana, Os Lusíadas, é um marco na Literatura Portuguesa e 

fonte inesgotável de análise. Para o presente trabalho, escolhemos o episódio da Ilha dos 

Amores, no qual buscamos analisar, por meio dos resíduos ali presentes sobre a 

Mentalidade que leva à objetificação da mulher enquanto sinônimo de, a um só tempo, 

amor e prazer aos heróis navegantes. No episódio, o amor que o intitula é um argumento 

para justificar uma violência, pois há silenciamento da voz feminina. Por isso buscamos 

esclarecer questões na literatura e na cultura que fomentam o imaginário do Classicismo 

português, e que até hoje se mantém, no que se refere à vida social da mulher que abarca 

desigualdade, marginalização; uma rejeição da participação efetiva desta figura enquanto 

cidadã, protagonista ou heroína, tendo em vista que as mulheres ainda são minorias em 

algumas áreas, resiste à desqualificação desse gênero ainda associado à limitação 

intelectual, à incapacidade de executar trabalhos que são associados à força ? portanto ao 

heroísmo ?, normalmente associados ao homem. Essas perspectivas de análise são válidas 

à medida que as personagens Vênus, as ninfas e Tétis representam a exclusão que as 

mulheres estão condicionadas. Nos versos de Camões, Vênus é apresentada como uma 

figura importante para o povo lusitano, mas existe uma contradição em suas faces que se 

apresentam ora como sagradas ora como profanas. A maneira que a deusa consegue inibir 

e vencer o adversário se dá por intermédio do apelo sexual, também, ?presenteando? os 

argonautas com as ninfas. Estas personagens surgem ao decorrer dos versos apenas como 

forma de satisfazer sexualmente os homens, postulados como heróis e que merecem um 

prêmio. As mulheres servem à narrativa apenas para esse fim, sendo, posteriormente, 

descartadas, como objetos que já prestaram sua serventia. Uma ninfa em especial é citada 

metaforicamente como pertencente a um deus. O que nos leva a pensar em Dafne e 

Apolo/Febo. Na mitologia greco-romana, essa história de ?amor? implica na obsessão do 

deus em possuir a ninfa, e esta, na fuga constante para não ter seu corpo violado, 

metamorfoseia-se em uma planta, o louro, que o deus toma para si, tornando seu símbolo. 

Já Tétis é uma personagem que, apesar de deter o conhecimento da máquina do mundo, 

o entrega a um homem. Ou seja, temos aí a questão de quem parece ser digno de deter 
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aquela sabedoria: mérito exclusivo masculino. Essas abordagens são sustentadas pelo 

aporte teórico da Residualidade sistematizada por Roberto Pontes, a História das 

Mentalidades de Georges Duby, e de Michelle Perrot sobre a história das mulheres, a fim 

de elucidarmos questões acerca da condição feminina na Literatura, na História e na 

Sociedade. 

Palavras-chave: Camões, Mentalidade, Residualidade, Mulher, Violência. 

** 

DIÁSPORA E OS ESPAÇOS MNEMÔNICOS EM "SAGA DE AGOTIME, 

MARIA MINEIRA NAÊ" 

Risoleta Viana de Freitas (Universidade Federal do Piauí) 

Resumo: Na perspectiva de Homi Bhabha, no texto O Local da cultura (1998), ?na 

situação da diáspora, as identidade se tornam múltiplas? (p. 27). Temos, então, que os 

sujeitos diaspóricos, deslocados não se desvencilham do seu lugar de origem, ao tempo 

em que necessitam lidar com as experiências de outros lugares, ou do lugar de outros 

sujeitos, com a troca de experiência resultante do contato com sujeitos distintos, que 

podem ou não ser oriundos do mesmo país, compartilhando ideias, conhecimentos, 

costumes. Acerca de tal acepção, Claudia Mortari, no artigo Experiências das populações 

africanas e afrodescendentes na diáspora brasileira, publicado em 2015, argumenta que, 

?[...] a diáspora africana não significa, na nossa concepção, apenas o deslocamento 

forçado, porém, a redefinição histórica e social de pertencimento, perceptível através da 

construção de novas identidades e identificações[...]? (MORTARI, 2015, p. 134). 

Segundo a autora, isso se deve ao fato de que, o processo diaspórico vivenciado pelos 

negros resultou na dispersão de muitos deles por toda a América, especialmente nos 

portos brasileiros, de estados como Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão, o que, de certo 

modo, possibilita o estreitamente das relações entre Brasil e África. Desse modo, 

considerando que o samba-enredo nilopolitano apresentado em 2001 tematiza a saga de 

Agotime, ou seja, a sua trajetória enquanto negra aprisionada, escravizada e transportada 

da África ao Brasil, com destino final o Maranhão, objetiva-se, neste texto, compreender 

o processo diaspórico e os espaços mnemônicos a partir da tematização da África no 

samba-enredo em ?Saga de Agotime, Maria Mineira Naê, pois acreditamos que, na texto 

do samba-enredo, é possível identificar o estreitamento das relações entre o país, a cultura 

de origem do sujeito diaspórico e o espaço novo, onde ele se encontra. A partir de uma 

abordagem bibliográfica, as discussões desenvolvidas nesta pesquisa, levando em conta 

os aspectos aqui relacionados, tem fundamentação em Halbwachs (2006), Ivan Izquierdo 

(2002) e Paul Ricoeur (2007) ? no que tange às reflexões acerca da memória; Stuart Hall 

(2003; 2006), Homi Bhabha (1998) - com referenciais sobre diáspora; Aleida Asmann 

(2011), acerca dos espaços que permeiam a recordação, a memória, dentre outros autores. 

As reflexões desenvolvidas demonstraram que, uma vez deslocados de suas raízes, os 

negros valeram-se de variados mecanismos, especificamente, da memória, dos lugares 

que possibilitam o acionamento desses aspectos como elementos de ressignificação de si, 

de sua terra, bem como dos novos espaços que passaram a ocupar e ressignificar, como 

fez Agotime, no Maranhão, ao fundar a Casa das Minas, na capital São Luís. 

Palavras-chave: Samba-enredo, África, Diáspora, Espaços Mnemônicos. 
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** 

CATULO E OUTROS AUTORES: DIÁLOGOS INTERTEXTUAIS A PARTIR 

DO CARMEN 62 

Roberta da Silva Ferreira (Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: Os temas clássicos são de grande valia para os estudos literários, visto que, 

partindo das obras da antiguidade, é possível situar-se no que se conhece por literatura e 

entender as origens das formas literárias que conhecemos hoje. Com isso, destaca-se Caio 

Valério Catulo (84 a.C.-54 a.C.), que segundo CARDOSO (2011:59) é versátil e 

talentoso, soube combinar, e alternar, a brincadeira e a seriedade, a ironia e o 

sentimentalismo, o estilo elegante, caracterizado pela riqueza vocabular e pela 

abundância de figuras, e a linguagem popular [...]. A obra de Catulo reúne 116 poemas, 

que são divididos em três grupos: 1-60, são os textos curtos; 61-68, os chamados carmina 

docta; 69-116, epigramas elegíacos. É dentre os carmina docta, ou poemas eruditos, que 

se encontra o carmen 62. Este carmen é chamado de epitalâmio por tratar-se de um canto 

ou poema nupcial em honra aos noivos; um poema tradicionalmente cantado por homens 

e mulheres, acompanhado por instrumentos musicais, durante o casamento ou na manhã 

pós casamento. Sua temática está toda voltada para o matrimônio e a virgindade, como 

afirma MOREIRA (2012:21): dois coros, um de rapazes e outro de raparigas, em pleno 

banquete nupcial, dão a sua perspectiva sobre o momento da união dos esposos e da perda 

virgindade?. O carmen é exemplo de poesia alusiva, inspirada em Safo. As traduções 

consideradas para a pesquisa são de MOREIRA & SIMÕES (2012), NOVAK & NERI 

(2003) e OLIVA NETO (1996). A partir das traduções em cotejo serão aprofundadas as 

noções de intertextualidade, que, segundo ACHCAR (1994:13), é o fenômeno de um 

texto retomar outro, por meio de citações, alusões, inversões, paródias ou não, passou a 

ser visto como elemento essencial do discurso literário, traço triplicador da literatura no 

universo dos discursos e de permanência clássica,. Pretendemos com este trabalho 

identificar traços do carmen 62, de Catulo nos epitalâmios portugueses, bem como os 

conceitos de imitatio, seruitium amoris e de morbus amoris, que permitirão diálogos entre 

Catulo e os autores portugueses, como Antonio Ferreira, Pedro Andrade Caminha e 

Francisco de Sá de Miranda. O presente trabalho é resultado parcial aprovado pelo 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal do Amazonas. 

Palavras-chave: Literatura Clássica, intertextualidade, epitalâmio. 

** 

TESTEMUNHOS EM FRAGMENTO: CORPOS E VOZES NA PEÇA 

"AMORES PÓS-COLONIAIS" 

Roberta Guimarães Franco (Universidade Federal de Lavras) 

Resumo: A companhia teatral Hotel Europa, formada por André Amálio e Tereza 

Havlí?ková, estreou em fevereiro de 2019, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, a 

peça "Amores pós-coloniais", a quarta da série de teatro documental dedicada a Portugal 

contemporâneoPortugal não é um país pequeno (2015),Passa-porte (2016) e Libertação 

(2017). Em Amores pós-coloniais, seis atores três homens (dois brancos e um negro) e 

três mulheres (uma branca e duas negras) dividem o palco, contando histórias de relações 

amorosas marcadas pela guerra colonial, pela descolonização, e por uma sociedade 
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portuguesa que nutre um pensamento que ainda não se descolonizou. O texto da peça, 

composto por fragmentos de testemunhos, músicas e referências bibliográficas sobre o 

tema, forma uma espécie de mosaico sobre a descoberta, a sobrevivência ou não do amor 

como um sentimento marcado pelas transformações sociais e históricas. Amores em 

África, amores em Portugal, durante a Guerra Colonial, após o 25 de abril de 1974, e seus 

desdobramento na atualidade, relações inter-raciais, violência doméstica, racismo, filhos 

sem pais, são alguns dos temas abordados no palco, tendo a fonte testemunhal como 

principal elemento para a estruturação da peça. Nesse sentido, as vozes ouvidas para 

construção da peça se fazem presentes em cena, assim como obras sobre a permanência 

portuguesa em África e suas consequências são citadas, apresentando ao público para 

além do tema a própria ideia de teatro documental. Este trabalho, parte do projeto Poder 

e silêncio(s): a pós-colonialidade entre o discurso oficial e criação ficcional, financiado 

pela FAPEMIG, pretende discutir a construção da peça Amores pós-coloniais a partir do 

uso em cena de testemunhos sobre o recente período colonial português e seus 

desdobramentos após o processo de descolonização, evidenciando o fragmento como um 

lugar possível para emergir das memórias sobre um período da história recente portuguesa 

e ainda tão marcado por tabus e ressentimentos. 

Palavras-chave: Pós-colonial; Testemunho; Fragmento; Teatro. 

** 

AGULHAS E GALHOFAS: O ENTRELAÇAR DO CÔMICO E DO ESTÉTICO 

NA PROSA FICCIONAL OITOCENTISTA A FAMÍLIA AGULHA DE LUÍS 

GUIMARÃES JR 

Rogerio Pereira Borcem (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O presente estudo tem como foco estabelecer reflexões acerca do cômico 

observado na prosa ficcional oitocentista A família Agulha, de Luís Guimarães Jr, 

publicada entre 21 de janeiro e 26 de abril de 1870 em folhetim no Diário do Rio de 

Janeiro, e em livro nesse mesmo ano, sendo sua segunda edição datada de 1900. Nesse 

sentido, a obra traz consigo as marcas singulares da escrita de Guimarães Jr., importante 

homem de letras no século XIX, pois em sua produção notam-se inúmeras descrições e 

representações típicas da construção dos romances cômicos existentes no contexto em 

que a referida obra foi composta e publicada. A família agulha rompe, assim, com a 

tradição romanesca comumente observada no período de publicação, haja vista a trama 

descrever comicamente as instituições sociais, os padrões literários, assim como os 

personagens-tipo presentes na narrativa. Partindo das reflexões estabelecidas por Bergson 

(1983), Minois (2003) e Propp (1992), buscar-se-á estabelecer um estudo acerca do 

cômico presente na obra de Guimarães Jr., com base nas reflexões críticas sobre os 

procedimentos presentes na comédia de situações, isto é, a repetição, a inversão e a 

interferências das séries e da imperfeição, os quais, de maneira direta, são capazes de 

provocar o riso. Nesse sentido, observa-se na história do riso e do cômico que estes 

passaram por mudanças significativas no quadro geral da compreensão dessas categorias, 

uma vez que partem das considerações de algo voltado às manifestações do divino, 

passando para o riso de zombaria, para a libertação das angústias e temores, à ideia de um 

não ligamento às normas preestabelecidas, assim como a própria ideia de crítica presente 

no cômico. Desse modo, o humor está ligado a reflexões complexas, assim como ao 
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“sentimento do contrário”. Partindo desse princípio, o estudo se centrará em reflexões 

que buscam esclarecer aspectos referentes ao cômico na prosa ficcional A família Agulha 

de Luís Guimarães Jr., na tentativa de entender o entrelaçar entre o cômico e o estético e 

de que maneira se faz presente, na obra, esse recurso que tece uma narrativa encharcada 

de elementos marcadamente risíveis. 

Palavras-chave: Prosa; Cômico; A família Agulha. 

** 

A POÉTICA CAMILIANA - VINTE HORAS DE LITEIRA (PARTE DOIS) 

Rosana Apolonia Harmuch (Universidade Estadual de Ponta Grossa) 

Resumo: Em 1864, na condição de escritor experiente e reconhecido, Camilo Castelo 

Branco publica o romance Vinte horas de liteira. Recebido por seus contemporâneos, 

inclusive por Pinheiro Chagas, como um excelente exemplo do alcance da espontaneidade 

do autor, vertida em conversa de tom familiar entre dois companheiros de viagem, o 

romance precisou de um pouco mais de tempo para enfim ter reconhecidas as suas 

qualidades estéticas. Em especial, a cuidadosa análise que Camilo empreende da própria 

criação romanesca, no que pode ser considerado um exame de si como produtor de 

literatura. Para além disso, Vinte horas de liteira, na apenas aparentemente 

descompromissada conversa entre dois viajantes que partilham o mesmo meio de 

transporte, realiza outro balanço: o da produção literária portuguesa àquela altura. Assim, 

dou continuidade, nesta ocasião, a um texto já publicado (2016) no qual me ocupo do 

romance Vinte horas de liteira como sendo uma síntese da poética camiliana. 

Palavras-chave: Vinte horas de liteira, Camilo C. Branco, poética. 

** 

O AMOR CORTÊS EM O GUARANI 

Sabrina Lira Lima (Universidade Federal do Amazonas) 

Maria do Carmo de Souza e Souza (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: O amor cortês implica a vassalagem amorosa, como um ritual em que o poeta 

conquista sua dama através da beleza de suas cantigas, a ela jurava fidelidade e, como 

garantia desse amor, ela o oferecia um anel de ouro e lhe beijava a fronte. O ?casal 

enamorado? era unido pela cortesia: o homem assim seria um servo da mulher. O amor 

cortês se encontra nas cantigas de amor e nas cantigas de amigo ? também em outras 

expressões ? do Trovadorismo da Literatura Medieval, em que, segundo Charles Borges 

Casemiro (2017), o eu apaixonado, trovador, destaca as qualidade de seu bem amado e se 

torna vassalo da mulher amada, devendo assim a sua vida a sua senhora, assumindo a 

missão de servir, de sofrer e morrer pela sua senhora independente das condições de vida 

que esta submissão implique. Tais construções se fazem presentes no Romantismo, em 

que a mulher amada é idealizada e assemelhada, a um só tempo, a uma virgem frágil, uma 

figura poderosa, convertida em anjo, capaz de mudar a vida do próprio homem, sendo a 

ele uma fonte de inspiração. Esse e outros valores do romantismo, como o retorno ao 

passado, possuem ideais resgatados da idade média ressaltando o amor cortês no 

Romantismo. O artigo realiza uma comparação entre amor presente nas cantigas de amor 
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do trovadorismo português com O Guarani, de José de Alencar. No romance O Guarani, 

há várias nuances medievais da vassalagem amorosa e cavalheiresca que se assemelham 

com algumas cantigas de amor trovadorescas. Para esse artigo serão utilizadas as 

seguintes cantigas: A mia senhor, que me tem em poder de Santiago, A Deus gradesco, 

mia senhor de um autor Anómino e A dona que eu am?e tenho por senhor de Bonaval. 

Em estudo comparado entre o Trovadorismo e o Romantismo, reconhecemos que, apesar 

de serem épocas e movimentos literários distintos, é possível perceber semelhanças 

capazes de interligar os sentimentos vividos em ambas as eras literárias. Assim 

recorremos aos estudos de Residualidade Literária e Cultural, de Roberto Pontes (1999, 

2017), para relacionar O Guarani com as cantigas de amor trovadorescas. Percebemos 

que os sentimentos presentes entre as duas épocas apresentam traços em comum, dos 

quais destacamos o amor cortês e a vassalagem amorosa presente em ambos. Para tal 

análise, recorremos também a Denis Reugemont (1988), Massaud Moisés (2008), Afrânio 

Coutinho (1997) e Domício Proença Filho (2002). 

Palavras-chave: Amor cortês; Romantismo; Trovadorismo; Residualidade. 

** 

A ESCRITA FEMININA DE PAULINA CHIZIANE E ANA PAULA TAVARES: 

BREVES NOTAS 

Sandra Maria Job (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Para se chegar às ditas literaturas africanas em língua portuguesa de Angola, 

Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, esses países trilharam 

um caminho que, para alguns críticos como Manuel Ferreira e Patrick Chabal, por 

exemplo, são similares, embora cada um tenha trazido para sua respectiva literatura suas 

particularidades. Nesse sentido, para Chabal (1994), por exemplo, todas estas literaturas 

passaram pelas fases de assimilação, resistência, afirmação e consolidação. Pode-se, 

através dessas fases, entender o processo social e político ocorrido em África assim como 

a singular trajetória da literatura nesses países. Sob outro aspecto, estudos historiográficos 

também nos ajudam a compreender o papel da mulher e do negro nesta literatura, 

revelando-nos a parca quantidade de mulheres e negros presentes no cânone da literatura 

africana em L.P. Em relação às mulheres, é na terceira e quarta fases, em específico, que 

alguns nomes se fazem presentes como, por exemplo, o de Ana Paula Tavares (O sangue 

da buganvília (crônicas); A cabeça de Salomé e outros), Paulina Chiziane (Balada de 

amor ao vento; Niketche, uma história de poligamia e outros). Neste contexto, o objetivo 

deste trabalho e 1) discorrer sobre a fase na qual se encontram Ana Paula Tavares 

(Angola) e Paulina Chiziane (Moçambique), 2) identificar e analisar o olhar que cada uma 

delas traz sobre a questão feminina a partir dos seus textos, procurando, entre outros 

aspectos, compreender o quanto e o porquê de a literatura delas refletir (ou não) a fase na 

qual se inserem. Partimos, para isso, de uma pesquisa de cunho bibliográfico (CHABAL, 

1994; CÉSAIRE e MOORE, 2010; FEIJÓ, 1998) que constatou, entre outros aspectos, 

um significativo rasgo de caráter feminino/feminista nas suas escritas, com abordagens 

linguísticas e de gênero muito particulares. Observou-se também que problemáticas 

questões culturais imputadas à mulher negra africana estão presentes e são tratadas com 

engajamento, evidenciando o quão inseridas estão na fase de consolidação e o quanto 

estão comprometidas com a sociedade na qual vivem. 
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Palavras-chave: Literaturas africanas em L.P.. Escrita feminina.  

** 

AMOR E MORTE EM BOCAGE: PARA ALÉM DO ARCADISMO LUSITANO 

Sibelly Syndell Correa Carvalho (UFAM - Universidade Federal do Amazonas) 

Resumo: O artigo Amor e morte em Bocage: para além do arcadismo lusitano teve por 

objetivo principal mostrar como o amor presente na lírica de Manuel Maria Barbosa du 

Bocage não se restringe à época literária à qual se convencionou contextualizar o poeta, 

o Arcadismo. Muito embora se espere o amor platônico para as produções árcades, 

ocorrem em Bocage o amor-paixão. O mito do amor-paixão é nascido no século XII e 

supõe, aos amantes, um obstáculo que os leva a uma impossibilidade de viver o amor e, 

portanto, à morte. É este o amor do mito medieval de Tristão e Isolda ou de Inês de Castro 

e Pedro, este contado em Os Lusíadas, de Camões. Este amor é também constante no 

Romantismo, escola estética literária de período posterior a Bocage, e permanece na arte, 

na literatura e na cultura ocidental, até a atualidade. Como marco teórico para essa 

pesquisa, fizemos uso da Teoria da Residualidade, de Pontes (2013; 2017) com destaque 

aos conceitos de endoculturação e mentalidade. Realizamos, portanto, a leitura de sonetos 

de Bocage (1995) a partir da contextualização acerca do Arcadismo presente em Saraiva 

(2001). Delimitamos analisar sobre amor e morte, o qual reconhecemos por amor-paixão, 

conforme organiza Rougemont (1988). A partir dessas orientações realizamos a leitura 

crítica de Bocage, poeta do Arcadismo Lusitano, ao mesmo tempo que reconhecemos o 

amor-paixão como anterior e posterior ao Arcadismo. Manuel Maria Barbosa du Bocage 

foi, em tese, um poeta árcade devido ao período literário em que estava inserido, contudo, 

seus poemas continham um explícito instinto romântico. No soneto “De suspirar em vão 

já fatigado", o qual nomeamos de acordo com o primeiro verso, identificamos o amor-

paixão com todo seu subjetivismo, individualismo e sentimentalismo: Dando trégua aos 

meus males eu dormia". Trata-se de amor que leva à morte como fuga ou última ou única 

saída possível para os amantes ou para quem ama (sofre) de amor: ??eu venho terminar 

tua agonia;/ morre, não peneis mais, oh desgraçado!??. O eu-lírico demonstra um cansaço 

de tanto sofrer por algo que o estava incomodando, então decide dormir. Trata-se, até 

aqui, de uma entrega ao amor-paixão. Num sonho ele visualiza a Morte vindo buscá-lo, 

ela afirma que veio para acabar com sua agonia. Quando vai machucá-lo, no entanto, é 

impedida pelo Amor, que chega armado e ordena que a Morte procure outro para tirar a 

vida, pois aquele infeliz está condenado a sofrer somente pela fúria do amor, criando um 

tipo de duelo pela alma do eu-lírico. Neste caso, por ironia literária, e por conhecimento 

do poeta (Bocage) acerca do amor, há a personificação (prosopopéia) do Amor que salva 

o amante da Morte. É a razão agindo e vencendo o amor-paixão, mas no sonho do eu-

lírico, que não morre de amor, mas, por decisão da Morte (personificada) seguirá entregue 

ao extremo do amor-paixão, o eu-lírico está condenado a sofrer, a viver sofrendo seu 

amor. Neste e em outros sonetos de Bocage, reconhecemos o conhecimento e uso poético 

do amor-paixão. 

Palavras-chave: Amor, Morte, Amor-paixão, Arcadismo. 

** 
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A MÁQUINA DE FAZER AMOR: EROS E PHÍLIA NO LAR DA FELIZ IDADE 

Sidnei Alves da Rocha (UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso) 

Resumo: O lar da feliz idade é, no romance a máquina de fazer espanhóis, de Valter Hugo 

Mãe, um encontro de homens da terceira idade, últimos remanescentes do regime 

ditatorial de Salazar, o que permite a muitos estudiosos lê-lo como uma metaficção 

historiográfica pelas rememorações que apresenta seu protagonista. Neste trabalho, 

porém, optamos, por uma abordagem voltada à alteridade e ao amor, mais 

especificamente ao amor Eros, que, segundo os princípios platônicos em O banquete, 

amamos aquilo que desejamos e que nos faz falta; no entanto, quando já temos o que 

desejamos ou perdemos tudo como no caso do octogenário antónio jorge da silva, resta-

nos um outro amor que é encontrado na partilha com o outro, na vivência com o 

semelhante, na aceitação do próximo, conhecido por amor philia, que o narrador 

autodiegético descobrirá naquele asilo para onde fora levado sem questionamentos ou 

explicações, carregado de ódio e de um saco de roupa. Embora os quatro primeiros 

romances de Valter Hugo Mãe tenham ficado conhecidos como a ?tetralogia das 

minúsculas? devido à ausência de letras maiúsculas, o escritor português os concebeu 

como a representação das fases da vida, sendo a infância (o nosso reino [2004]), a 

juventude (o remorso de baltazar serapião [2006]), a fase adulta (o apocalipse dos 

trabalhadores [2008]) e, a velhice (a máquina de fazer espanhóis [2010]), cujas obras são 

marcadas por um forte lirismo que atinge seu ápice nos dois últimos romances publicados, 

A desumanização (2013) e Homens imprudentemente poéticos, (2016), com o uso das 

maiúsculas já a partir do quinto romance O filho de mil homens (2011), além da mistura 

de gêneros e de um naturalismo forte nos três primeiros romances, conforme definição de 

Miguel Real, que percebe em Mãe um autor que ?trabalha com grande mestria o seu estilo 

peculiaríssimo, que não se identifica com nenhum outro? (REAL, 2016, p. 320). O 

objetivo deste trabalho, portanto, será o de analisar as particularidades desse romancista, 

explorando algumas de suas características como autor ligado ao romance português 

contemporâneo, a fim de estabelecer um diálogo entre ambos, justificando sua filiação no 

período supra citado, bem como e principalmente estudar a forte presença do amor nas 

relações entre o protagonista e os demais utentes do lar da feliz idade, bem como com sua 

família (esposa, filha, filho) ou pessoas de seu bairro antes do internamento. Para atingir 

esse intento, recorreremos, além de Platão, a André Comte-Spoville, Roman Krznaric, 

Cristina Nehring, entre outros pesquisadores do amor; já em relação às obras e às 

características do autor, buscaremos principalmente os artigos que compõem o livro 

Nenhuma palavra é exata: estudo das obras de Valter Hugo Mãe (2016), organizado por 

Carlos Nogueira, Perrone-Moisés e Álvaro Cardoso Gomes. 

Palavras-chave: Terceira Idade; Amor; Eros; Philia; Amizade. 

** 

CRÔNICAS DE BELÉM DA BELLE ÉPOQUE NO JORNAL A PROVÍNCIA 

DO PARÁ 

Silvana Pimentel Borges (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: O período compreendido entre os anos de 1890 a 1910 marca um dos momentos 

mais importantes da vida política, econômica e cultural de Belém do Pará. Trata-se do 

que ficou conhecido como belle époque, momento que, segundo Geraldo Mártires Coelho 
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(2011, p. 141), indica um complexo processo de relações culturais, sociais e mentais, 

assim como materiais e políticos. O espaço de tempo entre 1897 a 1911 marca o governo 

de Antônio Lemos, responsável por promover uma profunda renovação estética e 

higienista na capital. Houve um alto investimento do estado na modernização urbana da 

cidade. O Jornal A Província do Pará, fundado em 1876, foi um dos jornais mais 

importantes da história da imprensa no Pará. Politicamente alinhava-se às ideias do 

Partido Liberal. Em 1889, passou a ser propriedade exclusiva de Antônio Lemos, o que 

faz desse veículo de comunicação uma importante fonte de pesquisa sobre a crônica. 

Entre 1789 a 1900, dá-se a época de maior influência da literatura nos periódicos. A 

crônica, assim como o conto, é um gênero literário criado pelos jornais. Para Mariana 

Couto Gonçalves (2013), a crônica caracteriza-se como um texto curto, efêmero, com 

aspectos de oralidade, acessível, com tom leve para ser rapidamente consumido, onde os 

cronistas podiam denunciar, relatar ou questionar os rumos do país. No Brasil do final do 

século XIX, os assuntos relacionados à política funcionavam como pilares da crônica, 

defende Lúcia Granja (2015). Essa incorporação da política ao gênero crônica deu-se, 

segundo Jefferson Cano, devido a expulsão do verdadeiro debate político de seus lugares 

institucionais?. (CAN0, 2015). A confluência dos pontos expostos leva-nos a hipótese de 

que o contexto em questão é de especial relevância para a produção do gênero crônica, 

uma vez que temos todos os elementos necessários a esse tipo de escrita literária, a saber, 

importante cenário político, econômico e cultural, época de maior influência da literatura 

em jornais, um dos maiores jornais da região do qual o proprietário é o governador 

responsável pela implantação de todas as políticas que caracterizaram a belle époque. 

Diante disso, neste trabalho, objetivamos observar como as crônicas circularam no Jornal 

A Província do Pará, em um recorte de tempo compreendido entre janeiro a dezembro de 

1900, de que forma foi abordado pelos cronistas da época esse momento de efervescência 

política e cultural ocorrido em Belém, onde a administração de Antônio Lemos foi de 

fundamental importância para este processo de transformação, e sendo ele o proprietário 

do jornal em questão. Objetivo geral: Levantar dados concernentes à presença da crônica 

no jornal A Província do Pará no ano de 1900. Objetivos específicos: Observar como a 

belle époque foi tematizada nessas crônicas; Identificar quem eram os autores e autoras 

dessas produções; Averiguar a repercussão dessas crônicas entre os leitores. Metodologia: 

O estudo em questão dar-se-á por meio de pesquisa bibliográfica e em fontes primárias 

do acervo do laboratório de linguagens do PPGL/UFPA. 

Palavras-chave: Belle Époque; A província do Pará, Crônica. 

  

** 

O CETICISMO NA FICÇÃO QUEIROSIANA 

Silvio Cesar dos Santos Alves (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo: O ceticismo antigo foi uma tradição de origem pré-socrática, fundada por Pirro 

de Élis (360-270 a.C.), que nada teria deixado escrito e cujo pensamento apenas nos 

chegara graças aos fragmentos de um discípulo, posteriormente retomados nas obras de 

Cícero (século I a.C.), Diógenes Laércio (século III) e, principalmente, Sexto Empírico 
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(século I), com as suas Hipotiposes pirrônicas. Nessa obra, ao definir o que é o Ceticismo, 

Sexto compara o cético ao cronista, que simplesmente registra as coisas tais como as 

mesmas a ele aparecem no momento (EMPÍRICO, 1997). André Verdan define o 

ceticismo comouma atitude mental, uma disposição do espírito que consiste em colocar 

em questão a possibilidade, para o homem, de alcançar uma certeza qualquer, 

renunciando igualmente a toda afirmação e a toda negação? (VERDAN, 1998). Dessa 

forma, a afasia do cético ou a sua recusa em se pronunciar não seria essencialmente 

negativa, mas, antes, dubitativa (ou aporética), pois estaria situada igualmente distante 

tanto da afirmação quanto da negação. Com essa recusa em decidir os problemas, num 

sentido ou no outro, o cético se reserva à suspensão do juízo (VERDAN, 1998). Com o 

presente trabalho, pretendo abordar a presença e a importância do ceticismo na obra de 

Eça de Queirós. O foco será a sua ficção publicada em vida e a semi-póstuma. Objetivo, 

assim, contribuir para a resolução de dois importantes problemas da fortuna crítica 

queirosiana: a desvalorização do ceticismo na obra de Eça (GARMES, 2003) e a tese do 

regresso (GROSSEGESSE, 2006-7). A minha hipótese é a de que, do início ao fim de sua 

produção ficcional, Eça manteve um ceticismo metódico que teria repercussão no 

conteúdo e na forma de suas obras, antecipando, assim, características da centúria da 

incerteza (KRAUSE, 2004). Nos folhetins do jovem Eça, a dúvida está projetada sobre 

os valores burgueses. Trata-se, portanto, de uma dúvida axiológica. A partir da sua 

contraditória adesão aos valores do realismo-naturalismo, essa dúvida passa a engendrar 

a própria forma como Eça concebe o romance dito experimental. Trata-se, aqui, de uma 

dúvida genológica. Com a crise dessas frágeis certezas, que o leva às já mencionadas 

dificuldades autorais, a dúvida atinge a dimensão do ser, do que é sintomática a 

exacerbação de sua tendência ao desdobramento. Tem-se, nesse caso, uma dúvida 

ontológica. E as suas incertezas ontológicas também levariam Eça a especular sobre as 

categorias do conhecimento. Chega-se, então, à dúvida epistemológica, paradoxalmente 

expressa no lapidar final do artigo Positivismo e Idealismo. O turbilhão de incertezas 

queirosianas do fim do século culminaria com a dúvida sobre a própria expressão, sobre 

o discurso. Enfim, a última dúvida de Eça seria estilística, o que o levaria à sua saga 

incansável pela belle prose. Seria possível chamá-la de dúvida tautológica? 

Palavras-chave: Eça de Queirós, Ficção, Ceticismo. 

** 

DIÁLOGO EPISTOLOGRÁFICO ENTRE JOSÉ VERÍSSIMO E MARIANO 

PINA 

Silvio Leonardo Alves Noronha (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará - Campus Belém) 

Resumo: O presente trabalho é o resultado parcial do plano de atividades 

Correspondência Literária Luso-Brasileira: estudo da troca epistolográfica de José 

Veríssimo e Mariano Pina, ligado ao projeto Correspondência Literária Luso-Brasileira 

na Amazônia do Século XIX, executado no grupo de pesquisa Linguagem, Literatura e 

Tecnologias da Amazônia (LILITA), desenvolvido no IFPA, campus Belém. O interesse 

por trabalhar com correspondências ficou evidente no final do século XX, devido a uma 

mudança de perspectiva nas ciências socias, abrindo horizontes para revelar uma rede de 

conexões fundamentais para uma compreensão mais ampla da vida intelectual e cultural 
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de escritores. A epistolografia identifica na comunicação intercontinental, comunidades 

que partilhavam leituras, referências e modos de conceber a literatura. Tragino (2016), no 

texto História da Literatura e história do Livro e da Leitura algumas aproximações, sugere 

atentar para os efeitos criados entre a história do livro e da literatura, tendo em vista que 

a relação entre ambas proporciona um contato mais estreito entre texto e contexto. Roger 

Chartier (1989), no seu famoso O mundo como representação, propõe uma discussão a 

respeito do esgotamento dos alicerces das Ciências Sociais e, com ela, o questionamento 

das práticas sociais tendo em vista que seus modos de fazer inteligibilidade Com isso 

seria necessário fazer um levantamento e leitura de material bibliográfico levando em 

consideração o contexto de circulação das correspondências, por meio de bases digitais 

online, em periódicos do século XIX, com a intenção de compreender quem foi Mariano 

Pina (1860 - 1899) e qual a sua relação com José Veríssimo (1857-1916), utilizando como 

corpus principal a correspondência trocada entre esses escritores. Como resultado inicial, 

identificou-se que Mariano Pina foi escritor português que atuou como correspondente da 

revista A Ilustração, editada em Paris e com circulação em Lisboa e no Rio de Janeiro, 

configurando-se como um mediador entre os países. Sobre a existência de uma circulação 

de textos, ideias e pessoas, Tania de Luca (2018), em A ilustração (1884-1892): 

circulação de textos e imagens entre Paris, Lisboa e Rio de Janeiro, faz um recorte 

considerável da vida de Mariano Pina, apesar de seu material ser a revista Ilustração. A 

leitura prévia das cartas revelou pontos fundamentais da troca de ideias entre Brasil 

(especificamente, a província do Pará) e Portugal. No desejo de publicar textos em 

periódico estrangeiro, Mariano Pina demonstra-se um correspondente preocupado em 

fazer circular suas crônicas e José Veríssimo como aquele que viabiliza a publicação de 

textos em terras brasileiras. Com esse resultado inicial, pretende-se contribuir para 

construção de novas perspectivas sobre a produção literária dos escritores, e, 

consequentemente, a maneira como ocorreu o intercâmbio entre os dois países. 

Palavras-chave: Correspondência, Mariano Pina, José Veríssimo. 

** 

O ACERVO PORTUGUÊS DA BIBLIOTECA FRAN PAXECO 

Stéfani Lobo Dutra (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: A Biblioteca Fran Paxeco, localizada na sede social do Grêmio Literário 

Português, foi criada a partir do interesse de promover o avanço intelectual em Belém e 

proporcionar a reaproximação dos portugueses que viviam na capital e encontravam-se 

longe de sua terra natal, segundo Eugênio Leitão de Brito (1994). As obras que compõe 

a biblioteca foram adquiridas por diferentes livreiros, entre os quais, o português Antonio 

Maria Pereira. Dessa forma, houve a constituição de um acervo português apresentando 

consonâncias literárias entre Belém e Portugal, haja vista que Antonio Maria Pereira 

encaminhava as obras em circulação e detentoras de algum destaque na capital portuguesa 

perante a sociedade, como o gênero romance, citado nas missivas da diretoria do Grêmio 

com o sr. Antonio Maria Pereira, para o qual era solicitado em números cada vez maiores 

de volumes. Portanto, este trabalho surge com o intuito de averiguar o conteúdo das notas 

fiscais e missivas encaminhadas ao Grêmio Literário, pelo livreiro e por todos os 

contribuintes na formação do acervo da biblioteca, durante o século XIX; e verificar as 

fichas catalográficas presentes na biblioteca do Grêmio Literário, atualmente. A 
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averiguação desses dois corpus, pretende identificar as obras constantes no acervo e 

presentes naquelas notas fiscais com o objetivo de evidenciar como ocorreu a criação do 

acervo português e se há motivos específicos para o envio de determinadas obras, além 

de detectar os responsáveis pela composição do acervo. Para efetuar este trabalho será 

utilizada a autora Márcia Abreu, em Caminhos dos livros (2004)¸ quando aborda a 

história da comercialização de livros, primordial neste trabalho, pois mediante suas 

ponderações poder-se-ia analisar as relações comerciais de envios de livros para Belém. 

Também utilizaremos o trabalho de Valéria Augusti, Um instantâneo presente de um 

acervo do passado (2012), que tem como matéria uma análise dos volumes encaminhados 

por Antonio Maria Pereira. Ademais a importância deste trabalho pode ser definida a 

partir da possibilidade de reconstrução do passado literário de Belém e de sua população, 

durante o século XIX. 

Palavras-chave: Biblioteca Fran Paxeco; Livros; Portugal. 

** 

OS DESCAMINHOS DO REFÚGIO: UM OLHAR SOBRE A CIDADE E O 

RETORNO NAS OBRAS O ESPLENDOR DE PORTUGAL, DE ANTÔNIO 

LOBO ANTUNES E O RETORNO DE DULCE MARIA CARDOSO 

Suzana Costa da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: A cidade, um espaço democrático, através do qual estranhos se entrecruzam, 

percebem-se e constroem uma convivência possível, mesmo diante do constrangimento 

de dividir as vias e os ambientes urbanos com o outro, fato vivenciado fortemente no 

século XIX, com a construção e o desenvolvimento de espaços públicos. Esse território 

passa a ser palco de uma grande aventura ou desventura de personagens reais, delimitados 

por itinerário, expectativas e caminhos comuns, compartilhados a todo o momento em 

função do confronto (e perigo) que é viver em uma cidade moderna. Nos romances de 

Antônio Lobo Antunes, O Esplendor de Portugal (1997) e O retorno (2012) de Dulce 

Maria Cardoso, a cidade de Lisboa não é simplesmente o plano de fundo, mas mais uma 

personagem em meio a tantos dramas internos e externos vivenciados pelos que retornam 

ou chegam pela primeira vez. O público da chegada não comove a sociedade lisboeta de 

1975, e sofre as consequências do constante deslocamento, dentro da metrópole que os 

considera estranhos. Repleta de memórias, cheias de camadas de história, a cidade precisa 

ser decifrada como um código, compartilhado por aqueles que a conhecem e retornam à 

terra de origem. Nesse labiríntico cruzamento de tempos e memórias, a cidade causa 

desconforto maior aos que nunca estiveram nela, pois são esses que mais idealizaram a 

cidade dos cravos e, portanto, os que mais se decepcionam. Como por exemplo Rui, 

protagonista do romance de Cardoso, que se contenta em viver em Angola com sua 

infância digna e cômoda, mas, como qualquer pessoa, cria um ideal imaginário para a 

pátria alheia. Logo, é ele o mais inconformado com a estrutura dessa Metrópole: “Então 

a metrópole afinal é isto” (CARDOSO, 2012, p.65). Mesmo diante da necessidade de 

pertencimento, o sujeito inserto na ótica pós-moderna é representado pela eterna 

movência, vive no entre-lugar por não pertencer a nenhum lugar específico. Sua trajetória 

passa a ser uma frequente procura pela continuidade perdida e já fragmentada pelo mundo 

moderno e global. Para Bauman, o processo de identificação com a pátria ou com 

qualquer outro território em que se esteja não é uma conquista única e para uma vida toda, 
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mas um processo contínuo e lento, construído a partir de experiências do homem com as 

diversas culturas com as quais eventualmente se identifica. Retornados, refugiados ou 

estrangeiros sentiam na pele o peso da exclusão, eram vigiados e excluídos por seus 

patrícios. Havia muita desconfiança quando se tratava de retornados, pessoas sorridentes 

e coloridas, algo incomum na cidade fria e cinzenta que os receberiam. Muitas histórias 

adentravam a cidade de Lisboa, desde o apogeu até o declínio do Império Português. 

Palavras-chave: Retornados, refugiados, cidade, identidade. 

** 

A CONDIÇÃO FEMININA EM O MULATO, DE ALUÍSIO AZEVEDO 

Taleessa Regina Silva Cavalcante (Universidade Federal do Amazonas ) 

Emilia Tainá dos Santos Rocha (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a condição feminina na obra O 

mulato, de Aluísio Azevedo. Optou-se pelo levantamento bibliográfico de obras com 

abordagem histórica, com ênfase nas concepções teóricas da brasileira Mary Del Priore e 

da indiana Gayatri Spivak, para refletir sobre o tratamento e a condição das mulheres no 

Brasil do século XIX, dadas as mudanças no modo de viver da classe burguesa no final 

do milênio. Ambas as autoras remetem ao colonialismo e ao pós-colonialismo, a primeiro 

analisando a sociedade brasileira e a segundo as relações de poder do primeiro mundo em 

relação ao terceiro mundo. Para a associação com a obra, foi observada a constante 

inferiorização e dependência das personagens mulheres em relação aos homens, 

comportamento este que é fruto de uma sociedade patriarcal escravocrata. Dada a 

relevância do tema e a permanência do comportamento observado, os estudos e 

discussões sobre a temática tornam-se cada vez mais importantes. 

Palavras-chave: O mulato; Condição feminina; Sociedade patriarcal. 

** 

TEMPORALIDADES SOBREPOSTAS NA ESCRITA DIÁRIA DE HIPÓLITO 

DA COSTA 

Tânia Coelli Sobreira Dias (Fundação Casa de Rui Barbosa) 

Resumo: Durante sua viagem oficial aos Estados Unidos, Hipólito da Costa escreve 

cartas e pelo menos uma memória e registra tudo o que vê em seus deslocamentos no 

Diário de minha viagem para Filadélfia. No diário, ele mistura uns poucos desenhos a 

informações das mais variadas, muitas vezes confusas e truncadas, distribuídas até 

mesmo nos espaços marginais de suas páginas. Esse procedimento de escrita rompe 

necessariamente com um modo específico de organização temporal do texto, que tem 

como estrutura básica a ordenação da série de acontecimentos em um tempo único, 

cronológico. 

Palavras-chave: Diário de viagem, Temporalidades de uma escrita. 

** 
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A ABORDAGEM DA LITERATURA PORTUGUESA PELO VIÉS DO LIVRO 

DIDÁTICO: PERCEPÇÕES DOCENTES E METODOLOGIAS DE ENSINO 

Tatiana Prevedello (Instituto Federal Farroupilha) 

Resumo: O desenvolvimento do presente estudo, integrante do projeto “Onde 

Mnemosyne encontra o Lethe: tradição, história e ensino da literatura portuguesa no 

Brasil”, foi motivado por diversas variáveis que, atualmente, engendram as metodologias 

de ensino da respectiva disciplina, mais especificamente no contexto dos Institutos 

Federais de Ciência, Tecnologia e Educação. Na maioria dessas instituições a literatura 

já não possui mais períodos independentes, estando associada à língua portuguesa. Dessa 

forma, embora os tópicos programáticos a serem seguidos pelos professores incluam, nos 

planos didáticos, conteúdos literários, não existem parâmetros específicos que orientem 

como a matéria deva ser trabalhada em relação à distribuição da carga horária da 

disciplina. Nessa conjuntura, apresentou-se a preocupação de verificar como literatura 

portuguesa, que já recebeu ameaças de ser suprimida da Base Nacional Comum 

Curricular, mas é abordada, de diferentes maneiras, na maioria do material 

disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático, por meio do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), é percebida pelos professores em sua prática docente em um 

contexto que, cada vez mais, é submergida pela crise geral que envolve essa modalidade 

de ensino. Investigou-se junto aos professores de Letras, que exercem suas atividades nos 

Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Educação, no estado do Rio Grande do Sul - 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS; Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - 

IFSul; e Instituto Federal Farroupilha - IFFar -, como estes profissionais articulam o 

ensino de literatura portuguesa, mediado pelo livro didático e, de que maneira, a tradição 

histórica da disciplina dialoga com questões como a formação do cânone nacional. A 

coleta de dados foi feita por intermédio da aplicação de um questionário eletrônico, 

constituído de perguntas objetivas e discursivas, o qual apresentou o propósito de realizar 

um levantamento referente às metodologias de ensino adotadas pelos docentes, a fim de 

verificar como os profissionais das Letras se posicionam diante de um panorama 

histórico-social que, progressivamente, busca minimizar a importância da literatura 

portuguesa. 

Palavras-chave: Literatura Portuguesa, Ensino, Livro didático. 

** 

LENDO A BORRA DO CHÁ: DIÁLOGOS ENTRE FIAMA HASSE PAIS 

BRANDÃO E O JAPÃO 

Thiago de Souza Carneiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: Fiama Hasse Pais Brandão, poeta portuguesa do século XX, publica em 1995 

Cantos do canto. É nessa obra que se encontra o poema ?Canto da chávena de chá?, objeto 

principal desta pesquisa. A partir da leitura do poema buscamos examinar a construção 

da sensação a partir do ato de segurar a chávena de chá e os desdobramentos que isso traz. 

Quando os primeiros versos do poema dizem: ?Poisamos as mãos junto da chávena / sem 

saber que a porcelana e o osso / são formas próximas da mesma substância. / A minha 

mão e a chávena nacarada / - se eu temperar o lirismo com a ironia -/ são, ainda, familiares 

dos pterossáurios,?, vemos uma aproximação entre a matéria viva ¬? a mão ? e a matéria 

inanimada, representada pela chávena nacarada. Mais adiante, referem-se diversos 
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elementos e situações que o chá evoca, tanto em relação ao próprio corpo quanto em 

relação ao tempo e ao ambiente circundante:  minha mão de pedra, tarde serena, / olhar 

dos melros, som leve da bica. E, por fim, à maneira de conclusão: A Natureza copia esta 

pintura / do fim da tarde que para mim pintei, / retribui-me os poemas que lhe fiz / de 

novo dando-me os meus versos ao vivo. Estabelece-se, assim, uma simetria entre o fazer 

poético e o próprio fazer da Natureza, mediado pela experiência do chá. Como se, em vez 

de a poeta fazer poemas para a natureza e esta não tivesse uma linguagem própria, 

houvesse uma troca entre poeta e natureza. A referência ao chá nos remete à cultura 

japonesa e ao lugar que nela ocupa a cerimônia do chá: o estado contemplativo que o 

poema encena é relacionável com o estado contemplativo que o japonês almeja alcançar 

todas as vezes em que realiza o preparo de seu chá, em sua casa do chá. Diante de uma 

escrita que, mais do que trazer a natureza como tema, compreende que o fazer da poeta e 

o fazer da natureza se intercambiam, observamos que a atitude da poeta traduz o mesmo 

espírito da cerimônia do chá: harmonia, pureza e tranquilidade. Uma vez que a cerimônia 

do chá também é compreendida como um ritual, tais símbolos se tornam importantes 

como auxílio em momentos vividos no decorrer do ritual. Sendo, assim, a harmonia, a 

pureza e a tranquilidade o que faz com que os agentes da cerimônia alcancem o estado 

contemplativo a partir do evocar do chá. 

Palavras-chave: Poesia, Fiama, Japão, Chá. 

** 

O "SONORO JÚBILO", DE FRANCISCO XAVIER DE MENDONÇA 

FURTADO (1759): POESIA E POLÍTICA NO ESTADO DO GRÃO-PARÁ E 

MARANHÃO SETECENTISTA 

Thiago Gonçalves Souza (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará) 

Resumo: Entre os anos de 2018 e 2019, conduzimos o projeto de pesquisa Cultura poética 

e retórica no Grão-Pará setecentista: uma investigação das práticas letradas na Amazônia 

colonial, junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do 

Pará, no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES). Entre outros 

documentos diversos (termos de Junta, cartas, discursos políticos e pastorais, relatos de 

viagens), deparamo-nos com um poema de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

Governador e Capitão Geral do Estado do Grão-Pará e Maranhão, intitulado Sonoro 

Júbilo (1761), composto em oitava-rima e ofertado a Manoel Bernardo de Melo de Castro, 

recém-chegado à região para assumir o mesmo cargo de Governador. No texto, o autor 

usa-se de uma prosopopeia, e a cidade de Belém canta e festeja a chegada de Manoel 

Bernardo, o qual deve trazer progresso e civilização ao Pará. Poema inédito e, até onde 

pudemos averiguar, único da lavra de Mendonça Furtado, evidencia a articulação entre a 

construção poética neoclássica e o projeto político, social e econômico conduzido no 

Estado do Grão-Pará pelas reformas pombalinas e pós-pombalinas, enfeixadas no 

Reformismo Ilustrado português (NOVAIS, 1979; 1984). Trata-se, portanto, de uma 

realização da poética do encômio, tal como estudada por Ivan Teixeira em Mecenato 

Pombalino e poesia neoclássica (1999). Nesse sentido, esta comunicação pretende 

apresentar o poema, ressaltando a articulação entre as práticas literárias e as práticas 

políticas que nele se evidenciam. Além do já citado estudo de Teixeira (1999), seguimos, 

em nossa análise, as sugestões críticas e metodológicas de autores como João Adolfo 
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Hansen (1989) e Alcir Pécora (2016), exemplos do redimensionamento historiográfico 

das pesquisas em torno das letras luso-brasileiras. 

Palavras-chave: Letras luso-brasileiras, Poética, Retórica, Pará. 

** 

GISBERTA SALCE: FRAGMENTOS DE UMA VIDA E A SUA PÓS-VIDA EM 

"INDULGÊNCIA PLENÁRIA" DE ALBERTO PIMENTA E EM OUTRAS 

ARTES 

Tiago Correia de Jesus (Universidade Federal da Bahia) 

Resumo: Em 2006, na cidade do Porto/Portugal, a transexual brasileira Gisberta Salce 

foi assassinada por um grupo de crianças e adolescentes da Oficina São José, instituição 

vinculada a igreja católica. Além do clima de revolta pelo resultado do julgamento que 

inocentou os assassinos, a morte desencadeou uma série de manifestações artísticas e 

literárias, sendo a primeira dela o livro-poema Indulgência Plenária do poeta português 

Alberto Pimenta, publicado em 2007, ano seguinte ao assassinato. Tal como, 

posteriormente, outras expressões artísticas começam a contar a história que primeiro 

comoveu Pimenta. A segunda Gisberta, após a do Pimenta em "Indulgência Plenária", 

escrita pelo português Pedro Abrunhosa, rompe com as fronteiras lusitanas e desembarca 

no Brasil para ser interpretada pela cantora Maria Bethânia na canção "Balada de 

Gisberta", repertório do DVD "Amor, Festa e Devoção"(Biscoito Fino, 2010), quatro 

anos após o assassinato. Depois, em Portugal, entra em cartaz a peça Gisberta do diretor 

Eduardo Gaspar, que conta a história da morte e parte da vida da brasileira. Enquanto 

isso, no Brasil, o ator Luis Lobianco, em seu descanso de férias, ouvindo a canção na voz 

de Bethânia, descobre a história de Gisberta, escreve uma nova peça "Gisberta" e estreia 

em abril de 2016, no Rio de Janeiro, no Teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil 

(CCBB). Produzido por Betina de Tella e Thiago Carvalhes, o curta-metragem "A Gis" 

conta a vida de Gisberta, depois de dez anos de sua morte. Do graduando Jadson Lopes, 

no Painel Performático da Escola de Dança da UFBA, apresenta a performance "Para que 

não morram mais Gisbertas", coml seu trabalho final de graduação. E, ainda em 

montagem, uma terceira peça do grupo do "Ataliê Voador Teatro", da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), mas diferente das demais montagens, narra a história pelo 

olhar da mãe. A proposta deste artigo é discutir a morte que é imposta a Gisberta, tal 

como se ela virasse obra, mas uma obra criada por um Outro a partir de fragmentos de 

uma vida, conceito discutido por Roland Barthes de biografemas. E como essa vida, ao 

morrer, se faz presente em Indulgência Plenária, de Alberto Pimenta e também em outras 

artes, naquilo que podemos chamar de pós-vida. 

Palavras-chave: Gisberta Salce; Fragmentos; Pós-vida. 

** 

A RECEPÇÃO DA PRODUÇÃO DE EÇA DE QUEIROZ EM FOLHAS 

PÚBLICAS BRASILEIRAS 

Valdiney Valente Lobato de Castro (Faculdade Estácio do Amapá) 

Resumo: A literatura portuguesa penetrou fortemente no oitocentos brasileiro, graças aos 

laços estabelecidos entre os dois países, aliança decorrente, ainda, do pacto colonial; o 



 

 176 

que além de permitir a chegada de obras portuguesas, favoreceu o contato entre os 

autores. Essa relação entre os escritores possibilitou que os textos literários portugueses 

circulassem no principal veículo de democratização da leitura: o jornal. Por meio dessas 

folhas diárias publicavam-se obras lusas, lançavam-se notas críticas sobre elas, 

divulgavam-se locais e preços de vendas de livros e davam-se notícias dos principais 

acontecimentos do cenário literário português. Desse modo, os grandes representantes da 

literatura portuguesa aproximavam-se cada vez mais dos leitores brasileiros. Entre esses 

autores o nome de Eça de Queiroz na segunda metade do século XIX era recorrente, em 

virtude de seu envolvimento nas Conferências Democráticas no Cassino Lisbonense: 

periódicos de diversos estados lançavam notícias sobre sua produção, sobre sua pena e 

sobre ele mesmo. Suas prosas de ficção circulavam em folhas do norte, devido à 

proximidade com Portugal, ao sul do país e até mesmo os jornais que não se ocupavam 

de assuntos precisamente literários, e que não tinham a coluna folhetim publicavam 

notícias sobre o renomado autor português, o que salientava, de certo modo, sua fama. 

Examinar as notícias divulgadas em jornais brasileiros oitocentistas sobre a produção 

literária de Eça de Queiroz é o objetivo deste estudo que pretende se debruçar sobre 

publicações diversas saídas no período de 1870 a 1890. Para tanto foram recolhidas 

notícias de diferentes jornais sem a pretensão de tentar abordar a totalidade das notícias 

saídas no período e nem de esgotar o corpus de análise. A seleção por amostragem 

pretende examinar se a recepção da produção do autor em tela ocorre em periódicos de 

diferentes partes do país. A análise cuidadosa pode oportunizar construir um cenário 

acerca da penetração da produção do autor no país, bem como da recepção dos leitores 

sobre sua obra. 

Palavras-chave: Recepção, Eça de Queiroz; Jornais. 

** 

LEITURA DA MÚSICA AMADO, DE VANESSA DA MATA, A PARTIR DAS 

CANTIGAS DE AMIGO 

Victória Silva de Almeida (Universidade Federal do Amazonas) 

Gabriela de Lima Barbosa (Universidade Federal do Amazonas) 

 

Resumo: Em meio ao conturbado período da Idade Média, por volta do século XI, surge 

o primeiro movimento literário da língua portuguesa, o Trovadorismo. Deste, cita-se 

como elemento principal as poesias cantadas, designadas de cantigas, suas modalidades 

mais conhecidas são dividas em quatro: as de amor, de amigo, de escárnio e as de 

maldizer, com cada uma possuindo características próprias. Como primeira escola 

literária, o Trovadorismo influenciou bastante o surgimento das subsequentes, sua 

relevância é tamanha para a história da literatura em geral bem como para a da música, 

sendo possível encontrar na atualidade, brasileira, vestígios das suas particularidades. 

Partindo desse informe, o presente trabalho utilizar-se-á da modalidade cantigas de 

amigo, sobre a qual estabeleceu-se que se trata de um eu-lírico feminino que lamenta a 

ausência de seu amigo (namorado, amado), para fazer um contraste com a música Amado, 

de Vanessa da Mata, que concerne, basicamente, em uma moça que lamenta por não poder 

ficar com a pessoa amada, apresentando, dessa forma, a partir da análise da música, as 

semelhanças e as diferenças que aproximam ambos universos. O objetivo é mostrar como 

este aspecto literário se manteve atemporal, sofrendo apenas uma adaptação natural às 
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circunstâncias da sociedade na qual foi novamente inserido. Este trabalho faz-se relevante 

pois evidenciará as relações existentes entre esse gênero literário do movimento 

trovadoresco e a música contemporânea brasileira, estabelecendo pontes que unem duas 

culturas, épocas e contextos distintos e assim realçar que a literatura não se faz presente 

apenas em livros e textos, mas também em músicas. Para o desenvolvimento deste será 

utilizado como referencial teórico, acerca dos traços das cantigas de amigo, os textos 

Poesia Medieval no Brasil, de Maria do Amparo Tavares Maleval e História da Literatura 

Portuguesa, de Antônio Saraiva e Oscar Lopes; além de Lições de Literatura Portuguesa, 

de Rodrigues Lapa, para uma melhor contextualização histórica do surgimento do 

trovadorismo. 

Palavras-chave: Literatura, trovadorismo, gênero, música brasileira. 

** 

CONTRIBUIÇÕES DE FIDELINO DE FIGUEIREDO PARA OS ESTUDOS 

LITERÁRIOS NO BRASIL ONTEM E HOJE 

Vitória Castro do Lago (Universidade do Estado da Bahia) 

Rita Aparecida Coelho Santos (Universidade do Estado da Bahia) 

 

Resumo: Após exercer importantes atividades em universidades da Espanha e dos 

Estados Unidos, o professor, historiador e crítico literário, Fidelino de Figueiredo foi 

convidado, pelo governo do Estado de São Paulo, para ministrar um curso de literatura 

luso-brasileira na recém-criada Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de São 

Paulo, no ano de 1938. Exilado da sua terra natal, internacionalmente conhecido por suas 

notáveis contribuições nos estudos literários, no que tange à renovação da crítica, da teoria 

e da história literárias, tão logo chegou ao Brasil o professor português se dedicou à 

promoção dos estudos de autores portugueses no país, entusiasmando o que se tornou 

uma verdadeira legião de discípulos que, um pouco mais tarde, fizeram florescer o ensino 

da literatura portuguesa em outros estados do Brasil. A fim de prestar uma justa 

homenagem ao significativo trabalho do Mestre Fidelino, assim chamado de forma 

carinhosa pelos seus alunos e orientandos, foi desenvolvida no presente trabalho uma 

pesquisa de caráter bibliográfico, com o intuito de resgatar e divulgar a sua contribuição 

para os estudos literários no Brasil, quer seja na criação das cátedras de literaturas 

portuguesa e brasileira, na USP; no importante trabalho dos seus ilustres alunos, como 

Cleonice Berardinelli, Massaud Moisés, Segismundo Spina, Antônio Augusto Soares 

Amora, dentre outros; quer seja através da Cátedra Fidelino de Figueiredo, criada pela 

Universidade do Estado da Bahia em convênio com o Instituto Camões, a qual vem se 

destacando não somente na pesquisa e na divulgação do pensamento e obra do seu 

patrono, como também no diálogo com as literaturas e as culturas dos países falantes da 

Língua Portuguesa, numa perspectiva comparada que foi definida pelo Mestre Fidelino 

desde que aqui chegou. Para além, o mergulho revela algumas mudanças e novos 

paradigmas no ensino da literatura no Brasil, matéria que achamos conveniente abordar 

neste Congresso ABRAPLIP. 

Palavras-chave: Fidelino; Estudos; Literatura Portuguesa 

** 
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AS PUPILAS DO SENHOR REITOR SOB A PERSPECTIVA DA CRÍTICA 

ESPECIALIZADA E NÃO ESPECIALIZADA 

Vitória Sara Braga Sousa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará) 

Amanda Lima de Souza (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará) 

Franklin Yago de Souza Hipólito (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará) 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar um estudo sobre o Romantismo em 

Portugal, uma breve biografia do escritor Júlio Dinis e análises críticas da obra As Pupilas 

do Senhor Reitor, da crítica literária ao senso comum, visto que tal obra é um dos 

romances mais representativos do Romantismo lusitano. A metodologia utilizada se deu 

em pesquisas bibliográficas, artigos acadêmicos e consulta à rede social de leitores, 

SKOOB. Os resultados demonstram que apesar da crítica literária utilizar mecanismos 

diferentes para a avaliação de romances literários, há mais pontos em comum com a 

crítica de leitores não especializados do que divergências. As conclusões obtidas apontam 

para o quanto a opinião especializada a respeito de uma obra tem influência e relevância 

para o público que a ler. 

Palavras-chave: Romantismo, Dinis, Críticas, Obra, Literatura. 

** 

AS IRACEMAS DA LITERATURA E DO CINEMA: DIÁLOGOS ENTRE A 

OBRA DE JOSÉ DE ALENCAR E O FILME DE CARLOS COIMBRA 

Vívian de Nazareth Santos Carvalho (Universidade Federal do Pará) 

Ivânia dos Santos Neves (Universidade Federal do Pará) 

 

Resumo: Contrariando o que disse Virginia Woof, de que o cinema parasitava a literatura 

ao não inventar ele próprio as suas histórias (SILVA, 2009, p.3), é comum que a sétima 

arte se inspire nos livros para construir os seus enredos. Obras como Memórias Póstumas 

de Brás Cubas? (1881), de Machado de Assis, Um Copo de Cólera (1978), de Raduan 

Nassar e Um Crime Delicado (1997), de Sérgio Sant’Anna, ganharam adaptações 

cinematográficas. Em relação aos livros que contam histórias sobre sociedades indígenas, 

O Guarani (1857) e Iracema (1865), de José de Alencar, também apareceram nas telas do 

cinema. A partir da Análise do Discurso foucaultiana, este trabalho pretende analisar os 

diálogos estabelecidos entre a obra literária Iracema, de José de Alencar e o filme 

Iracema, a virgem dos lábios de mel? (País: Brasil. Ano: 1979, direção: Carlos Coimbra). 

Tomando como base a obra A Arqueologia do Saber (2008), de Michel Foucault, 

pretendemos analisar as regularidades e dispersões entre os enunciados sobre as 

personagens Iracema e os modos de subjetivação e objetivação dos corpos das mulheres 

indígenas de Alencar e de Coimbra. De acordo com Gaspar (2007), em uma análise do 

discurso foucaltiana, a série enunciativa pode ser constituída por materialidades 

diferentes, sujeitos distintos e ?contextos? (campos associados) que se assemelham ou se 

diferenciam entre si. O que os une é a possibilidade de se identificar o mesmo enunciado, 

pois este se repete? (GASPAR, 2007, p. 64). Não podemos perder de vista também que a 

obra de Alencar foi publicada no século XIX, e pertence a literatura romântica indianista, 

período em que se buscou uma identidade nacional e teve na figura do índio o símbolo da 

cultura brasileira. Diferente do filme Iracema, a virgem dos lábios de mel, lançado no 

período da Ditadura Militar, e que alia romance histórico a pornochanchada. Enquanto na 
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literatura, Iracema é uma jovem apaixonada e que faz de tudo para viver o seu grande 

amor com Martim, no filme há uma exacerbação da sexualidade da personagem indígena, 

que foi protagonizada por Helena Ramos, considerada uma das atrizes mais famosas da 

pornochanchada brasileira. 

Palavras-chave: Iracema, José de Alencar, literatura, cinema. 

** 

HOMOAFETIVIDADE, ANDROGINIA E SADOMASOQUISMO: UMA 

LEITURA DE A MADONA, DE NATÁLIA CORREIA 

Vivian Leme Furlan (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"/ 

UNESP-FCLAr) 

Resumo: Militante da liberdade, a escritora portuguesa Natália Correia publica em 1968 

o romance A Madona, num contexto ainda de censura salazarista, convocando a reflexão 

para inúmeras rupturas, desde a estrutura narrativa até a temática libertária a respeito do 

corpo feminino e da desconstrução dos gêneros. Pelo viés subversivo, a autora constrói 

uma personagem que se distingue da clássica imagem da madona representada pela 

História da Arte e incrustada no imaginário coletivo, em que a mulher é vista como ser 

essencialmente maternal e sinônimo de pureza e ingenuidade. A personagem Branca 

caminha com naturalidade em busca de seu próprio prazer sexual, vivendo experiências 

homoeróticas com Françoise e Elsa e exercendo domínio sexual de seu amante, Manuel, 

em cenas sadomasoquistas. Além disso, o personagem Anjo, descrito como um ser 

andrógino, reitera a adiantada liberdade com que a autora encarava as identidades, 

desconstruindo os binarismos de gênero e os discursos retrógrados de uma sociedade 

heteronormativa. Pretendemos, nesta comunicação, reiterar o gesto libertador de Natália 

Correia ao suscitar uma profunda indagação no sentido de que, apesar de sua autoria 

feminina e feminista (embora quase nunca tenha sido lida como tal pela crítica literária 

portuguesa) não esteja abertamente vinculada aos estudos queer, a luta pela igualdade 

entre os gêneros e liberdade sexual se faz muito nítida em seu projeto literário. Neste 

sentido, o posicionamento vanguardista criador da autora de A Madona estabelece 

contatos dialogantes com os estudos de gênero mais atuais (BUTLER,2002; PRECIADO, 

2017; SEDGWICK, 1985) e ainda com o pensamento da ginocrítica (SHOWALTER, 

1981), seja pela altivez de sua voz política em um contexto de ditadura, seja pela força 

libertária que representa os corpos, sempre em transe e em trânsito. Com esta 

comunicação, almejamos (re)significar o olhar sobre esta autora que caminhou com 

naturalidade entre centro e margem, demonstrando que a literatura pode ser um 

instrumento político de grande poder de desconstrução de papeis alienantes enraizados na 

sociedade, tão saturada pelo convencionalismo paternalista e conservadorismo cristão. 

Palavras-chave: Homoerotismo, estudos de gênero, Natália Correia. 

** 

A CONFIGURAÇÃO DA PERSONAGEM FEMININA NO ROMANCE A 

RAINHA DO IGNOTO, DE EMÍLIA FREITAS 

Wanessa de Oliveira Coelho (Universidade Federal do Pará) 
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Resumo: A presente pesquisa se refere a um estudo sobre como se configura a 

personagem feminina no romance A Rainha do Ignoto (1899), de Emília Freitas. Ao 

eleger tal obra como objeto deste trabalho, interessa-nos averiguar a quebra de 

paradigmas na configuração da mulher representada nela. No século XIX, a sociedade, 

fundada no patriarcalismo, concebia, segundo Gilbert e Gubar (1998), a atividade artística 

como uma qualidade especificamente masculina, logo, as mulheres tinham que se 

conformar com as suas imagens moldadas pelos homens. Desse modo, a representação 

da mulher na literatura desse período era assentada na polaridade anjo e demônio. 

Segundo Piquer (2002), de um lado, havia a representação de uma mulher passiva e dócil 

e, do outro, a representação de uma mulher de forte personalidade, aspecto esse 

considerado demoníaco, pois essas mulheres-demônio seduziam os homens para roubar 

sua energia criadora. No entanto, sabe-se que algumas mulheres conseguiram superar essa 

imposição e não somente produziram textos literários como trataram das experiências 

femininas sob suas perspectivas. Por meio da criação literária, conseguiram revisar e 

reconstruir a configuração das personagens femininas, ainda que de forma dissimulada. 

Para isso usaram de muitos recursos dentre os quais a narrativa fantástica; é o caso de 

Emília Freitas (1855-1908) em sua obra fantástico-maravilhosa A Rainha do Ignoto 

(1899). Nela, a escritora subverte a concepção de mulher do final do século XIX, no 

Brasil, por meio do recurso sobrenatural. Tal recurso, segundo Todorov (2006), possui 

duas funções convergentes nas narrativas: a social e a literária, ambas tratam “da 

transgressão de uma lei”. Assim, para Todorov, a constituição do elemento maravilhoso 

no texto literário sempre consistirá numa ruptura no sistema de regras preestabelecido. 

Nesse sentido, Emília Freitas se utiliza desse recurso como uma maneira de burlar a 

ordem masculina dominante e, assim, propor uma nova configuração da mulher na 

narrativa literária. Para evidenciar essa nova configuração na narrativa da escritora, este 

trabalho toma como base os autores Gilbert e Gubar (1998), Todorov (2006), Piquer 

(2002), Camarani (2014), Cavalcante (2008), Colares (1980), Ribeiro (1989), dentre 

outros. 

Palavras-chave: Narrativa oitocentista, Personagem feminina. 

** 

SÉCULO XIX E MODERNIDADE: AS ENFERMIDADES EM CENTROS 

URBANOS NA OBRA DE CESÁRIO VERDE E AUGUSTO DOS ANJOS 

Wanessa Regina Nunes Henriques (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: As marcas da revolução Industrial são evidentes na modernidade do século 

XIX. Em um cenário marcado pela mecanização, avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, 

pela barbárie diante das condições de trabalho, o artista é convidado a observar e extrair 

o poético em meio ao caos. Seria possível alegar que tudo pertencente à este cenário fosse 

absolutamente impossível de ser poetizado, entretanto o desfavorável mostra-se não ser 

uma limitação. Pelo contrário, o artista cria libertando-se dos pesos presentes. Neste 

momento, coube ao escritor observar e trabalhar a efemeridade dos detalhes, costurando 

as sílabas em um trabalho zeloso com a linguagem, empenhando-se na tentativa de 

compreender e trazer o transitório para o exterior. Assim, o flâneur caminha pelo cenário 

urbano e busca descrever minunciosamente os detalhes que vê. O observador é tomado 

por questões diante da desigualdade, da fome, das necessidades ignoradas e da anulação 
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do homem pelo próprio homem em meio à multidão. Desta forma, as enfermidades 

permitem a repercussão da poesia. Na literatura brasileira, Augusto dos Anjos apresenta 

as manifestações de doenças como a varíola e a tuberculose, descreve as condições 

subalternas de mulheres da vida e de seus descendentes em centros urbanos. Cesário 

Verde volta-se para a dor humana, os pedintes, a asfixia pela lotação das cidades e o 

alastramento da miséria. As expectorações, os membros pútridos, a febre, as alucinações 

juntam-se às estrofes, à métrica, à um jogo musical e à expressividade, mostrando a 

predestinação poética que fomenta a curiosidade do observador. Na França, Baudelaire 

discute a extração poética da barbárie presente na Modernidade, no Brasil e em Portugal 

ambos poetas, anteriormente citados, observam artisticamente a fumaça, a vida nas ruas, 

e as condições dos que habitam as cidades. Neste trabalho explora-se as relações entre a 

modernidade como ruptura com a tradição artística, a novidade da linguagem cientificista 

na poesia Brasileira e Portuguesa e a capacidade do artista de extrair a beleza misteriosa 

do caos, ainda que esta pareça inexistente ou fugaz. 

Palavras-chave: Modernidade, Cesário Verde, Augusto dos Anjos. 

** 

SENDO MULHER DE CABO VERDE AO BRASIL: RETRATOS DA 

VIOLÊNCIA NA PROSA DE DINA SALÚSTIO E CONCEIÇÃO EVARISTO 

Wanessa Regina Paiva da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Resumo: Cabo Verde e Brasil, apesar de um oceano de distância e das diferenças 

territoriais, compartilham o fato de terem sido colônias de Portugal e se formado por um 

processo sistemático de violência, o qual até hoje deixa marcas na forma como são 

tratados, nos dois países, determinados segmentos sociais, cujos direitos não se 

reconhecem e têm sua existência marcada pela luta constante por sobrevivência. O que 

haveria de comum, por exemplo, na vivência das mulheres ?subalternas?, no sentido 

proposto por Gayatri Spivak (2010), nos dois lados do Atlântico, de Cabo Verde ao 

Brasil? Este trabalho, vinculando-se aos estudos que investigam a produção de autoria 

feminina e as relações de gênero, pretende, a partir da leitura dos livros Mornas eram as 

noites (1994), da caboverdiana Dina Salústio, e Olhos d?água (2014), da brasileira 

Conceição Evaristo, responder a essa pergunta, procurando pensar a respeito da condição 

da mulher em contextos periféricos. 

Palavras-chave: Autoria feminina, Brasil, Cabo Verde. 

** 

DA ÁFRICA AO BRASIL: UMA LEITURA COMPARADA DE EXPRESSÕES 

LITERÁRIAS EM LÍNGUA PORTUGUESA DOS AUTORES MIA COUTO E 

GUIMARÃES ROSA 

Wanúbya do Nascimento Moraes Campelo (Universidade Federal do Pará) 

Resumo: Cada texto poético tenta, em sua originalidade, criar uma linguagem diferente, 

inovadora e marcante. Nesse diapasão, o presente trabalho tem como escopo apresentar 

uma leitura comparada dos textos de dois grandes escritores de literaturas de expressão 

portuguesa, a saber, Mia Couto e Guimarães Rosa. O primeiro, é escritor e biólogo 

moçambicano e assim como o segundo, também contribuiu em jornais com textos 
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literários. O segundo, foi um escritor, diplomata e médico brasileiro. No presente trabalho 

analisaremos comparativamente os contos Nas águas do tempo e No rio, além da curva 

da obra Estórias abensonhadas (2012) do autor africano Mia Couto ao conto Terceira 

Margem do Rio de Primeiras estórias (1962) do autor mineiro João Guimarães Rosa. 

Nesta leitura hermenêutica das obras, observar-se-á o texto de Guimarães Rosa como 

hipotexto do conto do autor africano Mia Couto. Ademais, analisar-se-á a construção do 

fazer poético dos referidos autores e as temáticas da Loucura, renúncia, sabedoria, 

santidade, silêncio, distanciamento, solidão, fuga ao que se juga essencial na vida, maior 

intimidade com a natureza, demanda, a outra lógica, utopia, absurdo e Poesia presentes 

nos contos. Apesar de escritores, como Rosa e Couto não ensinarem o segredo de seu 

fazer poético, entendemos que o segredo dessas expressões artísticas diferenciadas está 

no dom, na graça e nas suas lentas observações e experimentações com as palavras. Nesse 

sentido, ressaltaremos os processos de formação de novas palavras e português vernáculo: 

neologismos e regionalismos nos contos analisados. Para esse fim, teremos como 

referencial teórico CRUZ (1998), ARAÚJO (1996), LAGES (2002) e SANTA?NNA 

(2001). 

Palavras-chave: Guimarães Rosa, Mia Couto, Loucura. 

** 

SÍMILES E METÁFORAS ANIMAIS EM "UMA VIAGEM À ÍNDIA", DE 

GONÇALO TAVARES 

Wellington Furtado Ramos (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 

Resumo: Tomadas como pretextos que procuram espelhar o comportamento humano, as 

imagens animais variam, na poesia greco-latina, com ênfase para a epopeia, entre as 

figurações propriamente ditas de bichos e de bestas e os diversos símiles da condição dos 

heróis e de seus adjuvantes. De acordo com Maria Isabel Rebelo Gonçalves (1994, p. 84), 

as imagens animais eram amplamente exploradas pelos poetas clássicos, mas, no que 

tange ao épico camoniano, houve uma redução substancial em sua utilização, de modo a 

ocuparem ?um lugar relativamente secundário como padrões de comportamento?. Quer 

seja por atenuação do uso excessivo de recursos retóricos, quer seja por sensibilidade do 

poeta, a pesquisadora buscou verificar quais as escolhas de Camões no que tange a tais 

modos de figuração em ?Os Lusíadas?. Nosso trabalho, filiado àquele, consiste em um 

levantamento das imagens animais no épico contemporâneo ?Uma viagem à Índia? 

(2010), do português Gonçalo M. Tavares, com o objetivo de perscrutar se a atualização 

do gênero na contemporaneidade implicou em modificações tais quais aquelas percebidas 

em ?Os Lusíadas?, por Maria Isabel Gonçalves, em relação aos clássicos greco-latinos. 

Palavras-chave: Literatura Portuguesa, épico, Gonçalo Tavares. 

 ** 

SENA E SOPHIA EM CRETA COM O MINOTAURO 

Yasmim Medeiros Cabral (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Resumo: Este trabalho pretende traçar diálogos entre o poema Em Creta, com o 

Minotauro, publicado em Peregrinatio ad loca infecta (1969) por Jorge de Sena, e o poema 

O Minotauro, publicado em Dual (1972) por Sophia de Mello Breyner Andresen, a partir 
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da leitura da figura do Minotauro. Para isso, portanto, em primeiro lugar fazemos uma 

pesquisa a fim de mapear os espaços ocupados e as diversas representações que esse ser 

mitológico foi assumindo ao longo da literatura e das artes plásticas. Nesse sentido, 

estamos muito nos utilizando do trabalho feito por Diego Paleólogo Assunção, em sua 

tese Produção de Alteridade: a experiência do Minotauro (2010), para, justamente, 

refletirmos sobre esse transitar (ou essa passagem) do lugar de violência e monstruosidade 

para um lugar doméstico e de fragilidade. Com base no que é proposto por Assunção ao 

pensar Cortázar e Borges, então, fazemos um paralelo com a leitura dos poemas aqui 

analisados. Logo pudemos perceber que as leituras parecem caminhar em direções 

contrárias: vemos Sena, em alguma medida, beber da fonte do surrealismo e fazer de seu 

poema, como sugerimos nesta leitura, uma grande outra maneira de dar forma ao 

Minotauro, ou seja, este ser mitológico é reinventado através de estratégias que o 

aproximam ao próprio poeta. Ainda, é possível ver, também, uma aproximação que gira 

em torno da linguagem, afinal, ambos são incompreendidos, ou não escutados (quer seja 

pela falta de língua ou de versos). Assim, por essa perspectiva, estamos nos utilizando do 

conceito de Contrapelo, pensando que há, no poema, o momento destruidor: demolição 

da história universal, eliminação do elemento épico, nenhuma identificação com o 

vencedor. (BENJAMIN, 1981), a partir do momento em que o poeta português desenha 

um novo Minotauro, isto é, ele o liberta da sua imagem tradicional, tendo sua história 

recontada partindo da perspectiva do vencido, daquele que, assim como o poeta, é um 

órfão, um exilado, silenciado e esculpido como um monstro. Por outro lado, a revisitação 

de Sophia ao mito vai em uma direção que não pretende a reinvenção de sua figura, mas 

uma forma de reafirmar a tradição e o próprio caráter político do mito, como aponta Junito 

Brandão, ao dizer que o Minotauro representa a dominação perversa exercida por Minos 

(BRANDÃO, 1987, p. 160) e que No seu conjunto, o mito do Minotauro simboliza a luta 

espiritual contra a repressão (BRANDÃO, 1991, p. 64). Ainda, além disso, estamos nos 

baseando no que propõe Roland Barthes ao pensar o mito, em seu ensaio Le mythe 

aujourd’hui, como uma tentativa, nesse caso através da poesia, de representação, a sua 

maneira, do real há, nesse sentido, um movimento de contar a história através (e partindo) 

do mito, contrário ao de Camões, a partir do momento em que o poeta, em Os Lusíadas, 

parte da história para contar (ou criar) o mito. 

Palavras-chave: Minotauro, Poesia, Jorge de Sena, Sophia Andresen. 


