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O VII Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea dá continuidade aos trabalhos de pesquisa realizados pelo
Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea acerca das
relações entre literatura e sociedade, os procedimentos de representação
e autorrepresentação de grupos marginalizados e a emergência de novos
parâmetros críticos para se refletir sobre a produção atual.
Ao reunir professoras/es e estudantes de diferentes instituições
nacionais e internacionais, o encontro se constitui em um ambiente privilegiado para a discussão de aspectos relevantes da literatura e, mesmo,
da cultura contemporâneas. Este VII Simpósio pretende movimentar um
conjunto de problemas significativos para se pensar nossa literatura recente de maneira mais ampla – como a questão da autoria, da personagem e do narrador do romance, o lugar da memória, da História e das
escritas de si, do corpo e de seus deslocamentos por fronteiras nacionais e
locais, o debate sobre a violência, a justiça, a ética e o autoritarismo, sobre
a identidade racial, de gênero e de classe, a relação da literatura com o
mercado e com os poderes públicos, a posição da crítica e do ensino de
literatura no cenário atual.
Embora as abordagens possam ser múltiplas, o eixo que unirá os
trabalhos será a preocupação com a democratização da produção literária; daí, o consequente questionamento das instâncias legitimadoras do
campo literário brasileiro e a abertura para o diálogo com outras expressões artísticas e outras áreas do conhecimento.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
4 de dezembro
Recepção dos participantes
5 de dezembro
Abertura – 8h30
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Mesa 1 – 9h às 10h
Realismo e novas materialidades
Mediação: Patrícia Trindade Nakagome
Escrituras do corpo/novas materialidades: um olhar filosófico-político
Rita Terezinha Schmidt (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul)
“Ainda o realismo. Por quê?”
Tânia Pellegrini (Universidade Federal de São Carlos)
Intervalo
Mesa 2 – 10h30 às 11h30
Perspectivismo e pilhagens epistêmicas
Mediação: Calila das Mercês Oliveira
A teoria, a crítica e a historiografia brasileiras no òpelè-ifá: a literatura
terreiro como devir
José Henrique de Freitas Santos (Universidade Federal da Bahia)
Ver com os olhos do outro: perspectivismo ameríndio e A queda do céu
Pedro Mandagará (Universidade de Brasília)
Almoço
Mesa 3 – 14h às 15h
Política, ética e justiça
Mediação: Humberto Torres

O silêncio, a voz, a memória: para um leitura política do romance brasileiro contemporâneo
Vincenzo Russo e Marianna Scaramucci (Universidade de Milão)
De golpes e outras histórias: ecos (anti) democráticos na literatura brasileira contemporânea
Leila Lehnen (Universidade do Novo México)
Mesa 4 – 15h às 16h
Testemunho e resistência
Mediação: Diego J. Bustos

Escrevem Marias e Clarices: uma releitura dos testemunhos escritos
por familiares dos mortos e desparecidos da ditadura civil-militar
Rebecca Atencio (Universidade de Tulane)
Intervalo
Mesa 5 – 16h30 às 17h30
Violência, memória histórica e autoritarismo
Mediação: Pollianna de Fátima Santos Freire
A máquina do mundo de Paulo José Miranda: a vertigem tanatológica de seus mecanismos
Paulo C. Thomaz (Universidade de Brasília)
Masculinidade neo-autoritária, criando monstros
Jeremy Lehnen (Universidade do Novo México)
Apresentação de pôsteres (Fórum dos Estudantes) – 17h30 às
18h30
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Eles ainda estão aqui: literatura e ditadura no Brasil
Regina Dalcastagnè (Universidade de Brasília)

6 de dezembro
Mesa 6 – 9h às 10h40
Trauma, afetos e escrita
Mediação: Gislene Maria Barral Lima Felipe da Silva
Construir comunidade a partir dos afetos? Delinquência e afetos na
literatura marginal brasileira
Horst Nitschack (Universidade do Chile)
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A estética deformada: considerações acerca da expressão narrativa do
trauma
Milton Colonetti (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Escrever uma vida nos espelhos da literatura brasileira contemporânea
Cristian Molina (Universidade Nacional de Rosário)
Intervalo
Apresentação de pôsteres (Fórum dos Estudantes) – 11h às 12h
Almoço
Mesa 7 – 14h às 15h
Cidade, planos e contraplanos
Mediação: Laeticia Jensen Eble
A expansão da produção cultural brasiliense
Sophia Beal (Universidade de Minnesota)
Saraus das periferias de Brasília: vozes fora do Eixo
Lucía Tennina (Universidade de Buenos Aires)
Mesa 8 – 15h às 16h
Estudos de gênero, mobilidades e hibridismo
Mediação: Lígia de Amorim Neves

Um pouco mais além: desafios contemporâneos aos estudos de gênero
Virgínia Maria Vasconcelos Leal (Universidade de Brasília)
Arte como cura: doença, morte e gênero na obra de Valêncio Xavier
Edma Cristina de Góis (Universidade Regional do Cariri)
Intervalo
Mesa 9 – 16h30 às 17h30
Gênero, nação e identidade
Mediação: Dalva Martins de Almeida

Estratégias de subjetificação na ficção contemporânea de mulheres:
exílio, migração, errância e outros deslocamentos
Lúcia Osana Zolin (Universidade Estadual de Maringá)
Apresentação de pôsteres (Fórum dos Estudantes) – 17h30 às
18h30
Lançamento de livros – 18h30
7 de dezembro
Mesa 10 – 8h30 às 9h30
Corpo e refúgio
Mediação: Andiara Maximiano de Moura
Navegar é preciso?
Stefania Rota Chiarelli (Universidade Federal Fluminense)
Poesia e cidade: das vozes do corpo
Susanna Busato (Universidade Estadual Paulista)
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O que vocês leem, além não se lê assim: leitura estrangeira das escritoras brasileiras do século XXI
Helena González Fernández (Universidade de Barcelona)

Mesa 11 – 9h30 às 10h30
Literatura e performance
Mediação: Graziele Frederico
Literaturas ex-postas
Paloma Vidal (Universidade Federal de São Paulo)
De mim, ninguém me tira: desabafos performáticos de quatro personagens da literatura brasileira recente
Bruna Paiva de Lucena (Secretaria de Educação do DF)
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Intervalo
Mesa 12 – 11h às 12h
Crítica literária e democratização
Mediação: Nívea Maria Santos Silva
Crítica literária nos anos 1970: a democratização da teoria e suas consequências
Jefferson Agostini Mello (Universidade de São Paulo)
Narrativas exemplares: criação literária como antecipação ou legitimação da crítica acadêmica contemporânea
Igor Ximenes Graciano (Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira)
Almoço
Premiação dos melhores pôsteres (Fórum dos Estudantes) – 14h
Mesa 13 – 14h30 às 16h
Crítica, mapeamentos e novos olhares
Mediação: Maria Aparecida Cruz de Oliveira
Questão de método: mapas da crítica literária brasileira no século XXI
Anderson Luís Nunes da Mata (Universidade de Brasília)

Bastonetes críticos: novos diafragmas do olhar
Ricardo Araújo Barberena (Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul)
Autoria e curadoria
Luciene Almeida de Azevedo (Universidade Federal da Bahia)
Intervalo
16h30 às 19h

Reunião de trabalho dos estudantes: publicação dos anais; outras
publicações; organização do próximo Fórum; participação nos colóquios realizados no exterior.
Encerramento – 19h
Fórum dos estudantes
A representação do marginal em Cidade de Deus, de Paulo Lins
Aline Teixeira da Silva Lima (Mestranda em Literatura, Universidade
de Brasília)
O que nos contam os muros?
Amanda Maria Garcia Holgado de Oliveira (Graduanda em Letras,
Universidade de Brasília)
A escrita contemporânea de Luci Collin
Andiara Maximiano de Moura (Doutoranda em Letras Universidade
Estadual de Maringá)
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Reunião de trabalho dos professores: projetos de pesquisa; cooperação entre as instituições universitárias do Brasil, da Argentina, dos
Estados Unidos e de diferentes países da Europa; publicações; encontros internacionais; convênios; intercâmbios e cotutelas.

O lugar da literatura afro-brasileira na crítica contemporânea
Carina Rodrigues Lobato (Graduanda em Letras, Universidade de
Brasília)
Trânsitos migratórios e as escritas cinematográficas de Karim Aïnouz
Calila das Mercês (Doutoranda em Literatura, Universidade de Brasília)
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Os contos infantis contemporâneos como campo de discussão da construção das identidades afro-brasileiras
Dalva Martins de Almeida (Doutoranda em Literatura, Universidade
de Brasília)
A memória como uma tecnologia pessoal: o artefato nostálgico em
Guia afetivo da periferia, de Marcus Vinícius Faustini
Diego J. Bustos (Doutorando em Literatura, Universidade do Novo
México)
Narrativas e silêncios da ditadura militar na literatura brasileira recente
Graziele Frederico (Mestranda em Literatura, Universidade de Brasília)
Os intelectuais e o amanhã: reflexões sobre o período pós-ditadura em
Sérgio Sant’Anna e Beatriz Bracher
Humberto Torres (Doutorando em Literatura, Universidade de Brasília)
Uma imagem destoante: o cego em O livro das emoções, de João Almino
Isadora Maria Santos Dias (Graduada em Letras, Universidade de
Brasília)
Memória e ditadura no romance brasileiro contemporâneo
João Pedro Coleta (Graduando em Letras, Universidade de Brasília)

Ruído branco, silêncio negro: intersecções na poesia de Ricardo Aleixo
e Michel Yakini
Laeticia Jensen Eble (Doutoranda em Literatura,Universidade de
Brasília)
O fio de Ariadne na prosa labiríntica de Adriana Lisboa
Laís Lara Oliveira Santos Vanin (Graduanda em Letras, Universidade de Brasília)
Ao trabalho: a literatura laboral de Ana Paula Maia
Lígia de Amorim Neves (Doutoranda em Letras, Universidade Estadual de Maringá)

Da vida real à ficção: apontamentos sobre Inquérito policial: Família
Tobias, de Ricardo Lísias
Maíra Fonseca Ramos (Mestranda em Literatura, Universidade de
Brasília)
"Pensamento liminar": descolonizando a crítica literária
Maria Aparecida Cruz de Oliveira (Doutoranda em Literatura, Universidade de Brasília)
O espaço das literaturas autóctones na crítica literária contemporânea
Marcos Eduardo Lopes Rocha (Graduado em Letras, Universidade
de Brasília)
As condições da mulher: diálogos entre Angélica Freitas e Cristiane Sobral
Matheus Menezes Marçal (Mestrando em Teoria da Literatura, Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul)
Hibridismo e inespecificidade na literatura brasileira contemporânea
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Bazar Oió: uma livraria e o convite a novos olhares
Lúcia Tormin Mollo (Mestranda em Literatura, Universidade de Brasília)

Michel Machado Flores (Mestrando em Teoria da Literatura, Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul)
Deslocamentos espaciais e construção identitária em Hanói e
Rakushisha
Mirian Cardoso da Silva (Mestranda em Letras, Universidade Estadual de Maringá)
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A polêmica em revista: Bruno Tolentino, um crítico em ação
Nívia Maria Santos Silva (Doutoranda em Literatura e Cultura, Universidade Federal da Bahia)
A violência contra a mulher nos contos de Beijo, boa sorte, de Ana
Elisa Ribeiro
Paula Queiroz Dutra (Doutoranda em Literatura, Universidade de
Brasília)
A representação das conjugalidades não hegemônicas na literatura
brasileira contemporânea
Pollianna de Fátima Santos Freire (Doutoranda em Literatura, Universidade de Brasília)
"Isso aqui era tudo mato": memórias que construíram Brasília
Raysa Soares (Graduanda em Letras, Universidade de Brasília)
Em parafusos: memórias do enlouquecer e a urgência da escrita
Rosângela Lopes da Silva (Mestranda em Literatura, Universidade
de Brasília)
A literatura especulativa na crítica brasileira contemporânea
Waldson Souza (Graduado em Letras, Universidade de Brasília)

RESUMOS
5 de dezembro
Mesa 1 – Realismo e novas materialidades

"Ainda o realismo. Por quê?"
Tânia Pellegrini (Universidade Federal de São Carlos)
Reflexões sobre a persistência do realismo na ficção, assumindo as
mais diferentes formas expressivas, que incluem mesmo as rupturas
e subversões propostas pelo Modernismo, tidas como inquestionáveis até os dias de hoje. Propõe-se uma possível discussão do conceito, ligado à emergência de modificações nas subjetividades e sensibilidades contemporâneas, sobretudo urbanas, devido às novas formas
de organização social e contribuição das tecnologias de comunicação
e circulação da cultura em geral.
Mesa 2 – Perspectivismo e pilhagens epistêmicas
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Escrituras do corpo/novas materialidades: um olhar filosófico-político
Rita Terezinha Schmidt (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul)
Há uma urgência em se tornar a falar sobre o corpo feminino, natureza, cultura, violência, tanto na academia quanto fora dela. Assim, a
partir de algumas figuras do corpo feminino inscritas em romances
contemporâneos de autoras brasileiras, pretendo discutir a questão
da corporealidade no contexto de novas teorias materiais, as quais
contestam a visão de teorias feministas que relegaram a questão da
natureza por estar vinculada à domesticação do feminino. Sem recair
em fundamentalismos, interessa explorar novas perspectivas sobre
a relação corpo, novos sujeitos/subjetividades a partir da crítica ao
dualismo ontológico que separou o universal do particular, a cultura
da natureza, a mente do corpo, a razão da emoção, o humano do animal, ao longo da tradição humanista. Considera-se a literatura como
um espaço de possibilidades estéticas e políticas onde tudo pode ser
dito, daí seu potencial em subverter o lugar comum, transgredir convenções e inaugurar o escândalo do novo.
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A teoria, a crítica e a historiografia brasileiras no òpelè-ifá: a literatura-terreiro como devir
José Henrique de Freitas Santos (Universidade Federal da Bahia)
Este trabalho propõe-se a pensar as aporias e o devir de uma tradição
teórica, crítica e historiográfica frente à literatura negro-brasileira,
mais especificamente a que em minhas pesquisas nomino como literatura-terreiro. Nessa perspectiva, serão discutidas tanto as pilhagens epistêmicas históricas em relação aos saberes negros quanto as
potências de uma literatura em diferença escrita sobre a ponte de
Einstein-Rosen, explorando ética e esteticamente aquilo que a literatura brasileira pode ser em potência em seus diversos tempos, ao
deixar-se permear efetivamente por essa outra arkhè negro-africana. Para isso, dialogaremos com os trabalhos teóricos de Mãe Stella
de Oxóssi, Mestre Didi, Juana Elbein dos Santos, Edimilson Pereira,
Wande Abimbola, Eduardo Oliveira, Felix Omidire, dentre outrxs.
Ver com os olhos do outro: perspectivismo ameríndio e A queda do céu
Pedro Mandagará (Universidade de Brasília)
Nessa comunicação, pretendo revisitar conceitos desenvolvidos pelo
antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a saber, “perspectivismo
ameríndio“ e “multinaturalismo“. Os conceitos de Viveiros são contrastados com uma leitura de A queda do céu, de Davi Kopenawa e
Bruce Albert. Pretendo, com o contraste, reconsiderar noções teóricas importantes para a leitura da narrativa contemporânea, como as
de autoria, lugar de fala e perspectiva/ponto de vista.
Mesa 3 – Política, ética e justiça
O silêncio, a voz, a memória: para uma leitura política do romance
brasileiro contemporâneo
Vincenzo Russo e Marianna Scaramucci (Universidade de Milão)
O lugar da história recente do Brasil (a violência, a Ditadura) tal
como está sendo reconfigurado pelas tecnologias da memória literária é debate que implica não só o campo literário mas que remete
para questões como a da gramática do silêncio e/ou da voz como
instâncias de legitimação de um discurso identitário da Nação, mas

também do discurso político da cidadania que passa pelo literário. A
Literatura retém o passado ou pode esquecê-lo? E qual é o estatuto
da Historiografia? Apenas o de registrar positivamente a voz ou também o silêncio, os silêncios?

Mesa 4 – Testemunho e resistência
Eles ainda estão aqui: literatura e ditadura no Brasil
Regina Dalcastagnè (Universidade de Brasília)
Em meio a uma nova ruptura na ordem democrática no país, pretendo discutir a composição literária e o projeto político de um
conjunto de livros recentíssimos que se debruçam sobre o que resta
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De golpes e outras histórias: ecos (anti) democráticos na literatura brasileira contemporânea
Leila Lehnen (Universidade do Novo México)
Segundo a antropóloga Teresa P. R. Caldeira, desde a transição democrática em 1985, o vocabulário democrático – no seu sentido político, mas também social e cultural – tem se popularizado. Caldeira
sugere que o discurso e o imaginário democrático foram apropriados
pelos mais diversos setores da sociedade brasileira (2006, p. 10). Esta
comunicação indagará como tal discurso se apresenta na literatura
brasileira contemporânea, propondo que esse vocabulário seja um
referente importante na literatura brasileira atual. A comunicação
considerará os “ecos democráticos” e antidemocráticos em duas
obras literárias recentes: o romance Luxúria (2015), de Fernando
Bonassi, e textos selecionados da antologia “GOLPE: Antologia-Manifesto”. Proponho analisar como o conceito da democracia é interpretado nessas duas obras e como os textos em questão expõem o
substrato antidemocrático/autoritário (Chauí, DaMatta) dentro da
democracia brasileira, especialmente tendo em consideração o panorama sócio-político atual. Se por um lado, ambas as obras refletem
a incorporação de um vocabulário democrático, por outro, esse vocabulário é minado pela exposição de práticas que promovem o que
Holston chamou de “democracia diferenciada”. Os textos em questão, portanto, elucidam os dilemas da democracia brasileira hoje.
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da ditadura na vida brasileira. Muito mais do que cicatrizes de um
tempo passado, vamos encontrar histórias que não se concluíram, feridas que continuam latejando. Os relatórios da Comissão Nacional
da Verdade, entregues em 2014, falam de corpos torturados, corpos
desaparecidos, de assassinos que jamais foram punidos. Para cada
uma dessas páginas, temos a dor de inúmeros familiares e amigos,
além dos próprios sobreviventes. Bernardo Kucinski, Marcelo Rubens Paiva, Maria Pilla e Julián Fuks, entre outros, dão guarida em
suas narrativas à memória desses tempos que não deveriam retornar
e nos alertam não sobre o passado, mas sobre os riscos do futuro.
Escrevem Marias e Clarices: uma releitura dos testemunhos escritos
por familiares dos mortos e desparecidos da ditadura civil-militar
Rebecca Atencio (Universidade de Tulane)
Este trabalho propõe mapear a produção testemunhal e literária nascida das lutas políticas travadas por familiares dos mortos e desaparecidos da ditadura civil-militar. Salvo algumas poucas exceções, esta
subcategoria de testemunhos tem recebido menos atenção crítica e
pública do que a dos próprios sobreviventes da luta armada, das prisões e do exílio. Isso é verdade sobretudo no caso das escritas de e sobre mulheres-familiares que registraram suas buscas agonizantes por
seus entes queridos em narrativas publicadas. Com base na noção
de memórias subterrâneas elaborada por Michael Pollak, analiso a
construção de subjetividades e estrátegias narrativas alternativas nos
textos de escritoras e escritores como Mariluce Moura, Zuzu Angel,
Marcelo Rubens Paiva e Bernardo Kucinski.
Mesa 5 – Violência, memória histórica e autoritarismo
A máquina do mundo de Paulo José Miranda: a vertigem tanatológica
de seus mecanismos
Paulo C. Thomaz (Universidade de Brasília)
A errância, o exílio e a precariedade das maneiras coletivas do viver
na contemporaneidade globalizada são os elementos que a narrativa
A máquina do mundo, do escritor Paulo José Miranda encontra para

tratar de temas como a violência e o autoritarismo. A atmosfera irreal e a vertigem das tramas dos jogos eletrônicos de ação presentes
na obra constituem, desde o paradoxo e a paródia, um exercício tanatológico e um uso possível dos códigos das narrativas fílmicas de
massa para criar uma versão cultural que debate os significados do
presente. O intenso apagamento das fronteiras do gênero que observamos no romance, da reflexão filosófica ao melodrama, do enredo
detetivesco ao grotesco, coloca em suspense as normas discursivas
literárias e possibilitam a apreensão desconcertante e singular das
formas de destruição da vida e da memória nos tempos recentes.

6 de dezembro
Mesa 6 – Trauma, afetos e escrita
Construir comunidade a partir dos afetos? Delinquência e afetos na
literatura marginal brasileira
Horst Nitschack (Universidade do Chile)
Uma importante vertente da crítica literária destaca-se nas últimas
décadas pelo interesse do estudo do impacto dos afetos nas convi-
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Masculinidade neoautoritária, criando monstros
Jeremy Lehnen (Universidade do Novo México)
A masculinidade se entende como uma área normativa através da
qual códigos hegemônicos de conduta são estabelecidos e mantidos.
Proponho discutir como a performance da masculinidade (BUTLER,
1991; CONNELL, 1995) neoautoritária promove a prevalência da
dominação masculina. A masculinidade neoautoritária, como eu estou empregando o termo, remonta à ditadura militar (1964-85) e à
figura do macho autoritário que, com mão de ferro, esforçou-se por
garantir a segurança nacional (definida segundo seus parâmetros).
Tomando como ponto de partida o livro Como nascem os monstros
(2015), de autoria do ex-policial militar Rodrigo Nogueira, discuto
como a masculinidade neoautoritária se baseia em uma ideologia
que naturaliza o poder e a violência do homem. Sugiro, de tal forma,
que a masculinidade neoautoritária continua sendo, como propõe
Chauí (2002), uma parte importante do tecido social brasileiro.
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vências entre os sujeitos individuais e sociais. Paralelamente, constatamos no campo da literatura brasileira a emergência da “literatura marginal”. Não há uma relação causal entre os dois fenômenos,
embora seja possível estabelecer vínculos entre eles, ou, pelo menos,
uma certa convergência. As transformações sociais violentas das últimas décadas refletem-se no Brasil na urbanização massiva, na decomposição dos laços sociais tradicionais e na emergência de novos
sujeitos sociais. Uma das consequências destas mudanças nas práticas
de convivência é a desestabilização dos esquemas afetivos formados
nas famílias tradicionais, nas relações sociais determinadas significativamente pelas relações pessoais e no esgotamento dos grandes
relatos convencionais sustentados pelo Estado-Nação (pátria), pela
Igreja (os mandamentos, o inferno-paraíso) ou pelo saber popular
(interpretações míticas). Todos aqueles que estão submetidos a este
processo confrontam-se com a insuficiência e a inconveniência dos
modelos internalizados de reações afetivas conhecidas ou – no caso
dos jovens – com novas situações sociais que requerem novas estratégias afetivas. O desaparecimento das redes sociais tradicionais instituídas, junto com a ausência ou, pelo menos, a debilidade das instituições estatais, produzem uma disputa de poder entre os sujeitos
envolvidos. Nesssa luta – como se vê em Cidade de Deus, de Paulo
Lins, e Manual prático do ódio, de Ferréz – os afetos são mobilizados,
tanto para fortificar determinadas posições quanto para contribuir
na derrota e destruição do inimigo.
A estética deformada: considerações acerca da expressão narrativa do
trauma
Milton Colonetti (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
“A recordação de um trauma, sofrido ou infligido, é também traumática”, anota Primo Levi em sua avaliação sobre o pesadelo da Shoá,
apontando para o fato de que o processo traumático desestabiliza a
integridade da identidade, não somente em seu presente, como também em toda a sua história posterior. Neste sentido, a tensão entre o
recordar e o esquecer medeiam o processo de reintegração e reelaboração da memória e da narrativa, coletiva e individual, marcando
continuamente sua forma. Analogamente, a representação ficcional

de um trauma passa também por este processo, que deixa suas marcas na própria matéria narrativa, identificável nas deformações discursivas, nas elipses, nos impasses morais das personagens. Assim,
apresentamos um mapeamento das ressonâncias de tais marcas nos
seguintes romances da literatura brasileira: O Louco do Cati, de Dionélio Machado; Pilatos, de Carlos Heitor Cony; Pessach, de Carlos
Heitor Cony; e K, de Bernardo Kucinski.

Mesa 7 – Cidade, planos e contraplanos
A expansão da produção cultural brasiliense
Sophia Beal (Universidade de Minnesota)
Textos culturais de Brasília, desde os anos 1960, fazem um papel importante ao humanizar a cidade que muitas vezes é vista como fria e
burocrática. Nos textos brasilienses do século 21, outras tendências
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Escrever uma vida nos espelhos da literatura brasileira contemporânea
Cristian Molina (Universidade Nacional de Rosário)
Pretendo me deter em uma constelação de autores da literatura brasileira recente que aproximam literatura e vida por meio da linguagem e de suportes que dão conta de continuidades e de saltos mutantes entre temporalidades e práticas contemporâneas diversas. Por um
lado, João Gilberto Noll e Chico Buarque, que apelam à configuração
da literatura como espelho de uma vida, fundindo biografia com escrita a partir de inversões entre ficção e realidade, pensando ainda a
literatura como lógica de representação/composição na sua relação
com a vida. Por outro lado, as escritas de Daniel Galera e Ricardo
Lísias, onde também aparecem espelhos, mas que tendem a escrever
por meio de dispositivos mediados por telas (blogs, e-mails, redes
sociais), nos quais a escrita surge já não como zona representativa
da linguagem com uma vida, mas como modo de intervenção ou
de contato e mutação com a vida. Busco analisar como esses dois
modos dão conta das transformações nos estados da ficção brasileira
contemporânea e do presente; isto é, como são atualizações de um
problema em relação com a literatura, que opera num plano de imanência absoluta: uma vida, tal e como é definida por Deleuze.
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também surgem: a aspiração de 1) enfrentar as severas divisões de
classes social na capital de formas esteticamente inovadoras, 2) legitimar formas de produção cultural antes associadas com a criminalidade (como a pichação) e 3) democratizar a produção cultural. Este
trabalho analisa essas tendências na fotografia de Zuleika Souza, nos
contos de José Rezende Jr, no jornalismo de Honestino de Moraes,
no grafite de Carlos Astro, nos filmes de Adirley Queirós, no rap de
Gog e no musical de Viela 17.
Saraus das periferias de Brasília: vozes fora do Eixo
Lucía Tennina (Universidade de Buenos Aires)
Esta apressentação pretende analizar as manifestações literárias das
periferias de Brasília que são articuladas nos saraus e slams das diferentes regiões administrativas da cidade, tomando como ponto de
comparação os encontros poéticos realizados desde o ano 2001 nas
periferias de São Paulo.
Mesa 8 – Estudos de gênero, mobilidades e hibridismo
Um pouco mais além: desafios contemporâneos aos estudos de gênero
Virgínia Maria Vasconcelos Leal (Universidade de Brasília)
As discussões contemporâneas dos estudos de gênero enfrentam
desafios como as múltiplas posições de identidade e interações com
as mobilidades espaciais e as realidades culturais localizadas. A comunicação pretende discutir obras como Todos nós adorávamos
caubóis, de Carol Bensimon, e Toque de veludo, de Sarah Waters,
com ênfase nas interações entre os diferentes posicionamentos identitários em constantes reajustes em cada situação narrativa, em seus
diálogos com outros campos de conhecimento, como a geografia, a
história e os próprios feminismos.
Arte como cura: doença, morte e gênero na obra de Valêncio Xavier
Edma Cristina de Góis (Universidade Regional do Cariri)
Parte dos estudos literários com enfoque em gênero tem se dedicado
a analisar as obras de autoria feminina, ao mesmo tempo em que
a produção de autores homens aparece utilizada muitas vezes em

análises comparativas, erguendo-se novamente uma divisória, cuja
dicotomia que a sustenta já parece superada pelo pós-estruturalismo. Alinhando tais reflexões, esta comunicação analisa os modos
de metaforização da doença e da morte na obra do escritor Valêncio
Xavier, em cruzamento com abordagens teóricas que sugerem que
ultrapassemos a leitura do texto literário, colocando-o em diálogo com outros sistemas artísticos e propondo a sistematização das
questões de gênero como reação a práticas culturais totalizantes.
Mesa 9 – Gênero, nação e identidade

Estratégias de subjetificação na ficção contemporânea de mulheres:
exílio, migração, errância e outros deslocamentos
Lúcia Osana Zolin (Universidade Estadual de Maringá)
A comunicação pretende refletir sobre a ficção contemporânea de
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O que vocês leem, além não se lê assim: leitura estrangeira das escritoras brasileiras do século XXI
Helena González Fernández (Universidade de Barcelona)
A partir de uma mostra sintomática das novas narradoras com traduções para o espanhol nos últimos anos, procura-se cartografar
modelos literários, conceitos e poéticas que convertem em traduzíveis alguns dos debates contemporâneos da sociedade brasileira e
oferecem um panorama determinado do Brasil no século XXI; um
debate necessariamente marcado pelos contributos das escritoras e
suas escritas de formação. A análise organiza-se em dois blocos: em
primeiro lugar, o marco de inteligibilidade dos textos na sua recepção na Espanha; em segundo lugar, o peso específico da negociação
das identidades de gênero e sexualidade, dos corpos e dos afetos,
nessas narrações. Qual é a literatura escrita pelas recentes escritoras
brasileiras traduzida para o espanhol? Que retrato oferece do Brasil
contemporâneo? A leitura estrangeirada renova o marco de inteligibilidade nacional ou, por meio de um determinado jeito de entender
a representação dos corpos e dos afetos, responde a uma “gramática
violeta” transnacional? São elas lidas como autoras, como escritas
ou apenas como criadoras que retratam um país?

mulheres, frequentemente marcada por processos de deslocamentos
de ordem diversa, como exílio, migração, errâncias, representados/
as como estratégias de subjetificação dos sujeitos no contexto pósmoderno. A pulsão de errância, muitas vezes, é aí solicitada como
parte do esforço para a (re)construção identitária de personagens
(quase sempre femininas), consubstanciado no repúdio de heranças
genealógicas e nacionais, as quais são substituídas por afiliações a
comunidades afetivas e a territórios descentrados.
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7 de dezembro
Mesa 10 – Corpo e refúgio
Navegar é preciso?
Stefania Rota Chiarelli (Universidade Federal Fluminense)
O antigo ditado português já dizia: “Se queres aprender a rezar, atira-te ao mar”. O medo diante do desconhecido e os perigos além da
compreensão há séculos povoam nosso imaginário. Das naus da empresa colonialista às onipresentes embarcações clandestinas, o navio
surge como espaço a provocar indagações. E a arte buscou de diversas formas plasmar a contingência de um tempo que Edward Said
denominou de era dos refugiados. Neste texto, parto da imagem do
navio de migrantes: da série de telas de Lasar Segall à cena do navio
encalhado de Terra estrangeira (Walter Salles, 1990) e às fotografias
dos arredores da ilha de Lampedusa, somos confrontados com a visão flutuante de sujeitos deslocados, fora do tempo e alienados do
espaço. Mais perturbadora essa figuração quando se trata de crianças
à deriva, sujeitas a um trânsito indesejado. A partir de “A cruzada
das crianças” (1896), conto de Marcel Schwob, e de sua releitura por
Vargas Llosa no volume infanto-juvenil O barco das crianças (2015),
procuro pensar como a literatura, dentro de um contexto contemporâneo das migrações em massa, tenta nomear esse drama que há
muito inquieta a humanidade. Para tanto, estabeleço diálogo com
“Debaixo da janela” (2015), conto de Daniela Versiani que tematiza
tal questão.
Poesia e cidade: das vozes do corpo

Susanna Busato (Universidade Estadual Paulista)
O espaço urbano é múltiplo e complexo. Ressoam nele matizes de
vozes. De seu corpo pulsante emerge o do homem, submetido às
leis desse espaço cultural, social e político. É importante ouvir-lhe a
voz e acompanhar o gesto estético de sua corporeidade, de seu olhar,
dentro do qual desejo e promessa, crítica e (des)construção serão os
roteiros de uma poética da voz a reger a arquitetura da cidade que
se revela na sua concretitude como corpo em ebulição. Em outras
palavras: sua poesia é sua arquitetura. Sua poesia é o seu corpo. O
urbano como espaço das vozes do corpo.
Mesa 11 – Literatura e performance

De mim, ninguém me tira: desabafos performáticos de quatro personagens da literatura brasileira recente
Bruna Paiva de Lucena (Secretaria de Educação do DF)
A problemática do acesso à escrita e leitura e do seu domínio, bem
como o binarismo entre cultura/conhecimento escriptocentrico
(formulado no âmbito da cultura de elite) e cultura/conhecimento
oral (desenvolvido mediante uma cultura popular) têm assumido
nuances diversas em obras recentes de nossa literatura. O recurso
estético empregado para a representação da complexidade dessas
questões tem sido o da performance, em que a teatralidade da retó-
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Literaturas ex-postas
Paloma Vidal (Universidade Federal de São Paulo)
Um dos números de 2010 da revista Littérature, do departamento
de literatura francesa da universidade de Paris 8, organizado por
Olivia Rosenthal e Lionel Ruffel, apresentava a ideia de uma “literatura exposta”, utilizando a expressão em referência principalmente
a experiências ligadas à literatura, mas fora do livro impresso. Expandindo os possíveis sentidos da ideia de “exposição”, gostaria de
examinar a relação entre a figura do escritor na contemporaneidade
e as práticas que extraem a literatura do domínio do livro impresso, como a performance, a leitura, a videoliteratura, tomando como
exemplo experimentos recentes no Brasil e na França.

rica das personagens adensa discussões que se lançam ora para uma
elegia à cultura escrita, ora para um desdém desaforado. “Não vou
mais lavar os pratos” (2000), de Cristiane Sobral, “Totonha” (2005),
de Marcelino Freire, “A desforra de Bartira” (2012), de Salete Maria
da Silva, e “Bastou o meu CEP” (2016), de Meimei Bastos, constroem
narrativas em torno de personagens que, por meio de desabafos performáticos, trazem os atos de ler e escrever como uma questão, deles
se aproximando e se distanciando conforme a estratégia de empoderamento eleita por cada uma das personagens dessas histórias.
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Mesa 12 – Crítica literária e democratização
Crítica literária nos anos 1970: a democratização da teoria e suas consequências
Jefferson Agostini Mello (Universidade de São Paulo)
Nesta proposta, busca-se refletir sobre as ressonâncias e possíveis
contribuições da tradição do estruturalismo/pós-estruturalismo
brasileiro para os dias que correm, nos quais, é possível perceber, de
um lado, um maior questionamento dos poderes da literatura consagrada, e, de outro, reações intempestivas de agentes que falam a
partir deste espaço e que ressentem da crise da literatura erudita na
sociedade. Ao tocar o problema da dicotomia democratização/elitização do literário, tenha-se como hipótese que, mesmo que aquelas
propostas dos anos 1970 fossem mais contidas no que diz respeito à
relativização do literário e do seu valor, elas podem ser interessantes para se pensar como se configura um setor da produção crítica e
cultural de hoje, com a qual eles dividem preocupações comuns, mas
cujo autocentramento e vínculo identitário elas confrontavam.
Narrativas exemplares: criação literária como antecipação ou legitimação da crítica acadêmica contemporânea
Igor Ximenes Graciano (Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira)
Com base na pesquisa desenvolvida junto ao Grupo de Estudos em
Literatura Brasileira Contemporânea sobre a crítica literária em periódicos brasileiros nos últimos 15 anos, comparamos alguns de seus

resultados com o espectro temático da produção romanesca mais
prestigiada nesse mesmo período. Com isso, ao se observar certa
convergência entre os anseios da crítica e a criação literária, aventamos a hipótese que esta esteja sendo exercida como legitimação dos
propósitos daquela. Ademais, dada a ampliação, também nesses 15
anos, dos programas de pós-graduação em literatura, de que resulta
o aumento do consumo profissional da produção literária recente,
questionamos, como fez Tom Wolfe acerca do mundo das artes na
Nova York dos anos 1950, até que ponto essa produção é tributária
da agenda crítico-teórica universitária, com prejuízo da diversidade
normalmente atribuída à pretensa autonomia da criação.

Questão de método: mapas da crítica literária brasileira no século XXI
Anderson Luís Nunes da Mata (Universidade de Brasília)
Pouco lidos, os periódicos acadêmicos sobre a literatura multiplicaram-se no Brasil nos últimos anos, muito em função de demandas
institucionais dos órgãos de avaliação da pós-graduação, mas também pela necessidade de se criarem espaços para a divulgação das
pesquisas – cada vez mais numerosas – na área. Com o objetivo de
compreender o que pesquisa a crítica literária universitária no Brasil hoje, quem são os críticos em atuação e quais são suas referências teóricas e seus métodos de abordagem, pretende-se apresentar
parte dos resultados de uma pesquisa de mapeamento da produção
publicada nos periódicos de maior prestígio institucional no meio
acadêmico brasileiro entre 2000 e 2014. Os periódicos estudados,
todos avaliados com nota máxima segundo os critérios da CAPES,
são editados em universidades de diferentes partes do país. Nesse
sentido, busca-se analisar a relação entre os autores e os gêneros
com a abrangência, a abordagem e as referências bibliográficas, a
fim de formular hipóteses sobre as linhas críticas presentes nos textos publicados pelas revistas e as metodologias utilizadas pelos seus
autores.
Bastonetes críticos: novos diafragmas do olhar
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Mesa 13 – Crítica, mapeamentos e olhares
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Ricardo Araújo Barberena (Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul)
Os bastonetes são células da retina dos olhos dos vertebrados, que
detectam os níveis de luminosidade. Eles são basicamente responsáveis pela visão noturna, têm este nome devido à sua forma alongada
e cilíndrica e são também usados na visão periférica. Estas células
estão concentradas mais externamente na retina e existem, na retina dos humanos, cerca de 120 milhões de bastonetes. E como estão
os bastonetes da nossa crítica literária contemporânea? Como está a
nossa visão periférica? Como está a nossa visão noturna?
Autoria e curadoria
Luciene Almeida de Azevedo (Universidade Federal da Bahia)
Cada vez tem se tornado mais comum autores contemporâneos referirem-se a suas próprias obras como um trabalho de curadoria. Mas
o que significa pensar a escrita do romance como um ato de curadoria? Pensar a composição do romance como uma curadoria parece
ser um procedimento plausível para as narrativas que investem na
exposição de si e que aproximam o autor ao narrador. As autoficções
contemporâneas operam a técnica da seleção e combinação ou do
recorte e cole das memórias e ficções do sujeito que se conta. Cada
vez mais, no universo das artes plásticas, a figura do curador tem se
aproximado a de uma assinatura que implica em uma renovação na
maneira de apresentar o artista que é cuidado pelo olhar do curador.
Mas como isso poderia funcionar para a literatura? O que a ideia de
curadoria sugere quando pensada em relação à fatura da escrita é
que a obra pode ser o próprio processo de criação em andamento,
construído por meio do gesto de coletar, reunir, curar as passagens,
como se o método da anotação, da apropriação fosse suficiente como
obra: literatura como uma prática da apropriação de si e de outros.
Assim, pretendo explorar a ideia da curadoria em funcionamento na
prática literária pensando na forma do romance como anotação e no
autor como curador.

FÓRUM DOS ESTUDANTES (PÔSTERES)
A representação do marginal em Cidade de Deus, de Paulo Lins
Aline Teixeira da Silva Lima (Mestranda em Literatura, Universidade de Brasília)
O presente trabalho tem como objetivo analisar a autorrepresentação em Cidade de Deus, de Paulo Lins, a fim de destacar elementos
que problematizam essa construção, como as tensões causadas ao se
questionar como esse narrador, que fala de uma perspectiva interna,
está se posicionando em relação a quem ele representa.

A escrita contemporânea de Luci Collin
Andiara Maximiano de Moura (Doutoranda em Letras Universidade Estadual de Maringá)
Nas últimas décadas, diversas tecnologias e mídias vêm se infiltrando no mundo artístico, desvinculando o convencional modelo
de Arte e dando espaço às novas noções de identidade e cultura.
Para Goldsmith (2015), com exceção da escrita que tenta manter
uma identidade autêntica e estável, a cultura da Arte tem aceitado
o mundo digital e toda a sua complexidade. Entretanto, alguns/mas
escritores/as contemporâneos/as subvertem essa estabilidade, modificando o conceito da própria estrutura textual. Com base nisso, o
pôster tem como objetivo demonstrar/analisar as estratégias de subversão dos modelos convencionais da arte literária empreendidas
no romance Nossa Senhora d’Aqui (2015), de Luci Collin. As análises serão fundamentadas em teorias e conceitos empenhados em
pensar as estratégias narrativas contemporâneas ou pós-modernas,
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O que nos contam os muros?
Amanda Maria Garcia Holgado de Oliveira (Graduanda em Letras,,
Universidade de Brasília)
Este trabalho propõe um percurso pelas ruas da cidade de Taguatinga, cidade satélite do Distrito Federal, em busca da identidade
de seus habitantes através das narrativas de seus muros e o que elas
expressam e de que forma interagem ou afetam os moradores. As
narrativas e imagens como origem e essência desse lugar.
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como Connor (2004), Di Nizo (2008), Eagleton (2010), Godsmith
(2015), Mancelos (2011), Norton (2001) e Perloff (2013).
Trânsitos migratórios e as escritas cinematográficas de Karim Aïnouz
Calila das Mercês (Doutoranda em Literatura, Universidade de Brasília)
O cineasta brasileiro Karim Aïnouz, ao longo da sua trajetória artística, insere, em suas obras, temáticas como trânsitos migratórios,
deslocamentos, entre outros assuntos que fazem parte da subjetividade humana, como o abandono, o silêncio e as relações afetivas. Este
trabalho reflete sobre características das escritas cinematográficas do
roteirista e diretor de filmes Aïnouz a partir de olhares sobre o longa-metragem O céu de Suely (2006). O filme dialoga o entrelugar da
forma e do conteúdo cinematográficos, evidenciado pela soma criativa entre as linguagens literária e do cinema, além de outras, como
a música, o que demonstra a influência de uma arte na outra, tanto
no que tange à criação, quanto na execução do roteiro, no exercício
da produção. Como forma de resistir e evidenciar pessoas tradicionalmente emudecidas pela História, o cineasta realiza escolhas de
abordagem no desenvolvimento do enredo e na seleção das imagens
que são iluminadas pelo que se pode chamar de arquivamento das
dinâmicas e ações sociais contemporâneas. Karim Aïnouz valoriza
as contradições históricas da população de baixa renda do nordeste,
dando-lhes vozes e registrando trajetórias que são relatadas através
de olhares e gestos humanos.
O lugar da literatura afro-brasileira na crítica contemporânea
Carina Rodrigues Lobato (Graduanda em Letras, Universidade de
Brasília)
A partir do levantamento e da análise de dados das principais revistas acadêmicas brasileiras de crítica literária, o trabalho tem por
objetivo apresentar de que forma a literatura negra e/ou afro-brasileira está presente nesses periódicos. Um paralelo será traçado entre
o campo da crítica literária, compreendido como legitimador de autores e obras, e a realidade social da população negra do Brasil, historicamente vítima do racismo, da marginalização e da invisibilização.

A memória como uma tecnologia pessoal: o artefato nostálgico em
Guia afetivo da periferia, de Marcus Vinícius Faustini
Diego J. Bustos (Doutorando em Literatura, Universidade do Novo
México)
Em Guia afetivo da periferia, do escritor e ativista brasileiro Marcus
Vinícius Faustini, o narrador usa suas memórias para inscrever sua
subjetividade na paisagem urbana que o rodeia, afirmando seu direito para ocupar esse espaço. Ele estrategicamente emprega sinais
de distinção (marcas específicas de roupas, mas também referências culturais e a própria memória) a fim de ter acesso a espaços da
cidade dos quais ele foi excluído anteriormente. Essa intervenção
redefine a relação entre o narrador e a cidade. Neste contexto, a nostalgia como um tropo é transformada e utilizada estrategicamente
para reivindicar o direito do narrador de habitar o espaço urbano.
O artigo pesquisa como esta transformação pode ser caracterizada
como uma “technology of the self ” que medeia a subjetividade do
narrador em meio a uma paisagem neoliberal de exclusão.
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Os contos infantis contemporâneos como campo de discussão da construção das identidades afro-brasileiras
Dalva Martins de Almeida (Doutoranda em Literatura, Univeridade
de Brasília)
A literatura infantil brasileira vem se confirmando como campo de produção cultural de grande expressividade mercadológica.
Essa notoriedade se deve tanto pela qualidade dos projetos gráficos
quanto pela possibilidade de discussão em torno de temáticas sociais, políticas, culturais, entre outras. Por esse caminho, o presente
texto tem por meta a discussão das memórias africanas e afro-brasileiras presentes nas narrativas contemporâneas, para refletir sobre
meios de rompimento com o mito da democracia racial à brasileira,
bem como identificar o lugar de fala das escrituras femininas, seus
pontos de vista e a temática evidenciada nos textos: Bruna e a galinha d’Angola, O mundo começa na cabeça, Espelho dourado e Histórias da Preta, escritas por Gercilga de Almeida, Prisca Agustoni e
Heloísa Pires Lima.
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Narrativas e silêncios da ditadura militar na literatura brasileira recente
Graziele Frederico (Mestranda em Literatura, Universidade de Brasília)
Analisar as narrativas apresentadas pela literatura brasileira recente que trabalharam com a temática da ditadura militar envolve um
olhar sobre a disputa da memória coletiva contada acerca do período, seus silêncios e exclusões. A transformação da ditadura numa
estrutura binária de narrativas daqueles que lutaram contra ela e dos
que a defenderam, parece oferecer abrigo a esse silenciamento das
consequências da ditadura militar nos mais diversos âmbitos. Visto isso, problematizar os relatos literários recentes sobre a ditadura
expõe o problema da representação do Outro (falar sobre o Outro,
sobre a dor do Outro) e ainda, da representatividade na literatura
brasileira contemporânea que ainda se apresenta como um campo
dominado por homens, brancos da classe média alta e moradores do
sudeste brasileiro.
Os intelectuais e o amanhã: reflexões sobre o período pós-ditadura em
Sérgio Sant’Anna e Beatriz Bracher
Humberto Torres (Doutorando em Literatura, Universidade de Brasília)
Este trabalho tem por objetivo analisar a representação do intelectual
em relação ao período pós-ditatorial na literatura brasileira. Para
tanto, propomos o estudo comparado entre dois romances nacionais, cujas publicações são separadas por pouco mais de vinte anos.
São eles: Um romance de geração (1980), de Sérgio Sant’Anna; e Não
falei (2004), de Beatriz Bracher. O primeiro deles ganha dimensão
em sua reflexão sobre a função do artista, que, nesse caso, é também
um intelectual que vive no contexto de opressão política, mas que já
vislumbra o período democrático que se anuncia. Sujeito perdido,
cujo tom de fracasso representa justamente o de sua geração, o escritor Carlos Santeiro se constrói na metalinguagem, no discurso verborrágico, na diversidade de personalidades que o perpassam. Todos
esses recursos de ordem estética dão conta da confusão mental que
assomam o personagem, e, em maior medida, vislumbram as tensões

Uma imagem destoante: o cego em O livro das emoções, de João Almino
Isadora Maria Santos Dias (Graduada em Letras, Universidade de
Brasília)
Com o objetivo de tornar a discussão sobre lugar e representação de
personagens com deficiência mais diversa, para além das narrativas
de tragédia pessoal e/ou exemplo de superação, este trabalho analisa o romance O livro das emoções, de João Almino, publicado em
2008. No percurso da interpretação, serão observados os conceitos
de personagem, deficiência e perspectiva social.
Memória e ditadura no romance brasileiro contemporâneo
João Pedro Coleta (Graduando em Letras, Universidade de Brasília)
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pelas quais passava o país no período da reabertura política. Já o
romance de Beatriz Bracher joga luzes sobre um professor sexagenário, que acaba de se aposentar. A nova etapa de vida lhe impõe o
contato com o passado, que envolve a morte do cunhado, um militante político assassinado pela repressão, e a tortura da qual ele
próprio foi vítima. Esse professor no final de sua carreira, que parece considerar a escola como um espaço metonímico da sociedade
em que a violência e a ignorância se impõem, pergunta-se em certa
medida: ‘’Pra que educar?’’. O problema central está posto diante do
leitor, que é conduzido a avaliar a educação brasileira a partir dos
eventos traumáticos da ditadura, compreendendo, conforme sinaliza Avelar (2003), que o regime teve papel fundamental na transformação que resultou no modelo educacional em vigor hoje. Em
ambas as obras, percebe-se que a angústia de fala e criação desses
homens, para além de representar apenas as memórias dos anos de
chumbo, refletem muito mais uma preocupação com o porvir. Por
isso, Carlos Santeiro deseja tanto escrever o romance de sua geração,
pois, à medida que ainda vivencia os últimos anos do regime militar,
já revela preocupações com a transmissão dessa experiência. O professor do romance de Bracher, por sua vez, testemunha da violência
passada e atual, reflete sobre a educação brasileira, para no fundo
pensar o país e seu futuro como produto cruel da opressão política.
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Mesmo passadas algumas décadas após a redemocratização e a consolidação crítica de várias obras sobre a questão, a ditadura dos anos
1964-1985 ainda é um tema presente na ficção brasileira contemporânea (e uma preocupação atual em meio à nossa sociedade). Nesse
sentido, algumas obras procuram estabelecer um discurso que, além
de representar as perdas, danos e consequências do regime, também
trate o assunto sob uma ótica contemporânea, traçando paralelos
entre memória coletiva e individual e buscando novas formas de representação. Trauma, culpa, luto e história são pontos colocados em
xeque por alguns autores (como Bernardo Kucinski e Julián Fuks) e
serão analisados neste trabalho.
Ruído branco, silêncio negro: intersecções na poesia de Ricardo Aleixo
e Michel Yakini
Laeticia Jensen Eble (Doutoranda em Literatura, Universidade de
Brasília)
Este trabalho propõe uma análise comparativa dos poemas presentes
nas obras Ímpossível como nunca ter tido um rosto, de Ricardo Aleixo, e Acorde um verso, de Michel Yakini. Ambos os autores produzem uma poesia refinada esteticamente e ao mesmo tempo pungente,
por um lado atenta à linguagem, e por outro atenta a questões como
identidade e alteridade. Nessa investida, focada nesses dois livros em
especial, destacarei elementos que aproximam esses dois autores de
origens distintas – um mineiro e um paulista.
O fio de Ariadne na prosa labiríntica de Adriana Lisboa
Laís Lara Oliveira Santos Vanin (Graduanda em Letras, Universidade de Brasília)
A obra de Adriana Lisboa tem registrado a contemporaneidade em
um estilo distante dos registros da violência em romances de outros
escritores brasileiros. Recorrer ao passado das personagens, redescobrir influências clássicas e preferir a vagarosidade da narrativa são
estratégias de resistência e reconfiguração. A narrativa não-linear,
com fragmentos de memória e fusão dos tempos presente, passado e
futuro colaboram para a cristalização do estilo delicado. Em Os fios
da memória, a história de trezentos anos do Brasil se intercala com

o pequeno período em que a narradora se dedica à construção do
livro. Já em Sinfonia em branco e Rakushisha, o vai-e-vem de recordações elabora uma estrutura circular, na qual entrada e saída se
confundem, tal como um labirinto. Portanto, assim como sugerem
os “fios” do primeiro livro e o capítulo “Fio de Ariadne”, de Sinfonia em branco, Adriana Lisboa vem criando em seus romances uma
prosa labiríntica e um estilo próprio.

Bazar Oió: uma livraria e o convite a novos olhares
Lúcia Tormin Mollo (Mestranda em Literatura, Universidade de
Brasília)
Não se trata de um autor ou de uma obra, mas sim de uma livraria.
O Bazar Oió, que funcionou entre 1951 e 1974, em Goiânia (GO), é
o objeto de estudo deste trabalho. A ideia de recorrer a Pierre Bourdieu (1992) e seu conceito de campo literário se deu para analisar
como esse espaço era e ainda é visto, por meio de registros como
reportagens e entrevistas. Depois, invertemos o foco e passamos a
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Ao trabalho: a literatura laboral de Ana Paula Maia
Lígia de Amorim Neves (Doutoranda em Letras, Universidade Estadual de Maringá)
A tese em andamento analisa a produção literária mais recente de
Ana Paula Maia, composta pelas novelas Entre rinhas de cachorros
e porcos abatidos e O trabalho sujo dos outros (2009) – publicadas
em um único livro – e pelos romances Carvão animal (2011) e De
gados e homens (2013). Em seus primeiros resultados, o estudo revela uma escrita literária que amplia modos de pensar a literatura de
autoria feminina brasileira, uma vez que percorre caminhos que se
distanciam da autorrepresentação que escritoras tendem a fazer em
suas histórias. São narrativas em que a plasticidade do trabalho em
movimento assume um protagonismo ao lado dos homens brutos e
pobres que a desempenham, personagens cujas vidas estão reduzidas ao trabalho e ao seu mínimo biológico, isto é, à zona intermediária entre a vida e a morte, à sobrevida. Como aporte teórico inicial
para refletir sobre essas questões, recorremos a Giorgio Agamben,
Hanna Arendth, Edgar Morin, Slavoj Žižek e Carol Adams.
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analisar como a livraria, e aqui ela estará prioritariamente representada pelo Jornal Oió, “enxergava” o cenário literário/cultural nacional. Por fim, como exemplo, utilizou-se o caso da visita do crítico
paulista Homero Silveira a Goiânia, em 1956, e a avaliação dele sobre
a produção literária local, que gerou conflito entre escritores e intelectuais do estado.
Da vida real à ficção: apontamentos sobre Inquérito policial: Família
Tobias, de Ricardo Lísias
Maíra Fonseca Ramos (Mestranda em Literatura, Universidade de
Brasília)
Livro ou arremedo de processo judicial: como entender o que o leitor tem em mãos? Inquérito Policial: Família Tobias (2016) é o que
se pode chamar de livro-objeto. Nele, o autor Ricardo Lísias traz a
provocação do real sobre o fictício já desde a capa, que estampa um
Brasão da República com a indicação de se tratar de documento expedido pela Polícia Federal que visa investigar suposto crime. Além
disso, a etiqueta colada na capa contém os dados da suposta autuação
e a determinação da abertura do inquérito por parte do delegado José
Adélcio Fonseca e Souza Lima (que, inclusive, põe sua “assinatura”
na etiqueta). Abaixo, o nome do autor Ricardo Lísias. Declarações
semelhantes a páginas constantes de processos judiciais reais são trazidas em diversos momentos do livro. A inovação trazida no projeto
gráfico do livro, e na maneira como elementos estranhos à narrativa
convencional são trazidos para a obra, nos fazem repensar o conceito de literariedade e de produto literário. A indicação, em diversas
passagens da obra, do nome real do autor Ricardo Lísias, nos remete
ao fenônemo contemporâneo do crescente desvelamento da intimidade. Pensar na tensão entre escrita ficcional e escrita autobiográfica
e/ou autoficcional será o ponto de partida da discussão. A obra eleita
chama a refletir sobre o ato de narrar e suas implicações no mundo
real, em especial sobre os limites da escrita ficcional. Amparado nos
ensinamentos de Diana Klinger, em Escritas de si, escritas do outro: o
retorno do autor e a virada etnográfica (2012), pode-se perceber que
o livro Inquérito Policial problematiza a questão da autoria ao trazer

um personagem de nome idêntico ao do autor Ricardo Lísias, que
se exibe ao vivo no momento mesmo da escrita. E que indaga sobre
sua subjetividade, posicionando-se de forma crítica perante os seus
modos de representação. O objetivo de reflexão neste trabalho será
trazer à discussão esse autor que narra e o modo como narra, além
de problematizar sobre a existência – ou não – de limites éticos a
serem impostos à escrita ficcional.

"Pensamento liminar": descolonizando a crítica literária
Maria Aparecida Cruz de Oliveira (Doutoranda em Literatura,
Universidade de Brasília)
Pretendo refletir sobre os princípios básicos da teoria pós-colonial
referente à literatura. Verificarei o que é fundamental nos conceitos
e nas teorias pós-coloniais que se tornaram paradigmas de análises
às literaturas oriundas dos povos que experimentaram a colonização. O foco é privilegiar conceitos que possam explicar a literatura
afro-brasileira e moçambicana contemporâneas. Isto é, as questões
que serão discutidas estão voltadas para as necessidades de análise
de recortes específicos de literaturas produzidas no Brasil e em Moçambique. E paralelo aos princípios e questões que fundamentam o
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O espaço das literaturas autóctones na crítica literária contemporânea
Marcos Eduardo Lopes Rocha (Graduado em Letras, Universidade
de Brasília)
O objetivo deste trabalho é olhar os dados coletados pela pesquisa
A crítica literária em periódicos brasileiros contemporâneos, orientada por Regina Dalcastagnè, em busca do espaço destinado às literaturas autóctones. A pesquisa, que avalia a produção da crítica
literária brasileira de nove periódicos em 15 anos, pode nos mostrar
como e se as estudiosas e estudiosos da literatura têm se aberto a
investigar e agregar ao cânone brasileiro e mundial as produções
literárias dos povos originários de uma terra. Tendo em vista as disputas territoriais, que há séculos vêm reduzindo significantemente
os territórios dos povos autóctones, pretendo avaliar se a crítica literária brasileira, em direção oposta, pode ser considerada um possível espaço de diálogo com essas culturas.
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conceito de literatura pós-colonial farei uma apresentação preliminar das manifestações desses elementos pós-coloniais nos romances
Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, e Terra Sonâmbula, de
Mia Couto.
As condições da mulher: diálogos entre Angélica Freitas e Cristiane
Sobral
Matheus Menezes Marçal (Mestrando em Teoria da Literatura, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
Este trabalho é um estudo intertextual que busca verificar as formas
como o eu-lírico se apresenta como mulher e/ou discute as condições
da mulher no mundo a partir das obras Todo útero é do tamanho de
um punho, de Angélica Freitas, e Não vou mais lavar os pratos, de
Cristiane Sobral. As poéticas selecionadas apresentam similaridades
e diferenças na representação da mulher e apontam para uma compreensão múltipla das suas condições como gênero historicamente
construído, tendo em vista a diferença racial estabelecida pelos textos.
Hibridismo e inespecificidade na literatura brasileira contemporânea
Michel Machado Flores (Mestrando em Teoria da Literatura, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
Uma dissolução das fronteiras entre as diversas formas de arte é o
que indicam alguns estudos literários, como os de Perrone-Moisés
(2005), Maciel (2010) e Garramuño (2014). Neles, percebemos que,
de maneiras variadas, uma mistura de gêneros textuais, assim como
de diferentes meios e formatos, é traço marcante de certas obras da
literatura, das artes visuais e até mesmo da crítica. No estudo de Garramuño (2014), a observação dessa tendência leva a autora a sugerir
a existência de uma arte inespecífica. Este trabalho procura discutir
alguns desses apontamentos para, na sequência, propor uma leitura
e um olhar para uma obra da literatura brasileira contemporânea,
Opisanie świata (2013), levando em consideração noções poéticas da
literatura e das artes visuais.
Deslocamentos espaciais e construção identitária em Hanói e

A polêmica em revista: Bruno Tolentino, um crítico em ação
Nívia Maria Santos Silva (Doutoranda em Literatura e Cultura, Universidade Federal da Bahia)
O presente trabalho se voltará para a produção crítica do poeta Bruno Tolentino, dedicando-se a sua atuação enquanto colaborador de
periódicos na década de 1990. Este estudo parte do pressuposto de
que Tolentino, por meio dessa produção, lutou contra o arrefecimento da força da opinião e pela restauração da figura do crítico
humanista, além de fazer de suas resenhas e ensaios plataformas
de uma tomada de posição estético-literária. Levando em consideração o contexto do jornalismo cultural dos anos 1990 no Brasil,
este trabalho tem o objetivo de investigar tais hipóteses por meio do
exame da estratégia da polêmica aplicada por Tolentino. Para tanto,
teremos como principal corpus de análise as seções Ensaio, Livros e
Notas, da revista Bravo!
A violência contra a mulher nos contos de Beijo, boa sorte, de Ana
Elisa Ribeiro
Paula Dutra (Doutoranda em Literatura, Universidade de Brasília)
Este trabalho tem por objetivo problematizar a representação da
violência contra a mulher nos contos reunidos no livro Beijo, boa
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Rakushisha
Mirian Cardoso da Silva (Mestranda em Letras, Universidade Estadual de Maringá)
Trazendo para a cena literária personagens marcados por experiências de exílio, de i(e)migração, entre outros deslocamentos, os romances Rakushisha (2007) e Hanói (2013), da escritora brasileira
Adriana Lisboa, são contextualizados nas dispersas e vulneráveis
metrópoles nas quais as personagens se encontram fragilizadas em
suas buscas identitárias. Com base em teorias sobre esse mundo movente e sobre questões de identidade, como as de Hall (2000, 2011),
Bauman (2005), Silva (2000), Augé (2005), entre outros, a pesquisa
em andamento tem por objetivo analisar como os protagonistas das
narrativas acima referidas lidam com suas construções identitárias
em contextos de deslocamento.
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sorte (2015), da escritora mineira Ana Elisa Ribeiro. Entre o cotidiano e a memória, os contos abordam as várias formas de violência
contra a mulher presentes em nossa sociedade. Com base na crítica
literária feminista e nos estudos de gênero, buscamos investigar de
que forma a autora subverte os papéis de gênero tradicionais no intuito de desenvolver uma crítica à violência contra a mulher em seus
escritos.
A representação das conjugalidades não hegemônicas na literatura
brasileira contemporânea
Pollianna de Fátima Santos Freire (Doutoranda em Literatura, Universidade de Brasília)
Neste trabalho propõe-se investigar em que medida ocorrem as representações das conjugalidades não hegemônicas no romance brasileiro contemporâneo, e se e como os discursos conflitantes acerca
do reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo por
parte de duas significativas instâncias de poder — Poder Judiciário
e Poder Legislativo — têm reverberado na literatura brasileira contemporânea produzida no Brasil a partir de 2011. Nesse sentido, a
proposta metodológica do trabalho, que objetiva mapear romances a
fim de delimitar quais deles tratam das conjugalidades não hegemônicas, é inspirada na proposta da pesquisa “A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1994-2004”, coordenada por Regina
Dalcastagnè, que trabalhou metodologicamente com dados quantitativo-estatísticos no paradigma indiciário nas ciências humanas de
Carlo Ginzburg. Portanto, objetiva-se investigar se há uma relação
entre os dois dispositivos discursivos conflitantes — julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, da ADI 4277 e ADPF
132, que reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo, e o
Projeto de Lei n.º 6.583/2013, que dispõe sobre o Estatuto da Família,
proposto no final de 2013 — e a constituição de um discurso literário
relacionado à representação das conjugalidades não hegemônicas no
campo literário brasileiro.
"Isso aqui era tudo mato": memórias que construíram Brasília
Raysa Soares (Graduanda em Letras, Universidade de Brasília)

A partir da leitura do romance Cidade livre, de João Almino, pretende-se analisar alguns suportes empíricos utilizados para transmitir memórias sobre a cidade de Brasília e resguardar o sentimento
de pertencer que as lembranças de quando “isso aqui era tudo mato”
proporcionam. Serão coletadas fotos e narrativas de quem aqui vive
ou de quem por aqui passa e que construíram memórias coletivas
e individuais, contribuindo para a identidade cultural da capital do
país.
Em parafusos: memórias do enlouquecer e a urgência da escrita
Rosângela Lopes da Silva (Mestranda em Literatura, Universidade
de Brasília)
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No livro Parafusos: mania, depressão, Michelangelo e eu (2012), a
quadrinista Ellen Forney, ao tomar conhecimento de que sofria de
transtorno bipolar, recorre à experiência com a loucura em diferentes artistas considerados geniais para refletir sobre o quanto a
dor, os efeitos dos medicamentos, a genialidade criativa, e as inquietudes diante do estado psicológico no qual se encontravamperpassam suas produções. Dentro dessas ponderações, observa que, nos
últimos anos de vida, Vincent van Gogh (1853-1890) pintou mais
de quarenta autorretratos, o que a leva a se questionar se o artista,
assim como ela, tentou “trazer para fora” as confusas circunvoluções
existentes dentro de sua cabeça em busca de calma, concentração e
alívio. Partindo dessas reflexões e questionamentos, este estudo tem
como objetivo discutir a recorrência da autoexpressão em escritores
que vivenciaram a experiência da loucura, seja por meio de narrativas-limites produzidas de modo contínuo dentro do hospício, seja
por meio de narrativas memorialistas que incorporam as lembranças da dor, da invisibilidade social, do trajeto à procura da ressignificação de si e da compreensão da loucura. Para tanto, proponho,
junto ao livro de Hellen Forney, a análise das obras Hospício é Deus
(1965), de Maura Lopes Cançado; Cemitério dos vivos (1956), de
Lima Barreto, e os depoimentos de Jorge Cândido de Assis em Entre
a razão e a ilusão (2013). Respaldo-me principalmente nas discussões da crítica literária Luciana Hidalgo sobre Arte da Urgência e
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nas considerações do psicanalista brasileiro João Augusto Frayze-Pereira sobre a relação entre arte e loucura.
A literatura especulativa na crítica brasileira contemporânea
Waldson Souza (Graduado em Letras, Universidade de Brasília)
O termo “literatura especulativa” engloba obras de ficção que especulam e imaginam mundos, situações e personagens que diferem do
que é possível na nossa realidade. Esse termo abrange a fantasia, a
ficção científica e o horror, gêneros que apresentam em seus temas,
dentre outras manifestações, criaturas mágicas, tecnologias não existentes no mundo real e entidades sobrenaturais. O objetivo do trabalho é analisar a produção de artigos acadêmicos que se propõem a
estudar essa literatura. Os dados serão retirados da pesquisa A crítica
literária em periódicos brasileiros contemporâneos, coordenada pela
Prof.a Dr.a Regina Dalcastagnè. A partir da interpretação dos dados,
que compreendem o período entre 2000 e 2014, será possível observar a recorrência desses três gêneros como objeto de estudo na crítica
literária nacional e evidenciar quais são os autores mais estudados.

Organização:
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