
 
 

 

 

 

 

 
                                                                                          Imagem: Donna Williams 

A produção literária brasileira contemporânea tem abordado de forma insuficiente a pluralidade de sujeitos e 

vozes que compõem socialmente a diversidade humana. Ela não inclui em seu raio de visibilidade aquele 

indivíduo marcado por uma singularidade que o situa fora do padrão cristalizado como o “normal”: pessoas com 

algum tipo de deficiência (cegueira, surdez, motora, nanismo, loucura, entre outros). Estes seminários, ao 

reunirem pesquisadores de diferentes áreas e com trabalhos em distintas fases de elaboração, pretendem 

discutir como as diferenças humanas são tratadas e apresentadas nas representações literárias. Busca-se 

observar a relação de identidade/alteridade construída entre narradores e personagens envolvidas e como as 

tramas das obras dão a ver essas outras alteridades. 

 
 
Coordenação: Gislene Barral e Igor Ximenes Graciano 

Comissão organizadora: Isadora Dias e Rosângela Lopes da Silva 

Organização: Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea (GELBC) 

 

 

Programação 

 

29/10/15 – Abertura dos Seminários de Pesquisa VII: literatura e outras alteridades 

O autismo na literatura 

Cintia Schwantes (UnB) 

Mediação: Rosângela Lopes da Silva 

 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA VII: 
literatura e outras alteridades 

Universidade de Brasília, outubro e novembro de 2015 
Horário: 16h às 18h – Local: Auditório do Instituto de Letras 

Inscrições: no local 

 



Sugestões de leitura: 

1.“Síndrome de Asperger”, de Paulo Teixeira 

http://atividadeparaeducacaoespecial.com/wp-content/uploads/2014/07/SINDROME-DE-ASPERGER.pdf 

2.“ Cuando la vida nos supera: limitaciones y desafíos. La subversión del Bildungsroman en Cabal, Haddon y 

Safran Foer”, de Amanda Zamuner 

http://jornadasplan.fahce.unlp.edu.ar/v-jornadas-2013/ponencias/a25.pdf 

3. “Transtornos invasivos do desenvolvimento”, de Walter Camargos Jr. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/Transtornos%20Invasivos%20do

%20Desenvolvimento%20-%203%C2%BA%20Mil%C3%AAnio.pdf 

4. Ask and Tell, de Stephanie Shore, Autism Asperger Publishing Co., 2004  

 

05/11/15 – Resisto agressivamente: loucura, distância e reconhecimento em Maura Lopes Cançado 

Daniela Lima (escritora/RJ) 

Mediação: Gislene Barral 

Sugestões de leitura: 

1.“Discurso infinito: uma visita ao universo plástico da loucura”, de Daniela Lima 

http://www.blogdoims.com.br/ims/discurso-infinito-uma-visita-ao-universo-plastico-da-loucura-por-daniela-

lima 

2.“Os voos de Maura”, de Daniela Lima 

http://www.blogdoims.com.br/ims/os-voos-de-maura-por-daniela-lima 

3. Contos inéditos de Maura Lopes Cançado (a serem disponibilizados) 

 

12/11/15 – Audiodescrição para cinema e teatro 

Soraya Ferreira e Charles Teixeira (UnB) 

Mediação: Isadora Dias 

 

19/11/15 – Personagens cegas na literatura brasileira: estereótipo e símbolo 

Luciane Aparecida Nobre (CSJF) 

Mediação: Maria Aparecida Cruz de Oliveira 

Sugestões de leitura: 

1. FRANCO, João Roberto; DIAS, Tárcia Regina da Silveira. A pessoa cega no processo histórico: um breve percurso 

www.ibc.gov.br?catid=4&itemid=10028 

2. Contos: “Amor”, de Clarice Lispector; “Apólogo brasileiro sem véu de alegoria”, de Antônio de Alcântara 

Machado; “Antiperipléia”, de João Guimarães Rosa; “As cores”, de Orígenes Lessa; “Cego e amigo Gedeão na 

beira da estrada”, de Moacyr Scliar; “O monstro”, de Sérgio Sant’Anna 

 

26/11/15 – Retratando a deficiência: enquadres e enfoques da literatura infanto-juvenil brasileira 

Alessandra Santana Soares e Barros (UFBA)  

Mediação: Igor Ximenes Graciano 

Sugestões de leitura: 

1. Quarenta anos retratando a deficiência: enquadres e enfoques da literatura infanto-juvenil brasileira, de 

Alessandra Santana Soares e Barros 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v20n60/1413-2478-rbedu-20-60-0167.pdf 

2. Os deficientes na Literatura Infantil – tendências e representações, de Edgar Kirchof, Iara Tatiana Bonin e Rosa 

Maria Hessel Silveira 

3. A representação da deficiência em livros infantis: séculos XIX e XX, de Ann Dowker 

http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/38156/27748 

 

Encerramento dos Seminários de Pesquisa VII: literatura e outras alteridades 
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