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APRESENTAÇÃO 
 
Os estudos contemporâneos têm se dedicado à investigação da produção discursiva oriunda das franjas ou 
periferias das sociedades em que se instaurou o saber-poder da colonialidade. Com vistas à valorização de 
narrativas e discursos que expressam projetos de resistência do colonizado e do sujeito pós-colonial, faz-se 
aqui o convite para que se investigue a literatura em sua relação com vozes sociais subalternizadas pelo 
dispositivo colonial/pós-colonial. Incluem-se temáticas que relacionem a escrita a questões de gênero, 
etnia, classe etc., no aprofundamento de críticas comparatistas e interdisciplinares com enfoque em 
processos transnacionais e diaspóricos, que explorem as fricções entre literatura, oralidade e semióticas 
alternativas, desenvolvidas nos cinco Simpósios Temáticos que acolhem as comunicações, a saber: 
 
I – Literatura, diferença e subalternidade  
Coordenação: Jô Drummond e Júlia Almeida 
Perceber a literatura como lugar de espessamento das tensões inerentes às questões de etnia, gênero, 
classe etc. (em suas sobreposições) é o objetivo deste Simpósio: ver o texto tensionado pela experiência de 
enunciação a partir de lugares periferizados do tecido social e o espaço discursivo (inclusive educacional) 
questionado pelas intervenções crítico-literárias de grupos subalternos. 
 
II- Literaturas e infâncias: relações de saber-poder 
Coordenação: Maria Amélia Dalvi 
Interessam ao Simpósio estudos (de diferentes perspectivas teórico-metodológicas, oriundas de 
múltiplos loci, engendradas por ethoi discursivos heterogêneos) das relações de saber-poder inerentes às 
aproximações e estranhamentos entre literaturas e infâncias, tanto no âmbito das universidades e das 
escolas públicas de educação básica, quanto no âmbito dos mercados editoriais e das práticas de ativismo, 
jornalismo, produção e premiação cultural. 
 
III- Literatura e outros meios: poéticas orais, expressões corporais, visuais e audiovisuais  
Coordenação:  Jorge Nascimento e Paulo Roberto Tonani do Patrocínio 
Este Simpósio espera acolher trabalhos com abordagens de cunho comparatista e multidisciplinar que 
focalizem as relações entre literatura e outros meios de expressão, consideradas a partir de uma 
perspectiva crítica pós-colonial. A tradição oral, o teatro, as artes visuais ou as obras audiovisuais (do 
cinema ao youtube), são algumas das manifestações culturais e artísticas que mantém vínculos com 
o corpus literário, tanto do ponto de vista da produção estética como teórica. Neste sentido, são bem-
vindas pesquisas que compreendam as representações/criações/recepções da alteridade no campo das 
múltiplas e variadas formas de expressão poética ou artística, indagando sobre as vozes, gestos e ações 
subalternas dentro de tais representações, bem como sobre os mecanismos de produção e circulação das 
mesmas fora dos circuitos tradicionais de “consumo”. A expectativa é de que, em suas manifestações 
estéticas e críticas, as “margens” e “periferias” venham a ocupar uma posição central em discursos 
abarcados pelo horizonte dos estudos culturais, literários e pós-coloniais. 
 
IV- Para um multiculturalismo autocrítico 
Coordenação: Luís Eustáquio Soares 
Considerando que a crítica deve se fundamentar antes de tudo na autocrítica, o presente Simpósio tem 
como objetivo questionar e problematizar algumas supostas “verdades” que circulam no universo 
acadêmico, no campo dos estudos culturais, multiculturais, pós-coloniais e da teoria da literatura. Sob esse 
ponto de vista, o primeiro questionamento é: qual o lugar da categoria “classe social” no campo dos 
estudos pós-coloniais? O segundo é: se o que tem marcado as sociedades do tipo “tradição do oprimido”, 
em diálogo com Walter Benjamin, é a simultaneidade entre hierarquia, polarização e exploração, como 
situar, no contemporâneo, o diagrama hierarquia-polarização-exploração? O terceiro é: consegue o 
multiculturalismo contemporâneo produzir resistências e alternativas à abstração monetária, a única 
“universalidade” realmente existente? O quarto é: se o que marca a abstração monetária é a produção 
universal de formas mercadorias, como afirmar a si, as suas diferenças étnicas, de gênero e mesmo de 
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classe sem se tornar igualmente uma forma-mercadoria?  O quinto é: se traduzimos os poderes 
sedimentados contemporâneos com os nomes de governos, partidos políticos e corporações 
multinacionais, até que ponto o estado da situação da crítica atual resiste realmente às usinas de ideias 
patrocinadas estrategicamente por esses segmentos de poder? O sexto: onde foi parar à critica à 
modernidade capitalista? O sétimo: estamos mesmo no fim da história? O oitavo: direta ou indiretamente, 
quem são nossos financiadores? 
 
V- Pós-modernidade, crítica pós-colonial e decolonial: hegemonia e resistência 
Coordenação: Adelia Miglievich-Ribeiro e Paula Siega 
Que indaguem sobre a “condição do saber nas sociedades mais desenvolvidas” (Lyotard) ou sobre as 
transformações trazidas pelo “capitalismo tardio” (Jameson), as teorias dominantes sobre o pós-moderno 
são produzidas nas zonas hegemônicas da economia mundial, conduzindo facilmente à ideia de que a pós-
modernidade é “mais um privilégio das sociedades centrais” (Santos). A sua inadequação às sociedades 
ditas periféricas é alvo de polêmicas, assim como são as variações pós-coloniais, sobretudo, as vertentes 
dos estudos culturais (Stuart Hall) e dos estudos subalternos indianos (Chakrabarty; Bhabha; Spivak). A par 
disso, verifica-se na América Latina a efervescência do debate decolonial do qual participam, dentre outros, 
Dussel, Quijano, Mignolo e Escobar na luta pelo reconhecimento de vozes antes silenciadas, ao mesmo 
tempo em que, duvidando da história única, ampliam os loci de enunciação. Este simpósio acolhe reflexões 
críticas sobre debate teórico e produção literária pós-modernos e pós-coloniais – em suas tensões e 
hibridações – dando ênfase às “franjas” do capitalismo e indicando as questões da subalternidade, 
oposição, autonomia e/ou reapropriação dos modelos hegemônicos de análise e de expressão estética. 
 
 
Sejam todos muito bem-vindos! 
 
 

Júlia Almeida & Paula Siega 
    Comissão Organizadora 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
PROGRAMAÇÃO GERAL DAS CONFERÊNCIAS E DOS SIMPÓSIOS 
(Espaço: serão utilizados o Auditório do IC-II para as Conferências e as salas do Prédio Bernadette Lyra e do 
IC-III para os Simpósios) 
 
 

22/10, terça-feira 
 
Inscrições para ouvintes e entrega de material, 8h 
 
Solenidade de Abertura, 9h 
 
Conferência de abertura,  9h15-10h  
 
Enric Bou Maqueda (Universidade Ca´Foscari de Veneza): “Inmigración y vida cotidiana: representación en 
cine y literatura” 
 
Mesa-Redonda:  Etnicidade, gênero e autoria: discursos de resistência, 10h15-12h 
 
Mediadora: Fabíola Padilha (UFES) 
Stelamaris Coser (UFES): “Recortes literários: a viagem na ficção de autoria feminina negra” 
Heloisa Toller Gomes (PACC-UFRJ/UERJ): "Brasil e Estados Unidos: considerações sobre o tratamento 
discursivo da etnicidade, ontem e hoje" 
 
SIMPÓSIOS, 14h-17h45 
 
1. Literatura, diferença e subalternidade 
Sala Clarice Lispector (Prédio Bernadette Lyra) 
 
2. Literaturas e infâncias: relações de saber-poder  
Sala Guimarães Rosa (Prédio Bernadette Lyra) 
 
3. Literatura e outros meios: poéticas orais, expressões corporais, visuais e audiovisuais  
Sala 6 do IC-III 
 
4. Para um multiculturalismo autocrítico  
Sala 7 do IC-III 
 
5. Pós-modernidade, crítica pós-colonial e decolonial: hegemonia e resistência  
Sala 8 do IC-III 
 
Conferência, 18h-18h45  
 
Paulo Roberto Tonani do Patrocinio (PUC-RJ):  “Subalterno, periférico e marginal: os novos sujeitos da 
enunciação no cenário cultural brasileiro” 
 
Mesa-Redonda: Cultura, periferia e imaginário: cenários plurais, 18h45-20h30 
 
Mediador: Orlando Lopes Albertino (UFES) 



 8 

Jorge Luiz do Nascimento (UFES): “A poética enviesada: o RAP dos Racionais MC’s” 
Claudio Cledson Novaes (UEFS): “Imagens da revolução periférica: alegorias do poder e discurso 
subalterno em Manhã Cinzenta" 
 

23/10, quarta-feira 
 
Mesa-Redonda: Representações e vozes periféricas: literaturas africanas, latino-americanas e outras 
histórias, 9h-12 
 
Mediadora: Maria Mirtis Caser (UFES) 
Jurema de Oliveira (UFES): “Entre o presente em construção e o passado consolidado” 
Adelia Miglievich-Ribeiro (UFES): “A construção intelectual da América Latina: qual contra-hegemonia?" 
Marcos Piason Natali (USP): “Um ‘não’ impossível: a história literária latino-americana e o pós-colonial” 
 
SIMPÓSIOS, 14h-17h45 
 
1. Literatura, diferença e subalternidade 
Sala Clarice Lispector (Prédio Bernadette Lyra) 
 
2. Literaturas e infâncias: relações de saber-poder  
Sala Guimarães Rosa (Prédio Bernadette Lyra) 
 
3. Literatura e outros meios: poéticas orais, expressões corporais, visuais e audiovisuais  
Sala 6 do IC-III 
 
4. Para um multiculturalismo autocrítico  
Sala 7 do IC-III 
 
5. Pós-modernidade, crítica pós-colonial e decolonial: hegemonia e resistência  
Sala 8 do IC-III 
 
Mesa-Redonda: Cartografias e Interseções Críticas, 18h-20h30 
 
Mediadora – Maria Amélia Dalvi (UFES) 
Júlia Almeida (UFES): “Perspectivas pós-coloniais no Brasil: ancoragens e especificidades do campo 
literário” 
Eduardo de Assis Duarte (UFMG): “Faces do negro na literatura” 
Arícia Mess (cantora e compositora): "Onde mora o segredo" 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO DOS SIMPÓSIOS 



 10 

Simpósio I 
LITERATURA, DIFERENÇA E SUBALTERNIDADE 
Coordenação: Jô Drummond e  Júlia Almeida 
Local: Sala Clarice Lispector (Prédio Bernadette Lyra) 
 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 14h-15h45 
 

 
Mesa I: Subalternidade, marginalidade e diversidade 
 
1. Cibele Verrangia (UNESP) / Leituras da marginalidade da literatura brasileira e angolana. Um estudo 
sobre a obra de João Antônio e João Melo. 
 
2. Jô Drummond (UFMG) / Ecos do sertão: sertões – vozes do árido, do semiárido e das veredas. 
 
3. Carmelita Tavares Silva (Multivix-Serra) / Maria Mirtis Caser (UFES) / Acerca da subalternidade em Coto 
vedado, de Juan Goytisolo. 
 
4. Wolmyr Alcantara (UFES)  / De grego a afrodescendente: Machado de Assis na crítica literária 
 
5. Alexander Nassau (UFES)  / Fiama Hasse vê o cedro: formação de cânones, diversidade cultural a partir 
da literatura portuguesa. 
 
6. Daniella Bertocchi (UFES) / Uma anistia que não se esquece: a poesia política de Leila Míccolis 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 16h-17h30 
 
 
Mesa II: Hibridismo, multiculturalismo, pós-colonialismo 
 
1. Shirley Carreira (UNIABEU) / A representação da identidade diaspórica na ficção de Jhumpa Lahiri. 
 
2. Cínthia Belonia (UFF) / Representações da hibridização cultural em Del amor y otros demonios de Gabriel 
Garcia Márquez. 
 
3. Paulo Muniz da Silva (UFF) / Tropos e tramas entre a Elite da tropa. 
 
4. Liozina Kauana de Carvalho Penalva (UFES ) / Literatura, pós-colonialismo e processos de identificação 
cultural na Amazônia brasileira: uma leitura de Órfãos do Eldorado e do conto “Dois poetas da província”, 
de Cidade Ilhada, ambos de Milton Hatoum. 
 
5. Cinthia Mara Cecato da Silva (UFES) / Ressonância cultural no texto barretiano: o bovarismo e os matizes 
identitários do Brasil em Triste fim de Policarpo Quaresma. 
 
6. Roberto Ferreira Junior (UFES) / Pode o testimonio promover a justiça social? Uma leitura de “Texaco” de 
Patrick Chamoiseau a partir do gênero testimonio. 
 
 
 

DIA 23 DE OUTUBRO, QUARTA-FEIRA, 14h-15h45 
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Mesa III: Diferença e identidade cultural 
 
1. Aline Nascimento (UESC) / Entre a tradução e a tradição: marcas da identidade negra em Jubiabá, de 
Jorge Amado. 
 
2. Patricia Ricardo Andrade (UFES )  / Literatura e demandas étnico-raciais: o caso de Caçadas de Pedrinho, 
de Monteiro Lobato. 
 
3. Vera Silva (PUC-RJ) / Linguagem e vida em “Metade cara, metade máscara” de Eliane Potiguara. 
 
4. Denise Aparecida do Nascimento (UFJF) / Dos escombros da história: de onde o negro escreve. 
 
5. Filipe Fermino (UFES)  / A tese da emancipação idiomática de Policarpo Quaresma sob um olhar 
descolonizador. 
 
6. Renzo Passamani da Rocha (UFES)  / Identidade e discurso na sala de aula de inglês. 
 
 

DIA 23 DE OUTUBRO, QUARTA-FEIRA, 16h-17h15 
 
 
Mesa IV: Subalternidade – a condição feminina na literatura  
 
1. Êudma Poliana Elisbon (UFES)  / Madalena: uma personagem entre dois projetos existenciais. 
 
2. Emmanuel Santiago (USP) / Impassibilidade, frigidez e masoquismo: uma leitura erótica da poesia 
parnasiana de Francisca. 
 
3. Wellington Rogério da Silva (UFJF) / Vozes do Oriente acostam do outro lado do mediterrâneo: a 
espacialidade em Assia Djebar no romance La femme sans sepulture. 
 
4. Marcia de Almeida (UFJF) / Igiaba Scego: uma voz feminina da diáspora somali. 
 
5. Larissa O’Hara (UFES) / O feminino em Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti. 
 
6. Rociele de Lócio Oliveira (UFES)  / Sobre o tempo em Doña Rosita la soltera, de García Lorca. 
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Simpósio II 
LITERATURAS E INFÂNCIAS: RELAÇÕES DE SABER-PODER 
Coordenação: Maria Amélia Dalvi 
Local: Sala Guimarães Rosa (Prédio Bernadette Lyra) 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 14h-15h30 
 

 
Mesa I:  Literatura e infância: leituras críticas I 
 
1. Adriana Falqueto Lemos (UFES) / A Síndrome de Estocolmo em O abraço, de Lygia Bojunga. 
  
2. Danilo Sampaio (UNEB) / Literatura juvenil contemporânea: temas polêmicos nas narrativas de Luís Dill. 
 
3. Héber Ferreira de Souza (UFES)  / Invenções do universo masculino: uma releitura de Ana Pedro. 
 
4. Lilian Gonçalves (UFES) / Corpo x espelho: em Espelho, espelho meu de Fanny Abramovich. 
 
5. Valdete da Macena Pardinho (UNIFRAN) / A literatura ao estilo infantil e juvenil a serviço do 
mercantilismo no Brasil. 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 16h-17h30 
 
 
Mesa II: Literatura e infância: leituras críticas II 
 
 
1. Arnon Tragino (UFES) / A ficção da infância em “Pirlimpsiquice”, uma estória de João Guimarães Rosa. 
 
2. Guilherme Horst Duque (UFES) / História, identidade e formação em Bisa Bia Bisa Bel, de Ana Maria 
Machado. 
 
3. Rafaela Dantas (UFES) / Uma leitura de Bisa Bia, Bisa Bel, de Ana Maria Machado, a partir da imagem do 
professor. 
 
4. Stéfany de Souza (UFES) / Crinquinim, a puxada do mastro e o Convento da Penha: análise das 
representações da identidade cultural capixaba na literatura infanto-juvenil de Reinaldo Santos Neves, Luiz 
Guilherme Santos Neves e Renato Pacheco. 
 
5. Wilberth Salgueiro (UFES) / Modos de criança na poesia brasileira recente (a partir de considerações de 
Theodor Adorno sobre a infância). 
 
 

DIA 23 DE OUTUBRO, QUARTA-FEIRA, 14h-15h45 
 
 
Mesa III: Educação e formação literária na infância 

  
 
1. Ana Cintia Alves e Sarana Lelis de Sousa (UFES)  / Práticas de leituras literárias nas turmas do 3º e 5° anos 
de uma escola da rede municipal de Vitória (ES). 
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2. Anne de Souza Ventura (Universidade de Aveiro) / Ensinar a ler, ensinar a ser: a educação para o ócio e o 
ensino da literatura na escola. 
 
3. Daiani Pignaton (UFES) / O (des)prestígio da literatura no livro didático de ensino fundamental: a coleção 
Para viver juntos (6º e 7º anos). 
 
4. Ernâni Getirama de Lima (UFPI) / Da Cruviana, das lendas e da literatura infantil pedrossegundense: o 
caso do projeto “Tenda da Cruviana”, em Pedro II, Piauí, sob a ótica das lendas locais. 
 
5. Josineia Sousa da Silva (UFES) / Leitura e literatura: a educação infantil na formação de professores. 
 
6. Maria Amélia Dalvi (UFES) / Literaturas e infâncias: pesquisas de pós-graduação 
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Simpósio III 
LITERATURA E OUTROS MEIOS: POÉTICAS ORAIS, EXPRESSÕES CORPORAIS, VISUAIS E AUDIOVISUAIS  
Coordenação: Jorge Nascimento e Paulo Roberto Tonani do Patrocínio 
Local: Sala 6 do IC-III 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 14h-15h45 
 
 
Mesa I:  Literatura, música e representação 
  
1. Monique Ivelise (UFJF)  / Funk contemporâneo: também uma poesia popular.  
 
2. Carlos André de Oliveira (UFES) / O terrorismo da periferia no rap “Capítulo 4, Versículo 3”, dos Racionais  
Mc’s. 
 
3. Andressa Zoi Nathanailidis (UFES) / Pássaro Imigrante: recados da canção (i)migrante em tempos globais.  
 
4. José Irmo Gonring (UFES) / Tem Nono no Congo. 
 
5. Leonardo Mendes (UFRJ) / Nacionalismo e eficácia. 
 
6. Luciana Paiva Coronel (USP) /  Quarto de Despejo sobre a ótica do testimonio. 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 16h-17h15 
 
 
Mesa II: Problemas da (auto)representação e da representação do Outro 
 
1. Ary Pimentel (UFRJ) / “Mudamos o foco e tiramos a nossa própria foto”: pensando a autorrepresentação 
através da Literatura Marginal e da obra de um fotógrafo da Maré. 
 
2. Márcio Vidal (USP) / Nova poesia em tempo de paz: periferia, lugar de literatura. 
 
3. Teresa Andrea Florêncio da Cruz (UFRJ) / Guerra das palavras no Rio de Janeiro: negociações dos 
subalternos, estado de exceção e atitude textual nas tomadas da Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão.  
 
4. María Rocío Cobo Piñero (Sevilla/UFES) / Cantar Blues como forma de resistência. 
 
 

DIA 23 DE OUTUBRO, QUARTA-FEIRA, 14h-15h30 
 
 
Mesa III: Experimentos de linguagem, performances e práticas políticas 
 
1. Rafaela Scardino (UFES)  /  A política do cuidado: tradição e remixagem.  
 
2. Fabiane Pimentel Silva (UFES) / O cinema autoral contemporâneo de Nadine Labaki e Amos Gitai:  
narrativas em outras margens. 
 
3. Linda Kogure (UFES) / Dulce Veiga: de Caio F. ao cinema de Guilherme de Almeida Prado 
 
4. Maria Lúcia Kopernick (UFES) / O discurso político em Frida Kahlo. 
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5. Salvio Fernandes de Melo (UFF) / Meu corpo diz, minha ginga encanta: ensaio sobre as performances de 
jongueiros e capoeiras. 
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Simpósio IV 
PARA UM MULTICULTURALISMO AUTOCRÍTICO 
Coordenação: Luis Eustáquio Soares 
Local: Sala 7 do IC-III 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 14h-15h45 
 
 
Mesa I:  A descolonização das alteridades (inclusive a literária) e a cooptação imperialista  
 
1. Henrique Albuquerque Firme (UFES) / Homossexualidade e heteronormatividade em telenovelas. 
 
2. Jacqueline Laranja Leal Marcelino (UFES) / A voz e a vez do “outro”: as literaturas afro-americana e afro-
brasileira. 
 
3. Marcos Rocha Matias (UFES) / A dissonância polifônica no romance: Meu nome é legião. 
 
4. Ronis Faria de Souza (UFES) / Do vira-lata ao vir a ser: futebol e brasilidade na crônica de Nelson 
Rodrigues. 
 
5. Sarah Vervloet (UFES) / Personagens à margem: tipos, seres e criaturas em O sol no céu da boca, de 
Fernanda Tatagiba. 
 
6. Danilo Barcelos Corrêa (UFES) / Drummond tradutor de Césaire: uma leitura da tradução do poema 
Batouque. 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 16h-17h30 
 

 
Mesa II: Literatura latino-americana e os organismos ocidentais 
 
1. Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (UFU/UFRJ/USP) / Elegias ancestrais: diálogos entre Rulfo e G. Rosa.  
 
2. Diana Carla de Souza Barbosa (UFES) / A literatura do fora em Dentro do coração selvagem, de Clarice 
Lispector. 
 
3. Elizabete Gerlânia Caron Sandrini (UFES) / A voz “menor” de Fabiano: o ecoar do multiculturalismo crítico 
em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. 
 
4. Gabriela Brahim (UFES) / “Viva o Brasil” – o país e a política em haicais de Millôr Fernandes. 
 
5. Jefferson Diório do Rozário (UFES) / Vozes entrecruzadas: a narrativa transculturada de “Pirlimpsiquice”, 
de Guimarães Rosa. 
 
6. Nelson Martinelli Filho (UFES) / Autocrítica e autoficção na obra de Reinaldo Santos Neves. 
 

DIA 23 DE OUTUBRO, QUARTA-FEIRA, 14h-15h45 
 
 
Mesa III: Literatura e modelos societários (de exceção)  
 
1. Adriana Pin (UFES) / Os modelos de sociedade e a construção do paradoxo na narrativa de Paulo Coelho. 
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2. Fabiana Curto Feitosa (UFES) / José Saramago e a democracia sequestrada: um escritor de esquerda. 
 
3. Henrique Monnerat (UFRJ) / A lógica tropicalitária em tempos de mito do progresso e moda Benjamin. 
 
4. Mariana Marise F. Leite (UFES) / O evento na disputa pelo poder em Macondo. 
 
5. Mônica Gomes da Silva (UFF) / Os conceitos de nacionalismo e cosmopolitismo literários no ensaísmo 
latino-americano. 
 
6. Verônica de A. Costa (UFRJ)/ Almofadinhas literatos. 
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Simpósio V 
PÓS-MODERNIDADE, CRÍTICA PÓS-COLONIAL E DECOLONIAL: HEGEMONIA E RESISTÊNCIA 
Coordenação:  Adelia Miglievich-Ribeiro e Paul Siega 
Local: Sala 8 do IC-III 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 14h-15h45 
 
 
Mesa I: Vozes da América, Portugal e África 
 

1. Wagner Monteiro (UFPR) / Octavio Paz: um ensaísta latino-americano. 
 
2. Carolina de Oliveira Barreto (UFJF); Humberto Fois-Braga (UFJF) / “Apocalipse de Solentiname”: a 
revelação espectral do colonialismo e da ditadura que rondam a América Latina. 
 
3. Pedro Antônio Freire (UFES) / Graciliano Ramos, de fato e de fricção: “empoderamento” versus 
“austeridades”. 
 
4. Aline Prúcoli de Souza (UFES) / “O esplendor de Portugal”, de Antônio Lobo Antunes: fragmentos de um 
(pós) colonialismo endógeno. 
 
5. Assunção Sousa (UFRJ) / Poetizando a mátria – a representação da nação são-tomense na poesia de 
Conceição Lima.  
 

6. Maysa Cristina Dourado (UFAC);  Maria Aparecida de Oliveira (UFAC) / O pós-colonialismo em Lucy de 
Jamaica Kincaid. 
 
 

DIA 22 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, 16h-17h 
 

 

Mesa II: Literatura brasileira: Do regional à metrópoles e ao periférico  
 
1. Leandra Postay (UFES) / A história nos nomes: patriarcalismo em Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. 
 
2. Lorena de Carvalho Penalva (UFMG) / Diferença e hibridismo cultural na Amazônia brasileira: um estudo 
do romance Cinzas do Norte, de Milton Hatoum. 
 
3. Cláudia Fachetti Barros (UFES) / Literatura e história evidenciando as muitas formas de colonização 
apresentadas no discurso pós-colonial de Luiz Guilherme Santos Neves. 
 
4. Maiara Oliveira (UFES) /Macabéa: uma imigrante subalterna emudecida e invisibilizada. 
 
5. Ernesto de Souza Pachito (UFES) / Na grande metrópole mundial descentrada, logos, verdade e matéria 
em Nuno Ramos. 
 
 

DIA 23 DE OUTUBRO, QUARTA-FEIRA, 14h-15h45 
 
 
Mesa III: Construções e desconstruções teóricas  
 
1. Evanildes Teixeira da Silva (UNEB) / Crítica cultural: um campo interdisciplinar. 
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2. Antônio Gil (UFES) / A antropologia a serviço do colonialismo? O indigenismo sob ataque da crítica no 
México. 
 
3. Rogério Pacheco Jordão (PUC-RJ) / Ruínas do mercado de escravos do Valongo no Rio de Janeiro: longos 
esquecimentos e abruptas lembranças. 
 
4. Taiguara Francisco (UNIVASF); Lennon Oliveira Matos (UNIVASF) / Representação e discurso: crítica 
descolonial ao ato e fala da arqueologia brasileira. 
 
5. Bárbara Lima (UFRJ) / O que é a pós-colonialidade pode nos dizer sobre o estado? Uma crítica ao 
conceito de estado falido. 
 
6. Carmélia Aragão (PUC-Rio) / Políticas públicas e literatura: questões de representação e re-presentação. 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
Adelia Miglievich-Ribeiro (UFES) 
A CONSTRUÇÃO INTELECTUAL DA AMÉRICA LATINA: QUAL CONTRA-HEGEMONIA? 
Atentando para o tema da integração regional, analisamos a história por trás do conceito “América Latina” que 
remonta, de um ponto de vista, ao expansionismo francês, de outro, à colonização hispânica e lusa no continente, por 
fim, ao antagonismo com os americanos do norte, de matriz anglo saxã, até que a utopia latino-americana se 
constituísse como uma forma de contra-hegemonia no cenário contemporâneo. Fazemos Darcy Ribeiro (1922-1997) 
dialogar com Manoel Bomfim (1868-1932), ao mesmo tempo em que o reconhecemos herdeiro, à sua maneira, dos 
ideais de “Pátria Grande” e “Nuestra América” de Simon Bolívar e de José Martí respectivamente. Nossa intenção é 
reconhecer a integração e a cooperação como empenhos e não como dados a prescindir da vontade acerca, dentre 
outros, de qual integração, cooperação e desenvolvimento se busca.   
 
Arícia Mess (cantora e compositora) 
ONDE MORA O SEGREDO 
Celebrando suas heranças culturais afro-indígenas, Aricia Mess apresenta o processo de criação do cd Onde mora o 
segredo, dedicado às divindades femininas, às índias e negras que habitaram nosso país continental e que entregaram 
suas vidas em décadas de escravidão e dor. 
 
Claudio Cledson Novaes (UEFS) 
IMAGENS DA REVOLUÇÃO PERIFÉRICA: ALEGORIAS DO PODER E DISCURSO SUBALTERNO EM MANHÃ CINZENTA 
Analisamos a polêmica em torno da censura e da prisão do diretor do filme Manhã Cinzenta (1969), Olney São Paulo. 
Obra baseada em novela homônima do mesmo autor. A partir das estratégias metodológicas dos estudos da 
linguagem e do comparatismo cultural, problematizamos as imagens e o imaginário alegorizado no filme, agenciando 
os conceitos de poderes periféricos e de subalternidade, a partir de referenciais críticos da política cultural instituída à 
época do filme em manifestos como Estética da Fome, de Glauber Rocha, e Cultura e Política (1964-1969), de Roberto 
Schwarz, contextualizando o território identitário brasileiro e latino americano nas teses de Sartre, Camus, Fanon, 
entre outros leitores das vozes da subalternidade, que são incorporados antropofagicamente aos movimentos 
culturais brasileiros modernizadores dos discursos nacional-popular na década de 1960.  
    
Eduardo de Assis Duarte (UFMG) 
FACES DO NEGRO NA LITERATURA 
O negro e sua negrura/negrícia, tal como inscritos em nossa literatura. De objeto a sujeito, o negro de papel e tinta, 
ora pelo olhar do branco, ora construído por suas próprias mãos. O trabalho realiza um percurso crítico pelos 
momentos principais de presença do negro na literatura feita no Brasil, com ênfase em duas vertentes – a canônica e 
a afrodescendente –, com vistas a cotejar as imagens e os retratos que delas emergem. 
 
 
Enric Bou Maqueda (Universidade Ca´Foscari de Veneza)  
INMIGRACIÓN Y VIDA COTIDIANA: REPRESENTACIÓN EN CINE Y LITERATURA 
España ha pasado en un tiempo muy breve, en los últimos 20 años, de ser un país de emigrantes a ser un país de 
acogida, de ser la ex metrópolis en decadencia de un vasto imperio colonial con un profundo y devastador impacto en 
Latinoamérica, a ser un país cabeza de puente, puerta (muralla, estilo Río Grande) de una Europa que necesita de 
mano de obra barata. A España le ha correspondido ejercer de gendarme y controlar una de las puertas de acceso a El 
Dorado en un nuevo mundo multicultural y global. Este fenómeno ha producido importantes transformaciones 
visibles en el ámbito de la vida cotidiana. Hasta el momento se ha dedicado mucha atención a aspectos sociales de la 
inmigración, a su condición de segregación y gueto, a la situación de las mujeres inmigrantes, que provienen de 
culturas en las que no tienen una voz, y el hecho que el viaje acentúa esta condición negativa. Mi reflexión arranca de 
una doble premisa: la vida cotidiana ha sufrido una radical transformación en los últimos años del siglo XX y primeros 
del XXI y esta transformación ha sido particularmente brutal en ámbito Mediterráneo. Ello ha tenido un impacto en la 
literatura y el cine (español y europeo) de los últimos años. Una actitud común del exiliado y el emigrado es la defensa 
ante la cultura extranjera que lo acoge, y a la larga, la reacción ante su propio mundo como si fuera también 
extranjero, perpetuando así esta vida en los márgenes. Una buena manera de definir esta situación es a partir de un 
concepto que proviene de la antropología. La condición de liminar, que como ha definido Victor Turner consiste en 
una etapa de estar “betwixt between”, permite la suspensión de las normas habituales y vivir por encima de éstas, es 
decir, viviendo entre una y otra cosa, en tránsito, en ningún lugar de manera definitiva

 
. El emigrado, como el exiliado, 

perpetúa esta ambivalencia y tiende a vivir en la liminalidad. El concepto de vida cotidiana integra una forma de 
reflexividad en profundidad, que se relaciona con la capacidad del ser humano para adaptarse a nuevas situaciones y 
sobrevivir a los desafíos de la vida. Al mismo tiempo, la vida cotidiana implica inmensas situaciones interculturales e 
históricas de gran imprevisibilidad. Una de las características que presentan los textos y filmes analizados es el hecho 
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de presentar una profunda grieta en las relaciones entre padres e hijos. En mi análisis incluyo textos como Jo també 
sóc catalana de Najat El Hachmi, filmes como El traje de Alberto Rodríguez, Retorno a Hansala de Chus Gutiérrez, 
Extranjeras de Helena Taberna o El próximo Oriente de Fernando Colomo, para discutir tres aspectos centrales de la 
vida cotidiana, siempre conflictivos, como son: 1) La diferencia de enfoque en las relaciones sexuales, que está 
siempre en el centro de los conflictos de las familias inmigradas y de éstas con su entorno. Los textos y filmes 
evidencian el choque cultural que implica la invasión de inmigrantes: las diferencias culturales y de costumbres en 
cuestiones fundamentales como el papel de la mujer en la familia y sociedad. 2) El problema de la comida y la bebida, 
que incluye el rechazo de lo picante y el cerdo y sus derivados o el consumo de alcohol. 3) Un aspecto particular como 
es el problema de la vivienda. Por vivir en los márgenes de la sociedad estamos inmersos en situaciones y soluciones 
de vivienda alternativas que condicionan el modo de integrarse y de ser percibidos por el país de acogida. La vida 
cotidiana tiene una centralidad marginal. Muchos de los textos/filmes son hechos por mujeres y circulan en circuitos 
secundarios. 
 
Heloisa Toller Gomes (PACC-UFRJ/UERJ)  
BRASIL E ESTADOS UNIDOS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DISCURSIVO DA ETNICIDADE, ONTEM E HOJE 
Os estudos comparativos dos diversos sistemas coloniais implementados nas Américas e de sua mola mestra, a 
escravidão, apontam para o desenvolvimento, em todo o continente, de sociedades apoiadas em formas de 
discriminação racial essencializada, justificando a legitimidade da conquista e da colonização. Detentoras de códigos 
comportamentais diferenciados, mostraram-se essas sociedades invariavelmente excludentes em relação às camadas 
populacionais não brancas.  Partindo do princípio de que os Estudos Pós-Coloniais constituem um poderoso 
referencial analítico que permite pensar, de maneira crítica, a colonialidade, reconfigurando a história de sua presença 
no mundo contemporâneo, este trabalho examina representações da etnicidade no Brasil e nos Estados Unidos, 
fixando momentos reveladores de seu desenrolar, em realidades múltiplas e heterogêneas cujos impasses remetem a 
processos de longa duração, vinculados à situação colonial. 
 
Jorge Luiz do Nascimento (UFES) 
A POÉTICA ENVIESADA: O RAP DOS RACIONAIS MC’S 
A partir da produção do grupo de RAP paulistano Racionais MCs, pretende-se avaliar os aspectos que propiciaram o 
enquadramento das “letras” como uma manifestação poética popular contemporânea e também discutir a articulação 
de circuitos entre poesia e a participação de vozes não autorizadas nos meios da arte e da cultura.  
 
Júlia Almeida (UFES) 
PERSPECTIVAS PÓS-COLONIAIS NO BRASIL: ANCORAGENS E ESPECIFICIDADES DO CAMPO LITERÁRIO 
Traçar um panorama dos estudos pós-coloniais no Brasil em diálogo com os gestos fundadores da crítica pós-colonial 
em outros domínios de língua e cultura, mapeando autores, eixos de pesquisa e disciplinas sensíveis a esses debates, 
sobretudo nos estudos da literatura, cuja contribuição é fundamental para a inscrição de vozes subalternizadas no 
cânone, justamente por serem elas que inscrevem as relações de hierarquia e poder que configuram nossa sociedade.   
 
Jurema de Oliveira (UFES) 
ENTRE O PRESENTE EM CONSTRUÇÃO E O PASSADO CONSOLIDADO 
Num cenário literário herdeiro de uma experiência local de valorização da oralidade quais os parâmetros utilizados 
para se estabelecer uma tradição literária? No decorrer desse estudo procuraremos responder a essa pergunta a 
partir de algumas reflexões em torno da questão oralidade como uma marca literária. A emancipação e a necessidade 
de afirmação cultural da herança africana levaram africanos e africanistas a trilhar os variados caminhos da tradição 
oral. Alguns estudiosos se dedicaram à recolha e estudos dos textos, outros à inserção dos aspectos da oralidade nas 
composições escritas. Essa perspectiva discursiva surge para demarcar o espaço da produção literária africana. No 
dizer de Ana Mafalda Leite: “A tendência para situar no âmbito da oralidade e das tradições orais africanas o discurso 
crítico e a produção textual surge ainda de certo modo como forma de reação a uma visão das literaturas africanas 
como satélites, derivados das literaturas das ‘metrópoles’. É um discurso critico que, de certo modo, se torna reativo 
pela atitude inversa. De um cânone marcado pelo signo da colonialidade, passa-se à assunção de outro, indígena, que 
tenta centripetamente encontrar, no âmbito da cultura africana, os modelos próprios e autênticos” (LEITE, 1998, 
p.12). A reação a um status literário consolidado e canônico ocidental levou poetas e romancistas a estabelecer uma 
noção de continuidade entre a tradição oral e a literatura. Os críticos e os criadores buscam depreender os 
mecanismos elementares que possibilitam depreender as marcas da oralidade na escrita. A oralidade reclamada pelos 
escritores garante a sobrevivência daquelas marcas típicas da oralidade resistentes ao bombardeio sofrido com a 
chegada do outro, o invasor, que tentou silenciar a palavra, considerada pelos ancestrais como força vital capaz de dar 
vida a um texto que é ao mesmo tempo uma “narrativa da nação”, como bem define Manuel Rui em seu ensaio: 
“Quando chegaste mais velhos contavam estórias. Tudo estava no seu lugar. A água. O som. A luz. Na nossa harmonia. 
O texto oral. E só era texto não apenas pela fala, mas porque havia árvores, parrelas sobre o crepitar de braços da 
floresta. E era texto porque havia gesto. Texto porque havia dança. Texto porque havia ritual. Texto falado ouvido 
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visto” (RUI,1987, 308). Nesse cenário, teorizado por Manuel Rui, a força que emana da palavra, matriz de todo o 
conhecimento envolto na “cadeia da tradição”, faz circular as várias formas de expressões literárias como “os mitos, 
contos, adivinhações, provérbios e enigmas” (SOW, 1995, p.15). Essa prática narrativa é um exercício de sabedoria 
compartilhado, já que existe entre o contador e seus ouvintes uma interação capaz de criar a necessária cumplicidade 
para reiterar a ideia de que “é preciso ser, na força da diferença, preservando-se, com isso, o vasto manancial do 
saber autóctone” (PADILHA, 1995, p.15). 
 
Marcos Piason Natali (USP) 
UM ‘NÃO’  IMPOSSÍVEL: A HISTÓRIA LITERÁRIA LATINO-AMERICANA E O PÓS-COLONIAL 
A oscilante recepção da teoria pós-colonial na América Latina e o lugar incômodo da literatura latino-americana nos 
estudos pós-coloniais servem como uma espécie de estudo de caso, ponto de partida para a discussão de questões 
caras a algumas vertentes da própria crítica pós-colonial – a tradução, a importância das instituições intelectuais, as 
temporalidades do tardio e do precoce, imagens do localismo e do cosmopolitismo. Trata-se, afinal, de examinar o 
lugar de enunciação das histórias literárias latino-americanas, colocando em questão a forma e o tom de relatos que 
narraram a expansão da literatura. Em outras palavras, a pergunta necessária seria: em que sentido a expansão da 
literatura pode não ter sido desejável? 
 
Paulo Roberto Tonani do Patrocinio (PUC-RJ) 
SUBALTERNO, PERIFÉRICO E MARGINAL: OS NOVOS SUJEITOS DA ENUNCIAÇÃO NO CENÁRIO CULTURAL BRASILEIRO 
A cena literária contemporânea vê surgir um expressivo número de autores que buscam expressar o cotidiano de 
territórios periféricos a partir de uma escrita fortemente marcada por um teor testemunhal e pela estética realista. Tal 
fenômeno produziu no espaço circunscrito da crítica literária certa perplexidade devido o caráter inédito destes 
discursos marginais, posto que tais manifestações da palavra escrita se situam em um espaço fronteiriço entre a ficção 
e o testemunho. Desta perplexidade resultou a discussão acerca dos limites da teoria literária para a leitura e análise 
das obras. Em linhas gerais é possível observarmos a estruturação de três propostas teóricas específicas para a leitura 
dos textos marginais, a primeira baseada em pressupostos formados pelos estudos culturais, a segunda inspirada nos 
questionamentos e conceitos próprios dos  estudos pós-coloniais e, por fim, a terceira que utiliza como ferramenta o 
modelo interpretativo da teoria do testemunho. Além deste questionamento centrado especificamente no texto 
literário, se faz igualmente necessário discutir como conceitualizar o sujeito da enunciação que assina tais textos 
marginais. Dessa forma, o presente trabalho busca examinar quais as questões que emergem da adoção de cada 
conceito (Subalterno, periférico ou marginal), observando suas potencialidades e suas as limitações.  
 
Stelamaris Coser (UFES) 
RECORTES LITERÁRIOS: A VIAGEM NA FICÇÃO DE AUTORIA FEMININA NEGRA 
Palavra de sentido amplo e grande carga simbólica, a viagem surge de forma recorrente na literatura ocidental e se 
torna conceito de relevância em estudos multidisciplinares nas últimas décadas, principalmente em face da 
intensificação de grandes processos migratórios. Longamente vinculado às imagens do herói épico ou do europeu 
colonizador, o sujeito viajante vai sendo ressituado em espaços contemporâneos e contextos pós-coloniais 
diversificados. Este trabalho retoma o tropo da viagem e revisita metáforas de busca e retorno em obras ficcionais das 
escritoras contemporâneas Toni Morrison e Paule Marshall. 
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Adriana Falqueto Lemos (Mestranda – UFES) 
flemos.adriana@gmail.com 
A SÍNDROME DE ESTOCOLMO EM O ABRAÇO, DE LYGIA BOJUNGA 
Este artigo tem como diretrizes as concepções que fazem com que a literatura seja vista como um espaço para análise 
que abrange áreas de pesquisas multidisciplinares. Elegeu-se, por isso, a abordagem psicológica, que contribuiu para a 
leitura da construção da identidade feminina em situação de Transtorno do estresse pós-traumático e da Síndrome de 
Estocolmo no livro O Abraço (2010), de Lygia Bojunga. Acredita-se que a literatura é um material que promove e 
amplia o conhecimento do mundo, além do autoconhecimento que humaniza (CANDIDO, 2004, p. 186) e, para tal 
efeito, elencamos aqui a leitura de textos sobre a Síndrome de Estocolmo (FABRIQUE et al., 2007; GRAHAM et al., 
1994) no tratamento da análise do que seja uma  psiquê feminina apresentada no texto de Bojunga, em diálogo com a 
ideia da síndrome em questão, uma doença estudada pela psicologia. Concluiu-se que o estudo aqui feito sobre a 
Síndrome de Estocolmo auxiliou na compreensão do comportamento da personagem Cristina do livro de Lygia 
Bojunga e que, além disso, ampliou os significados que emergem da leitura em questão. Em outros livros de Lygia 
Bojunga, os sonhos e o imaginário têm poder de auxiliar na dissolução e na compreensão de traumas, para posterior 
construção e consolidação da personalidade fragmentada de personagens traumatizados (SILVA, 2010, p. 85); de 
acordo com a análise levada a turno nesse artigo, a fuga para o imaginário e para o mundo dos sonhos não foi uma 
saída viável para Cristina.  
Palavras-chave: Lygia Bojunga. O Abraço. Identidade. 
Simpósio II, Mesa I 
 
Adriana Pin (Doutoranda – UFES) 
adrianapin@ifes.edu.br 
OS MODELOS DE SOCIEDADE E A CONSTRUÇÃO DO PARADOXO NA NARRATIVA DE PAULO COELHO 
Tomando como aporte teórico inicial Gilles Deleuze e Félix Guattari e apoiando-se nos estudos de Michel Foucault, 
propõe-se um estudo acerca dos três modelos de sociedade coexistentes na humanidade: a da soberania, a disciplinar 
e a do controle e como ocorre a integração destas, para melhor entender a construção do paradoxo na narrativa de 
Paulo Coelho. Para isso, estabelece-se um diálogo entre algumas obras do escritor com o referencial teórico 
apontado: Em Manuscrito encontrado em Accra,  analisa-se a relação da estratégia de  marketing realizada para a 
divulgação do romance com a sociedade do controle, em que se tem uma falsa liberdade de escolha, cuja manutenção 
é feita pelos meios de comunicação de massa. No romance O demônio e a senhorita Prym, evidencia-se a presença da 
sociedade disciplinar ao tomar como bloco institucional uma aldeia nos confins da Europa e como a tentativa de se 
manter a tradição local é abalada com o surgimento de um estrangeiro. Como reforço a isso, utilizam-se as obras 
Fábulas: as histórias de Esopo e La Fontaine para o nosso tempo e, novamente,  Manuscrito encontrado em Accra,  
demonstrando a força da tradição oral e moralizante das fábulas e parábolas, respectivamente, repaginadas para a 
época atual. E considerando a ambientação europeia recorrente na narrativa coelhiana, busca-se entender a 
sociedade da soberania e seu resgate pela literatura comercial contemporânea. De forma que, demonstrando e 
analisando os três modelos de sociedade, pretende-se, ainda, estudar como ocorre a integração desses modelos e 
como isso contribui para a identificação do leitor com a obra de Paulo Coelho. 
Palavras-chave: Modelos de sociedade. Paulo Coelho. Paradoxo. 
Simpósio IV, Mesa III 
 
 
Alexander Nassau (Doutorando – UFES) 
alexnassau@gmail.com 
FIAMA HASSE VÊ O CEDRO: FORMAÇÃO DE CÂNONES, DIVERSIDADE CULTURAL A PARTIR DA LITERATURA 
PORTUGUESA 
Este artigo propõe uma leitura do poema “O cedro” e “Sinais de vida – 39”, de Fiama Hasse Pais Brandão (1938-2007), 
em que a voz inscrita desloca a leitura rumo às marcas da formação de um eu em seu corpo de linguagem e à 
construção de experiências da subjetividade ensaiada ali – por meio de rupturas, acúmulos e embates nessa escrita –, 
ao mesmo tempo em que olha e questiona a formação da história da literatura, do cânone poético e da própria 
imagem desse eu no poema. Seus textos convivem, não sem abalos, com a multiplicidade de discursos que os 
constitui. Nessa direção, e porque a linguagem nos poemas da autora de Obra Breve se ergue à medida que constrói e 
desconstrói fluxos de sentidos, a procura pelo nome lírico nessa poética das possibilidades dá a perceber como a 
escrita de Fiama está, de maneira muito contundente, marcada pelas reflexões acerca do lugar da poesia portuguesa 
contemporânea, a modificação e a formação do cânone, o autor entrando na história da literatura e o efeito disso no 
modo como produz sua obra. Temas como subalternidade, literatura e construção de uma poética comparecem à 
sombra da grande árvore canônica ocidental nos versos de “O cedro”; além disso, a voz poemática habita 
sismicamente a poesia como entre-lugar de tradução das noções culturais de mundo, em sua diversidade, e 
pertencimento, permitindo pensar diferença e afirmação pela/na literatura, sobretudo a portuguesa. Trata-se de uma 
poética em torno de estruturas constantemente abaladas por re-visões de toda monta, como as de vida/morte do 
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autor, as de subjetividade em busca de outras dimensões da existência, as dos limites do habitar um corpo de 
linguagem – gestos que intuem ainda uma poética do inexprimível. 
Palavras-chave: Fiama Hasse. Cânone poético. Subalternidades. 
Simpósio I, Mesa I 
 
Aline Nascimento (Mestre – UESC) 
alinemacuco@hotmail.com 
ENTRE A TRADUÇÃO E A TRADIÇÃO: MARCAS DA IDENTIDADE NEGRA EM JUBIABÁ, DE JORGE AMADO 
Este artigo traz uma análise da identidade negra em Jubiabá, obra de Jorge Amado, através dos elementos 
característicos de matriz africana trazidos para o Brasil; e elementos selecionados para serem preservados. Os 
objetivos da pesquisa são analisar as marcas de tradição e tradução que configurem as escolhas dos grupos sociais 
dominantes, bem como a segregação dos grupos sociais dominados a partir da obra amadiana Jubiabá; 
especificamente, busca-se identificar as estratégias de engajamento e as ações de fortalecimento cultural suscitadas 
pela narrativa de Jorge Amado; e descrever as marcas de respeito à diferença e crítica às hegemonias que compõem a 
obra. A pesquisa, de caráter teórico-bibliográfico, utiliza o método regressivo-progressivo, que se inicia do presente e 
volta ao passado para destacar fatos que esclarecem o presente. As técnicas de pesquisa perpassam pela pesquisa 
exploratória, na seleção de fortuna crítica acerca do tema; pesquisa bibliográfica, na qual os dados da obra foram 
selecionados; e a pesquisa analítica, quando o arcabouço teórico foi utilizado para fundamentar as discussões 
suscitadas por trechos da narração. As bases teóricas partem principalmente dos estudos em torno dos 
conceitos de tradução (HALL, 2000), identidade (BAUMAN, 2005), diferença (BHABHA, 2001) e minoria (SODRÉ, 2005). 
A análise traz como resultado que o texto de Jorge Amado suscita discussões e alerta sobre grupos minoritários que 
buscam o direito de ter voz e espaço de forma engajada em questões sociais e que buscam transformações através da 
luta pelos direitos trabalhistas; o ativismo dentro do movimento social, com a organização e sistematização de 
processos de conscientização pelo fortalecimento cultural e identitário; e o respeito às identidades culturais, 
discutindo a sensação de pertencimento, através da ênfase ao pai de santo Jubiabá; e a crítica às hegemonias, a 
partir de mecanismos alternativos para efetivar oposição à difusão de ideias como absolutas, através do 
envolvimento de Balduíno com a greve. Considera-se que a obra Jubiabá pode ser considerada uma representação 
ficcional deuma realidade cultural recorrentemente marginalizada e que tem na literatura um espaço de discussão 
sobre os elementos que são preservados como representação de grupos sociais dominantes e dominados. 
Palavras-chave: Tradução. Identidade negra. Jubiabá. 
Simpósio I, Mesa III 
 
Aline Prúcoli de Souza (Doutoranda – UFES) 
alineprucolisouza@hotmail.com 
“O ESPLENDOR DE PORTUGAL”, DE ANTÔNIO LOBO ANTUNES: FRAGMENTOS DE UM (PÓS) COLONIALISMO 
ENDÓGENO 
A partir da leitura do romance O Esplendor de Portugal, de António Lobo Antunes, o presente artigo visa discorrer 
sucintamente acerca do processo de dilaceramento identitário dos sujeitos que direta ou indiretamente estão 
simbolicamente e discursivamente alojados no período denominado pós-colonial. A discussão do referido tema será 
feita com base na análise do seio “anti-familiar” que o enredo nos descreve, tendo em vista a crise identitária, 
resultante do processo de fragmentação e hibridização cultural do mundo moderno. Esta análise toma como suporte 
os estudos culturais e pós-coloniais desenvolvidos por teóricos tais como Homi K. Bhabha, Edward Said, Stuart Hall, 
Kwame Anthony Appiah, Nestor Garcia Canclini e Gayatri Spivak, bem como as ideias sistematizadas por Linda 
Huctheon, Boaventura de Souza Santos, Foucault, Deleuze e Guattari. Tais teorias também nos auxiliarão no processo 
de problematização do contraste entre a fluidez ideológico-comportamental daqueles que demarcam as fronteiras 
culturais e daqueles que constantemente estão em processo de (des)territorialização, tanto geográfica quanto 
identitária. Ao abordar episódios relacionados ao período de pós-guerra civil de Angola, o romance também propõe 
uma releitura do processo histórico de colonização portuguesa, incitando-nos à criticidade em relação às 
consequências dos fatos retratados, particularizando os efeitos notadamente melancólicos do conflito. Levando-se em 
conta o fato de que estamos diante de um livro de autoria portuguesa, que pode ser reconhecido discursivamente 
como canônico e, portanto, colonizador, pretendemos realizar um pequeno estudo sobre a imagem do estrangeiro, 
focalizado como o “outro”, para refletirmos sobre aquilo que chamaremos de colonialismo subjetivo ou endógeno.  
Palavras-chave: António Lobo Antunes. Híbrido. Pós-colonialismo.  
Simpósio V, Mesa I 
 
Ana Cintia Alves  (Graduanda – UFES) 
anacintia-1@gmail.com  
Sarana Lelis de Sousa (Graduanda – UFES) 
saranalelis16@hotmail.com 
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PRÁTICAS DE LEITURAS LITERÁRIAS NAS TURMAS DO 3º E 5° ANOS DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE 
VITÓRIA (ES) 
Este trabalho é a notícia de uma pesquisa, que se justifica pelo interesse de saber como ocorrem as práticas de 
leituras literárias no espaço escolar, analisando especificamente como se dá esse processo de vivência dos alunos das 
turmas do 3° e 5° anos do ensino fundamental na rede municipal de Vitória (ES) com a literatura, haja vista sua 
importância na formação das crianças e o fato de estudos de campo com esse recorte serem relativamente escassos. 
Discutiremos as práticas de leituras literárias e de educação literária vivenciadas pelos alunos na instituição no 
decorrer do segundo semestre do ano letivo de 2013. Utilizamos como recursos durante a pesquisa observações, 
diário de campo e questionários; e, em paralelo, sabendo que é imperativo criar condições para que ocorra a prática 
da leitura literária, quando isso não é recorrente, realizamos um projeto de intervenção, que teve por objetivo 
proporcionar aos alunos uma vivência maior com a leitura literária, haja vista a importância que a leitura – e, em 
particular, a leitura literária – tem para os alunos em processo de formação escolar e do pensamento crítico: há, desse 
modo, o interesse de inserir no cotidiano do aluno o hábito da leitura, a contínua constituição de uma biblioteca 
interior, a interação com os diferentes suportes textuais, a ampliação do universo cultural, o compartilhamento de 
experiências leitoras, o conhecimento de diversos gêneros e recursos textuais, a inserção no meio literário e a vivência 
da tensão entre valores éticos e estéticos a partir de mediação/interação com sujeitos igualmente leitores. 
Palavras-chave: Leitura. Literatura. Práticas de leitura literárias. 
Simpósio II, Mesa III 
 
Anne de Souza Ventura (Doutoranda – Universidade de Aveiro)  
anne_ventura@hotmail.com 
ENSINAR A LER, ENSINAR A SER: A EDUCAÇÃO PARA O ÓCIO E O ENSINO DA LITERATURA NA ESCOLA 
Na senda da retomada do conceito de ócio por pesquisas multidisciplinares de autores iberoamericanos que 
estabeleceram diálogo nos últimos anos (Universidad de Deusto, Espanha; Otium - Laboratório de Estudos sobre Ócio, 
Trabalho e Tempo Livre, Universidade de Fortaleza, Brasil; Universidades de Aveiro e do Minho, Portugal), desejamos 
continuar uma reflexão potencializada pelo atravessamento dos estudos culturais sobre o ensino da literatura na 
escola. Para isso, pretendemos: desvelar a escola enquanto lugar de possível reprodução do poder vigente, na 
projeção de uma subjetividade atravessada pelo estigma do trabalhador, que, mais que significar a existência, rouba-
lhe sentido; repensar a escola através do resgate do ócio humanista, propondo-o enquanto forma de resistência ou 
contaminação para o sujeito contemporâneo, no intuito de resgatar o que de humano permanece frente à coisificação 
do ser, ao apelo insaciável do consumo e do prazer que acompanham a voragem e a aceleração do tempo, ou, noutras 
palavras, mais que tempo livre, liberado do trabalho, pensar o ócio como um tempo nosso, de elaborações próprias; e, 
por fim, compreender a relação entre este tempo de ócio e o tempo de uma “leitura poiética”, refletindo sobre o 
ensino da leitura literária, mais do que sobre o ensino da literatura, como uma oportunidade de se educar para o ócio. 
Partindo da premissa de que o homem nada mais é do que temporalidade, e só nesse horizonte se pode auto e hetero 
compreender, defenderemos que ensinar a ler é ensinar a ser, no sentido do ser-aí heideggereano; é devolver ao 
homem o tempo que o mundo pós-moderno devora faminto e sem fundo; é, enfim, e no mínimo, ensinar a resistir. 
Palavras-chave: Ócio. Pós-modernidade. Educação. Leitura literária. 
Simpósio II, Mesa III 
 
Andressa Zoi Nathanailidis (Doutoranda – UFES) 
 anathanailidis@gmail.com 
PASSARO IMIGRANTE: RECADOS DA CANÇÃO (I) MIGRANTE EM TEMPOS GLOBAIS 
 A presente comunicação tem como escopo apresentar um debate em torno dos aspectos dialógicos existentes entre 
a canção rapper, o discurso migrante e a globalização. No presente trabalho, em decorrência da amplitude do corpus 
de estudo, serão estabelecidas considerações em torno de um audiovisual e de uma canção denominados “Pássaro 
Imigrante”, cuja autoria parte do rapper brasileiro MC Yoka.  Tais produtos parecem evidenciar a estetização da 
experiência dos que vivem em condições de desterro, condições estas decorrentes das promessas não cumpridas de 
um contexto metafórico global. Considerando este contexto, intenta-se, pois, partir de pressupostos metodológicos 
relacionados à tradução cultural e intersemiótica, para compreender o teor discursivo dessas produções estéticas, que 
– embora viabilizadas de maneira restrita – ganham nos instrumentais tecnológicos oferecidos pela internet, grande 
visibilidade e potencial para a concretização de uma audiência identificatória. Fruto de novas diásporas, a canção de 
MC Yoka guarda elementos poéticos intertextuais e performáticos imersos em ideologias políticas e posturas 
reivindicatórias que se configuram em uma espécie de espelho refletor de realidades ignoradas e pessoas emudecidas 
perante a força das práticas neoliberais. Acredita-se que as versões de Pássaro Imigrante sejam objetos de estudo 
capazes de prover, em partes, a compreensão da paradoxal relação existente entre o cenário globalizado e aqueles 
que migram almejando melhores condições de sobrevivência.  A fim de viabilizar o presente trabalho, serão elencadas  
questões  relacionadas tanto à globalização, enquanto fator  motivacional imprescindível para a ocorrência da 
migração, quanto à posterior guetização e sucessivo “ganho de voz”, possível em função do aparato tecnológico 
oriundo também dessa conjuntura.   Para compor a presente proposta, faz-se necessário trabalhar com conceitos 
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específicos, adotando-se apoio teórico pertinente, relacionado ao campo dos estudos culturais e da filosofia 
pragmatista. Dentre as obras utilizadas estão produções bibliográficas de Richard Schusterman, Richard Rorty, Stuart 
Hall, Paul Gilroy, Mikhail Bakhtin, dentre outros. 
Palavras-Chave: Rap. Imigração. Globalização. MC YOKA. Pássaro Imigrante. 
Simpósio III, Mesa I 
 
Antônio Gil (Pós-doutor – UFES) 
tomgil@outlook.com 
A ANTROPOLOGIA A SERVIÇO DO COLONIALISMO? O INDIGENISMO SOB ATAQUE DA CRÍTICA NO MÉXICO 
Entre a intelectualidade mexicana, a partir de meados dos anos 1960, destacamos a crescente oposição ao governo e 
a crítica à representação hegemônica da nação no México que, até então, foi marcada pelo papel protagonista do 
indigenismo em suas diversas políticas de integração. Durante as décadas de 1930 a 1960, houve o processo de 
consolidação da política indigenista no México pós-revolucionário que se tornou hegemônica. O processo de 
construção da identidade nacional mexicana é discutido a partir da análise da produção textual de Gonzálo Aguirre 
Beltrán, um dos intelectuais mais importantes no processo de construção do pensamento indigenista mexicano. Suas 
obras foram consideradas referências essenciais. No meio acadêmico surgiram diversas vozes críticas à política 
indigenista. Este movimento foi formado por professores universitários, historiadores, antropólogos e linguistas que 
atuavam principalmente na Universidade Autônoma do México e na Universidade Iberoamericana. Neste período 
também houve o recrudescimento do movimento estudantil e dos movimentos de trabalhadores e as reações do 
governo foram muito fortes. A crise vivida pelo México, naquele momento, também se irradiava para os fundamentos 
da investigação e ação acadêmicas aplicadas aos povos indígenas. Pretendemos nesta comunicação analisar o embate 
de ideias entre os intelectuais que fizeram esta crítica como, por exemplo, Guillermo Bonfil Batalla, Arturo Warman e 
Margarita Nolasco Armas e os defensores da política indigenista representados, neste trabalho, por Gonzálo Aguirre 
Beltrán. Este trabalho também pretende demonstrar algumas das mudanças e variações que a política indigenista 
sofreu no decorrer do século XX, analisando os mecanismos de contestação interpostos e os seus desdobramentos. 
Por isso, discutiremos a crítica ao indigenismo a partir do final dos anos de 1960 no México e alguns desdobramentos 
críticos contemporâneos, a partir do crescimento da antropologia crítica e dos movimentos autônomos indígenas.  
Palavras-chave: México. Indigenismo. Crítica. 
Simpósio V, Mesa III 
 
Arnon Tragino (Mestrando – UFES) 
Arnon.tragino@hotmail.com 
A FICÇÃO DA INFÂNCIA EM “PIRLIMPSIQUICE”, UMA ESTÓRIA DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 
Um enlace de palavras que recuperam, expõem e reconstroem universos culturais e ficcionais ainda seria um conceito 
menor para abarcar e definir a literatura de João Guimarães Rosa. O exercício da criação literária, visto, por exemplo, 
em Primeiras estórias – talvez o livro mais famoso do autor – afirmou sua alta voltagem estética; atividade exposta 
também em trabalhos como Sagarana (1946), Corpo de baile (1956) e  Grande sertão: veredas (1956). Porém, como 
singularidade artística e maior especificidade estrutural em relação às outras obras, Primeiras estórias demarcou o 
gênero “estória” como uma forma de escrever; um estilo novo dentre os já tradicionais das letras brasileiras, mas 
também podendo ser um estilo tradicional reformulado: outro significado para a palavra história (neste caso, short 
story). A singularidade deste livro, como disse Paulo Rónai, advém de um “sabor popular”, que talvez tenha relegado à 
obra o status de ser a mais indicada por estudiosos para se iniciar a leitura de Rosa. Essa popularidade é manifestada 
em diversos vieses, tais como o ambiente familiar, personagens de caráter humilde e simples, um regionalismo 
mineiro, acontecimentos fantásticos e maravilhosos que atraem a curiosidade do leitor, narrativas curtas com 
temáticas ligadas ao folclore, à superstição e ao mistério e, dentre tantas outras mais, a infância, nosso objeto de 
estudo. A proposta analítica dessa comunicação, assim, é entender a cultura infantil como objeto de incursão 
narrativa na literatura de Guimarães Rosa. Mais especificamente, pretende-se investigar a apropriação que a ficção 
faz dos caminhos culturais que cercam a visão de mundo dos personagens principais das narrativas feitas por crianças. 
Essa investigação tomará então como corpus o conto “Pirlimpsiquice”. Teoricamente, alçaremos propostas de 
pensadores como Antonio Candido (1989) e Eurídice Figueiredo (2010). A estória de “Pirlimpsiquice”, desse modo, fala 
sobre um grupo de alunos que encena uma peça numa escola interna. Guimarães Rosa constrói neste trabalho dobras 
ficcionais, que numa primeira leitura fazem surgir questões como: qual a relação entre invenção e realidade? Em que 
medida uma mentira se torna ficção? Qual a surpresa que se tem quando se faz uma encenação improvisada? O que 
há de mágico e maravilhoso no imaginário infantil? Para este trabalho, o foco será dado à essa curiosidade do leitor 
quando entra em contato com o texto, à essa reformulação da linguagem ficcional que transcorre culturas; uma 
literatura que fundamenta a argumentação estética como um fenômeno múltiplo, criador de mundos. 
Palavras-chave: Primeiras estórias. Ficção. Infância. 
Simpósio II, Mesa II 
 
Ary Pimentel (Doutor – UFRJ) 
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ary.pimentel@gmail.com 
“MUDAMOS O FOCO E TIRAMOS A NOSSA PRÓPRIA FOTO”: PENSANDO A AUTORREPRESENTAÇÃO ATRAVÉS DA 
LITERATURA MARGINAL E DA OBRA DE UM FOTOGRÁFAFO DA MARÉ 
Autores como Ferréz, que em 2005 organizou a volume Literatura marginal: talentos da escrita periférica coincidem 
com algumas das ideias de Michel de Certeau, para quem os fracos devem continuamente converter aos seus próprios 
fins forças que lhes são alheias. Na última década, a literatura e a arte em geral se renovaram a partir das periferias 
das grandes cidades e das margens do próprio universo artístico e literário. É daí que os fracos projetam seus 
“balbucios”, ressignificando segundo seus próprios interesses capitais que lhes eram alheios. Novos modos de usar a 
literatura, a fotografia, a pintura e o cinema se projetam nessa poética da violência sutil (“terrorismo cultural”) que, 
quando “a capoeira não vem mais”, apela ao deslocamento das práticas simbólicas de um conjunto de atores que se 
afasta dos lugares estabelecidos e dos conceitos de arte que mantiveram à margem os que não eram reconhecidos 
como produtores de cultura. Hoje, os textos da literatura marginal assim como a fotografia dos jovens da favela que 
representam a própria favela ou a produção dos cineastas que fazem filme com celular são atos comunicativos de 
grupos sociais subalternizados, instrumento importante na batalha dos desiguais pela (re)significação cultural dos 
conceitos de literatura e arte, o que pode levar ao reconhecimento da sua produção e ajudar a construir e legitimar o 
seu pertencimento ao campo cultural. Tomando como exemplo significativo dessa nova arte “marginal” a proposta 
programática de Reginaldo Ferreira da Silva, o Ferréz, narrador e rapper morador da favela do Capão Redondo, em 
São Paulo, pretendemos estudar alguns aspectos do novo olhar (o olhar do Outro, o olhar de dentro) desses agentes 
que ganham voz no cenário cultural brasileiro em comparação com a obra do fotógrafo Bira Carvalho, artista formado 
pela Escola de Fotógrafos Populares e morador da Favela da Maré, que também colocou em prática a ideia já 
defendida por Black Alien em 2004 no disco Babylon by Gus – Vol. 1: O Ano do Macaco: “Tirar foto é fácil/ Quero ver/ 
Quem se retrata”.  
Palavras-chave: Subalternidade. Figurações identitárias. Autorrepresentação. 
Simpósio III, Mesa II 
 
Assunção Sousa (Mestre – UFRJ) 
asmaria1@hotmail.com 
POETIZANDO A MÁTRIA – A REPRESENTAÇÃO DA NAÇÃO SÃO-TOMENSE NA POESIA DE CONCEIÇÃO LIMA 
Este trabalho propõe apresentar uma leitura de três poemas da são-tomense Conceição Lima contidos no livro O útero 
da casa, na perspectiva de verificar no seu processo de construção estética as ressonâncias das tensões nas relações 
de poder entre os sujeitos que compõem a narrativização da nação no que diz respeito aos seus sentimentos 
nacionais. A percepção que resulta, devemos dizer, surge a partir da leitura do livro Polifonias Insulares cultura e 
Literatura de São Tomé e Príncipe, da professora e pesquisadora Inocência Mata, sobretudo na compreensão do 
percurso e processo de produção da literatura são-tomense por ela delineados. No intento de destacar os sentidos 
que vigoram o projeto de poetizar a mátria, metáfora da ilha são-tomense, útero demarcado de pertencimento em 
que confluem elementos toantes e distoantes que edificam tais tensões, recorremos à ideia de nação de Benedict 
Anderson. 
Palavras-chave: Poema. Nação. São-tomense.  
Simpósio V, Mesa I 
 
Bárbara Lima (Mestre – UFRJ) 
bbr.lima@gmail.com 
O QUE É A PÓS-COLONIALIDADE PODE NOS DIZER SOBRE O ESTADO? UMA CRÍTICA AO CONCEITO DE ESTADO 
FALIDO 
Todo conceito tem uma história. E o de Estado-falido não pode ser dissociado da colonialidade. Esse conceito 
circunscreve, grosso modo, as comunidades políticas incapazes de proteger seus cidadãos e territórios da violência ou 
da destruição que desprezam a dinâmica institucional e o desenvolvimento da democracia, mostrando-se pouco 
comprometidas com as demandas internacionais. Representam a ameaça, a insegurança, a desordem e a 
inconsistência, sobretudo no pós-Guerra Fria. Esse conceito, como os demais, não se distingue por uma 
“essencialidade natural”, mas sim como uma estratégia social e de poder para a diferenciação e afirmação de grupos e 
comunidades. Os Estados-falidos, portanto, mobilizam a prática política e o vocabulário acadêmico em torno de uma 
desorganização do sistema internacional. Fazem referência às antigas colônias na Ásia, África e Oceania e a condição 
de que os Estados ali desenvolvidos não são plenamente capazes de alcançar os atributos jurídicos e institucionais 
empiricamente esperados — autoridade, soberania, organização e desenvolvimento socioeconômico. A ideia de 
Estado-falido, trago como hipótese, foi elaborada, reforçada e politicamente manipulada em decorrência da 
colonialidade a despeito da descolonização política. Argumentando, assim, não ser possível defender a igualdade 
entre antigas metrópoles e colônias, entre antigos colonos e colonizadores, bem como supor igualdade jurídica para 
Estados distintos de fato e historicamente, com níveis de desenvolvimento econômico, político e social tão díspares. 
Esta apresentação busca tratar o conceito de Estado-falido em sua dimensão teórica a partir da colonialidade, 
retratando-o em suas concepções, mecanismos e estruturas materiais e subjetivas de poder, saber e de autoridade 
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que configuram intersubjetividades cotidianas, irradiadas pelo imaginário moderno e racional atrelado ao Estado-
nação – o eurocentrismo, o capitalismo, e a hegemonia. São essas relações que se pretende polemizar e discutir. 
Palavras-chave: Estado-falido. Colonialidade. Crítica pós-colonial. 
Simpósio V, Mesa III 
 
Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (Pós-doutorada – UFU/UFRJ/USP) 
betinarrcunha@gmail.com 
ELEGIAS ANCESTRAIS: DIÁLOGOS ENTRE RULFO E G. ROSA 
Este trabalho conduz a uma visada literária e cultural, em que os olhares se voltam para as obras Pedro Páramo, de 
Rulfo e “Sarapalha”, de G. Rosa, buscando compreender o valor de duas produções distanciadas pelo espaço de uma 
realidade geográfica, mas próximas por interações e diálogos. Eis assim uma grande empreitada, cujo desafio se 
propõe a apresentar dois importantes autores modernos, nascidos em diferentes países da América Latina, ícones de 
uma produção literária inovadora e instigante, que resgata elementos de uma cultura local em favor de uma 
universalidade e de uma supremacia de ingredientes narrativos, os quais alicerçam a construção ficcional dos mundos 
por eles construídos. Nesse sentido, pode-se contar com um aparato teórico-crítico e cultural, que dimensiona as 
questões de transculturalidade, hegemonia, diferença e colonização em favor de uma observação dos textos e 
experiências discursivas aqui apresentadas. 
Palavras-chave: Transculturação narrativa, Literatura Brasileira, Conto, Guimarães Rosa. 
Simpósio IV, Mesa II 
 
Carlos André de Oliveira (Mestre – UFES) 
deleuze.13@hotmail.com 
O TERRORISMO DA PERIFERIA NO RAP “CAPÍTULO 4, VERSÍCULO 3”, DOS RACIONAIS  MC’S. 
Existem vários tipos de terrorismo: o islâmico (responsável pelo atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos), o de 
Estado, o informático, o biológico, etc. Neste trabalho interessa-me o terrorismo da periferia: aquele tipo de 
terrorismo que nasce na pobreza, na periferia e que é simbólico, isto é, não usa a violência bruta, mas sim palavras, 
discursos, música, poesia, para humilhar, desestabilizar o sistema opressor, excludente, racista. O inimigo, o opressor, 
o sistema capitalista, racista e excludente, que impossibilita o diálogo, é, no plano do real, muito mais poderoso que 
os pobres, os favelados, os negros, os oprimidos, os que vivem na periferia, pois ele detém o poder político, o poder 
repressivo, o poder midiático. É impossível, portanto, desafiar esse sistema ou combatê-lo no seu terreno, no terreno 
da realidade. A luta, a guerra, o combate, só é possível ou viável no terreno do desafio simbólico, ou no campo da 
arte, pois nesses campos existe a possibilidade de resistência, de engajamento, de mobilização e reversão do sistema. 
É esse tipo de terrorismo, o terrorismo artístico ou poético, que está presente na música (rap) dos Racionais MC’s 
onde o cantor (rapper) se auto-intitula, atribui a si próprio o título “terrorista da periferia”. O sistema (Estado), na sua 
racionalidade instrumental (voltada para a opressão) é terrorista (terrorismo dos ricos, dos abastados), pois bem: 
sejamos nós terroristas também (terrorismo dos pobres), usando outro tipo de racionalidade: a racionalidade poética 
dos racionais da periferia. A força do rap desse grupo reside nesse terrorismo da periferia, compreendido como uma 
atitude necessária para combater o sistema capitalista ou o terrorismo institucionalizado, promovido pelo Estado. O 
corpus de minha análise é o rap “Capítulo 4, versículo 3”, dos Racionais MC’s. O suporte teórico para o trabalho vem 
da filosofia de Jean Baudrillard  e sua noção de terrorismo compreendido como um espírito, uma atitude que 
encontramos em todo lugar onde há um sistema com poder em excesso. 
Palavras-chave: Rap. Terrorismo. Poesia. 
Simpósio III, Mesa I 
 
Carmélia Aragão (Doutoranda – PUC-Rio) 
carmelia.aragao@gmail.com 
POLÍTICAS PÚBLICAS E LITERATURA: QUESTÕES DE REPRESENTAÇÃO E RE-PRESENTAÇÃO 
Com a regulamentação da lei n° 10.753, de 30 de outubro de 2003 que instituiu a Política Nacional do Livro e que 
apresentou, em 2006, o PNLL- Plano Nacional do Livro e da Leitura -, o texto literário aparece como um dos princípios 
norteadores para o desenvolvimento de ações e projetos de acesso ao livro e a leitura. A partir da noção de 
representação e re-presentação colocadas por Gayatri Spivak (2012) e da filosofia política traçada por Martha C. 
Nussbaum (2010), que coloca a literatura como ferramenta principal para o nosso desenvolvimento político e social,  
pretende-se analisar o diapasão entre a teoria, a prática da política pública e os atores envolvidos diretamente no 
Projeto Agentes de Leitura, fruto do PNLL, que teve início no Ceará em 2006 e depois foi ampliado pelo MinC para 
outros estados do Brasil, em 2009. 
Palavras-chave: Políticas públicas. Leitura. (Re)presentação. 
Simpósio V, Mesa III 
 
Carmelita Tavares Silva (Multivix-Serra) 
carmelita_tavarez@hotmail.com 
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Maria Mirtis Caser (UFES) 
mirtis@terra.com.br 
ACERCA DA SUBALTERNIDADE EM COTO VEDADO, DE JUAN GOYTISOLO 
Em Coto vedado, obra de 1985, Juan Goytisolo se inscreve como uma das vozes alçadas contra a atitude etnocêntrica 
e preconceituosa que, segundo o autor, forjou-se na Espanha, entre os séculos XII e XV, e, em nome de uma suposta 
superioridade racial, excluiu povos cujas características não eram consideradas dignas, como era o caso dos judeus, 
dos árabes ou dos ciganos, do cadinho que resultou na construção da hispanidad. No limiar da realidade/ficção a obra 
de Goytisolo se adscreve ao gênero autobiografia/autoficção, fazendo uma análise da Espanha do pós-guerra civil – 
das mazelas pessoais e sociais que o evento produziu. Ancorado em diferentes críticos e teóricos da formação da 
sociedade espanhola, o autor argumenta em favor da concepção de que o homem espanhol se configura no encontro 
e na inter-relação das três culturas – cristã, judaica e muçulmana –, o que remete a um novo campo conceitual, que 
desconstrói o mito da raça pura, disseminado em vários países europeus em distintas épocas e desencadeador de 
consequências trágicas. Uma leitura atualizada de Coto vedado, bem como de artigos e entrevistas do seu autor, à luz 
dos fatos que na contemporaneidade ganham destaque na mídia, enseja uma reflexão sobre a atualidade e 
pertinência do tema recontextualizado na questão da subalternidade. Observa-se que, ao mesmo tempo em que o 
mundo pela globalização redefine suas fronteiras, ganham visibilidade as práticas excludentes e discriminatórias que 
se intensificam e cobram a atenção daqueles, que, como Juan Goytisolo, entendem que um mundo menos injusto é 
possível. Por sua amplitude a temática da subalternidade será considerada em suas várias configurações e serão 
comentados neste trabalho os aspectos de etnia, religiosidade, linguística, politica e gênero. Fundamentam a reflexão, 
em especial, as teorias de Phillipe Lejeune, Gayatri Spivak e Leonor Arfuch. 
Palavras-chave: Juan Goytisolo-Coto vedado. Autoficção-autobiografia. Subalternidade. 
Simpósio I, Mesa I 
 
Carolina de Oliveira Barreto (Mestre – UFJF) 
carolb.ujfj@gmail.com 
Humberto Fois-Braga (Mestre – UFJF) 
humfois@gmail.com 
“APOCALIPSE DE SOLENTINAME”: A REVELAÇÃO ESPECTRAL DO COLONIALISMO E DA DITADURA QUE RONDAM A 
AMÉRICA LATINA 
Neste trabalho realizamos uma leitura do texto “Apocalipse de Solentiname”, de Julio Cortazar (1976). No referido 
conto, as imagens do arquipélago nicaraguense, tanto aquelas construídas pela memória do narrador quanto as que 
surgem nas fotografias, passam por um processo de revelação sugerido pela palavra “apocalipse” presente no título. 
Contudo, o que surge a partir disso ultrapassa os limites da superfície, da mera representação; afinal, os espectros – 
da colonização e da ditadura – que rondam o subterrâneo do imaginário dos habitantes da cidade de Solentiname 
emergem para desestabilizar o silêncio no qual foram gestados. Para fundamentar o conceito de espectros e de 
pulsões, utilizaremos “Espectro de Marx” (DERRIDA, 1994), “Mal-estar na civilização” (FREUD, 2010 [1930]) e “O 
estranho” (FREUD, 2010 [1919]). Feito isso, discutiremos como a descolonização do imaginário é lenta e torna 
complexa a relação entre colonizado e colonizador, de modo a romper com dualismos e essencialismos. Com isso, 
mesmo que o conto seja datado em 1976, muito após o processo de descolonização da América Latina, por meio do 
espectro que retorna em silêncio, o imaginário relativo ao período colonial é trazido à tona via ditaduras. Para 
fundamentar essa discussão, usaremos o prefácio de “Os olhos do império” (PRATT, 1999), e os ensaios “Através dos 
olhos de um gringo” (SAID, 2003), “Cultura e Imperialismo” (SAID, 2011) bem como “O olhar antropomórfico – ou o 
fim do exótico” (SCHOLLHAMMER, 2002). Percebemos que o que ocorre em Solentiname pode ser estendido para 
toda a América Latina, considerando seu passado colonial e também de governos totalitários, em que as ditaduras 
seriam atualizações dos processos de repressão do colonialismo. Sendo assim, o principal espectro que ronda o conto 
é o da colonização e da ditadura.  
Palavras-chave: Espectro. Pós-colonialismo. Julio Cortazar. 
Simpósio V, Mesa I 
 
Cibele Verrangia (Mestre – UNESP) 
cverrangia@yahoo.com.br 
LEITURAS DA MARGINALIDADE DA LITERATURA BRASILEIRA E ANGOLANA. UM ESTUDO SOBRE A OBRA DE JOÃO 
ANTÔNIO E JOÃO MELO 
O presente trabalho vincula-se à Dissertação de Mestrado, publicada em 2010 pela Universidade Estadual Paulista - 
UNESP - Faculdade de Ciências e Letras - Campus de Assis/SP, intitulada A narrativa de dois Joões: um diálogo sobre 
identidades e procura propor um estudo comparativo entre a literatura brasileira moderna e a angolana 
contemporânea, mais especificamente, em dois autores ícones da literatura destes dois países, ou seja, João Antônio 
e João Melo. As obras que compõem o corpus dessa análise são: Malhação do Judas Carioca (1975), coleção de 12 
contos e um ensaio crítico, que exploram o cotidiano de personagens comuns, pertencentes a um universo noturno 
(boêmia) de São Paulo e Rio de Janeiro, que se encontram às margens da sociedade e lutam com dificuldades pela sua 
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sobrevivência e por um espaço de referência social e, Filhos da Pátria (2001), reunião de 10 contos que traçam um  
panorama histórico e social da cidade de Luanda (Angola), na perspectiva da denúncia social e do universo da 
marginalização. Observamos através das personagens das narrativas, que se encontram, geralmente, em uma situação 
de miséria e total privação de seus direitos civis, lutando por inclusão na sociedade luandense, bem como por uma 
sobrevivência digna e honesta. Para esta oportunidade escolhemos fazer uma análise literária e comparativa dos 
contos “Mariazinha Tiro a Esmo” de João Antônio e “O feto” de João Melo, explorando através das personagens 
protagonistas o universo da marginalização e opressão que sobrevivem as mesmas, bem como o discurso denunciador 
empregado pelos narradores, na perspectiva da realização da crítica social e da denúncia das mazelas sofridas nas 
periferias e musseques do Brasil e Angola, fortalecendo a ideia de nação e de formação identitária que perpassa pelo 
discurso em defesa dos oprimidos sociais e de fortalecimento da subjetividade e da cultura gerada no contexto da 
marginalização e das exclusões.  
Palavras-chave: Literatura comparada. Marginalidade. Identidade. 
Simpósio I, Mesa I 
 
Cinthia Belonia (Mestranda - UFF) 
cinthiabelonia@gmail.com 
REPRESENTAÇÕES DA HIBRIDIZAÇÃO CULTURAL EM DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS DE GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ 
Neste trabalho pretendo abordar o hibridismo e o sincretismo religioso presentes no romance Del amor y otros 
demonios do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Na personagem central, Sierva María de Todos los Ángeles, 
também chamada de María Mandinga, representa-se o hibridismo cultural e religioso como a principal característica 
da sua personalidade. Sua mãe, que passa a chamá-la de María Mandinga, nome simbólico dos discursos religiosos 
ocidental-branco e negro-africano, assinala no ato da nomeação o hibridismo cultural que caracteriza o 
comportamento da menina criada no espaço da senzala dos escravos negros. O nome marca a ambiguidade da 
personagem: branca, marquesa e serva no nome de batismo, mas culturalmente e linguisticamente negra. O 
hibridismo do romance também se apresenta em Dominga de Adviento, escrava governanta da casa, responsável pela 
criação de Sierva María. Na trama do romance, a escrava é batizada na igreja católica, mas mantém a fé iorubá, 
praticando os dois discursos ao mesmo tempo. As duas personagens atuam dialogicamente, complementando-se 
culturalmente. O comportamento social de Sierva María é predominantemente negro. No romance, que se passa em 
uma colônia espanhola do século XVIII, representa-se não somente o hibridismo religioso, como também o cultural e 
étnico. A imigração de colonizadores espanhóis, o tráfico de escravos africanos e os índios que habitavam o 
continente americano foram os fatores determinantes da hibridação cultural, étnica e religiosa a partir das trocas 
culturais praticadas ao longo do processo de colonização.  
Palavras-chave: Hibridismo. Negro. Europeu. 
Simpósio I, Mesa II 
 
Cinthia Mara Cecato da Silva (Mestre – UFES) 
cinthia.net@hotmail.com 
RESSONÂNCIA CULTURAL NO TEXTO BARRETIANO: O BOVARISMO E OS MATIZES IDENTITÁRIOS DO BRASIL EM 
TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA 
A proposta deste texto é revelar, nutrido por teorias vincadas ao pós-colonialismo e aos estudos culturais de Stuart 
Hall, o grau de relevância da produção literária de Lima Barreto no panorama contemporâneo que versa sobre a 
historiografia literária brasileira. Cônscio das desigualdades existentes, o escritor mulato produziu vasta matéria-
prima, indicando, via literatura, as disparidades que contribuíram para denunciar imensurável distância entre a 
existência de uma classe subalterna na sociedade e de uma elite cega, ora dominante. Tal aspecto sustenta-se neste 
estudo por meio da análise do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma e uma possível associação de pontos de seu 
enredo ao termo bovarismo, de Jules de Gaultier. Na obra, notam-se diversas projeções de uma pátria mitificada que, 
por meio da ironia e da caricatura, entram na rota de colisão de um Brasil pseudo “descolonizado”. Os resquícios da 
colônia mostravam-se imanentes e o paradigma europeu era a vertente de referência para a instalação do progresso, 
para a criação de uma urgente identidade nacional “genuína”. A utilização do bovarismo como matriz de explicação 
desse processo baseia-se nos estatutos de pesquisa de Nicolau Sevcenko e de Sandra Jatahy Pesavento que, entre 
outros estudiosos, perceberam o quão astuto foi o autor ao confrontar o ideário republicano preocupado em criar 
uma nação de imagem branca civilizada e a presença de um povo mestiço, herdeiro de uma cultura miscigenada. 
Perpassando pela atuação de Policarpo Quaresma no enredo, serão indicadas contingências que permitem vislumbrar 
não somente a presença de uma população marginal, mas também de um movimento diaspórico em direção a uma 
nova literatura, a uma “contraliteratura” – como entendeu Zilá Bernd – preocupada não com o culto beletrista, mas 
com a profundidade de reflexão crítica que o interlocutor da produção pode atingir. Com essa abordagem, intuísse 
indicar a ressonância cultural oportunizada pelos textos de Lima Barreto. 
Palavras-chave: Estudos Culturais. Bovarismo. Triste Fim de Policarpo Quaresma. 
Simpósio I, Mesa II 
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Cláudia Fachetti Barros (Doutoranda – UFES)  
cbfachetti@hotmail.com 
LITERATURA E HISTÓRIA EVIDENCIANDO AS MUITAS FORMAS DE COLONIZAÇÃO APRESENTADAS NO DISCURSO 
PÓS-COLONIAL DE LUIZ GUILHERME SANTOS NEVES 
O presente trabalho tem a pretensão de abordar o preenchimento de vazios que a Literatura propicia à História, lhe 
permitindo denunciar a forma ultrapassada de se pensar a matéria historiográfica, de se perceber o anônimo e de se 
ouvir o silenciado, oportunizando que se manifestem. A obra corpus desta pesquisa – Crônicas da Insólita Fortuna de 
Luiz Guilherme Santos Neves –, constitui-se num importante veículo para tal intento, pois nos permite compreender 
as relações existentes entre História e Literatura, principalmente diante da fusão entre o fato e a ficção presentes na 
trama. O literato capixaba nos apresenta histórias que em parte são verdade e em outra ficção, como a própria vida 
humana. Na perspectiva de compreender melhor os discursos presentes nas insólitas fortunas, os Estudos Pós-
Coloniais e os Estudos Culturais, por sua amplitude teórica, serão imprescindíveis para o alcance de tal intento, por 
apresentarem condições de rompimento com a fixidez de conceitos que as nações consideradas modeladoras do 
discurso teórico-crítico da cultura impõem ao colonizado. Estas correntes fomentam importantes mecanismos de 
descolonização em determinadas conjunturas históricas, denunciando que em nome de interesses coloniais ocidentais 
a episteme moderna, no que concerne ao saber/poder, foi assim assinalada: europeu– sujeito do conhecimento; 
colonizado – sujeito silenciado. Luiz Guilherme Santos Neves ao propor o diálogo da História com a Literatura, por 
meio de um discurso pós-colonial, trabalha com essas inquietações. Nós, para ampliarmos a possibilidade do debate 
em sua obra, lançamos questionamentos que têm atravessado os tempos hodiernos. Tais inquietações certamente 
constituem um grande campo de disputa teórica e ideológica. Visando a produção de sentido, as apresentamos: em 
que medida as nações periféricas são ou não, atualmente, uma continuação do mundo ocidental para a conformação 
de um saber de pretensões universais surgido na Europa? É possível afirmar que a colonização tem muitas formas que 
“não são categorizadas sob a rubrica de ‘colonização’” de, nesta pesquisa, contemplar a construção e desconstrução 
da identidade do “Outro” colonizado –, vislumbramos abordar, além dos questionamentos propostos pelos Estudos 
Culturais, as contribuições dos intelectuais dos estudos Pós-Coloniais Mignolo, Gayatri Spivak, Edward Said e Homi 
Bhabha –, dentre outros, para pensar por meio de seus vários olhares, onde os questionamentos acima elencados se 
corporificam em mecanismos de reflexão no discurso pós-colonial presente na obra de Luiz Guilherme Santos Neves. 
Palavras-chave: Literatura. História. Subalternidade.  
Simpósio V, Mesa II 
 
Daiani Pignaton (Graduada – UFES) 
daianipignaton@hotmail.com 
O (DES)PRESTÍGIO DA LITERATURA NO LIVRO DIDÁTICO DE ENSINO FUNDAMENTAL: A COLEÇÃO PARA VIVER 
JUNTOS (6º E 7º ANOS) 
Este trabalho visa a uma breve explanação sobre a abordagem da Literatura nos livros didáticos de sexto e sétimo 
anos da Coleção Para Viver Juntos, aprovada no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2011, e utilizada 
atualmente na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Luiz Baptista, localizada no município de 
Serra/ES. Cientes da importância da literatura na formação do leitor crítico, acreditamos que pesquisas que buscam 
problematizar a questão do ensino de literatura no nível fundamental de ensino se fazem necessárias, visto que, a 
partir de dados coletados para este trabalho, notamos certa carência de estudos nesta área. Com o objetivo de 
discorrer sobre o tratamento dado as obras literárias nos livros estudados, focamos nossa pesquisa no sexto e sétimo 
anos do ensino fundamental, pois inseridos em ambiente escolar, temos ciência de que a Literatura vem ocupando 
lugar de desprestígio nestas séries e isso tem desdobramentos na constituição da infância e da adolescência. As 
análises realizadas nos livros desta coleção apontam para uma realidade atual: o “mau uso” da literatura em ambiente 
escolar. Diante disso, discorremos sobre o processo de aquisição do livro, que passa pelo PNLD, chegando às Escolas e 
docentes; sobre o uso realizado em sala de aula, sabendo que por vezes o livro é o único material didático de que 
dispõe a Escola; e sobre o processo de apropriação das obras literárias por parte dos alunos, que por vezes não 
compreendem a complexidade dos textos estudados e nem têm experiências subjetivas efetivas a partir da literatura, 
já que, na maioria das vezes, os manuais didáticos trabalham estes de forma fragmentada e descontextualizada. Dessa 
forma, este trabalho busca contribuir com os estudos voltados para a literatura nos livros didáticos de ensino 
fundamental, e se fundamenta pela necessidade de fazer com que o discurso acadêmico dialogue com a sociedade. 
Palavras-chave: Literatura. Livro Didático. Ensino Fundamental. 
Simpósio II, Mesa III 
 
Daniella Bertocchi Moreira (Mestranda – UFES)  
bertocchi_921@hotmail.com 
UMA ANISTIA QUE NÃO SE ESQUECE: A POESIA POLÍTICA DE LEILA MÍCCOLIS 
O lançamento em 2013 de Desfamiliares marca o retorno à cena cultural de Leila Míccolis, poeta “marginal” que 
ganhou maior destaque com a publicação de 26 poetas hoje, de Heloísa Buarque de Hollanda, em 1975. Leila, com 
muito humor e ironia, critica os valores estabelecidos pela sociedade, em especial os que se referem às mulheres. 
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Entretanto, sua produção vai além de uma crítica feminista. Leila aborda assuntos diversos, com leveza e densidade. 
Ignácio de Loyola Brandão diz que Leila é “moderna e entende o poder corrosivo de cada palavra”. Há em sua obra 
poemas eróticos, pornográficos, infantis, feministas, de forte teor crítico e há aqueles ainda que mostram uma radical 
resistência em se adequar ao status quo. Ela resiste em se entregar à situação de mulher dona de casa, boa esposa, 
obediente e subalterna às vontades dos homens – maridos, patrões, adultos, brancos, ricos e que tais. É importante 
lembrar que grande parte da produção de Leila Míccolis aconteceu nos anos de chumbo da ditadura no Brasil, o que 
com certeza interferiu na elaboração de seus poemas. Nessa direção, o poema “Anistia” será analisado à luz de teorias 
do testemunho, tendo como base a ideia de que a poesia de Leila é sim um testemunho das misérias e dores do 
cotidiano. O poema apareceu primeiramente em Respeitável público, livro publicado em 1980, e agora em 
Desfamiliares: “Comungo da ira fraterna, / molho o dedo na lágrima benta, / e na saída da igreja / minha culpa 
expiarei: / darei esmolas ao homem / que torturei” (p. 107). Como aporte teórico, as referências básicas serão os 
artigos “Literatura e catástrofe no Brasil: anos 70”, de Renato Franco, incluído em História, memória, literatura: o 
testemunho na era das catástrofes (2003), organizado por Márcio Seligmann-Silva, e “Escritas da tortura”, de Jaime 
Ginzburg, publicado em Crítica em tempos de violência (2013).  
Palavras-chave: Leila Míccolis; Testemunho; Poesia Marginal. 
Simpósio I, Mesa I 

 

Danilo Barcelos Corrêa (Doutorando – UFES) 
danilobcorrea@yahoo.com 
 DRUMMOND TRADUTOR DE CÉSAIRE: UMA LEITURA DA TRADUÇÃO DO POEMA BATOUQUE 
Aimé Césaire é um poeta pouco traduzido no Brasil. Na íntegra, encontramos a tradução de seu Canto de retorno ao 
país natal, livro mais conhecido de sua obra. A questão de uma tradução pouco vultuosa de Césaire traz, 
conjuntamente, a problemática de não se ter no Brasil, via tradução, uma obra poética que problematiza a negritude e 
que busca, por meio de seus textos, um diálogo com as muitas manifestações das culturas africanas em solo nacional. 
A presença do Brasil na obra de Césaire pode ser percebida, por exemplo, no poema Samba e no último verso de Soleil 
Serpent  “le sucre du mot Brésil au fond du marécage.”, ambos de Les armes miraculeuses, mesmo livro de Batuque. O 
país é parte de sua lírica, assim como os demais países da América negra, partilhando anseios de liberdade e histórias 
de opressão. No livro Les armes miraculeuses, o eu lírico mescla elementos da história dos negros na América, e cria 
uma imagem poética em que amor e esperança misturam-se a anseios por tempos melhores, tecendo um mundo 
como uma abstração encantada juntamente com sua imagem transformada em uma mina a céu aberto ou indulto 
negado, dos “olhos açucarados de febre”. Este eu lírico é, na obra, ao mesmo tempo brasileiro, estadunidense (na flor 
da Pensilvânia), caribenho e andino. O perpétuo batuque que atravessa os poemas de Césaire é o toque brasileiro por 
dentro da negritude das Américas, em suas fragmentações e batidas. Carlos Drummond de Andrade, em virtude de 
uma visita de Aimé Césaire ao Brasil em 1963, publica uma tradução quase literal de um fragmento do poema 
Batuque no Jornal de Letras, onde, além da tradução, salienta o silêncio da imprensa da época quanto à vinda do 
poeta martiniquenho e à importância de sua figura – tanto no cenário político da luta pela negritude quanto com 
relação à sua produção literária, já há muito reconhecida na Europa.  O presente trabalho pretende, partindo da 
discussão acerca dos métodos de tradução empreendidos por Drummond com relação ao texto de Césaire, discutir a 
importância de se traduzir o poeta martiniquenho para o português e das prováveis questões políticas que ainda hoje 
fazem com que seus poemas sejam desconhecidos no Brasil. 
Palavras-chave: Aimé Césaire. Carlos Drummond de Andrade. Negritude. 
Simpósio IV, Mesa I 
 
Danilo Sampaio (Graduado – UNEB) 
danilofssouza@hotmail.com 
LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÂNEA: TEMAS POLÊMICOS NAS NARRATIVAS DE LUÍS DILL 
A literatura denominada infantojuvenil por muito tempo foi considerada um gênero literário menor devido, entre 
outras questões, ao seu comprometimento com o pedagógico. Apenas na década de 1970, época em que ocorreu o 
“boom” da literatura infantil, que as publicações destinadas a esse público começam a romper de forma mais intensa 
sua ligação com o pedagógico-moralizante. Os estudos realizados a partir desse momento foram essenciais para a 
afirmação da literatura denominada infantil e para se compreender a necessidade de estabelecer também a rubrica 
juvenil, visto que havia obras que não apresentavam características da literatura destinada às crianças e nem das 
voltadas aos adultos. Dessa forma, estudiosos, instituições literárias e editoras voltam seus olhares para esse público 
específico e obras que anteriormente eram chamadas genericamente de infantojuvenil começam a ser especificadas 
como Infantil e Juvenil na medida em que ambas apresentam características, temáticas, projeto gráfico-editorial, 
linguagem diferenciadas umas das outras. Somente com a publicação, em 2000, da tese Uma estética de formação: 
vinte anos da literatura juvenil premiada (1978-1997), defendida por João Luís Cardoso Tápias Ceccantini, que 
questões referentes à literatura juvenil começam a receber maiores atenções e se afirmar como um subgênero 
literário. Atualmente, a literatura juvenil contemporânea tem encontrado destaque em termos de público e crítica. 

mailto:danilobcorrea@yahoo.com
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Um dos motivos desse subsistema literário alçar cada vez mais leitores é a representação de temas, conflitos e 
situações que fazem parte do dia-a-dia do jovem leitor. Neste contexto, podemos inserir a literatura produzida pelo 
gaúcho Luís Dill que, através de narrativas ágeis e instigantes, cada vez mais tem chamado a atenção dos leitores e da 
crítica especializada. Assim, buscar-se-á, através desse artigo, analisar os temas predominantes nas narrativas juvenis 
De carona, com nitro (Artes e Ofícios, 2009), O dia em que Luca não voltou (Cia. das Letras, 2009) e Todos contra D@ 
(Cia. das Letras, 2008) do escritor Luís Dill, bem com verificar quais são os elementos extrínsecos e intrínsecos ao texto 
que lhe conferem qualidade estética. Observar-se-á nessas obras as temáticas predominantes, o projeto gráfico-
editorial, bem como a configuração do narrador, das personagens, do enredo e da estrutura linguística.  
Palavras-chave: Literatura. Narrativas juvenis. Luís Dill. 
Simpósio II, Mesa I 
 
Denise Aparecida do Nascimento (Doutoranda – UFJF) 
deninasc@terra.com.br 
DOS ESCOMBROS DA HISTÓRIA: DE ONDE O NEGRO ESCREVE 
Em Sobre o conceito de História (1985) Walter Benjamin salienta que a História que deveria ser desnudada é a dos 
vencidos, a das vozes caladas e soterradas em meio aos escombros do passado violento e opressor. A consciência de 
que a História Oficial é uma montagem seletiva de fatos encadeados de maneira linear e ininterrupta, ou seja, que é 
uma ficção, abre possibilidades de se rever a história por outros ângulos e traz à tona a história das pessoas comuns, 
pequenas e vencidas. De acordo com o pensador, “destruir o passado” significa exterminar com algo que é falso ou 
enganoso, mas não pelo simples fim, ao contrário, é a partir da ruína, é recolhendo os “cacos” que o novo se faz; é no 
movimento de “destruição – restauração- reprodução” que se dá a redenção do presente. O presente trabalho é uma 
leitura crítica dos romances Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, e A cor da ternura, de Geni Guimarães em que 
destacamos passagens que nos levam a conceber tais narrativas como revisões da história do negro brasileiro. O ato 
de se reapropriarem, recriarem e renomearem a História de maneira racional e consciente nos leva a afirmar o 
contínuo exercício das autoras em desvelar as múltiplas verdades omitidas na narrativa oficial brasileira. 
Palavras-chave: História. Geni Guimarães. Conceição Evaristo.  
Simpósio I, Mesa III 
 
Diana Carla de Souza Barbosa (Mestre – UFES) 
dianapoetae@yahoo.com.br 
A LITERATURA DO FORA EM DENTRO DO CORAÇÃO SELVAGEM, DE CLARICE LISPECTOR 
Utilizando como aporte teórico o ensaio O pensamento do exterior (1966), de Michel Foucault, e também os 
conceitos de devir e de literatura menor, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, este trabalho abordará o romance Perto 
do Coração Selvagem (1944), de Clarice Lispector, analisando-o na contramão de uma perspectiva intimista e 
subjetiva, como foi consagrado. Para tanto, sustentará que o primeiro romance de Clarice Lispector inaugura no Brasil 
uma literatura subjetiva, exterior às intimidades do universo familiarista do mundo patriarcal, o que o torna uma 
narrativa menor, cujo caso político o agencia coletivamente para o horizonte de um multiculturalismo crítico em 
relação às identidades femininas, forçando-as a produzir (ficcionalizar) um devir fora em relação ao próprio 
capitalismo, tendo em vista o jogo simultâneo entre o devir mulher, o devir animal e o devir molecular. Através, pois, 
do jogo entre devires metamórficos, o selvagem coração de Joana, protagonista da narrativa, faz-se fora de si mesma 
e fazer-se fora de si significa que o si não é apenas o da individualidade, do eu, mas também o si Deus, o si soberano, o 
si pai, o si marido, o si escrita intimista, o si propriedade privada, de tal forma que, fora de si, Perto do coração 
selvagem rebela-se contra o poder multicultural organizado como si, como coletividades intimistas, para não dizer 
familiarista, inscrevendo no seu lugar o dissenso político de um multiculturalismo selvagem que jamais se afirma como 
tal, porque gasta sua energia com a invenção do que ainda não tem nome: a literatura do fora. 
Palavras-chave: Literatura do fora. Literatura menor. Devir. 
Simpósio IV, Mesa II 
 
Elizabete Gerlânia Caron Sandrini (Mestre – UFES) 
elizabetecaron@yahoo.com.br 
A VOZ “MENOR” DE FABIANO: O ECOAR DO MULTICULTURALISMO CRÍTICO EM VIDAS SECAS, DE GRACILIANO 
RAMOS 
O presente trabalho entrelaça o conceito de Literatura Menor ao de Multiculturalismo Crítico, ampliando o sentido da 
voz de Fabiano, ao evidenciar o monólogo interior da personagem do romance Vidas Secas, do autor alagoano 
Graciliano Ramos. Apresento a voz do vaqueiro em diálogo com o sentido deleuzoguattariano de literatura menor, a 
exemplo da arte da palavra de Kafka – uma voz “menor”. Numa busca invocadora da presença do outro, no intuito de 
encontrar as possíveis respostas para os questionamentos intimamente ligados ao estatuto do homem marginalizado 
em uma sociedade onde quem tem palavra tem poder, ela se manifesta. Assim, tornando explícita a lógica dos 
discursos culturais hegemônicos, o autor de São Bernardo, de visão multicultural crítica, põe a nu os mecanismos de 
poder que moldam/fortalecem identidades sociais ao tentar silenciar a diversidade cultural proveniente de vozes “não 
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autorizadas” – indivíduos desprovidos de lugar e linguagem, vitimados pela exclusão. Esses, ausentes da literatura e 
da história oficial brasileira, tornam-se visíveis e adquirem voz pela/na literatura inovadora do “Velho Graça”. 
Revelando mais do que as representações do moderno processo de modernização do país – ao enfrentarem os 
estigmas de destruição de um processo desumanizador disfarçado em progresso – dão a ler e a ver que as diferenças 
culturais, ao contrário do que muitos concebem, não são simplesmente textualidade, sinônimo de desigualdade e de 
inferioridade. Antes, são possibilidades para o leitor atento poder ouvir o ecoar de vozes “menores”, marginalizadas e 
se atentar para as diferenças e as relações desiguais de poder, entre as diversas culturas, identificando, por meio do 
multiculturalismo crítico, os mecanismos que favorecem a transformação social. Para tanto, estabeleço diálogo com o 
teórico canadense Peter Maclaren e com os franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari. Estes lançarão luz sobre a 
literatura menor, aquele sobre multiculturalismo crítico. Assim, relaciono o conceito de um Fabiano menor, que 
questiona os sistemas culturais edificados sob a égide de uma lógica fixa e unitária, com o de multiculturalismo crítico 
que enxerga a cultura por outros ângulos: o do conflito, da desarmonia e do descenso.  
Palavras-Chave: Fabiano. Menor. Multiculturalismo. 
Simpósio IV, Mesa II 
 
Emmanuel Santiago (Doutorando – USP)  
emmsantiago@usp.br 
IMPASSIBILIDADE, FRIGIDEZ E MASOQUISMO: UMA LEITURA ERÓTICA DA POESIA PARNASIANA DE FRANCISCA 
Francisca Júlia foi uma poetisa parnasiana brasileira que angariou considerável prestígio literário durante sua 
existência. Devido ao rigor e à severidade de sua poesia, o crítico João Ribeiro, seu contemporâneo, chegou a 
questionar se seria realmente feminino o coração que dera origem aos versos coligidos em Mármores (1895), que 
tanto se afastavam da poesia de “enfermaria” produzida pelas mulheres da época. No que pese os estereótipos a 
respeito da sensibilidade feminina e do modo como eles pudessem estar representados na escrita dessas mulheres, 
interessa investigar, na poesia de Francisca Júlia, o apagamento de qualquer indício de sexualidade como condição 
para a criação de uma poesia “séria” ou respeitável quando se trata da obra de uma poetisa. Ao contrário do que se 
verifica nos poemas de seus colegas parnasianos — que apresentavam frequentemente uma sensualidade 
pronunciada —, percebe-se em Francisca Júlia uma sublimação de qualquer impulso erótico, o que acaba 
transbordando num sentimento de iminência do perigo diante da possibilidade sexual e até mesmo em manifestações 
sintomáticas de masoquismo, como na criação de uma galeria de figuras femininas que, tal como a Musa Impassível 
de seus sonetos mais célebres, remetem à imagem da mulher carrasco na obra do escritor austríaco Sacher-Masoch, 
autor de A Vênus das peles (1870). Entretanto, o enfoque desta investigação não é a leitura psicanalítica da obra de 
Francisca Júlia, nem a comparação intertextual entre sua obra e a de Masoch, mas, sim, a investigação de como a 
condição feminina no Brasil da virada do século XIX para o XX oferece uma experiência social que serve de matéria 
para uma poesia marcada pela virilização da figura feminina. Pesquisa desenvolvida com auxílio do CNPq.  
Palavras-chave: Erotismo. Parnasianismo brasileiro. Francisca Júlia. 
Simpósio I, Mesa IV 
 
Ernâni Getirama de Lima (Mestre – UFPI) 
ernani_lima@ig.com.br 
DA CRUVIANA, DAS LENDAS E DA LITERATURA INFANTIL PEDROSSEGUNDENSE: O CASO DO PROJETO “TENDA DA 
CRUVIANA”, EM PEDRO II, PIAUÍ, SOB A ÓTICA DAS LENDAS LOCAIS 
O município piauiense de Pedro II, apesar de situar-se no Nordeste brasileiro, sofre o fenômeno da cruviana, quando a 
temperatura despenca para patamares de até 20º C durante a noite, quando uma névoa espessa envolve a cidade. O 
projeto ‘Tenda da Cruviana’, cuja culminância dá-se, há cinco anos, na primeira semana de junho, em praça pública, 
durante a realização do Festival de Inverno naquele município trabalha com a exposição e venda de livros tendo como 
um dos focos a literatura infantil como temática local. O artigo, com base na ‘Estética do Frio’, de Victor Ramil, e no 
conceito de identidade cultural (HALL, 2005) analisa a repercussão do projeto (aqui visto como ‘prática de ativismo’) 
junto ao público infantil. Para tanto, nos centramos no livro ‘Lendas da Cidade de Pedro II’ (GETIRANA, 2009) por 
conter a síntese dos elementos de nossa pesquisa, a saber: identidade cultural e literatura infanto-juvenil. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Identidade Sociocultural. Práticas Culturais. 
Simpósio II, Mesa III 
 
Ernesto de Souza Pachito (Doutorando – UFES) 
pachito_professor@hotmail.com 
NA GRANDE METRÓPOLE MUNDIAL DESCENTRADA, LOGOS, VERDADE E MATÉRIA EM NUNO RAMOS 
As raízes da racionalidade da metrópole na cooptação e rasura semântica (como em Guattari) operadas pela 
Revolução Industrial sobre a racionalidade “clássica”, esta última impregnada de misticismo, visto ser Platão o filósofo 
clássico antigo por excelência, cuja vida e obra estão permeadas por misticismo e ascese, conforme pode ser lido em 
seus textos e na historiografia do pensamento. No entanto, Platão torna-se paradigma para Santo Agostinho, 
pensador-chave para o pensamento do establishment cristão até os dias de hoje. Nietzsche e a denúncia da morte do 
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culto e, por extensão, da morte de Deus, na medida que toda metafísica, inclusive, para Nietzsche, a platônica, revela-
se negadora da vida. Os frankfurtianos e a denúncia do uso da Razão (Ratio) assim “aplainada” (Guattari) como 
instrumento de dominação social e promoção de apenas um aspecto da linguagem: o declarativo-referencial. Nuno 
Ramos, a contemporaneidade, seu romance Ó, estratégias de materialidade em tal romance e na sua obra de artes 
visuais. Estratégias de montagem, ideografia, e desconstrução possível em Ramos. Empreendimento utópico deste 
autor em escrever com coisas e, no entanto, com palavras, ou seja uma imanência projetada de signo e coisa 
representada num texto literário com alto grau de substantivação. Relativização da ideia de uma ausência de 
fundamento de linguagem possível (como em Vattimo) dentro de um pós-modernismo “inevitável”, rumando-se para 
a ideia de uma (neo)modernidade e por extensão um modernismo válido, a partir de questões existenciais, segundo 
as quais a angústia de ser-para-a-morte baliza o sujeito (como em Heidegger). Rumos da literatura contemporânea em 
termos de mímese, representação e materialidade do signo. Nuno Ramos como estratégia canibal (antropofágica) de 
“deglutição” da metafísica antiga, ainda em circulação em muitas de nossas representações. A relatividade do que seja 
periférico, hoje e há dois séculos, pelo menos. 
Palavras-chave: Nuno Ramos. Fundamento. Materialidade.  
Simpósio V, Mesa II 
 
Êudma Poliana Elisbon (Mestre – UFES) 
eudmapoliana@bol.com.br 
MADALENA: UMA PERSONAGEM ENTRE DOIS PROJETOS EXISTENCIAIS 
Trata-se de uma leitura alternativa sobre o papel desempenhado pela por Madalena, no romance São Bernardo, de 
Graciliano Ramos. A literatura graciliânica comumente é identificada pela força e resistência de seus personagens 
masculinos a um ambiente inóspito. Personagens como Paulo Honório, um homem prático e objetivo que não simula 
imparcialidade em sua narração. Não obstante, apesar de historicamente negligenciadas, à mulher é reservado um 
lugar importante nas obras desse autor. Madalena é representativa de uma geração de mulheres que souberam 
utilizar a sombra e o silêncio como elementos de resistência. Uma personagem insubordinada que, em certos 
momentos, paga (com sua vida) o preço da transgressão, mas em outros, é admirada e temida por sua 
intelectualidade. Ela é o outro do discurso, a voz ausente, é fruto do projeto de silenciamento de um narrador em 
primeira pessoa, mas, impossível de levar a cabo, pois essa voz silenciada retorna em forma de ecos, murmúrios, 
memórias, culpa e remorso. O silêncio, desse modo, recalcado, reaparece como resistência para essa mulher 
aparentemente subjugada por um patriarcado agonizante. 
Palavras-chave: Graciliano Ramos. Gênero. Resistência. 
Simpósio I, Mesa IV 
 
Evanildes Teixeira da Silva (Mestranda – UNEB) 
evanildesteixeira@gmail.com 
CRÍTICA CULTURAL: UM CAMPO INTERDISCIPLINAR 
A crítica cultural se coloca como uma “ciência menor” que se interpõe entre as coisas, e assim produz rupturas nas 
práticas hegemônicas. Ela não é passiva diante das questões que emergem, nem tampouco em relação aos “resíduos” 
de uma história de opressão. Isso exige do crítico cultural não só modos de interpretar as representações, os textos, 
os vestígios culturais, mas também abrir espaços para fazer ecoar a voz das minorias sociais. Nessa perspectiva, 
pretende-se neste artigo tecer uma revisão teórica sobre a configuração da crítica cultural, seu campo interdisciplinar 
e suas interfaces na posição dos intelectuais. O estudo das noções conceituais que atravessam esse campo teórico 
possibilita o entendimento não só da crítica cultural, mas também das suas implicações nos centros hegemônicos e 
periféricos, sobretudo, nos deslocamentos do crítico cultural. Desse modo, trazemos para cena reflexões críticas 
acerca dos estudos culturais, pós-coloniais, pós-modernismo, hibridismos, atentando para a fase atual do capitalismo 
e atuação efetiva dos seus “dispositivos” na contemporaneidade. Indaga-se ainda acerca do caráter interdisciplinar da 
crítica cultural, se este potencializa ou não os estudos literários e culturais, bem como o exercício do crítico cultural 
diante de uma abordagem que busca ser “teórica” e “interventiva”, contrária a ciências fechadas que reafirmam as 
práticas de dominação. Para tanto, utilizamos Homi Bhabha, Stuart Hall, Silviano Santiago, Fredric Jameson, Richard 
Nelly, Jacques Rancière, Marshall Berman, entre outros. As questões que perpassam nessa comunicação são: como se 
configurou a crítica cultural? Em que medida o entrecruzamento com outras abordagens teóricas e campos 
disciplinares fortalecem ou enfraquecem a crítica cultural? Quais são os deslocamentos que essa abordagem teórica 
exige dos críticos da cultura?  
Palavras-chave: Crítica Cultural. Crítico cultural. Interdisciplinaridade. 
Simpósio V, Mesa III 
 
Fabiana Curto Feitosa (Doutoranda – UFES) 
fabigiu@ig.com 
JOSÉ SARAMAGO E A DEMOCRACIA SEQUESTRADA: UM ESCRITOR DE ESQUERDA 
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No Fórum Social Mundial de 2005, realizado em Porto Alegre, Brasil, ao participar de uma mesa-redonda, cujo tema 
era “Quixote hoje: utopia e política”, o escritor português José Saramago mostrou-se bastante crítico em relação ao 
conceito tradicional de utopia, ao surpreender a plateia, anunciando que não era um utopista e afirmando que o 
mundo está cheio de utopias que não nos servem para nada. Na opinião do autor havia outra questão que precisava 
ser urgentemente discutida: a democracia, pois “vivemos uma democracia sequestrada, condicionada, amputada”, 
globalizada, que serve somente aos interesses dos poderosos, aqueles que verdadeiramente determinam a direção da 
economia e dos direitos dos cidadãos. Há, por trás desta afirmação, um posicionamento político, característico dos 
textos de Saramago, que era membro do Partido Comunista Português e declaradamente de esquerda. Ao ganhador  
do Nobel de Literatura em 1998 interessava questionar: qual é o poder do cidadão? Quem elege os representantes 
das organizações econômicas que governam o mundo? Nesse entendimento, a presente comunicação tem por 
objetivo propor uma reflexão em torno do conceito de democracia sequestrada, proposto pelo autor, na tentativa de 
investigar que democracia de aparências é essa? Outra questão a ser analisada é como essa falsa democracia, ou 
Ditadura do Capitalismo aparece exemplificada na obra de Saramago. Para compor a presente proposta, faz-se 
necessário trabalhar com o conceito “ser de esquerda” proposto por Gilles Deleuze. No referido conceito, o filósofo 
aponta algumas características que auxiliam no processo de definir o que significa ser de esquerda, dentre as quais, 
destacam-se: a questão da percepção e o devir minoria. 
Palavras-chave: Democracia. Esquerda. Capitalismo. 
Simpósio IV, Mesa III 
 
Fabiane Pimentel Silva (Mestranda - UFES) 
poesiaelettera@gmail.com 
O CINEMA AUTORAL CONTEMPORÂNEO DE NADINE LABAKI E AMOS GITAI:  NARRATIVAS EM OUTRAS MARGENS 
Nesta apresentação mostraremos dois autores que atuam no cinema contemporâneo do Oriente Próximo. Primeiro a 
cineasta, produtora e atriz Nadine Labaki, nascida no Líbano, e já conhecida internacionalmente por suas produções 
questionadoras relacionando gênero e sociedade. Dentre suas produções mais conhecidas estão os longa-metragens 
Caramelo (França, Líbano - 2007), e mais recentemente o filme E agora aonde vamos? (França, Líbano, Egito, Itália – 
2011). A seguir, daremos um passeio pela produção do diretor israelense Amos Gitai, através do filme Free Zone 
(Israel, EUA - 2005), abordando algumas das questões que este cineasta abriga em sua obra como a relação dos limites 
e fronteiras, não só geográficos, mas também culturais estabelecidos entre povos unidos por uma tradição milenar de 
conflitos religiosos e de costumes. O elo comum aos dois artistas citados supra é o fato de trazerem à tona através da 
linguagem cinematográfica, o mundo a que cada um deles pertence, contudo revelando um olhar que 
denominaremos aqui de “transversal” ou aquele que atravessa num corte longitudinal e deixa ver as entranhas. Labaki 
e Gitai aproximam a câmera na tentativa de mostrar o Oriente ao Ocidente, contudo, numa imagem de dentro, de 
pertencimento, de apropriação de espaço/tempo no entre lugar da tradição e do contemporâneo, e na percepção 
destas fronteiras. Não só o espaço político e geográfico, mas também o passado e o presente faz parte nesta relação 
de limites quando a linha imaginária do tempo perene atua como personagem principal nesta questão. O cinema 
como arte da representação do real já se apresenta por si só como um desafio nestes espaços geográficos de forte 
tradição e costumes. A oralidade é o primado da cultura no Oriente Próximo e Médio Oriente, a ligação cultural destes 
povos se dá pela abstração constatada na arte dos arabescos e na literatura de textos antigos, cantigas e lendas 
embutidas em tradições milenares. A imagem é sempre uma exceção, o excesso, pois representa a criação. O cinema 
nestes espaços já se apresenta politicamente contestatório e subversivo como arte da representação do real. Assim, o 
cinema de Nadine Labaki e Amos Gitai carrega o desafio de mostrar o presente sem dar as costas ao passado. 
Percebemos nas produções destes realizadores a preocupação de assinalar o lugar de pertencimento e a 
territorialidade aliada ao mundo contemporâneo, bem como os conflitos remanescentes na presentificação de um 
passado quase devorador. 
Palavras-chave: Cinema autoral contemporâneo. Territorialidades e fronteiras. Narrativa audiovisual. 
Simpósio III, Mesa III 
 
Filipe Fermino (Mestrando – UFES) 
skiterufes@hotmail.com 
A TESE DA EMANCIPAÇÃO IDIOMÁTICA DE POLICARPO QUARESMA SOB UM OLHAR DESCOLONIZADOR 
O presente artigo pretende retomar a proposta da emancipação idiomática encontrada na carta de Policarpo 
Quaresma ao Congresso Nacional, com a proposta de que o Tupi fosse instituído a língua oficial do Brasil em 
substituição à língua portuguesa, como vemos a seguir: “[...] O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos 
que militam em favor de sua idéia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de 
um povo, é a sua criação mais viva e original; e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e 
consequência a sua  emancipação idiomática”(BARRETO, 1991, p. 47-56, grifo nosso). A proposta de Quaresma, ainda 
que considerada absurda pela sociedade carioca, pode ser analisada como uma política de enfrentamento à 
dominação lusofônica no Brasil e de viés descolonizador. A obra de Lima Barreto, apesar de ter sido escrita no inicio 
do século XX, estabelece uma questão tão grande que até hoje todo pesquisador de línguas indígenas no Brasil sente-
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se debaixo de sua sombra. Quando Roberto Schwarz trata da questão da formação do Nacional, crítica o "purismo 
(que) está encarnado na figura de Policarpo Quaresma, a quem o afã de autenticidade leva a se expressar em tupi, 
língua estranha para ele" (SCHWARZ, 1987, p.33). Eni Orlandi em Terra à vista (1990) trata do processo de 
apagamento das identidades indígenas; da maneira como o europeu nos constrói como seu outro, mas, ao mesmo 
tempo, nos apaga; e tenta de identificar o lugar do índio (e sua língua) na produção dos discursos da brasilidade, num 
esforço para dar lugar e voz aos indígenas em contraposição com a imposição da língua portuguesa como língua oficial 
brasileira. Portanto, é sob um olhar descolonizador que retomamos a “absurda” proposta de Quaresma para 
pensarmos até que ponto a emancipação idiomática é insanidade ou necessidade histórica dos povos colonizados. A 
instituição da língua tupi como língua oficial do Brasil pode não ter chance alguma de ser aprovada pelo Congresso 
Nacional; mas, discutirmos: como a língua portuguesa foi instituída como língua oficial; como essa imposição 
favoreceu a dominação portuguesa sobre os povos nativos; como essa dominação silenciou as línguas indígenas, em 
especial “A língua mais falada na costa do Brasil” (ANCHIETA, 1595); ainda é uma tarefa que está colocada para os dias 
atuais. 
Palavras-chave: Policarpo Quaresma.  Emancipação idiomática. Descolonização. 
Simpósio I, Mesa III 
 
Gabriela Brahim (Graduanda – UFES) 
gabrielabrahim@globo.com 
 “VIVA O BRASIL” – O PAÍS E A POLÍTICA EM HAICAIS DE MILLÔR FERNANDES 
O carioca Millôr Fernandes é conhecido, para além de seu trabalho como dramaturgo e desenhista, pelos inúmeros 
haicais que integram sua produção poética. Seus pequenos versos contêm, quase invariavelmente, traços do humor 
irônico típico que seria uma das maiores distinções de seu estilo. Outra importante característica – e quase 
igualmente constante – que o distingue da maior parte dos haicaístas é o teor crítico que pode ser resgatado em 
grande parte de seus poemas do gênero. O presente artigo visa a uma análise, em particular, da presença dessa acidez 
crítica na obra de Millôr – tomando como parâmetro a raridade desse teor crítico na literatura do gênero haicai. Ver-
se-á que são escassos os haicaístas que partilham desse predicado de Millôr, e tal particularidade viria a ser um 
diferencial de sua produção. Em análise está, também, o contexto social, político e cultural de produção e recepção 
das bem-humoradas críticas do autor do Meier – como vistas em “Viva o Brasil / Onde o ano inteiro / É primeiro de 
abril” (publicado em Poemas, de 1984) entre outros versos do autor. Tendo por palco de maior parte desses escritos o 
contexto da ditadura militar, inclui-se em estudo a relação dessa realidade social que marcou o Brasil entre 1964 e 
1985 com a vida e obra de Millôr, por vezes censurado pelo aparato repressor do regime autoritário então vigente. 
Como orientação teórica, tem-se como base os escritos de Werneck da Silva em A deformação da história ou para não 
esquecer, de Roberto Schwarz em O pai de família e outros estudos – ambos acerca da ditadura militar – e de Jaime 
Ginzburg no tocante à relação literatura-violência estabelecida em Literatura, violência e melancolia. 
Palavras-chave: Millôr Fernandes. Haicais. Ditadura militar. 
Simpósio IV, Mesa II 
 
Guilherme Horst Duque (Mestrando – UFES) 
guihoduque@gmail.com 
HISTÓRIA, IDENTIDADE E FORMAÇÃO EM BISA BIA BISA BEL, DE ANA MARIA MACHADO 
A leitura do livro infantil Bisa Bia Bisa Bel, de Ana Maria Machado, sugere dois temas centrais na obra: feminilidade e 
transformação. As divergências das épocas em contato na história (representadas por Bisa Bia, Isabel e Neta Beta) 
passam pela posição e papel da mulher em cada uma delas: conforme a caracterização feita por Regina Zilberman em 
Como e por que ler literatura infantil brasileira, Bisa Bia aparece como figura da mulher convencional, obediente, 
ligada às atividades domésticas e ocupando uma posição secundária em relação ao homem (patente nas simulações 
de fragilidade que ela sugere em algumas circunstâncias à bisneta), enquanto Isabel representa a mulher moderna, 
independente e criativa. Muito já foi escrito sobre o processo de construção de si por que passa Isabel através dos 
conflitos com o passado (vinculado à voz de Bisa Bia) e o futuro (vinculado à voz de Neta Beta), mas gostaríamos de 
abordar estes conflitos e a construção identitária de Isabel e a aquisição de uma consciência histórica pela 
protagonista através do conceito da Bildung desenvolvido pelos românticos alemães. Por não termos tido acesso 
direto aos escritos de Goethe, Herder e Schlegel, tomaremos como base as reflexões de Antoine Berman, em A prova 
do estrangeiro, e Márcio Seligmann-Silva, em O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. 
Duas características fundamentais da Bildung nos fazem pensar em sua articulação com Bisa Bia, Bisa Bel: em primeiro 
lugar, trata-se de um processo temporal e, portanto, histórico, podendo ser pensado em períodos, momentos ou 
épocas – fala-se, por exemplo, em “épocas” da humanidade e em “momentos” do espírito humano. Em segundo 
lugar, que nela está suposto um crescimento, evidenciando a sua natureza pedagógica. No entanto, a Bildung não é 
algo que se ensina, mas um autoprocesso. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Bildung. História. 
Simpósio II, Mesa II 
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Héber Ferreira de Souza (Mestrando – UFES) 
heberfs2000@hotmail.com 
INVENÇÕES DO UNIVERSO MASCULINO: UMA RELEITURA DE ANA PEDRO 
Este trabalho é fruto de uma pesquisa requisitada no curso “Representações Identitárias de Gênero na Literatura 
Infantil e Juvenil”, ofertado em 2013/1 pelo PPGL/UFES e ministrado pela Prof.ª Dr.ª Silvana Augusta Barbosa Carrijo, 
da Universidade Federal de Goiás. Trata-se de uma (re)leitura da obra  Ana Pedro, do escritor goiano Miguel Jorge. 
Considerando serem gênero e identidade constructos culturais, orientasse teoricamente pela História Cultural, 
dialogando em especial com os conceitos de Roger Chartier sobre práticas e representações e com as ideias de Stuart 
Hall acerca de sujeitos. A partir de conceitos metafóricos de fronteiras e invenções, resgatados das ciências sociais, 
pretende propor uma interpretação da obra, localizando-a num terreno de tensões e conflitos. Na primeira parte, tece 
uma breve análise sobre a materialidade da obra e sobre o trabalho realizado pelo ilustrador Rogério Borges. Na 
segunda parte, traça um panorama sucinto da obra juvenil em foco a partir do nascimento da personagem Ana até o 
momento em que ela atinge a mocidade. Evidencia o lado movediço da identidade, ao mostrar o quebrantamento de 
um pai autoritário no confronto com a doçura de uma filha amorosa. A terceira parte ocupa-se em perscrutar relações 
intertextuais com  Grande sertão veredas, de Guimarães Rosa, no tocante ao tema, e com personagens bíblicos, num 
movimento que envolve as escolhas de nomes e suas possíveis representações. Destaca, a partir da construção da 
personagem feminina negra enquanto uma metáfora literária, a ausência da mulher em determinadas relações 
sociais, em especial no círculo científico; o silenciamento do feminino nos diferentes tempos e espaços da história 
humana; e o preconceito contra as manifestações culturais e religiosas de natureza africana. Por último, investiga 
questões relacionadas ao universo masculino, revelando práticas e representações carregadas de preconceitos e 
controladas pela cultura falocêntrica. Alinha elementos narrativos como espaço, tempo e narrador aos dados 
responsáveis pela verossimilhança da obra, enfatizando seu viés progressista e revelando se tratar de mais um elo da 
corrente artística que valoriza a figura feminina e se coloca à disposição do público leitor que queira romper com 
ideias prontas e enredos que não são capazes de contribuir para enxugar as lágrimas femininas, durante séculos, 
provocadas pelo machismo. 
Palavras-chave: Ana Pedro. Questões de gênero. Literatura infanto-juvenil. 
Simpósio II, Mesa I 
 
Henrique Albuquerque Firme (Graduando – UFES) 
henriqueaf@live.com 
HOMOSSEXUALIDADE E HETERONORMATIVIDADE EM TELENOVELAS 
Este trabalho pretende investigar como a grande mídia constrói o processo de sustentação de uma sociedade 
heteronormativa a partir da teledramaturgia. Baseando-se nos estudos culturais, cuja principal crítica reside na 
descaracterização das hierarquias culturais, propomos uma reflexão sobre as representações dos homossexuais nas 
telenovelas brasileiras a partir de um diálogo entre as ferramentas críticas dessa área e categorias da análise crítica do 
discurso. Vencendo a relutância acadêmica em incluir as narrativas televisivas em suas pesquisas, estudaremos como 
as elites simbólicas, responsáveis pela produção e circulação de informações e sentidos em grande escala, contribuem 
para a disseminação da homofobia na sociedade brasileira. Considerando que a teledramaturgia possui uma enorme 
influência na formação cultural dos brasileiros, as relações de poder inseridas em seus textos são fundamentais para a 
compreensão das reações sociais nos tempos atuais. Os desdobramentos das representações dos personagens 
homossexuais na televisão ao longo da história auxiliam, portanto, na constituição de um novo olhar sobre as 
questões de hegemonia e subalternização com relação à gênero. Analisaremos corpo, linguagem e identidade 
homossexuais, a partir das representações criadas e recriadas nessas narrativas, com as categorias que os estudos 
contemporâneos e a análise do discurso nos fornecem:  silenciamento, estereotipia, sub-representação etc. Nesse 
sentido, investigaremos , nos textos das narrativas das telenovelas, o processo de construção e desconstrução 
discursiva do preconceito sobre a diversidade sexual, afetando diretamente a identidade homossexual, contribuindo 
para o entendimento de como as pessoas ou grupos vão constituindo atitudes discriminatórias em relação a condutas 
e práticas tidas como diferentes ou “anormais”. 
Palavras-chave: Homossexualidade. Teledramaturgia. Discurso.  
Simpósio IV, Mesa I 
 
Henrique Monnerat (Mestre – UFRJ)  
henriquemonnerat6@gmail.com  
A LÓGICA TROPICALITÁRIA EM TEMPOS DE MITO DO PROGRESSO E MODA BENJAMIN 
Esta comunicação se insere no tópico "para um multiculturalismo autocrítico", pois pretende fazer uma reflexão sobre 
a manifestação tropicalista e o seu escólio crítico com o objetivo de evidenciar contradições encontradas no campo da 
teoria literária e da crítica cultural que se relacionam aos pontos apresentados na descrição do simpósio IV "Para um 
multiculturalismo autocrítico". A afirmação de Walter Benjamin que vê a literatura como uma historiografia 
inconsciente revela a necessidade de debatermos sobre as manifestações culturais recentes e as relações que estas 
operam com o contexto atual. O tropicalismo nesse ponto é um interessante caso, pois não se restringiu a uma área 
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específica como a literatura, as artes plásticas ou à música. Dessa forma, o crítico literário deve fazer-se crítico da 
cultura para dar conta dos distintos aspectos que essa manifestação possui e os discursos que lança mão. Assim, 
devemos perceber que sua tarefa não é a de olhar como um especialista um determinado evento ou obra para assim 
pauta-la a partir de uma noção de gosto ou de algo parecido. É necessário que se faça a crítica da crítica, pois separar 
essas duas esferas (um tropicalismo propriamente dito e sua crítica) é uma tarefa impossível. No espectro dessa 
premissa trataremos do tópico da Moda Benjamin que se configura hoje como uma interessante moda acadêmica a 
ser estudada, pois a análise de muitas de suas questões - como o escamoteamento de sua dimensão anticapitalista - 
nos permite pensar o viés do crítico atualmente e qual papel ele ocupa em uma determinada sociedade. Pôr em 
contato a moda Benjamin com a canonização e celebração acrítica do tropicalismo - identificada aqui ao que chamo 
de lógica tropicalitária - nos permite que abordemos os pontos descritos para esse simpósio. Para isso deve-se partir 
de uma análise da cultura que não esconda as contradições do crítico e sua práxis. O estudo do tropicalismo e sua 
crítica revelam-se aqui como um importante laboratório para examinarmos questões como a resistência da situação 
da crítica atual às usinas de ideias patrocinadas pelo status quo cuja matéria prima que movimenta suas turbinas é 
tanto o consenso quanto o contexto atual de mito do progresso amparado na lógica política da terceira via que 
procura aprofundar a dominação capitalista em nosso horizonte. Os pontos presentes na descrição deste simpósio 
serão dessa forma abordados a partir de um mapeamento que evidencie a relação entre a canonização tropicalista e a 
moda Benjamin e sua relação com o mito do progresso. 
Palavras-chave: Tropicalismo.  Walter Benjamin. Consenso. 
Simpósio IV, Mesa III 
 
Jacqueline Laranja Leal Marcelino (Doutoranda – UFES) 
jaclaranja@gmail.com 
A VOZ E A VEZ DO “OUTRO”: AS LITERATURAS AFRO-AMERICANA E AFRO-BRASILEIRA 
Este artigo discute as representações das literaturas afro-americana e afro-brasileira na construção do cânone literário 
nacional dos Estados Unidos e Brasil, respectivamente, contrapondo-se a ideia do crítico norte-americano Harold 
Bloom que defende o padrão cânone ocidental baseando-se prioritariamente em critérios puramente estéticos e 
valores universais, rejeitando toda e qualquer temática de cunho de reivindicação social alegando que esta 
perspectiva não passa de estratégia para ofuscar a falta de qualidade literária. Através de pesquisa bibliográfica, 
selecionamos e recorremos à tese de engajamento de Jean Paul Sartre para desconstruir a desqualificação dos temas 
de reivindicações sociais, como temas literários conforme defende Harold Bloom e pontuamos como a literatura afro-
americana tem se consolidado junto as demais produções literárias nos Estados Unidos e no mundo,  ainda que a 
maioria dos temas principais deste tipo de literatura  tangencie reivindicações sociais. Destacamos também como a 
literatura afro-brasileira vem se desenvolvendo e legitimando sua escrita, mostrando as dificuldades que sempre vem 
enfrentando e  como, através dos tempos, vem conseguindo mudanças na divulgação e recepção deste tipo de 
literatura.Complementamos apresentando estudos de pesquisadoras brasileiras que demonstram o espaço que a 
literatura afro-brasileira vem conquistando e o que ainda se faz necessário para que este segmento de literatura se 
consolide também em nosso país. Em relação às literaturas afro-americana e afro-brasileira, o que constatamos  são 
anos de esforços pelo reconhecimento de uma especificidade literária e pela reivindicação de espaços para a 
divulgação e legitimação de autores e textos que foram preteridos ou relegados a segundo plano por questões  de 
preconceito mas que pouco a pouco, pelo empenho de atingirem cada vez mais um público maior, pela efetiva 
recepção e por estratégias do Estado e políticas educacionais, foram conquistando um espaço que vem sendo 
consolidado pela crítica e estudiosos da área. 
Palavras-chave: Cânone. Literatura afro-americana. Literatura afro-brasileira. 
Simpósio IV, Mesa I 
 
Jefferson Diório do Rozário (Doutorando – UFES) 
jdioriodorozario@yahoo.com.br 
VOZES ENTRECRUZADAS: A NARRATIVA TRANSCULTURADA DE PIRLIMPSIQUICE, DE GUIMARÃES ROSA 
As discussões em torno de embates comuns à identidade cultural – sua formulação, manutenção, etc. – têm trazido à 
tona alguns conceitos que buscam uma melhor compreensão dos processos imbricados nesse procedimento, 
sobretudo pelas peculiaridades que apresenta na contemporaneidade. Nessa discussão, observamos que a literatura 
apresenta-se como importante material, pois se mostra como intenso exercício de “discussão” desses processos. 
Assim, pensamos na possibilidade de discutirmos aspectos gerais da identidade cultural tendo como ponto de partida 
o texto literário. Para tal, tomaremos como corpus o conto “Pirlimpsiquice”, de Guimarães Rosa. No texto rosiano, um 
narrador transculturado traz à tona o entrelaçamento de vozes, de narrativas, feitas por todos, sem um centro de 
partida, sem uma voz que necessariamente se sobreponha à outra.Essa peculiaridade do conto em questão já se 
configura como uma proposta típica do multiculturalismo, típica de um contexto cultural em que se rejeita a 
unificação, fim da metanarrativa, com seu objetivo universalizante. No conto, narrativas se entrecruzam, sobrepõe-se, 
um palimpsesto em que narrativas sobrepostas não se excluem, em que uma não apaga a outra, mas todas compõem 
a fábula do texto. Uma fábula que se caracteriza por ser “[...] arbitrária, eclética, híbrida, descentralizada, fluida e 
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descontínua...”. A arbitrariedade e o ecletismo dão-se pela multiplicidade de narrativas, todas com igual importância, 
todas protagonistas. Um hibridismo que, afinal, gera certa ambiguidade, certa ambivalência, posto que o seguinte 
questionamento torna-se inevitável: qual é, afinal, a trama a ser encenada? Ou melhor, qual foi, afinal, a trama 
encenada. Entretanto, tal ambivalência não concretiza necessariamente uma ausência de sentido, posto que o fato é 
mais marcante do que a própria “desordem” em si, que nem seria de fato uma desordem, mas apenas uma outra 
ordem: a do múltiplo.Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo uma leitura do conto “Pirlimpsiquice”, de 
Guimarães Rosa.  A partir do conto em questão, exploraremos os conceitos de Entre-Lugar, Multiculturalismo, 
Transculturação e Transculturação Narrativa, que perpassam o texto de Guimarães. Assim, sob essa perspectiva, 
buscaremos perceber e compreender alguns modos através dos quais o autor encena literariamente embates típicos 
em torno das questões relativas à identidade cultural. 
Palavras-chave: Multiculturalismo. Entre-lugar. Transculturação Narrativa. 
Simpósio IV, Mesa II 
 
Jô Drummond (Pós-doutora – UFMG) 
jonund2@yahoo.com.br 
ECOS DO SERTÃO: SERTÕES – VOZES DO ÁRIDO, DO SEMIÁRIDO E DAS VEREDAS 
Objetiva-se nesse estudo focalizar analogias, convergências e divergências em três obras canônicas que focalizam o 
sertão. Os sertões, de Euclides da Cunha, Vidas secas, de Graciliano Ramos e Grande sertão: veredas, de Guimarães 
Rosa. Nas três obras há o universo letrado e o universo obscurantista, com diferentes níveis civilizatórios. Focaliza-se o 
fluxo verbal dos personagens, do copioso ao enxuto (do sertão das águas ao sertão das secas), em conformidade com 
a realidade local (estilo de vida, clima, vegetação). Ressalta-se a diversidade de estilo: o rebuscamento de Euclides da 
Cunha, a clareza de Graciliano Ramos e a nebulosidade de Guimarães Rosa, cada um mantendo sua singularidade e 
sua genialidade literária. Em Os sertões, o leitor percorre o texto lentamente, tropeçando no entrançado “cipoal” 
lexical. A leitura se arrasta lentamente, assim como as tropas do Governo em direção a Canudos, atravancadas pela 
vegetação espinhosa, devido a agruras climáticas, topográficas e a outros tropeços do caminho. O leitor debate-se 
numa floresta lexical tão intrincada quanto a flora do sertão semiárido. Em Vidas secas, a narrativa sucinta, desprovida 
de adornos, tão enxuta quanto o clima, diverge totalmente do copioso fluxo verbal rosiano e da intrincada trama 
lexical euclidiana. A comunicação entre personagens é primitiva, quase sem palavras. Tal economia de fala se reflete 
no “estilo cacto”, marcado pela sobriedade de adjetivos e verbos assim como pela força expressiva dos substantivos, 
em frases nominais curtas e coordenadas. Em Grande sertão: veredas a nebulosidade instala-se tanto nos conflitos 
interiores do protagonista quanto na linguagem. A abundância de água e a profusão da flora retratam-se na riqueza 
lexical e na copiosa fluência verbal do jagunço narrador. A sintaxe é tão retorcida quanto os arbustos da região. A 
complexidade do sertão mineiro está em consonância com a complexidade da narrativa. “Tudo é e não é” num sertão 
paradoxal e labiríntico. Desenvolve-se a análise das três obras, detectando a afinidade entre a narrativa e o espaço 
focalizado em cada uma delas. Verifica-se, a rapidez ou a lentidão do fluxo narrativo, com relação às aporias no 
deslocamento espacial dos personagens, levando-se em consideração as venturas ou desventuras topográficas e 
climáticas. Examina-se a sintonia do foco narrativo em concordância com o objetivo proposto pelo narrador, assim 
como as peculiaridades do registro verbal no que se refere à adequação da linguagem e do estilo com relação ao que 
é narrado ou retratado. 
Palavras-chave: Comparativismo. Sertão. Tríptico. 
Simpósio I, Mesa I 
 
José Irmo Gonring (Mestre – UFES) 
Jose.irmo@gmail.com 
TEM NONO NO CONGO 
O distrito de Vinte e Cinco de Julho, no município de Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil, foi colonizado a partir do 
último quartel do século XIX por imigrantes suíços, alemães e italianos. Pequenos proprietários, trabalhavam na 
lavoura de café e outras, de subsistência. Eram poucas suas opções de lazer, além dos bailes ocasionais, ao som da 
concertina. Na igreja católica, os encontros dominicais funcionavam como um fator de sociabilidade na região. Além 
dos imigrantes, acorreram para o local os afrodescendentes, como tropeiros e trabalhadores rurais oriundos de Minas 
Gerais ou de regiões do Espírito Santo, como a Serra. A maior proprietária de terras da região, a lendária Marta 
Wolkart, construiu uma igreja, próxima a sua casa, para competir com a outra, que ficava na propriedade vizinha. E ali 
foi colocada, além da imagem de Santo Antônio, a de São Benedito. Foi em torno dessa devoção que surgiu a festa do 
congo em Vinte e Cinco de Julho. Além dos afrodescendentes, a ela se juntaram os imigrantes europeus, que, com o 
tempo, passaram a liderar o espetáculo de rua, puxando os cantos, tocando os instrumentos, enquanto abandonavam 
as tradições culturais de seus países de origem. A indumentária dos cantadores era a trivial roupa domingueira. A 
festa entrou em decadência com o êxodo rural dos anos 60 em diante, até se extinguir. Mas os cantos do congo dessa 
região resistem, na memória de alguns moradores, com características que lhe conferem valor de originalidade, em 
relação a festejos similares no Espírito Santo. Nosso objetivo é mostrar como a festa do congo, uma rica tradição 
cultural no Estado, cultivada nos municípios onde é forte a população afrodescendente, foi transplantada com sucesso 
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para uma região com hegemonia da tradição cultural europeia, funcionando como um fator de lazer, devoção e 
integração social no auge do seu desenvolvimento, até perder terreno e extinguir-se, com a decadência econômica da 
região. Mas resiste ao tempo a produção estética ligada ao folguedo, como manifestação musical e literária. 
Palavras-chave: Congo. Imigração. Cultura popular.  
Simpósio III, Mesa I 
 
Josineia Sousa da Silva (Graduanda – UFES) 
josineialis@gmail.com 
LEITURA E LITERATURA: A EDUCAÇÃO INFANTIL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Este trabalho apresenta uma pesquisa em desenvolvimento vinculada ao projeto “As disciplinas voltadas à formação 
do professor de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Espírito Santo: abordagens da leitura, da literatura e 
dos materiais didáticos na licenciatura em Pedagogia”. É fruto do diálogo entre resultados que obtivemos na Iniciação 
Científica e no Projeto de Conclusão de Curso. A pesquisa em questão objetiva investigar as representações da 
formação do professor de Língua Portuguesa, por meio do estudo das práticas e saberes atualmente mobilizados. 
Abarca, para produção dos dados, os conteúdos presentes no currículo, atentando especialmente à Leitura e à 
Literatura, a partir de uma perspectiva teórico-metodológica histórico-cultural vincada pelo pensamento de Roger 
Chartier. Tendo em vista contribuir com a divulgação e apropriação dos conhecimentos produzidos nas instituições 
públicas de ensino, pesquisa e extensão, aborda os primeiros resultados da análise de documentos oficiais do curso 
(projeto político-pedagógico, matrizes curriculares, ementários, planos de curso, e outros materiais escritos que 
circulam no/em função do curso de licenciatura em Pedagogia). Entendemos esses documentos como ações 
institucionalizadas, não neutras, com forças, poderes, produtores de estratégias e práticas, sobretudo, legitimidade. 
São produzidos por instâncias responsáveis pela formação de professores, se fundamentam em propostas, 
parâmetros ou diretrizes curriculares e em materiais de divulgação de conhecimentos, confeccionados em foro 
acadêmico (artigos, ensaios, guias, livros etc.); são documentos, portanto, que apresentam duplo caráter: de 
normatização, uma vez que se pautam em recomendações oficiais para a Educação e têm o objetivo de ordenar os 
saberes e as ações que constituem os cursos e as disciplinas; e de formação, pois se fundamentam em conhecimentos 
teórico-práticos produzidos na academia. Em análise, a composição descritiva das disciplinas obrigatórias para a 
formação docente do Profissional de Língua Portuguesa inventaria uma prática legítima na realidade da formação de 
professores na UFES. 
Palavras-chave: Leitura. Literatura. Formação do professor de língua portuguesa. 
Simpósio II, Mesa III 
 
Larissa O’Hara (Mestranda – UFES) 
larissaohara@hotmail.com 
O FEMININO EM UMA IDEIA TODA AZUL, DE MARINA COLASANTI 
Analisa-se a obra Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti, que, composta por dez contos fantásticos direcionados, 
principalmente, ao público infanto-juvenil, reformula o gênero textual conto de fadas, isso porque sugere novos 
lugares ao papel feminino. Enfocam-se os contos “Além do bastidor”, “Por duas asas de veludo”, “Um espinho de 
marfim”, “Entre as folhas do verde” e “A primeira só”, que ganham destaque em relação ao estudo do gênero e da 
temática referente às implicações do “ser mulher”, por conterem uma visão inovadora do papel feminino e de seu 
lugar na história da sociedade ocidental. As narrativas, que aparentam estar direcionadas apenas ao público infanto-
juvenil, pela presença de linguagem sucinta, direta e simples, pelas ideias fabulares e pela opção de histórias a 
respeito de reinos venturosos, castelos imponentes, animais maravilhosos, reis influentes, princesas e príncipes 
encantadores e tantos outros símbolos que povoam o imaginário criativo das crianças e dos adolescentes, oferecem, 
na verdade, uma notável transformação nos antigos e mais conhecidos contos de fadas, uma vez que os textos de 
Colasanti proporcionam uma nova roupagem às histórias fantasiosas, por trazerem a mulher como ser independente 
e modificador de sua própria realidade, rechaçando o lugar-comum do sujeito feminino que compõe o mundo dos 
relatos tradicionais, que lhe servem de hipotexto. Almeja-se refletir sobre o papel dessa nova mulher existente nas 
representações simbólicas das histórias fantásticas de Colasanti, além de examinar a voz feminina que perpassa as 
narrativas, armada de opinião própria, autônoma ao tomar decisões concernentes à sua própria vida. 
Palavras-chave: Marina Colasanti. Uma ideia toda azul. Gênero feminino. 
Simpósio I, Mesa IV 
 
Leandra Postay (Graduanda – UFES)  
leandra.postay@hotmail.com 
A HISTÓRIA NOS NOMES: PATRIARCALISMO EM LAVOURA ARCAICA, DE RADUAN NASSAR 
O Brasil possui uma história marcada por violências e conflitos. Sabe-se que o país foi palco de uma colonização 
fundamentada no genocídio de índios, na escravização de negros, na imposição religiosa e na exploração da terra. As 
contradições e a opressão se estenderam para além do período colonial: imiscuem-se ao presente, permitindo-nos 
falar em uma violência constitutiva. Theodor Adorno afirma, na Teoria estética, que “mesmo a obra de arte mais 
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sublime adopta uma posição determinada em relação à realidade empírica, ao mesmo tempo em que se subtrai ao 
seu sortilégio, não de uma vez por todas, mas sempre concretamente e de modo inconscientemente polêmico contra 
a sua situação a respeito do momento histórico” (ADORNO, 2012, p. 17 e 18) . O alemão defende que a historiografia 
está presente na obra de arte, o que pode ser lido principalmente em sua forma. Há um importante diálogo entre o 
social e o literário, que favorece a reflexão, a percepção e interpretação crítica do mundo e dos diferentes discursos 
históricos. Desse modo, estabelecendo uma relação entre a literatura e a história, propomos uma análise do 
patriarcalismo no romance Lavoura arcaica (1975), a partir especialmente do exame da onomástica. A força da 
tradição perpassa todo o livro, ao longo do qual os nomes se constroem como signo, representando papel relevante 
para leitura. Para tal estudo, é fundamental perceber os diálogos da obra, no que concerne aos nomes, com textos 
bíblicos, além de investigar tanto a etimologia hebraica quanto a árabe. Os nomes de André (narrador), Ana (irmã por 
quem André é apaixonado) e Iohána (pai), por exemplo, tanto individualmente quanto a partir da relação que 
estabelecem entre si, são fundamentais para a interpretação dos personagens. Utilizaremos como principais suportes 
teóricos o texto “Proust e os nomes”, de Roland Barthes, e as referidas reflexões de Theodor Adorno. 
Palavras-chave: Raduan Nassar. Theodor Adorno. Patriarcalismo.  
Simpósio V, Mesa II 
 
Leonardo Mendes (Doutorando – UFRJ) 
leo.enquanto@gmail.com 
NACIONALISMO E EFICÁCIA 
O termo literatura se precipita em direção a uma produção artística específica somente na segunda metade do século 
XVIII, e os motivos que impulsionaram esse avanço semântico são os mesmos que desencadearam a busca consciente 
pelo ideal de nação na Europa, isto é, o fortalecimento das línguas vulgares e o sucesso do capitalismo tipográfico 
(Benedict Anderson, 2008). No entanto, pouco antes de essa busca se tornar consciente na Europa, as elites brancas 
americanas foram acossadas na mesma direção pelo medo da revolta dos grupos marginalizados: negros, índios, 
imigrantes brancos de vários países assim como asiáticos. Os primeiros nacionalismos, que coincidem com os 
movimentos independentistas na América, ergueram como inimigos os ex-colonizadores e a nação engendrada se 
colocava na mesma direção, com o objetivo de apagar as diferenças internas. Para tanto, valeram-se dos romances 
nacionalistas (Doris Sommer, 2004) para propagar os valores que sustentassem sua legitimidade, pois não era 
conveniente lembrar da história de exploração os povos a serem unificados sob a égide da nação, tampouco valer-se 
das línguas e manifestações culturais dos povos submetidos. Este trabalho pretende inventariar as estratégias das 
elites brancas que disseminaram os valores que sustentam o cânone literário na América, perguntando-se sobre a 
possibilidade de manter o termo literatura como uma expressão legítima de sua cultura, sobretudo por sua 
especificidade ter florescido em resposta a um contexto diverso. A diferença em relação à Europa se deu pelo fato de 
aqui a revolução burguesa não ter se efetivado, mesclando às classes as castas herdadas da segregação do sistema 
colonial (Octavio Ianni, 1993). 
Palavras-chave: Nacionalismo. Literatura. América. 
Simpósio III, Mesa I 
 
Lilian Gonçalves (Mestranda – UFES) 
CORPO x ESPELHO: EM ESPELHO, ESPELHO MEU DE FANNY ABRAMOVICH 
Este estudo trabalha a representação do corpo e sua relação com o espelho, na obra Espelho, espelho meu, de Fanny 
Abramovich. Reflete os corpos das personagens centrais da obra – Malu e Débora, mãe e filha respectivamente, que 
se encontram num processo de transformação, uma entrando na meia-idade e a outra na adolescência. Trata, ainda, 
da simbologia que o espelho representa no universo literário e suas implicações nas impressões que as personagens 
têm de si e de suas identidades. Para tanto, recorre a teóricos como a professora Silvana Carrijo, que trabalha a 
literatura infanto-juvenil; Elódia Xavier, estudiosa das representações do corpo feminino; Antonio Candido, ao tratar 
da função humanizadora da literatura; dentre outros que servem de aporte para os temas trabalhados. 
Palavras-chave: Corpo. Espelho. Identidade. 
Simpósio II, Mesa I 
 
Linda Kogure (Doutoranda – UFES) 

linda.kogure@gmail.com 
DULCE VEIGA: DE CAIO F. AO CINEMA DE GUILHERME DE ALMEIDA PRADO 
O objetivo é analisar a transposição de Onde andará Dulce Veiga? – Um romance B, de Caio Fernando Abreu, para o 
cinema pelas mãos de Guilherme de Almeida Prado.   Primeiro, pretende-se verificar como Caio F. (como assinava em 
cartas) insere em sua literatura um jogo de hibridismo em diferentes linguagens, incluindo o cinema, e como alguns 
narradores, como o de Dulce Veiga?, “olham” o mundo como cinema, como se o olhar fosse mediado por uma tela. 
Para esses “indivíduos definitivamente sem lugar, a viagem se converteu num movimento permanente e sem fim”, ou 
num “travelling contínuo.” (PEIXOTO, 1987, p.154). Concebido como filme noir, o livro foi inspirado no filme A estrela 
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sobe, de Bruno Barreto (1974), adaptado do romance homônimo de Marques Rebelo (1939). O subtítulo – Um 
romance B – reforça a analogia com o cinema, seguindo a classificação de Hollywood: filme “menor”, de baixo 
orçamento ou da periferia. O romance “é o elo entre os pastiches e as metaficções que saturaram os anos 80 e o 
desejo de narrativas simples, despojadas de referências explícitas”. Mais: “não se trata de um fascínio vazio, mas de 
uma busca desesperada de sentido e afeto num mundo empobrecido.” (LOPES, 2001, p. 216-217). A segunda parte 
analisará a transposição do romance para o cinema. Na epígrafe, Prado recomenda: “Lave seus olhos de preconceito, 
e sonhe”. Mantendo parte da espinha dorsal romanesca, Prado suprime temas (como o HIV) e personagens como 
Pedro, Ícaro, a vidente Jandira etc. A canção Nada além – presente desde o filme de Barreto – é substituída 
por Meditação, de Tom Jobim e Newton Mendonça. O narrador ganha um nome (Caio) e passa a ser uma espécie de 
espectro. Mais: passado, presente e imaginação se misturam numa fusão de diferentes linguagens (videoclipes, 
grafismos, animações) e cenas que “lembram” outros filmes. Prado abre janelas e máscaras, com elementos tão 
simulados que parecem fakes. À primeira vista, há um hibridismo tão artificial que pode ser um “processo de 
simulacrização” (HUTCHEON, 1991) da cultura de massa e/ou um “processo de hibridização” (CANCLINI, 2008). De 
qualquer forma, a priori, um e/ou outro parece(m) gerar um novo sentido.   

Palavras-chaves: Caio Fernando Abreu. Cinema. Hibridismo. 
Simpósio III, Mesa III 
 
Liozina Kauana de Carvalho Penalva (Mestranda – UFES) 
kauanapenalva@gmail.com 
LITERATURA, PÓS-COLONIALISMO E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO CULTURAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: UMA 
LEITURA DE ÓRFÃOS DO ELDORADO E DO CONTO “DOIS POETAS DA PROVÍNCIA”, DE CIDADE ILHADA, AMBOS DE 
MILTON HATOUM 
O presente artigo propõe discutir processos de identificação cultural na Amazônia brasileira, a partir da leitura 
comparada da novela Órfãos do Eldorado (2008) e do conto “Dois poetas da Província” (presente na obra A Cidade 
Ilhada), narrativa de Milton Hatoum. A escolha dessas narrativas deve-se ao fato de estarem inseridas num contexto 
de convivência entre múltiplas e complexas culturas, que deslizam por fronteiras móveis, instáveis e indeterminadas. 
A narrativa de Hatoum se inscreve numa tradição que problematiza os saberes ocidentais e racionalizantes, propondo 
uma releitura dos processos de enunciação e desfazendo as hierarquias culturais tão presentes na formação do 
espaço amazônico. A partir da perspectiva dos Estudos Culturais e pós-coloniais, a ideia é pensar a Amazônia como um 
espaço geopolítico e cultural, composto por culturas híbridas, multifacetadas e que estão sempre em movimento, 
rompendo com pensamentos de pureza, assentado numa visão regional, estável e isolada. Para isso, utilizamos as 
teorias desconstrutivistas apresentadas por Homi K. Bhabha, Stuart Hall e Silviano Santiago. Esses estudiosos têm 
ajudado a pensar a identidade cultural não como uma essência fixa e homogênea, que se mantém imutável, fora da 
história e da cultura, mas como um processo que se encontra em constante diálogo e transformação, a identidade 
compreendida como um construto, aberta em várias direções. Portanto, esse trabalho é sustentado pela ideia de 
repensar os processos de construções de identidades, distanciadas do olhar exótico, selvagem e incivilizado que a 
literatura de viagem dos cronistas europeus, em sua maioria, nos concebeu em seus relatos, assim como em outros 
textos que objetivaram pensar a cultura amazônica. Torna-se de fundamental importância observar os discursos mais 
de perto, compreendendo o funcionamento e a organização destes, para que possamos identificar estereótipos e 
preconceitos que tem ditado os processos de significação da Amazônia, eliminando ideias apressadas que além de 
estabelecer hierarquia cultural, subjugam e inferiorizam essa região. A partir das experiências vividas pelos narradores 
das obras analisadas surge a discussão sobre como culturas distintas se olham em suas diferenças, se misturam, às 
vezes se chocam, mas que também se complementam. 
Palavras-chave: Identificação cultural. Amazônia e Cultura. 
Simpósio I, Mesa II 
 
Lorena de Carvalho Penalva (Mestranda – UFMG) 
lorena_penalva@hotmail.com 
DIFERENÇA E HIBRIDISMO CULTURAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: UM ESTUDO DO ROMANCE CINZAS DO NORTE, 
DE MILTON HATOUM 
No presente trabalho propõe-se observar os processos de construção da identidade cultural na Amazônia brasileira, a 
partir do romance Cinzas do Norte (2005) de Milton Hatoum. A proposta tem como base teórica autores que dialogam 
com os Estudos Culturais, como Hall (1999), Bhabha (1998), Canclini (1998), Cornejo Polar (2000), Santiago (1978), 
entre outros. Esses estudiosos discutem a questão da identidade e da cultura distanciando-se de concepções que 
propõem fixidez e estabilidade. Esses estudos sugerem a ideia de que as identidades devem ser observadas como 
processos em constante negociação. Essas teorias foram fundamentais para compreender o espaço amazônico como 
local híbrido formado a partir de traduções culturais, de saberes diversos e de culturas em construção. Essa pesquisa 
não advoga nem um regionalismo menor, constituído simplesmente a partir da cor local, nem defende os discursos de 
feição europeia, que não abandonam concepções esssencializadas e fixas de cultura, mas propõe repensar a cultura 
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amazônica numa perspectiva da diferença e do entre-lugar, espaço que não nega a contribuição do Outro na 
formação identitária. 
Palavras-chave: Amazônia. Identidade. Hibridismo. 
Simpósio V, Mesa II 
 
Luciana Paiva Coronel (Doutora – USP) 
lu.paiva.coronel@gmail.com 
QUARTO DE DESPEJO SOB A ÓTICA DO TESTIMONIO 
Quarto de Despejo: diário de uma favelada (1960) e Capão Pecado (2000) podem ser tomados como momentos 
exemplares da produção discursiva oriunda das periferias das metrópoles brasileiras, enunciando cada um dos textos 
em seu respectivo tempo um diferente projeto de resistência da parte de seu autor em relação à dinâmica excludente 
da sociedade do capitalismo tardio em sua variante latino-americana. Sujeitos subalternizados pela lógica do sistema 
vigente, Carolina Maria de Jesus e Ferréz rompem com o silenciamento a que foram historicamente submetidos os 
habitantes das franjas urbanas e usam a palavra como instrumento de empoderamento de si (no caso de Carolina) e 
de sua comunidade (no caso de Ferréz). A categoria do testimonio, variante hispano-americana do testemunho, 
discurso identificado com a voz dilacerada dos sobreviventes do Holocausto, permite uma abordagem fecunda desta 
produção, por articular em seu interior as dimensões do literário, do fictício e do descritivo e igualmente por aportar 
uma ética da escritura que não exclui a dimensão estética, mas a ressignifica. Carolina mescla em seus diários, 
recheados de ironia e metáforas de insuspeita beleza, questões de gênero, etnia e classe, ainda que sob um filtro 
eminentemente individual. Ferréz apresenta em seu romance, dotado de vigor ideológico incomum, questões de 
classe e com menor ênfase de etnia, fazendo-se acompanhar de muitas vozes oriundas do mesmo espaço periférico 
cuja presença na obra cria uma espécie de mosaico autoral. É de sua autoria a designação "literatura marginal", que 
aglutina uma comunidade de autores egressos de zonas situadas às margens dos grandes centros urbanos brasileiros 
e ao mesmo tempo ressignifica a expressão, usualmente dotada de inequívoca carga pejorativa. A oralidade, marca da 
escrita de ambos os autores, foi nos dois casos motivo frequente de exclusão das obras do terreno propriamente 
literário, tendo sido ambas entendidas por boa parte da crítica como meros depoimentos ou documentos da miséria e 
da violência, castrando-se assim a força criadora de seus autores. A abordagem de Quarto de Despejo e Capão Pecado 
por meio da categoria do testimonio permite enxergar na forma rude e crua dos textos a voz do outro, com toda a 
carga de dor, sofrimento, capacidade de luta e de beleza de que ele é portador. 
Palavras-chave: Literatura. Testimonio. Subalternidade. 
Simpósio III, Mesa I 
 
Maiara Oliveira (Graduada – UFES)  
Maiara.oliver@gmail.com 
MACABÉA: UMA IMIGRANTE SUBALTERNA EMUDECIDA E INVISIBILIZADA 
A falta de meios de subsistência é uma das coisas que obriga as pessoas a emigrarem de sua terra natal para tentar 
uma vida melhor na chamada “cidade grande”. No entanto, evidências comprovam que não raro a vida torna-se ainda 
mais árdua nesse lugar muitas vezes hostil para imigrantes desatentos. Isso é o que se pode perceber no caso de 
Macabéa, personagem de A hora da Estrela, de Clarice Lispector. Essa personagem fictícia foi traçada por meio de 
inspiração em pessoas reais, conforme a própria escritora certa vez disse numa entrevista. Ela é uma nordestina que 
vai para o Rio de Janeiro após a morte da tia. Dois elementos importantes a se analisar acerca dessa imigrante é a 
questão da invisibilidade e do silêncio.  Segundo o narrador, Macabéa “era calada (por não ter o que dizer)” e “tão 
tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham”. 
Portanto, esta pesquisa pretende analisar a personagem de Clarice Lispector sob um novo foco: os estudos pós-
coloniais. Para atingir o objetivo, serão usados, dentre outros, os livros Pode o subalterno falar?, de Gayatri 
Chakravorty Spivak e O local da cultura, de Homi Bhabha, que serão importantes para entender se uma mulher 
imigrante - no caso da atual proposta de pesquisa - pode ser ouvida e para analisar o processo de emudecimento 
sofrido pela personagem, além de procurar entender a invisibilidade da personagem e como isso pode porventura 
acontecer também com imigrantes reais. 
Palavras-chave: Estudos pós-coloniais. Emudecimento. Invisibilidade. 
Simpósio V, Mesa II 
 
Marcia de Almeida (Pós-doutora – UFJF) 
marziaalmeida@ig.com.br 
IGIABA SCEGO: UMA VOZ FEMININA DA DIÁSPORA SOMALI 
O presente trabalho propõe, sob a perspectiva de gênero e com base nos estudos pós-coloniais, uma análise 
prosopográfica de dois romances de Igiaba Scego, nascida na Itália, em 1974, filha de pais somalis. Em 2004, a 
escritora, após larga e premiada experiência como contista, publica seu primeiro romance, Rhoda, no qual já 
identificamos a eleição de uma perspectiva feminina na construção dos personagens, na maioria mulheres. A trama 
traz a(s) história(s) de três mulheres de uma mesma família, entre as quais Rhoda, que migram da Somália, ex-colônia 
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italiana, para a península, em busca de melhores condições de vida. E o romance propõe uma reflexão, a partir da 
visão de cada uma delas, sobre as possibilidades, ou não, de integração à nova realidade cultural. Embora, em um 
artigo, a autora afirme que não quer ser reconhecida apenas por abordar a migração e diga que condena as 
rotulações, o tema volta, não obstante com mais desdobramentos, no segundo romance: Oltre Babilonia (Para além 
da Babilônia), de 2008. Novamente, quase todos os personagens são mulheres, de diversas origens – italiana, 
argentina, somali – que vivem na Itália, e as denúncias sobre as discriminações de gênero, de etnia, culturais e 
políticas se ampliam para contar as vicissitudes pelas quais passam. Porém, como pretendemos demonstrar, a clara 
referência à Babilônia/Babel bíblica perde seu caráter negativo de corrupção, confusão e contaminação e assume o 
significado de um fato consumado, quando passa a simbolizar o desenho atual da Itália, como microcosmo da 
cartografia mundial. Assim, ir “oltre Babilonia”, seria enfrentar, de modo positivo, essa Babel de línguas e culturas, 
considerá-la como uma composição viável e ultrapassar os empecilhos rumo à pacífica convivência entre povos. 
Palavras-chave: Literatura italiana. Estudos de gênero. Estudos pós-coloniais. 
Simpósio I, Mesa IV 
 
Márcio Vidal (Mestrando – USP) 
marciovidal@usp.br 
NOVA POESIA EM TEMPO DE PAZ: PERIFERIA, LUGAR DE LITERATURA 
A partir de uma leitura analítica e comparativa da poesia produzida nas periferias de São Paulo, e a formação de um 
novo cânone literário circunscrito a partir das produções que estão à margem das grandes editoras e que são advindas 
de espaços não acadêmicos, analisaremos a poesia “periférica” e suas nuances dentro do cenário literário 
contemporâneo brasileiro. Nesse sentido trataremos da “poética” que se origina das movimentações literárias em 
torno do sarau da COOPERIFA (Cooperação Cultural da Periferia), cuja existência ultrapassa 10 anos e nesse tempo 
tem apresentado novos poetas à literatura brasileira. O sarau da COOPERIFA acontece em um bar, local que em 
muitos lugares do Brasil, em geral nas periferias, é o único local de encontro e lazer das pessoas, bem como se trata 
de um espaço de produção de cultura, de mediação de conflitos e de intervenções políticas. Em outras palavras, a 
experiência periférica redunda não apenas dos que a produzem ou do local que origina esses discursos, mas resgata 
um espaço – o bar – deslegitimado pela literatura canonizada no decorrer do século XX. Além de redimensionar a 
ideia de sarau, tão comum às tertúlias literárias do século XIX. Criada pelos poetas Marco Pezão, Márcio Batista e 
Sérgio Vaz em 2001, a COOPERIFA vem se tornando um novo “centro” literário brasileiro por ser um espaço onde a 
literatura acontece para ser vivida, contemplada, produzida e compartilhada, sem que haja distinção ou 
hierarquizações e mesmo a separação entre o que é ou não poesia, tendo como principal objetivo a difusão da 
literatura e a formação de novos leitores. Nesse sentido, à luz dos mais recentes estudos sobre literatura e cultura e 
do pensamento de Gayatri Chakravorty Spivak, que questiona a “não” fala do subalterno;de Célia Pedrosa, que nos 
traz a discussão da contemporaneidade da poesia e a sua relação entre o não contemporâneo; e de Giorgio Agamben, 
que explora a relação do homem com o seu tempo, faremos uma análise a cerca da produção poética do sarau da 
COOPERIFA e suas contribuições à Literatura Brasileira mais contemporânea. 
Palavras-chave: Literatura brasileira. Periferia. COOPERIFA. 
Simpósio III, Mesa II 
 
Marcos Rocha Matias (Mestrando – UFES) 
marcosrocha80@yahoo.com.br 
A DISSONÂNCIA POLIFÔNICA NO ROMANCE: MEU NOME É LEGIÃO 
Partindo dos conceitos de poder disciplinar, biopoder, racismo de estado, desenvolvidos por Michel Foucault em 
Vigiar e punir (1977), Em defesa da sociedade (2005), mas também dos conceitos de polifonia e estado de exceção, 
desenvolvidos respectivamente por Mikhail Bakhtin, de Problemas da poética de Dostoiévski (2010), Walter Benjamin, 
de Magia e técnica, arte e política (2012), pretendo fazer uma análise do romance Meu nome é legião (2005), de 
Antônio Lobo Antunes. Bakhtin foi o primeiro estudioso da literatura a perceber o fenômeno da polifonia nos 
romances, em Problemas da poética de Dostoiévski, ele conceitua a polifonia como sendo: “A multiplicidade de vozes 
e as consciências independentes e imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a 
peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski. Não é a multiplicidade de caracteres e destinos que, em um 
mundo objetivo uno, à luz da consciência una do autor, se desenvolve nos seus romances; é precisamente a 
multiplicidade de consciências equipotentes e seus mundos que aqui se combinam numa unidade de acontecimento, 
mantendo a sua imiscibilidade. Dentro do plano artístico de Dostoiévski, suas personagens principais são, em 
realidade, não apenas objetos do discurso do autor, mas os próprios sujeitos desse discurso diretamente significante” 
(BAKHTIN, 2010, p. 03-04). No romance Meu nome é legião (2009), de Antônio Lobo Antunes, a polifonia é expressa 
justamente por uma diversidade de consciências e inconsciências, de pontos de vista individuais, sociais, políticos, 
econômicos, étnicos e de gênero. Além disso, desde antes, ela já se insinua, como potência ficcional, no título mesmo 
da obra, pretexto para um jogo não menos polifônico com um trecho do evangelho de Lucas, no qual Jesus Cristo cura 
um homem que havia sido possuído por um demônio, mas que ao ser perguntado por Jesus qual era seu nome, diz 
que se chamava Legião (LUCAS, 1986, 8:30). Aquele homem, com efeito, não havia sido possuído por um único 
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demônio, mas sim por vários, portanto, a voz que responde a Jesus não é una, mas sim múltipla. Além de ser um 
romance polifônico, poderíamos dizer que o romance Meu nome é legião é uma narrativa que ficcionaliza uma 
sociedade portuguesa que se baseia num estado de exceção soberano, disciplinar e do biopoder. Walter Benjamin, no 
livro Magia e técnica, arte e política (2012), ao se referir à história humana, a define como sendo uma história 
marcada pela tradição do estado de exceção do oprimido, o qual seria regra geral. Benjamin quer dizer que a história 
humana é marcada pela opressão do homem sobre o homem, do homem sobre a natureza, do homem sobre a 
mulher, do adulto sobre a criança, do colonizador sobre o colonizado, do rico sobre o pobre, do branco sobre o negro. 
Foucault (1977) estudou as três formas de estado de exceção ou de tecnologias do poder: 1) Estado de exceção 
soberano, no qual o soberano tem o direito de morte e de vida sobre os seus súditos, em que o direito de morte se 
sobrepõe ao direito de vida, visto que o soberano só tem direito a vida por causa do poder que possui de matar, logo, 
o direito soberano é um direito de espada, mas, segundo Foucault, esta tecnologia sofreu mudanças e foi substituída 
por outras ao longo dos séculos XVIII e XIX (FOUCAULT, 1999, p.286); 2) O poder disciplinar ou anátomo-política surgiu 
a partir do século XVIII e é um poder exercido sobre o corpo individual, na tentativa de torná-lo dócil, disciplinado, 
submisso ou obediente politicamente, mas também na tentativa de torná-lo mais ágil, eficiente, produtivo 
economicamente. (FOUCAULT, 1977, p.127); 3) O biopoder é uma tecnologia do poder que surgiu a partir do século 
XIX, mas que diferentemente do poder disciplinar não se exerce sobre o corpo individual, mas sim sobre a população, 
sobre a vida, sobretudo humana, através da criação de mecanismos e instituições como controle da natalidade, 
mortalidade, de doenças e feridos, previdência social, sua função principal é  multiplicar a vida, fazer viver e deixar 
morrer, ao contrário do poder soberano cujo exercício era justamente o contrário. Mas é justamente por causa da 
supervalorização da vida pelo biopoder, que fará Foucault se perguntar: como um poder que valoriza a vida, pode 
deixar morrer ou matar? A resposta encontrada por ele está no conceito de racismo de estado, o qual seria o outro 
lado da moeda do biopoder, pois é através do racismo de estado que o biopoder deixa de ser poder sobre a vida e 
passa a ser poder de matar. 
Palavras-chave: Meu nome é legião. Polifonia. Estado de exceção. Racismo de estado. 
Simpósio IV, Mesa I 
 
Maria Amélia Dalvi (Doutora – UFES) 
mariaameliadalvi@gmail.com 
LITERATURAS E INFÂNCIAS: PESQUISAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
Mapeiam-se e discutem-se, a partir de perspectivas histórico-culturais, teses defendidas em programas de pós-
graduação brasileiros nas áreas de Educação e Letras em torno das relações entre Literatura e Infância, no período 
que vai de 1987 a 2012, compreendendo aproximadamente 25 anos. No processo de produção do corpus, tomou-se o 
Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) como fonte a partir da qual 
foi possível identificar os trabalhos concernentes aos interesses de pesquisa, a despeito das limitações e lacunas que 
toda opção desse tipo necessariamente carreia, mas por razões explicitadas no desenvolvimento do trabalho. Busca-
se, de um lado, conhecer quais são as instituições, os programas de pós-graduação, as linhas de pesquisa e os 
orientadores que têm sistematicamente realizado pesquisas sobre as inter-relações entre Literatura e Infância; e, de 
outro, compreender o que nos diz a presença reiterada ou a simples ausência de certos temas, recortes, questões, 
referenciais teóricos, procedimentos metodológicos e conclusões. São as informações e indagações postas por essas 
curiosidades de pesquisa que aparecem no desenvolvimento e nas conclusões do trabalho, propondo aos estudiosos a 
consideração da possibilidade de situarem-se ou descentrarem-se em relação aos saberes-poderes já postos. Entende-
se que este tipo de investigação permite rastrear indícios de conquistas e desafios para aqueles que se dedicam às 
relações entre Literatura e Infância e, especialmente, permite pensar a pós-graduação como um espaço político de 
produção de cultura em torno das relações entre Literatura e Infância. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Literatura. Infância. 
Simpósio II, Mesa III 
 
Maria Lúcia Kopernick (Doutoranda – UFES) 
Kopernick.kopernick@gmail.com 
O DISCURSO POLÍTICO EM FRIDA KAHLO 
Teria sido possível mudar o mundo sem tomar o poder? Partindo dessa pergunta adaptada de uma frase do livro 
Espaço, representação e luta na América Latina, de Antonio Carlos Amador Gil (2011), em que o autor traça os 
caminhos do movimento zapatista e seus múltiplos desdobramentos em Chiapas, México, pretendemos pinçar alguns 
dados da biografia e dos últimos trabalhos da obra pública (quadros) e privada (diário) de Frida Kahlo, mexicana 
engajada nas lutas libertárias de seu país em rechaço às conflituosas relações criadas pelo colonialismo e pela 
expansão mundial do capitalismo. A finalidade dessa amostragem, em um breve exercício do olhar, é observar até que 
ponto o discurso político marxista influenciou a produção artística e discursiva da autora, refletindo a sua posição 
crítica em relação a um mundo polarizado entre um “centro” explorador e enriquecido e “periferias” 
progressivamente exploradas e empobrecidas. Nessa direção serão observadas três pranchas de pinturas produzidas 
por Frida Kahlo entre 1946 e 1954, em que aparece a articulação entre cultura e sociedade, testemunho das 
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estratégias de comunicação de grupos de subalternidade confiantes no compromisso político do comunismo com os 
“oprimidos”. De forma semelhante, consideraremos o diário de Frida Kahlo, escrita tecida num entre-lugar complexo 
e híbrido no qual o terreno da política aparece como um campo fortemente marcado pela utopia dos discursos das 
diferenças e da heterogeneidade. Tomaremos como fundo teórico algumas reflexões de Roland Barthes (1977) sobre 
a temática do discurso político, concentradas em seu livro Roland Barthes por Roland Barthes, espécie de diário 
autobiográfico construído pelo autor. 
Palavras-Chave: Arte. Discurso Político. Corpo Martirizado. 
Simpósio III, Mesa III 
 
María Rocío Cobo Piñero (Doutoranda – Sevilla/UFES)  
rociocobo@gmail.com 
CANTAR BLUES COMO FORMA DE RESISTÊNCIA 
Esta investigação visa estudar o Blues Clássico feminino como um espaço onde confluem elementos raciais, de classe 
e de gênero. O apelativo “Blues Clássico” se refere ao blues cantado e às vezes também escrito por mulheres afro-
estadounidenses durante os anos vinte e trinta. As primeiras em gravar blues foram as mulheres. Em 1920, Mamie 
Smith mudou definitivamente a história da música ao vender mais de um milhão de cópias em menos de um ano. 
“Crazy Blues” iniciou o sucesso do Blues Clássico e possibilitou que outras cantoras acenderam as companhias 
discográficas, dirigidas por empresários brancos e caracterizadas por um marcado racismo.  Na década de maior auge 
do Blues Clássico, cantoras como Bessie Smith, Gertrude “Ma” Rainey, Sippie Wallace, Alberta Hunter e Ida Cox, criam 
um repertório musical que forma uma consciência feminista e social, apontando como o protesto também pode se 
manifestar de forma oral. Estas cantoras tornam-se símbolos de resistência para outras mulheres afro-
estadounidenses por levantar a sua voz contra injustiças sociais, retratar tabus sexuais e romper com os limites das 
convenções tradicionais. Com o objetivo de evitar o escândalo e a subversão, as discográficas controlavam 
minuciosamente o material que se gravava. Com vistas a contrapor-se a esta censura, as cantoras usavam uma 
linguagem metafórica, carregada de simbolismo e ironia. Desde finais dos anos 1990, intelectuais feministas afro-
estadounidenses como A. Davis, H. Carby, D. D. Harrison, S. Lieb o A. duCille tem reivindicado o estudo do Blues 
Clássico por representar a voz oprimida da mulher negra de classe trabalhadora nos EUA. Todas elas encontram no 
blues um âmbito que dialoga com muitas das preocupações das críticas feministas pós-coloniais: a interseção de raça, 
classe e gênero; a reclamação de uma mulher sexual e sensual, assim como a tentativa de romper com as expectativas 
impostas sobre a identidade negra e feminina. Por estes motivos, as feministas consideram as cantoras de blues 
pioneiras na desconstrução do discurso racista, sexista e classista. Além disso, escritoras como Toni Morrison, Alice 
Walker, Gayl Jones, Gloria Naylor y Ntozake Shange as consideram referências por exercerem resistência aos 
mecanismos de poder que operam na sociedade. Em consequência, o Blues Clássico é um espaço onde as subalternas 
se representam em própria voz, apesar da forte censura, do racismo e do sexismo imperantes. 
Palavras chave: Blues Clássico feminino. Racismo. Resistência. 
Simpósio III, Mesa II 
 
Mariana Marise F. Leite (Mestranda – UFES)  
marianamarise_leite@hotmail.com 
O EVENTO NA DISPUTA PELO PODER EM MACONDO 
A cidade de Macondo, espaço da narrativa ficcional Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, é palco, em seu 
contexto social e político de disputa entre liberais e conservadores pelo poder, ressaltada a contenda pela figura do 
primeiro Aureliano, da estirpe dos Buendía. Esse personagem se torna o lendário coronel que se levanta com os 
liberais e um grupo de habitantes de Macondo para dar fim ao monopólio conservador no governo do país, fazendo 
com que se instaure uma revolução. Tal empreitada resulta na instabilidade social marcada por sucessivas guerras e 
disputas pelo comando político da cidade, trazendo esses embates o desgaste dos ideais liberais que a ela deram 
início e fazendo com que os representantes do partido liberal, ferrenhos opositores ao grupo político vigente, 
abandonem os ideais primeiros e passem a compactuar com as ações e ideias conservadoras. Esse desgaste diminui a 
força do grupo liberal no país, ocasionando o fim da revolução e permitindo ao partido da situação o retorno à 
estabilidade. Tomando esse contexto narrativo como foco, este trabalho explora a disputa pelo domínio em Cien Años 
de Soledad, analisando-a à luz da teoria de Alain Badiou em  O ser e o evento (1996), de forma a averiguar a 
inconsistência trazida ao  estado de situação no qual está representado e apresentado o partido conservador em 
Macondo após eclodir a revolução liberal. Será objeto de análise ainda a fidelidadedo grupo liberal aos ideais 
primeiros do levante, com relevo para o percurso do Coronel Aureliano Buendía na narrativa de García Márquez.  
Palavras-chave: Gabriel García Márquez. Revolução. Evento. 
Simpósio IV, Mesa III 
 
Maysa Cristina Dourado (Doutora – UFAC) 
dourado.maysa@gmail.com 
Maria Aparecida de Oliveira (Doutora – UFAC) 
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O PÓS-COLONIALISMO EM LUCY DE JAMAICA KINCAID 
Muito tem sido discutido sobre as narrativas no contexto do pós-colonialismo. Said (1994) explica que a principal 
batalha no imperialismo é sobre a terra e a quem pertence. Ele acredita que essa questão se reflete na narrativa, pois 
considera nações como narrações. O poder de narrar ou de bloquear outras narrativas de formação é muito 
importante para a cultura e para o imperialismo, o que constitui uma das principais conexões entre elas. O mais 
importante é perceber como as grandes narrativas de emancipação mobilizaram as pessoas no mundo colonial tanto 
no sentido de intensificar ou reduzir a sujeição imperial. O objetivo dessa comunicação é analisar o romance Lucy, 
escrita por Jamaica Kincaid, tendo em mente as teorias de Edward Said, em Orientalism e Imperialism and Culture e de 
Homi Bhabha em The Location of Culture. Nosso propósito é demonstrar o conflito da personagem entre sua 
identidade e o encontro com o “outro.” Desde o começo do romance, os conflitos da personagem Lucy giram em 
torno de seu lar e de sua terra natal. Em seu autoexílio, há um misto de sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo 
em que ela ama sua mãe e sua terra natal, ela os odeia. Ela deseja libertar-se deles. Primeiro de sua mãe, que tem o 
poder e controle sobre o seu corpo e sexualidade. Em seguida, ela deseja libertar-se da sociedade colonial e patriarcal. 
Pretendemos analisar como essas questões estão refletidas na narrativa de Kincaid e como essas grandes narrativas a 
mobilizaram como escritora.  
Palavras-chave: Terra natal. Outro. Colonizadores e colonizados.   
Simpósio V, Mesa I 
 
Mônica Gomes da Silva (Doutoranda – UFF) 
monicagolmessilva@yahoo.com.br 
OS CONCEITOS DE NACIONALISMO E COSMOPOLITISMO LITERÁRIOS NO ENSAÍSMO LATINO-AMERICANO 
Busca-se fazer um breve itinerário pelo ensaísmo latino-americano a fim de se estudar os conceitos de nacionalismo e 
cosmopolitismo literários. No período histórico das vanguardas, ocorre um recrudescimento da questão através das 
tentativas de afirmação das possíveis particularidades da literatura latino-americana, vistas como a contribuição 
artística singular para o mundo, assim como a premência de uma possível integração ao projeto moderno, cuja meta 
progressista é posta em xeque pelas gerações posteriores. A tensão existente entre a busca da singularidade e o 
anseio de universalismo é um tópico angular para os ensaístas que, conforme a concepção de arte e de América 
Latina, recebe formulação distinta. Longe de criar uma linha evolutiva para o estudo, a organização adotada visa 
perceber as convergências e divergências entre os autores ao longo do tempo. A leitura, deste modo, começa com 
dois ensaios de escritores contemporâneos à vanguarda histórica que inauguraram uma importante linha de 
interpretação para a questão nas décadas seguintes. O primeiro é o do sociólogo e jornalista peruano José Carlos 
Mariátegui (1895-1930) que publica, em 1928, a obra 7 ensaios de interpretación de la realidad peruana. No sétimo 
ensaio, o autor se debruça sobre o processo literário no Peru e o compara a outros países da América Latina, 
assinalando, ao mesmo tempo, suas especificidades e semelhanças. O segundo ensaio “El escritor argentino y la 
tradición”, escrito em 1932, pertence a Jorge Luis Borges (1899-1986). Nele o autor rechaça o excesso de cor local na 
produção literária argentina e postula a expressão do caráter nacional por meio da partilha da tradição artística 
ocidental. O ensaio de Octavio Paz (1914-1998), “Uma literatura de convergências” (1973), publicado em 
Convergências: ensaios sobre arte e literatura, apresenta uma nova leitura do binômio nacionalismo/cosmopolitismo 
e, principalmente, uma contraproposta aos parâmetros criados pelas vanguardas históricas. Por fim, o ensaio de 
Silviano Santiago “O entre-lugar do discurso latino-americano”, da obra Uma Literatura nos Trópicos: ensaios sobre 
dependência cultural (2000), revivifica alguns posicionamentos das vanguardas para estabelecer a autonomia e 
importância do discurso literário latino-americano construído a partir da diferença. 
Palavras-chave: Cosmopolitismo. Ensaísmo. Nacionalismo. 
Simpósio IV, Mesa III 
 
Monique Ivelise (Mestranda – UFJF) 
moniqueivelise@hotmail.com 
FUNK CONTEMPORÂNEO: TAMBÉM UMA POESIA POPULAR 
O Funk é uma das manifestações culturais de massa que mais “dialoga/tensiona” com a problemática da sociedade 
brasileira contemporânea, por transitar sob uma série de concepções que incidem diretamente no modo de pensar o 
sistema social: periferia/centro, popular/ culto, entre outras características. Assim, o presente trabalho tem como 
objetivo explicitar a relação do Funk com a estrutura teórica da Poesia, especificamente com a Poesia Popular. 
Consequentemente, serão tratadas questões referentes a dinâmicas das sociedades e às relações de poder inseridas 
em todo o processo social; como também, apontamentos sobre como o corpo assume uma função linguística e 
poética, como o produtor de significado. Para tal aproximação, será necessário entender como as identidades estão 
em jogo no espaço público; se formulam a partir de fronteiras sócio-políticas, que são traçadas de acordo com as 
convenções construídas por “nós”. O que sugere um novo tipo de apropriação do discurso do Outro; cuja voz foi 
“apagada” de nossos manuais de História ou Literatura por longos séculos. Então, há que destacar a necessidade e a 
vontade de elaborar outras perguntas em relação ao sentimento de identificação e de pertencimento, que 
acompanha os tidos como “novos” sujeitos inseridos nessa nova ordem social e também literária. Perguntas que são 
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importantes em relação à reflexão sobre o papel da periferia como um espaço produtor cultural, até a pouco, negada 
por muitos. Ou seja, pensar a favela como um sujeito de transformação social, um espaço múltiplo e criativo e 
também, ligada a uma tradição do Popular, que vai além do que é comumente colocado: uma fonte viva, forte e 
inesgotável. Dessa forma, o Funk torna-se um instrumento para pensar a sociedade brasileira e o funcionamento da 
Literatura Brasileira Contemporânea. 
Palavras-chave: Funk. Poesia Popular. Identidade. 
Simpósio III, Mesa I 
 
Nelson Martinelli Filho (Doutorando – UFES)  
nelsonmfilho@gmail.com 
AUTOCRÍTICA E AUTOFICÇÃO NA OBRA DE REINALDO SANTOS NEVES 
Após um amplo período de domínio do sentido final dos próprios textos e ter a sua morte sentenciada por pensadores 
como Roland Barthes e Michel Foucault há algumas décadas, a figura do autor permaneceu por certo período numa 
espécie de limbo da escrita, de onde aparentava não mais sair com facilidade – não sem uma revisão de sua função na 
literatura. De modo paulatino, observamos um reposicionamento e um redimensionamento do autor diante de sua 
obra em consonância com a descentralização do sujeito pleno e cartesiano, que tem como ponto de partida o 
pensamento de Nietzsche: ele não é concebido mais como o Autor onipotente, mas atua como uma das possíveis vias 
interpretativas de seu texto. Dos muitos autores contemporâneos que são lidos na clave do que comumente se 
intitula autoficção, daremos destaque ao capixaba Reinaldo Santos Neves, autor de, entre outras obras, oito romances 
– dentre os quais voltaremos nossa atenção a A crônica de Malemort (1978) e A folha de hera: romance bilíngue 
(2010). Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que em ambas as obras o autor pratica um exercício de autocrítica 
tanto em âmbito ensaístico quanto em paratextual. Nossa proposta é, portanto, investigar as estratégias de 
autorrepresentação que, para muito além de comportar uma simples coincidência entre o nome do autor, do 
narrador e do personagem (mas nem tanto) e a semelhança entre personagens ficcionais e pessoas empíricas, 
engendra, a partir de um refinado tratamento da linguagem, um elaborado jogo que obnubila as hipotéticas fronteiras 
entre verdade e ficção, pondo em suspensão as certezas que pretensamente se têm em relatos autobiográficos 
convencionais. 
Palavras-chave: Reinaldo Santos Neves. Autoficção. Narrativa brasileira contemporânea. 
Simpósio IV, Mesa II 
 
Patricia Ricardo Andrade (Graduada – UFES) 
prandadeletras@hotmail.com 
LITERATURA E DEMANDAS ÉTNICO-RACIAIS: O CASO DE CAÇADAS DE PEDRINHO, DE MONTEIRO LOBATO 
O intento desta pesquisa é analisar os documentos e argumentos relacionados às ações propostas e às alegações 
feitas sobre a obra Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, com relação à acusação de haver conteúdo racista no 
referido livro distribuído pelo MEC para o ensino básico. Formam o corpus da pesquisa, além da própria obra literária, 
o mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal contra a distribuição da obra no ensino e os dois 
Pareceres do Conselho Nacional de Educação em resposta à ação dos movimentos antirracistas. Pretende-se verificar 
as estratégias discursivas utilizadas pelos movimentos antirracistas diante dos órgãos institucionais, como também 
observar a resposta governamental ao pleito, como instância simbólica dominante, seus diversos posicionamentos e 
argumentos em face das manifestações dos afrodescendentes.  Valendo-se das perspectivas teóricas de Teun A. van 
Dijk (2012; 2008), Shohat e Stam (2006), Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005), Norman Fairclough (2001), Machado et 
al. (2012),  Barreto  et al.  (2012) e Homi Bhabha (1998), entre outros, reconhece-se a necessidade da pesquisa e da 
explicitação das diversas formas de racismo na produção cultural das elites simbólicas, materializada nos livros 
didáticos, na imprensa, no cinema, na televisão, nas literaturas e em outros gêneros do discurso, a partir de 
categorias/estratégias que consistirão, nesta análise, em princípios a serem aplicados à leitura do material discursivo 
proeminente desse acontecimento.  
Palavras-chave: Racismo. Literatura. Análise Crítica do Discurso. Ação Afirmativa. 
Simpósio I, Mesa III 
 

Paulo Muniz da Silva (Doutorando – UFES) 
apollovalentin@uol.com.br 
TROPOS E TRAMAS ENTRE A ELITE DA TROPA 
Leitura da voz do narrador no livro Elite da tropa, a partir de conceitos associados aos estudos multiculturais entre os 
quais se inscrevem as noções de hibridismo e violência pelo viés dos tropos. O hibridismo, carreando os significados 
de múltiplas culturas, violência e tropos, se associa à ideia de fronteira, divisa, muro e liminaridade, cujos limites e 
passagens contêm a própria conotação do híbrido. Recortar-se-á a performance do personagem narrador em algumas 
crônicas do primeiro capítulo, Diário da guerra”, do livro em apreço. Nessas linguagens, também eivadas de 
pertencimentos e apólogos atávicos do nacionalismo iluminista, a leitura transitará no  entretempo que atravessa 
arcaísmos e atualidades, cruzando as incertas balizas da modernidade, a fim de questionar nossa homogeneidade 
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cultural de pedagogia nacionalista, associada à comunidade concebida como nação, que o discurso ficcional e outros 
discursos veiculam. Se por um lado, o discurso ficcional é mais verídico que a vida real, em que, às vezes, os fatos se 
encadeiem confusamente, por outro lado, a ficção propõe a verdade, posto que na literatura, mesmo que se narrem 
as veridicidades dos fatos, esses são lidos como declarações ficcionais. Assim, em nível de conclusão entrevê-se a 
necessidade de se revisarem as associações diretas entre o livro em questão e a tão propalada realidade circunstante. 
Já que nessa obra se inscreve a violência, isso se dá pelos vieses dos tropos e da trama, como estratégias da linguagem 
em que abundam as metáforas e a ficção, reinos, por excelência, da literatura, mas, também, da língua do povo, cuja 
expressão redefine, às vezes, a fronteira do tolerado entre o permitido e o proibido nas liminaridades entre as 
múltiplas culturas. 
Palavras-chave: Multiculturalismo. Hibridismo. Violência. 
Simpósio I, Mesa II 
 
Pedro Antônio Freire (Doutorando – UFES) 
gazulinazul@hotmail.com 
GRACILIANO RAMOS, DE FATO E DE FRICÇÃO: “EMPODERAMENTO” VERSUS “AUSTERIDADES” 
Faz-se notório nas obras autobiográficas de Graciliano Ramos um tratamento hoje considerado nocivo em relação a 
algumas alteridades. Diante disso, proponho-me a analisar facetas dessa celeuma a partir principalmente da sua obra 
Memórias do cárcere, levando em consideração concepções teóricas de vertentes bem distintas – o Pós-
Estruturalismo (Canclini, Deleuze, Guattari) e a Teoria Crítica (Honneth, Adorno, Horkheimer) –, mas que se utilizam 
de semelhantes fontes bibliográficas de peso, como Homero, Marx, Freud, Nietzsche, Kafka etc., para, a seus modos, 
cada qual denunciar um problema ainda muito comum na sociedade: o fascismo, presente mesmo nas manifestações 
vistas como mais emancipatórias. O próprio Graciliano explicita no citado livro opiniões bastante contundentes sobre 
seus contemporâneos, mostrando-se por vezes racista, infanticida, misógino, homofóbico. Dois pontos devem ser 
discutidos: o da pseudo-possibilidade de uma neutralidade por parte do chamado intelectual por via de um 
“esclarecimento” iluminista, este que o afasta da cegueira da fé, fazendo-o incorrer, porém, numa assepsia 
tecnocientífica de escala genocida; o da autoafirmação de uma alteridade que hoje se projeta como uma 
reorientação, em resposta a uma tendência hegemônica da sexualidade. Nas  Memórias, fala-se de estupros a cargo 
de ritos de iniciação para menores infratores e também por expiação, penalização para prisioneiros delatores. É uma 
situação que coloca nosso autor numa situação limítrofe, entre o asco e a compaixão dos “invertidos”. O autor é um 
“homem do seu tempo” e, como tal, carrega as respectivas tensões, embora o leitor possa sempre atualizá-las. 
Contudo, quando elegemos, por modismos, o lugar da exclusão por excelência, competimos com o risco de 
menosprezar bordões históricos que nos enrijecem culturalmente, deixando-nos ficar à chancela da cínica indústria 
cultural. 
Palavras-chave: Graciliano Ramos. Adorno. Alteridades. 
Simpósio V, Mesa I 
 
Rafaela Dantas (Graduanda – UFES) 
rafaela.skarlaty@gmail.com 
UMA LEITURA DE BISA BIA, BISA BEL, DE ANA MARIA MACHADO, A PARTIR DA IMAGEM DO PROFESSOR 
Este texto apresenta uma proposta de leitura que tem como ponto de partida a imagem do professor que perpassa a 
obra Bisa Bia, Bisa Bel (1982), da consagrada escritora de livros infanto-juvenis Ana Maria Machado. A obra em 
questão é muito utilizada como material de leitura literária na educação infantil e no ciclo de alfabetização. Tem-se 
como objetivo compreender qual seria essa imagem do professor e como ela é construída ao longo da narrativa, tanto 
verbal quanto visual. Além disso, pretende-se observar como essa imagem é sustentada no texto, a partir da premissa, 
tomada de Alain Choppin, de que, muitas vezes, o que se pode ler nas representações veiculadas por objetos culturais 
é mais como se gostaria que os sujeitos – no caso, o professor – fossem, do que, propriamente, como eles são. Para 
tanto, este trabalho, que conscientemente opta pela conjugação de diferentes matrizes teóricas como perspectiva 
para a produção e apropriação de conhecimentos, será subsidiado pelos estudos a) de Regina Zilberman, acerca da 
literatura infanto-juvenil; b) de Dermeval Saviani, acerca das práticas pedagógicas e c) de Roger Chartier, acerca das 
noções conceituais de prática, representação, comunidade de interpretação e apropriação. 
Palavras-chave: Bisa Bia, Bisa Bel. Ana Maria Machado. Literatura infanto-juvenil. 
Simpósio II, Mesa II 
 
Rafaela Scardino (Doutoranda – UFES) 
rafaelascardino@yahoo.com.br 
A POLÍTICA DO CUIDADO: TRADIÇÃO E REMIXAGEM 
Em seu livro La fiesta vigilada, o escritor cubano Antonio José Ponte propõe uma leitura remixada do romance Nosso 
homem em Havana, do britânico Graham Greene. Em sua versão do texto, Ponte narra sua insistência em permanecer 
em Cuba mesmo com todas as dificuldades impostas a seu trabalho como escritor e a suspeita das autoridades de que 
seja uma espécie de espião a serviço da comunidade de cubanos exilados que se opõem ao regime castrista. A escolha 
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por permanecer no país é a escolha pela relação de cuidado e preservação da tradição.   A partir da leitura de Ponte, 
buscamos analisar como a remixagem, processo de apropriação de uma obra já existente e sua reconfiguração e 
transformação em novo produto cultural, atua como dispositivo propiciador de deslocamento discursivo, convocando 
à fala o outro, aquele que está à margem de um discurso estabelecido. Para tanto, analisaremos como se dá a 
apropriação dos signos de “argentinidade” pelos artistas do grupo de  techno tango Gotan Project, formado em Paris 
sob o signo do exílio, que, em seu primeiro álbum, através da remixagem de trechos de discursos de Ernesto Guevara 
e Eva Perón, reinterpreta elementos da tradição argentina deslocando-os e reinserindo-os numa lógica outra: a do 
mercado cultural. Sua ligação com a tradição é, também, um processo de reconfiguração e a retomada de temas e 
personagens históricos funciona como uma “presentificação” do passado, que anula instâncias temporais, atuando no 
sentido da instauração de um presente expandido, que pode reativar elementos passados sem o perigo de ter, 
obrigatoriamente, de transformar-se num futuro desconhecido.  
Palavras-chave: Tradição. Remixagem. Antonio José Ponte.  Gotan Project. 
Simpósio III, Mesa III 
 

Renzo Passamani da Rocha (Graduado – UFES) 
renzo.passamani@hotmail.com 
IDENTIDADE E DISCURSO NA SALA DE AULA DE INGLÊS 
O presente trabalho realiza uma análise critica da construção do discurso na sala de aula de língua inglesa como língua 
estrangeira. Analisando como a identidade sexual de gênero, mais especificamente a identidade 
homoerótica/homoafetiva, é constituída na sala de aula, pretende-se verificar como os alunos e professores a situam 
no discurso e através de que práticas discursivas. Objetiva-se evidenciar como se constroem as assimetrias nas 
relações de poder no contexto da educação linguística, associadas a essas práticas discursivas, percebendo atribuição 
de prestigio ou estigma, assim como estratégias de dominação e subalternização em sua constituição. Adotando como 
principais referenciais teóricos Foucault, Fairclough e Van Dijk, assim como a Análise Critica do Discurso a pesquisa  se 
constituí em dois estudos de caso,a partir de  gravações e observações de aula e análise deste material. Busca-se 
tornar explicitas as práticas discursivas exercidas pelos participantes, utilizando a sala de aula como espaço para 
debate acerca da identidade em questão. Dessa forma, intenciona-se gerar uma maior compreensão sobre o processo 
de distribuição de poder no choque das identidades e como este opera através de um viés linguístico. As reflexões 
aqui geradas poderão então contribuir para uma compreensão de como as identidades são construídas 
discursivamente em uma sociedade heteronormativa e também para elaboração de políticas relacionadas à 
pedagogia queer assim como para práticas de ensino de língua estrangeira que leve em conta as identidades múltiplas 
com as quais nos deparamos num mundo globalizado e plural.  
Palavras chave: Multiculturalismo. Pedagogia queer. Análise Crítica do Discurso. 
Simpósio I, Mesa III 
 
Roberto Ferreira Junior   (Doutor – UFES)  
PODE O TESTIMONIO PROMOVER A JUSTIÇA SOCIAL? UMA LEITURA DE “TEXACO” DE PATRICK CHAMOISEAU A 
PARTIR DO GÊNERO TESTIMONIO 
rferreirajunior@uol.com.br 
O romance “Texaco” do escritor martinicano Patrick Chamoiseau é um compêndio de mais de 400 páginas dedicadas a 
um relato ficcional sobre a história de Fort-de-France a partir de sua população subalterna, no caso, os creoulos. 
Usando do testemunho da protagonista, Chamoiseau produz ao mesmo tempo um relato ficcional histórico e crítico 
sobre a situação da cidade e sua demonização das populações que vivem ás margens da capital, no caso, em uma 
favela cujo nome fornece o título para o livro. Nosso objetivo é analisar como Chamoiseau revisita o gênero 
testimonio utilizando-o de uma forma pós-moderna uma vez que o romance possui uma polifonia de vozes 
testemunhais. Para realizar este artigo nos apropriamos do conceito de polifonia de Mikhail Bakhtin e dos conceitos 
levantados por Kimberley A. Nance em seu livro “Can Literature Promote Justice? Trauma Narrative and Social Action 
in Latin American Testimonio” sobre o gênero.  
Palavras-Chave: Testimonio. Polifonia. Subalternidade. 
Simpósio I, Mesa II 
 
Rociele de Lócio Oliveira (Mestranda – UFES) 
rociele@gmail.com 
SOBRE O TEMPO EM DOÑA ROSITA LA SOLTERA, DE GARCÍA LORCA 
Em Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca, a personagem título da obra, que vive na casa de seus tios, 
envelhece aguardando a volta de seu amado e, enquanto espera, ela, como a Penélope de Ulisses, borda para 
manipular o tempo e controlar sua própria ansiedade. A descrição detalhada do vestuário, encontrada nas didascálias 
ou rubricas, deixa ver que os acontecimentos ocorrem, entre os anos 1815 e 1911, contextualizando historicamente 
as condições de vida das mulheres, em especial, as espanholas, O drama tem início no momento em que El sobrino 
declara seu amor por Rosita. Obrigado a viajar para terras longínquas com a incumbência de cuidar dos interesses do 
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pai, o pretendente tem a permissão de sua tia para cortejar a distancia a jovem prima, concertando-se a promessa de 
retorno breve e casamento certo. Cerca de vinte e três anos se passam, chega a velhice, sem que o compromisso de 
boda se concretize e Rosita se entrega ao cansaço e à solidão, ao lado da viuvez da tia e da ama. E assim, junto com a 
Rosa Mutabile, flor amorosamente cultivada pelo tio botânico e acidentalmente cortada por ele, os sonhos de Rosita 
são podados antes do prometido momento de esplendor. Na obra, o tempo aparece como uma personagem 
implacável e, com o passar dos atos, a espera leva à morte metafórica da protagonista. Os estudos de Junito de Sousa 
Brandão sobre o teatro grego, de Claudio Castro Filho e Francisco Ruiz Ramón sobre o teatro de García Lorca, 
juntamente com as contribuições de Michelle Perrot em seus estudos sobre a mulher no século XIX, dão o suporte 
teórico para este trabalho. 
Palavras-chave: García Lorca- dramaturgo. Doña Rosita la soltera. Tempo. 
Simpósio I, Mesa IV 
 
Rogério Pacheco Jordão (Pós-doutorando – PUC-RJ) 
rogeriojordao@uol.com.br 
RUÍNAS DO MERCADO DE ESCRAVOS DO VALONGO NO RIO DE JANEIRO: LONGOS ESQUECIMENTOS E ABRUPTAS 
LEMBRANÇAS 
Em janeiro de 2011, em um expressivo achado arqueológico na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, foram 
encontradas as pedras do cais por onde desembarcaram centenas de milhares de escravos africanos a serem vendidos 
no antigo mercado do Valongo, tido como o maior do gênero no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Soterrado e 
“esquecido” no tecido urbano carioca por quase dois séculos, o Valongo se transforma, em 2012, em ponto de um 
Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, de cunho pedagógico e turístico, no contexto de 
uma ampla reforma urbanística da área portuária, o Projeto Porto Maravilha. Este artigo faz uma reflexão a respeito 
dos discursos sobre o passado produzidos em torno a este lugar pelo poder público e atores sociais nos últimos dois 
anos. Explora, para tanto, a relação da produção da memória com a história, a cultura e o mercado em um cenário 
contemporâneo. Especula a respeito de como um lugar de evidentes significações históricas pode ser “relembrado”, 
ao mesmo tempo que busca indícios de seu “esquecimento”. O texto sugere pistas para a (re) leitura, na atualidade, 
de uma parte da história da cidade do Rio de Janeiro (associada ao tráfico negreiro e ao escravismo) que, sob muitos 
aspectos, deixou de ser contada, discutindo as tensões potenciais deste movimento. Nestes termos, o ensaio utiliza, 
como pontos de apoio, a noção de “lugares de memória”, do historiador Pierre Nora, e elementos constituintes da 
“cultura da memória” na contemporaneidade a partir de textos do pensador Andreas Huyssen.    
Palavras-chave: Rio de Janeiro. Memória social. Escravismo. 
Simpósio V, Mesa III 
 
Ronis Faria de Souza (Doutorando – UFES) 
ronisfaria@gmail.com 
DO VIRA-LATA AO VIR A SER: FUTEBOL E BRASILIDADE NA CRÔNICA DE NELSON RODRIGUES 
A partir de um complexo recorrente no imaginário brasileiro, em que se observa um comportamento que oscila entre 
a crença numa grandeza máxima e a impotência total, Nelson Rodrigues imortalizou o conceito do complexo de vira-
latas por meio de suas crônicas esportivas sobre futebol, demonstrando a incapacidade doentia do Brasil de aceitar a 
própria potência. As crônicas analisadas neste artigo cobrem o período compreendido entre 1950 e 1970, quando o 
Brasil foi derrotado em pleno Maracanã numa final de Copa do Mundo e conquistou outras três se tornando 
tricampeão mundial. Os textos demonstram a oscilação no comportamento do brasileiro quanto ao sentimento de 
brasilidade, marcando uma tendência de euforia nacionalista na vitória e uma depressão cava na derrota. A arena do 
futebol passa a ser o cenário em que todas as ações da evolução histórica, especialmente o processo de colonização, 
vão se desdobrar. No atual momento, em que o país se prepara para receber novamente a Copa do Mundo FIFA de 
Futebol e as Olimpíadas, várias formas de discurso sobre a brasilidade começam a circular com mais repercussão e o 
complexo de vira-latas volta à pauta nas redações e nos ambientes em que se discutem as formas de ver e dizer o 
Brasil. Esse retorno permite realizar uma inferência importante sobre o complexo de vira-latas. Trata-se de um 
fenômeno coletivo de existência instável, ou seja, adormece, desaparece por um tempo, mas em determinadas 
contingências, volta a se manifestar. Nesse momento, em que o Brasil está sendo desafiado internacionalmente, 
expondo-se para o mundo para realizar os eventos citados, o medo e a insegurança de aceitar a própria potência 
podem culminar irremediavelmente no retorno do complexo. Esse sentimento, porém, não se restringe ao ambiente 
esportivo do futebol, sua arena é toda a rede de relações que perpassam transversal e verticalmente o tecido da 
sociedade: conflitos etnográficos, sociedade de classes, eurocentrismo, subdesenvolvimento nacional, as ciências 
sociais, símbolos nacionais e a brasilidade tupiniquim. Todos esses subtemas estão, de uma forma ou de outra, 
reunidos sob a rubrica do complexo de vira-latas. Mesmo mantendo uma guerra declarada aos sociólogos da época, o 
cronista deu uma contribuição importante, que vem sendo aprofundada por sociólogos, antropólogos, psicanalistas e 
estudiosos de literatura. 
Palavras-chave: Literatura. Futebol. Complexo de vira-latas. Brasilidade. 
Simpósio IV, Mesa I 
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Salvio Fernandes de Melo (Doutor – UFF) 
salviofm@gmail.com 
MEU CORPO DIZ, MINHA GINGA ENCANTA: ENSAIO SOBRE AS PERFORMANCES DE JONGUEIROS E CAPOEIRAS. 
Esta pesquisa tem por objetivo apresentar algumas performances negras retiradas de manifestações como a capoeira 
e o jongo no intuito de demonstrar como o corpo aparece como fonte de memória, resistência cultural e política 
diante da dura realidade de comunidades urbanas e rurais que vivem próximas a uma zona industrial petroleira, 
localizada no Norte-fluminense. Jogar capoeira, dançar jongo, cantar, brincar, se tornam instrumentos de preservação 
e divulgação da identidade negra local, que se espalha dentro e fora de suas comunidades e que manifestam a forma 
como vivem, suas tradições, história e situação social diante de uma realidade industrial e de consumo, inóspitas aos 
povos mais tradicionais, às tradições orais e às culturas ancestrais. Ademais, tais performances são o encontro entre a 
poesia, a música, o gesto, a dança, o rito e a religiosidade, o que reforça ainda mais a importância da preservação e 
continuidade das manifestações e tradições afro-brasileiras. Para tanto, faremos uso de filmagens e gravações de voz 
a fim de recolher imagens das performances e o canto dos intérpretes. Dessa forma, poderemos analisar com mais 
profundidade tais performances, bem como os diferentes sentidos e significados existentes nas cantigas de jongo e de 
capoeira. Serão estudados alguns grupos de capoeira e jongo nas cidades do Norte-fluminense, como Campos, 
Quissamã, Macaé, Rio das Ostras, etc. Por fim, a metodologia e as referências teóricas adotadas nessa pesquisa terão 
como base os conceitos de performance e poesia oral desenvolvidas pelo pensador suíço Paul Zumthor, além de 
autores e textos que tratam da capoeira, do jongo, das manifestações afrodescendentes, da história de negro no 
Brasil, e também através de referências teóricas sobre estudos culturais e literários. 
Palavras-chave: Performance. Capoeira. Jongo. 
Simpósio III, Mesa III 
 
Sarah Vervloet (Mestranda – UFES) 
sarahvervloet@gmail.com 
PERSONAGENS À MARGEM: TIPOS, SERES E CRIATURAS EM O SOL NO CÉU DA BOCA, DE FERNANDA TATAGIBA 
O trabalho é feito a partir de uma análise geral dos personagens encontrados nos contos de O sol no céu da boca, livro 
publicado em 1980 por Fernando Tatagiba. Compreende-se que a animalização de certos personagens, bem como 
suas caricaturizações, enfatizam a condição dos que vivem à margem e dão voz àqueles tão comumente silenciados 
pela (re)pressão social. Esses personagens podem ser encontrados aos montes, todos os dias, numa esquina ou 
noutra, e são figuras que somem à medida que pouco se importa com tais circunstâncias de isolamento. A atribuição 
de características estranhas, insólitas ou fantásticas coloca em relevo a percepção desvirtuada que a sociedade criou 
acerca dos excluídos – sejam bêbados, doentes mentais, indigentes, carentes, miseráveis, etc. –, os subalternos do 
sistema social, varridos para um canto qualquer desse entorno. Por outro lado, mesmo aqueles personagens que não 
apresentam propriedades insólitas (aqui, a palavra é utiliza em seu sentido mais amplo), cada qual possui sua maneira 
incerta de viver: são andarilhos, reféns das dificuldades de se manterem num mundo movido pelo capital. Tornam-se, 
assim, os protagonistas da única história de que são feitos – a ficção de O sol no céu da boca. A análise tem como 
base, principalmente, a) A personagem de Ficção, de Antonio Candido; b) o estudo introdutório à literatura fantástica 
de Tzvetan Todorov (Introdução à literatura fantástica) c) e algumas posteriores leituras – algumas mais abrangentes – 
desse tema, como os trabalhos de David Roas (Teorías de lo fantástico), Olga Pampa Áran (El fantástico literário), 
entre outros.  
Palavras-chave: O sol no céu da boca. Personagem. Insólito. 
Simpósio IV, Mesa I 
 

Shirley Carreira (Pós-doutoura – UNIABEU) 
shirleysgcarr@gmail.com 
A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE DIASPÓRICA NA FICÇÃO DE JHUMPA LAHIRI 
A migração é uma condição natural da experiência humana; no entanto, a motivação para esse deslocamento pode 
ter origens diversas: catástrofes, a necessidade de sobrevivência, a busca da estabilidade econômica ou mesmo 
perseguições de ordem política ou religiosa. A literatura indiana contemporânea em língua inglesa é rica em 
representações de identidades diaspóricas, ou seja, em personagens que experimentam o exílio, forçado ou 
voluntário, e passam por uma crise identitária decorrente do choque cultural. Na perspectiva dos Estudos Culturais, 
com particular relevância para esta comunicação, o conceito estrito de diáspora se apoia sobre uma concepção binária 
de diferença; está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de um “outro”, 
porém, as configurações sincretizadas da identidade cultural requerem a noção derridiana de différance, uma 
diferença que não funciona através dos binarismos. O grande dilema do migrante, ou seja, a tensão dialética entre a 
tradição e a tradução, passa a ser compreendido sob outro prisma: o da necessidade de habitar, no mínimo, duas 
identidades, falar duas linguagens culturais, de traduzir e negociar entre elas. O propósito deste trabalho é analisar a 
representação do imigrante na ficção de Jhumpa Lahiri, a fim de demonstrar como ela focaliza a questão da diferença 
cultural e os processos de formação de identidades híbridas, deslocando a crise identitária típica do imigrante de 
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primeira geração para outra esfera: a dos seus descendentes. Por ser uma imigrante de segunda geração, 
JhumpaLahiri imprime nuances próprias à dialética entre tradição e tradução, ao expor os conflitos inerentes a uma 
identidade reconhecidamente híbrida, fruto de negociações entre diferentes culturas. 
Palavras-chave: Identidade. Diferença. Choque cultural.  
Simpósio I, Mesa II 
 
Stéfany de Souza (Graduanda – UFES) 
stefanyadvir@gmail.com 
CRINQUINIM, A PUXADA DO MASTRO E O CONVENTO DA PENHA: ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE 
CULTURAL CAPIXABA NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL DE REINALDO SANTOS NEVES, LUIZ GUILHERME SANTOS 
NEVES E RENATO PACHECO 
Este trabalho discute representações da identidade cultural capixaba encontradas nas obras de literatura infanto-
juvenil Crinquinim e o Convento da Penha (2001) e Crinquinim e a puxada do mastro e outras aventuras (2008), de 
Reinaldo Santos Neves, Luiz Guilherme Santos Neves e Renato Pacheco, confrontando-as com o contexto da 
fragmentação das identidades na pós-modernidade e da urgência pela cultura de memória. Considerando a cultura 
como elemento importante para a construção de um significado a respeito da nossa própria identidade, a 
representação destas identidades culturais na literatura infanto-juvenil propõe ideias de pertencimento que requerem 
o olhar apurado dos estudiosos da literatura e também da área educacional, haja vista que essa produção cultural 
atua na constituição das identidades das novas gerações. Através das obras literárias escolhidas, esta pesquisa visa a 
descortinar alternativas para o trabalho do tema transversal da pluralidade cultural nas aulas de Língua Portuguesa, 
que se encontra nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e no Currículo Básico da Escola Estadual do Espírito 
Santo (CBEE-ES). Na elaboração da argumentação teórica desta pesquisa reúnem-se os estudos propostos pelos 
sociólogos Stuart Hall e Zygmunt Bauman, pelo historiador Andreas Huyssen, as análises a respeito da literatura 
infanto-juvenil de Nelly Novaes Coelho e Regina Zilberman, entre outros estudos críticos importantes. A pesquisa 
propõe também uma sequência didática que, a partir da leitura das obras em questão, trabalha o tema transversal da 
pluralidade cultural.  
Palavras-chave: Crinquinim e o Convento da Penha. Crinquinim e a puxada do mastro e outras aventuras. Identidade 
cultural capixaba. 
Simpósio II, Mesa II 
 
Taiguara Francisco (Graduando – UNIVASF) 
taiguarafrancisco@gmail.com 
Lennon Oliveira Matos (Graduando – UNIVASF) 
lennon.matos@hotmail.com 
REPRESENTAÇÃO E DISCURSO: CRÍTICA DESCOLONIAL AO ATO E FALA DA ARQUEOLOGIA BRASILEIRA 
Indiana Jones tornou-se o grande ícone da Arqueologia no mundo, entretanto segundo o “discurso arqueológico 
oficial” (acadêmico), tal estereótipo não condiz com a práxis profissional disseminada atualmente. Porém, cabe 
questionar, até que ponto esta construção imagética é destoante da representação da arqueologia “oficial”? Sabe-se 
que a produção do personagem que citamos advém de literaturas românticas relacionadas à arqueologia, tal como o 
livro As Minas do Rei Salomão  de  autoria de Henry Rider Haggard, publicado em 1885, que expressam os discursos e 
práticas embasados numa lógica colonial, como por exemplo, a classificação de grupos autóctones como exóticos e 
culturalmente primitivos, a partir do seu aspecto material, segundo, é claro, uma perspectiva eurocêntrica, exercida 
pelo arqueólogo, personagem geralmente originário do Ocidente. A partir disto, observamos a própria arqueologia 
brasileira, que em sua formação recebeu diversas influências, principalmente, norte-americana e francesa. Atuando 
sob pressupostos elitistas e de interesses do “primeiro mundo”, o que resulta na exclusão de identidades autóctones e 
omissão de falas, silenciadas pelo discurso teórico-científico, reproduzindo cenários e personagens presentes na 
literatura, semelhantes à obra supracitada.  Os silenciamentos ocorrem tanto pelo ato de pesquisa quanto pela 
produção textual científica da arqueologia que se consolidam sobre análises  da cultura material, cujo entendimento e 
definição só é dado segundo a fala do profissional arqueólogo. Partindo da premissa que a arqueologia não se limita 
apenas ao estudo do passado, mas constrói seu discurso permeando os interesses e anseios sociais do presente, 
propomos a análise das relações de dominância e resistência do estereótipo de caráter colonizador do arqueólogo 
presente na região do Parque Nacional Serra da Capivara, sudeste do Piauí, abrangendo a análise da produção e 
divulgação da literatura científica conivente com este contexto.  Por fim, propomos uma arqueologia cujo 
posicionamento epistêmico reside no campo discursivo descolonial, na qual a crítica está centrada nos processos que 
configuram-se como exercício de ato e fala colonial excludente, observados na arqueologia brasileira, o que consolida 
o estabelecimento de mecanismos de legitimação hegemônica do discurso ocidental.   
Palavras-Chave: Arqueologia. Discurso Colonial. Literatura Científica. 
Simpósio V, Mesa III 
 
Teresa Andrea Florêncio da Cruz (Mestre – UFRJ)  
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ateresacruz@gmail.com 
GUERRA DAS PALAVRAS NO RIO DE JANEIRO: NEGOCIAÇÕES DOS SUBALTERNOS, ESTADO DE EXCEÇÃO E ATITUDE 
TEXTUAL NAS TOMADAS DA VILA CRUZEIRO E COMPLEXO DO ALEMÃO 
Com a finalidade de analisar textos sobre a sociabilidade violenta no Rio de Janeiro produzidos em diferentes 
circunstâncias entre 2006 e 2010 este artigo aborda a construção de representações como campo de disputa social e 
o fenômeno das negociações vistas como estratégias do subalterno para afirmar-se em meios nos quais se deparam 
com limitações e impedimentos, ao ponto de quase sempre serem vozes silenciadas (“planetas sem boca”, como os 
denomina Hugo Achugar). O texto investiga também a forma como os subalternos interagem com as narrativas 
produzidas pela imprensa corporativa e como estas duas instâncias textuais podem assentar-se sobre os mesmos 
elementos, como, por exemplo, a “atitude textual”, conforme a proposição de Edward Said em Orientalismo. O 
trabalho aborda ainda vários aspectos da construção da imagem das favelas territorializadas pelo tráfico de drogas e 
da construção midiática do ex-capitão Rodrigo Pimentel, um dos autores de Elite da tropa, a fim de pensar sua 
inserção no campo cultural, bem como os diálogos e negociações que a referida obra e o autor estabelecem com as 
narrativas produzidas pelos meios de comunicação. Para isto, tenta-se compreender sua trajetória segundo a “lógica 
das astúcias do fraco” e se discute de que modo o lugar de enunciação pode interferir na forma de contar histórias. 
Essa abordagem, fundamentada nas obras de Edward Said, Pierre Bourdieu, Walter Benjamin e Hugo Achugar. 
Encaminha uma discussão sobre conceitos e teorias a partir das quais é possível problematizar a inserção daqueles 
que cumprem o papel de autenticadores de grande narrativas construídas sobre a violência urbana no Rio de Janeiro 
hoje. 
Palavras-chave: Subalterno. Metáforas da guerra. Representação. 
Simpósio III, Mesa II 
 
Valdete da Macena Pardinho (Mestre – UNIFRAN) 
valmacena@yahoo.com.br 
A LITERATURA AO ESTILO INFANTIL E JUVENIL A SERVIÇO DO MERCANTILISMO NO BRASIL 
Nossa proposta baseia no fato de observarmos por mais de vinte anos, enquanto professora do ensino básico e 
superior, o quanto a indústria editorial vem publicando livros ao estilo infantil e juvenil, totalmente despretenso de 
“literariedade”. Como meu interesse e objeto de estudo é a formação de leitores, vejo o quanto este público é carente 
de uma literatura verdadeira e genuína, despida de interesses mercantilista e “formalista” que vem avolumando nos 
últimos tempos nas prateleiras das livrarias, nas bienais etc. A criança e o adolescente, principalmente, depois das leis 
oficiais de proteção, estatuto do menor e do adolescente e o crescimento de muitas Ongs que visam proteger e ajudar 
o menor, muitas editoras colocaram os adolescentes como foco de suas publicações, enchendo o mercado de livros e 
mais livros objetivando puramente a informação, ora sobre coisas subjetivas ora objetivas e o caráter literário se 
perdeu e como ele a vontade e a motivação para o ato ler. Despertar o prazer de ler nos jovens e adolescentes deste 
século, tornou-se o desafio ímpar da Escola e formar leitores através de livros cuja estética “do movimento” e 
ludicidade não sejam caracteres deste livro é muito complexo e distante do jovem virtual contemporâneo. Nesse 
trabalho propomos discutir alguns pontos, como: como a estética e a ludicidade se manifestam na prosa ao gosto 
infanto-juvenil; o mercantilismo editorial de publicações de livro ao estilo infanto-juvenil; propomos discutir também 
sobre uma nova estética, a qual chamamos de estética do movimento, onde as ações sobrepõem sobre a descrição e 
argumentação num jogo veloz, cheio de labirintos e pluralidade de eventos que fatalmente atrai o jovem leitor. 
Resultados de nossas investigações e pesquisas têm mostrado o quanto o adolescente das escolas públicas e 
particulares brasileiras têm elegido livros que apresentam tal narrativa, caracterizada na literatura popular norte-
americana e alguns poucos escritores brasileiros.  
Palavras-chave: Estética do movimento. Ludicidade. Literatura infanto-juvenil. 
Simpósio II, Mesa I 
 
Vera Silva (Mestranda – PUC-RJ) 
vsilva.lucia@hotmail.com 
LINGUAGEM E VIDA EM “METADE CARA, METADE MÁSCARA” DE ELIANE POTIGUARA 
O presente trabalho pretende constituir um ato de leitura dos textos em prosa e em verso que compõem o livro 
“Metade Cara, Metade Máscara” da escritora e militante do Movimento Indígena Brasileiro, Eliane Potiguara, 
remanescente do povo Potiguara da Paraíba. Parece haver na literatura dessa indígena uma potência vital, algo que 
de alguma forma garante que forças de vida circulem. A leitura a ser empreendida compromete-se a pensar a respeito 
de que forças seriam essas, que esperar delas e quais as suas potencialidades para as sociedades indígenas e não-
indígenas. Que forças existem na prosa e na poesia de Eliane em um contexto de intensos conflitos ligados às 
retomadas de território, ações violentas contra os povos indígenas brasileiros e afirmações das subjetividades 
indígenas marcadas por séculos de espoliação e silenciamentos? A literatura de Potiguara será discutida aqui como o 
lugar de um eu que é nós, da fala de um sujeito imemorial, sem nome próprio, sem idade, que se une fraternalmente 
a tudo que é vivo, e resiste: o lugar da despossessão, da voz coletiva. No momento em que a voz autoral é 
enfraquecida no texto da Potiguara, este faz audíveis vozes anônimas, histórica e propositadamente caladas em nome 



 58 

de um projeto de nação que não incluiu os povos anteriores à colonização portuguesa. A renúncia a primeira pessoa 
do singular, a abertura para o outro, ao fora, promove um deslocamento do verbo ser e da própria noção de 
linguagem como representação de um pensamento que se pretende universal, passível de variação apenas na forma. 
Será discutido ainda o viés revolucionário e político dos textos de Potiguara, que se declara indignada com uma 
sociedade que, segundo ela mesma, idolatra a cultura indígena, suas expressões artísticas, suas maneiras de ser e de 
estar no mundo, diz-se solidarizar com as questões referentes ao território, mas que ignora o índio em sua condição 
física, humana, social e política. Assim, o uso da linguagem escrita em Potiguara, quer através do verso ou da prosa, 
responderia à necessidade indígena de sair do isolamento, de ocupar cada vez mais espaços potencialmente políticos 
em sua luta para permanecer sendo um povo diverso e capaz de partilhar sua valiosa experiência ancestral.  
Palavras-chave: Literatura. Forças. Indígena. 
Simpósio I, Mesa III 
 
Verônica de A. Costa (Mestre – UFRJ) 
veronicafilippovna@gmail.com 
ALMOFADINHAS LITERATOS 
Em tempos de globalização e incentivo ao consumo, a crítica de literatura torna-se cada vez mais refém da troca de 
favores. Tudo indica que as exigências do crítico deixaram de ser as exigências da obra. Alheia a um pensamento 
meditativo, que se atém às potencialidades inventivas da obra, parte da crítica literária atual deixa-se conduzir por um 
pensamento racional, reduzindo, assim, o sentido de ser da obra a uma mercadoria prestes a ser entregue aos seus 
possíveis leitores. A crítica perdeu seu critério crítico. Fez-se apática, vazia. O que predominam são excessos de 
elogios, sublimações. A gratuidade poética da obra perdeu-se. Ora, quem decide acerca da validade da obra é a 
vontade do sujeito/crítico ou o tempo poético da própria obra? Como é possível uma crítica sem critério crítico? Como 
pensar em uma crítica que não seja caudatária do capitalismo? Por que a crítica perde cada vez mais seu sentido 
essencial, sua abertura autocrítica? Mais que responder a estas provocações, o que se pretende aqui é pensar como 
crítica e obra podem se reinventar através de um diálogo poético. E também refletir na distinção entre o crítico 
matemático e o crítico alquimista. O primeiro volta-se para a obra como se esta fosse um objeto a ser analisado, 
dividido em partes e julgado de acordo com a sua vontade; já o segundo deixa-se conduzir pelo movimento 
entreaberto pela própria obra que é sempre uma reunião de sentido. E nós, enquanto críticos, somos matemáticos ou 
alquimistas com as palavras? A tarefa da crítica não é falar sobre, e sim dialogar com as diversas possibilidades de 
manifestações poéticas. A crítica de literatura só faz sentido se orientada pelas dimensões da própria obra.  
Palavras-chave: Crítica. Criação. Sentido.  
Simpósio IV, Mesa III 
 
Wagner Monteiro (Mestrando – UFPR) 
wagmonteiro1989@gmail.com 
OCTAVIO PAZ: UM ENSAÍSTA LATINO-AMERICANO 
Para o escritor argentino, Julio Cortázar, Octavio Paz era um ensaísta genuinamente latino-americano, que não se 
reduzia a uma cultura imposta, a um modo de pensar, como os ensaístas europeus. A obra ensaística de Paz é extensa, 
percorrendo cinco décadas de uma vasta produção. Perrone-Moisés (2009) destaca que a produção crítica de Octavio 
Paz é tão importante quanto sua escrita de criação (em geral poemas). O presente estudo se propõe a analisar o 
método ensaístico do escritor mexicano em El arco y la lira. A concepção de ensaio, levada em conta nesse estudo, 
terá como principal fundamentação teórica os estudos de Adorno (2003) e Lukács (1975), bases da teoria do ensaio. 
Em El arco y la lira, Paz, de maneira ensaística, analisa como se constrói um poema que, em poucas palavras, 
estabelece-se na união entre o espaço histórico e a inspiração poética. Ou seja, para o autor, história e poesia formam 
o poema. Levar-se-á em conta nesta análise o ensaio como gênero retórico, pelo qual o ensaísta analisa seu objeto 
através de argumentos que corroboram seu ponto de vista. Outrossim, destacamos nesse estudo, por um lado o 
caráter não científico do gênero ensaístico, por outro lado o fato de o ensaio não negar a arte e, tampouco, a ciência. 
O ensaio é, pois, uma forma poliédrica, que tem a vida e arte como modelo. No ensaio analisado aqui, Paz reflete 
como se constitui o fluir natural da linguagem rítmica, tipicamente poética, e sobre a falta de espaço que a poesia 
possui numa sociedade burguesa, já que para o autor, o poeta é, desde o advento da burguesia, literalmente 
ninguém. 
Palavras-chave: Octavio paz. El arco y la lira. Ensaio hispano-americano. 
Simpósio V, Mesa I 
 
Wellington Rogério da Silva (Doutorando – UFJF) 
wellingdasilva@gmail.com  
VOZES DO ORIENTE ACOSTAM DO OUTRO LADO DO MEDITERRÂNEO: A ESPACILIDADE EM ASSIA DJEBAR NO 
ROMANCE LA FEMME SANS SEPULTURE 
Uma constante e forte relação entre a Argélia e a França é apresentada com certa insistência nos textos de Assia 
Djebar (1936). Considerada a maior escritora argelina de língua francesa de todos os tempos, Djebar, desde o seu 
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primeiro romance, La soif, escrito em 1957, ou seja, antes da independência da Argélia, ocorrida em 1962, insiste em 
um imaginário que se mistura aos elementos autobiográficos, matéria-prima que não abandona em seus textos. 
Desde então, em seu percurso de escritora, Djebar torna recorrente as muitas personagens femininas pela urgência 
de sua emancipação e o forte apego às questões linguísticas, dada a necessidade de reconhecimento de acesso a uma 
suposta cultura francesa, o que mantém a tensão no jogo com a identidade do sujeito, a um só tempo conquistado e 
conquistador. Djebar desvela, assim, a condição da mulher diante dos eventos que afetaram a Argélia desde o 
surgimento da literatura em língua francesa na região e também se identifica com a escrita enquanto fundação 
ontológica. Neste trabalho, trazemos para a análise o romance La femme sans sépulture, escrito em 2002, cuja 
personagem principal, Zoulikha, é trazida como heroína esquecida da guerra da Argélia. No romance, demonstramos 
os elementos que evocam a multiplicidade do espaço da escrita djebariana, considerando com a própria autora a ideia 
de uma escrita expatriada. Apoiamo-nos nas teorias de Edouard Glissant, Gilles Deleuze e Félix Guattari e Michel 
Collot, que nos ajudam a pensar, respectivamente, em uma escrita menos arborescente e mais rizomática, na 
condição do desterritorializado e nas relações entre a escrita literária e a espacialidade. 
Palavras-chave: Magrebe. Mulher. Espacialidade. 
Simpósio I, Mesa IV 
 
Wilberth Salgueiro (Pós-doutor – UFES) 
wilberthcfs@gmail.com 
MODOS DE CRIANÇA NA POESIA BRASILEIRA RECENTE (A PARTIR DE CONSIDERAÇÕES DE THEODOR ADORNO SOBRE 
A INFÂNCIA) 
O filósofo alemão Theodor Adorno escreveu, em vários textos, sobre o período infantil e o ser criança. Em Dialética 
negativa, por exemplo, diz que “Aquilo em que a criança trabalha arduamente é antes a sua relação com as palavras, 
das quais ela se apropria com um esforço que, na idade mais avançada, quase não é mais representável do que o 
mundo, o qual, enquanto o mundo dos objetos de sua ação, lhe é em certa medida familiar desde as primeiras fases. 
(...) Ela adora levar sua mãe à loucura com o problema penoso sobre por que o banco se chama banco. Sua 
ingenuidade não é ingênua”. A rememoração da infância é um tópos da poesia de todos os tempos. Compararemos 
poemas recentes de Armando Freitas Filho (“Mudas, mudanças”, Lar, 2009), Claudia Roquette-Pinto (“Sítio”, Margem 
de manobra, 2005), Manoel de Barros (“1. Canção do ver”, Poemas rupestres, 2004) e Nicolas Behr (“Fúria de 
menino”, Laranja seleta, 2007 [Menino diamantino, 2003] para, por essa amostragem, vislumbrar modos como a 
criança aparece na produção poética brasileira contemporânea – melancólica, violentada, ingênua, ególatra –, modos 
que dizem respeito, também, analogamente, ao tipo de poesia que se pratica entre nós. Em “O ensaio como forma”, 
de Notas de literatura I, Adorno diz: “O ensaio, porém, não admite que seu âmbito de competência lhe seja prescrito. 
Em vez de alcançar algo cientificamente ou criar artisticamente alguma coisa, seus esforços ainda espelham a 
disponibilidade de quem, como uma criança, não tem vergonha de se entusiasmar com o que os outros já fizeram”: a 
comparação entre ensaio e criança poderá servir para a poesia atual: não tendo no ineditismo a força de sua 
existência, no entanto se dispõe a dialogar com o passado que sustenta o presente. O poeta adulto elabora imagens 
de crianças que outrora foi (Armando), que viu morrer (Roquette-Pinto), que se espantava com as coisas (Barros), que 
se queria rebelde (Behr). Vidas e memórias particulares que, todavia, repetem na linguagem a difícil fratura que 
constitui o crescimento humano coletivo. O tempo de criança não volta – e a poesia só faz afirmar tal fenômeno. O 
esforço vão do poeta é fingir a possibilidade do impossível retorno. 
Palavras-chave: Poesia brasileira do século XXI. Theodor Adorno. Poesia e infância. 
Simpósio II, Mesa II 
 
Wolmyr Alcantara (Mestre – UFES) 
wolmyralcantara@gmail.com 
DE GREGO A AFRODESCENDENTE: MACHADO DE ASSIS NA CRÍTICA LITERÁRIA  
De "homem grego", como assim preferia tratá-lo Joaquim Nabuco, a intelectual preocupado com as questões centrais 
sobre a escravidão brasileira, como defende Roberto Schwarz; de escritor afeito aos problemas "humanos" e 
"universais", a "homem de seu tempo e de seu país"; de autor comedido e fino, avesso a polêmicas, a 
escritor oblíquo e dissimulado. A trajetória da crítica machadiana, nos cem anos que se seguiram ao falecimento do 
autor, foi capaz de absorver (ou plasmar) Machados bastante diferentes, e em várias situações, opostos. Se nos 
primeiros anos após sua morte sobressaem leituras que o situam como um formalista elegante, cujo texto, leve e 
faceiro, caminha em conformidade com sua pessoa pública, os trabalhos posteriores à década de 1970 parecem 
apontar para uma obliquidade que ainda não perdeu força na crítica literária contemporânea sobre o escritor. Tal 
disparidade de leituras acaba por evidenciar o caráter polivalente do verbo literário, como demonstrado por Antonio 
Candido, no seu hoje clássico "Esquema de Machado de Assis". Revela ainda, por conseguinte, a importância da 
leitura na construção da história da obra e do nome de um autor.  
Palavras-chave: Machado de Assis. Autor. Crítica literária. 
Simpósio I, Mesa I 
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Cinthia Belonia (Mestranda - UFF) 
Cinthia Mara Cecato da Silva (Mestre – UFES) 
Cláudia Fachetti Barros (Doutoranda – UFES)  
Claudio Cledson Novaes (UEFS) 
Daiani Pignaton (Graduada – UFES) 
Daniella Bertocchi Moreira (Mestranda – UFES)  
Danilo Barcelos Corrêa (Doutorando – UFES) 
Danilo Sampaio (Graduado – UNEB) 
Denise Aparecida do Nascimento (Doutoranda – 
UFJF) 
Diana Carla de Souza Barbosa (Mestre – UFES) 
Eduardo de Assis Duarte (UFMG) 
Enric Bou Maqueda (Universidade Ca’ Foscari de 
Veneza) 
Elizabete Gerlânia Caron Sandrini (Mestre – UFES) 
Emmanuel Santiago (Doutorando – USP)  
Ernâni Getirama de Lima (Mestre – UFPI) 
Ernesto de Souza Pachito (Doutorando – UFES) 
Êudma Poliana Elisbon (Mestre – UFES) 
Evanildes Teixeira da Silva (Mestranda – UNEB) 
Fabiana Curto Feitosa (Doutoranda – UFES) 
Fabiane Pimentel Silva (Mestranda - UFES) 
Filipe Fermino (Mestrando – UFES) 
Gabriela Brahim (Graduanda – UFES) 
Guilherme Horst Duque (Mestrando – UFES) 
Héber Ferreira de Souza (Mestrando – UFES) 
Heloisa Toller Gomes (PACC-UFRJ/UERJ) 
Henrique Albuquerque Firme (Graduando – UFES) 
Henrique Monnerat (Mestre – UFRJ)  
Jacqueline Laranja Leal Marcelino (Doutoranda – 
UFES) 
Jefferson Diório do Rozário (Doutorando – UFES) 
Jô Drummond (Pós-doutora – UFMG) 
Jorge Luiz do Nascimento (UFES) 
José Irmo Gonring (Mestre – UFES) 

Josineia Sousa da Silva (Graduanda – UFES) 
Júlia Almeida (UFES) 
Jurema de Oliveira (UFES) 
Larissa O’Hara (Mestranda – UFES) 
Leandra Postay (Graduanda – UFES) 
Lennon Oliveira Matos (Graduando – UNIVASF) 
Leonardo Mendes (Doutorando – UFRJ) 
Lilian Gonçalves (Mestranda – UFES) 
Linda Kogure (Doutoranda – UFES) 
Liozina Kauana de Carvalho Penalva (Mestranda – 
UFES) 
Lorena de Carvalho Penalva (Mestranda – UFMG) 
Luciana Paiva Coronel (Doutora – USP) 
Maiara Oliveira (Graduada – UFES) 
Marcia de Almeida (Pós-doutora – UFJF) 
Márcio Vidal (Mestrando – USP) 
Marcos Rocha Matias (Mestrando – UFES) 
Marcos Piason Natali (USP) 
Maria Amélia Dalvi (Doutora – UFES) 
Maria Aparecida de Oliveira (Doutora – UFAC) 
Maria Lúcia Kopernick (Doutoranda – UFES) 
Maria Mirtis Caser (UFES) 
María Rocío Cobo Piñero (Doutoranda – Sevilla/UFES)  
Mariana Marise F. Leite (Mestranda – UFES)  
Maysa Cristina Dourado (Doutora - UFAC) 
Mônica Gomes da Silva (Doutoranda – UFF) 
Monique Ivelise (Mestranda – UFJF) 
Nelson Martinelli Filho (Doutorando – UFES) 
Patricia Ricardo Andrade (Graduada – UFES) 
Paula Siega (UFES/CNPq/Fapes) 
Paulo Muniz da Silva (Doutorando – UFES) 
Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (PUC-RJ) 
Pedro Antônio Freire (Doutorando – UFES) 
Rafaela Dantas (Graduanda – UFES) 
Rafaela Scardino (Doutoranda – UFES) 
Renzo Passamani da Rocha (Graduado – UFES) 
Roberto Ferreira Junior (Doutor – UFES)  
Rociele de Lócio Oliveira (Mestranda – UFES) 
Rogério Pacheco Jordão (Pós-doutorando – PUC-RJ) 
Ronis Faria de Souza (Doutorando – UFES) 
Salvio Fernandes de Melo (Doutor – UFF) 
Sarah Vervloet (Mestranda – UFES) 
Sarana Lelis de Sousa (Graduanda – UFES) 
Shirley Carreira (Pós-doutoura – UNIABEU) 
Stelamaris Coser (UFES) 
Stéfany de Souza (Graduanda – UFES) 
Taiguara Francisco (Graduando – UNIVASF) 
Teresa Andrea Florêncio da Cruz (Mestre – UFRJ)  
Valdete da Macena Pardinho (Mestre – UNIFRAN) 
Vera Silva (Mestranda – PUC-RJ) 
Verônica de A. Costa (Mestre – UFRJ) 
Wagner Monteiro (Mestrando – UFPR) 
Wellington Rogério da Silva (Doutorando – UFJF) 
Wilberth Salgueiro (Pós-doutor – UFES) 
Wolmyr Alcantara (Mestre – UFES) 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS A TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 
 

 

 COMO CHEGAR 
Para quem vem de ônibus: a Rodoviária de Vitória fica na região do Centro da cidade, no bairro chamado Ilha 

do Príncipe. Da Rodoviária ao Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo, onde ocorrerá o 
evento, o trajeto é de 10km, aproximadamente, e leva em torno de 20 ou 30 minutos de carro, táxi ou ônibus. Para 
quem vem de avião: o Aeroporto de Vitória fica no bairro Goiabeiras, próximo ao Campus da Universidade Federal do 
Espírito Santo onde ocorrerá o evento. O trajeto é de 6km, aproximadamente, e leva em torno de 10 ou 20 minutos 
de carro, táxi ou ônibus. Saindo do Aeroporto ou da Rodoviária em direção à Ufes, pode-se embarcar em qualquer 
ônibus que passe pela avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras (são muitas opções). Saindo do Aeroporto ou da 
Rodoviária em direção à Orla de Camburi (onde ficam os hotéis recomendados pela organização), pode-se embarcar 
em qualquer ônibus que passe pela Av. Dante Michelini (são também muitas opções). O Auditório do IC-II fica no 
andar térreo do prédio IC-II, próximo ao prédio da secretaria do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN). 
 

 A UFES E O ENTORNO 
O Campus Universitário em que ocorrerá o evento fica na Av. Fernando Ferrari, no Bairro Goiabeiras, Vitória. 

O bairro mais próximo com melhor infraestrutura chama-se Jardim da Penha. O bairro de Jardim da Penha fica entre a 
Orla de Camburi (onde ficam os hotéis recomendados pela organização) e a Ufes; também os bairros da Praia do 
Canto e de Jardim Camburi oferecem boas opções de restaurantes, hotéis e diversões em geral. 

Uma vez no Campus Universitário de Goiabeiras, informações podem ser pedidas na secretaria do Programa 
de Pós-Graduação em Letras, no Prédio Bernadette Lyra, que fica localizado entre os edifícios IC-3 e IC-4. O telefone é 
(27) 3335-2515. Mais informações sobre a Universidade podem ser obtidas em: http://portal.ufes.br/. 
 

 HOTÉIS RECOMENDADOS 
Recomenda-se, pela proximidade com o Campus e com a Orla de Camburi, os seguintes hotéis, todos 

localizados na Avenida Dante Michelini (os valores das diárias em apartamentos duplos variam entre R$ 120,00 e R$ 
280,00 reais): Best Western Píer: 3434 0000; Bristol Century Plaza: 3335 6500; Camburi Praia: 3334 0303; Canto do 
Sol: 3395 1700; Comfort Vitória: 3041 9500; Minuano: 2121 7877; Sol da Praia: 2127 1500. 
 

 RESTAURANTES 
O Restaurante Universitário da Ufes fica próximo à Biblioteca Central, a menos de 5 minutos do local de 

realização do evento. A alimentação é de boa qualidade, com variado buffet de saladas, duas ou mais opções de carne 
e opção de arroz integral ou branco, e inclui suco e sobremesa, pelo valor de R$ 4,50 para não cadastrados e R$ 1,50 
para cadastrados. 

Há vários restaurantes self-service populares muito próximos à Ufes; ficam na Avenida Anísio Fernandes 
Coelho, conhecida como Rua da Lama – que também congrega os bares mais frequentados pelo público universitário, 
à noite. Todos em torno de R$ 25,00 o quilo. Esses ficam a 5 minutos a pé, em relação ao portão principal do Campus. 

Algumas outras opções, no próprio bairro de Jardim da Penha, são: os restaurantes self-service Corais, 
Ferreirinha Grill e Sabor e Arte, os três em torno de R$ 35,00 o quilo; o Bacalhauzinho, o Cantina de Bacco, a 
Churrascaria Minuano, o Divino Botequim, o Partido Alto, o Porto do Bacalhau, o Portomare, a la carte; e o Cio da 
Terra, com comida vegana. Todos ficam a 5 ou 10 minutos de carro ou táxi em relação ao portão principal do Campus. 
 

 PONTOS DE TÁXI 
Em Vitória, os táxis raramente ficam “rodando” pela cidade; é necessário telefonar para um ponto e solicitar 

um carro. A corrida entre o aeroporto e a Ufes fica em torno de R$ 20,00; entre a rodoviária e a Ufes em torno de R$ 
40,00. É importante pedir que o motorista ligue o taxímetro, caso não o faça imediatamente. Pontos mais próximos à 
Ufes: (27) 3314 1372 / 3314 0003 / 3314 3774 / 3324 0758 / 3325 7925 / 3325 6106. 
 

 PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE VITÓRIA 
Informações podem ser obtidas pelo site da Prefeitura de Vitória: http://www.vitoria.es.gov.br/turismo.php. 
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APOIOS: Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), Departamento de Línguas e Letras (DLL), Fundação Ceciliano 
Abel de Almeida (FCAA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Espírito Santo ((Fapes),  Superintendência de Cultura e Comunicação e Assessoria de Projetos 
Especiais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
 
FINANCIADORES: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL). 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA: Júlia Almeida e Paula Siega. 
 
 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: 
Coordenadora: Fabíola Padilha 

Coordenadora Adjunta: Maria Amélia Dalvi 
Secretário: Wander Magnago Alves 

Página: http://www.ufes.br/ppgl 
E-mail: ppglufes@gmail.com 

Telefone: (27) 33352515 
 

http://www.ufes.br/ppgl

