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sse Congresso teve sua origem nas discussões realizadas pelos
pesquisadores do Núcleo de Pesquisa em Linguagem, e do Mestrado
em Letras: Literatura e Crítica Literária, da PUC GOIÁS, em parceria
com estudiosos de áreas afins. A princípio, foram realizados Colóquios,
Jornadas de Pesquisa, Seminários Locais e Regionais e Encontros com
artistas. Em 2011, realizou-se o I Seminário Nacional, que teve uma
nova edição no ano subsequente. Em 2013 e 2014, foram realizados Seminários
Internos, Jornadas de pesquisas, Colóquios e Encontros com escritores e críticos de
arte, nacionais. Em 2014, foi realizado o I Congresso Internacional de Literatura,
Cultura e I Seminário Internacional do Imaginário. Desse modo, o Congresso pretende
estudar a arte contemporânea e seu ensino, no momento presente, levando em conta
o processo de assimilação da literatura e das artes em geral que não pode distanciar-se
dos novos modos de criação e dos recursos tecnológicos com os quais interage,
permanentemente, estabelecendo relações e conexões interdisciplinares. Pretende-se
discutir que os objetos artísticos, sejam eles o texto literário, a tela pictural, o filme,
entre outros, tornam-se multiculturais e transdisciplinares. A imagem, em nossa
civilização, basicamente domada pelo espírito da urbe, incide sobre as formas de
sentir, de pensar e de agir do homem comum. Praticamente, não há como escapar do
processo de virtualização do real. Assim, as novas tecnologias midiáticas modificam o
alcance e o modo de ser das obras de arte, conduzindo dos estudiosos a sentirem a
emergência de pensar em um ensino que acompanhe o uso dessas novas tecnologias,
que tanto influem na interação que se dá entre os saberes contemporaneamente
produzidos, nas diversas artes. O ensino das diversas artes e de outras formas de
conhecimento prescinde dessa interconexão. A educação pressupõe considerar a vida
do homem em seus variados aspectos e em seu tempo, mesmo que este tempo não
seja mais o real em sua concretude, e pressupondo o afastamento da racionalidade e
da lógica, no novo momento instaurado pelas criações inventivas da humanidade.
Comissão Organizadora.
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MESA-REDONDA
A Literatura Comparada no Contexto Latino-Americano
O NOVO COMPARATISMO E O CONTEXTO LATINO-AMERICANO
Eduardo F. COUTINHO (UFRJ)

Levando-se em conta o que hoje se entende por “novo comparatismo”, isto é,
uma Literatura Comparada que não se atém apenas nem aos estudos de
caráter binário entre obras, autores e movimentos literários, nem ao cânone da
tradição ocidental, mas que se encontra aberto a todo tipo de expressão
literária e cultural e receptivo a contribuições de outras áreas do conhecimento,
teceremos neste trabalho uma reflexão sobre as relações entre este novo tipo
de comparatismo e a produção literária e teórico-crítica latino-americana.
Buscaremos investigar as transformações que têm ocorrido nas últimas
décadas nas relações entre o pensamento latino-americano e as contribuições
provenientes do contexto euro-norte-americano e discutiremos a possibilidade
de constituição do que vem sendo designado de “geocultura latino-americana”.

CONFERÊNCIA
Culturas Híbridas na América Latina
ESCRITURAS Y MODALIDADES ENUNCIATIVAS FRONTERIZAS: XIRÚ
(2012), DEL PARAGUAYO DAMIÁN CABRERA Y VIRALATA (2015),
DEL ARTIGUENSE FABIÁN SEVERO
Lilibeth ZAMBRANO (Universidad de Los Andes/ Facultad de Humanidades y
Educación - Instituto de Investigaciones Literarias “Gonzalo Picón Febres”)

Nos proponemos con el presente trabajo reflexionar sobre los modos de
configuración de un discurso polifónico de lenguas, estéticas y culturas en
contacto y en diálogo entre sí, en Xirú (2012), del escritor paraguayo Damián
Cabrera (1984) y Viralata (2015), del escritor uruguayo (de la zona fronteriza de
Artigas) Fabián Severo (1981). Estos textos representan dos situaciones de
enunciación fronteriza distintas. Ambas conducen a una “tercera enunciación”
de un sujeto híbrido. Por ello, nos parece importante identificar las formas de
inscripción de los sujetos de enunciación fronterizos y sus discursos híbridos, a
partir de las constantes transacciones y variaciones que se producen entre
lenguas en contacto: español-portugués brasileño (portuñol), el primer caso, y
guaraní-español-portugués brasileño (el llamado “portuñol salvaje”), el segundo
caso. En este sentido, nuestro propósito será reconocer las voces dobladas y
ausentes en el dialecto fronterizo de un relator dislocado, presente aunque no
visible, en escenarios movedizos y ambivalentes. Es preciso poner en jaque el
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modelo perturbador basado en las categorías de la nación y las literaturas
nacionales, a partir de la desestabilización de las nociones de lengua, identidad
y territorio. Asimismo, ver en qué medida estas escrituras fronterizas se
constituyen en formas de resistencia cultural. Al mismo tiempo, cómo estas
prácticas textuales alternativas se convierten en estrategias narrativas, políticas
y lingüísticas que las sitúan al margen de la cultura hegemónica. Se trata de
escrituras emergentes que abordan la problemática de la desterritorialización y
reterritorialización de lenguas y culturas en continuo desplazamiento. Es así
como nos resulta necesaria la movilidad de las nociones teóricas en escenarios
de la ambivalencia, no estáticos y permeados por las marcas particulares de
sujetos de enunciación en tránsito permanente. Ante estas escenografías
enunciativas particulares se nos revela una nueva actitud, a partir de Walter
Mignolo, de “teorizar a través de las fronteras culturales”, para dar cuenta de
los discursos, estéticas y situaciones comunicativas en regiones plurilingües y
de múltiples tradiciones culturales. Podemos observar de qué manera el sujeto
de enunciación, en ambas novelas, se posiciona en la escena del relato para
mostrarnos el gesto de identidades ambiguas y vacilantes que se empeñan en
alcanzar al ser que está-ahí, en el entrelugar. El efecto del portuñol es
metafórico: los sujetos de enunciación en Xirú y Viralata oscilan
permanentemente entre una y otra lengua-cultura, en un devenir incierto e
improbable. Estas prácticas narrativas constituyen escrituras en las cuales se
habla de la frontera en la medida en que se es condicionado por ella. La
interacción cultural en Xirú y Viralata nos revela un sociolecto fronterizo que se
traduce en hibridismo lingüístico y cultural.

Mesa–redonda
Os Três Aspectos da Crítica Literária e Artística
Contemporânea
A CRÍTICA E A HISTÓRIA LITERÁRIA NA (PÓS) MODERNIDADE
Gilberto Mendonça TELES (PUC Rio de Janeiro)
Partindo do pensamento de que toda a produção artístico-literária latinoamericana (povos de língua hispânica, portuguesa e francesa) está hoje sujeita
a uma pluralidade de processos de análise e de interpretação, de verificação e
de confirmação da identidade política e cultural de cada país, este estudo
pretende mostrar que se trata de uma “identidade” problemática, que se volta
para “dentro” de cada cultura “autóctone” e, ao mesmo tempo, se abre para
“fora”, para o transnacional, para o globalismo que se vai impondo e motivando
o aparecimento de novas formas de conhecimento, de pensamento e de ação.
Pode-se falar em três modelos possíveis de interpretação da cultura artísticoliterária da atualidade, tomando-se como exemplo a produção brasileira. O
primeiro modelo parte do acervo de métodos e critérios divulgados e
experimentados ao longo da modernidade no século XX. O segundo nasce da
transformação, da extensão, da repetição, da exaustão e da própria
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reorganização da modernidade. E o terceiro parece ser, não a síntese dos
modelos anteriores, mas a consciência totalitária da semiótica da máquina, da
convicção de que tudo mudará com o computador, com a internet, com o novo
espaço do site, e com o sentido virtual na utopia da Web. Com isto chega-se à
mitificação de alguns termos da Crítica e da História Literária, como
Moderno, Modernismo, Modernidade e Vanguarda, além da falta de bom senso
teórico em termos como “Neovanguarda”, “Antivanguarda” e “Pós-vanguarda”,
assim como se dá com o “Pós-Moderno”. Daí a necessidade de revisão das
relações entre Crítica e História Literária, vista como ciência diacrônica que
interroga sobre o que mudou?, como mudou?, por que mudou? e quando
mudou? A leitura crítica dessas explicações poderá encontrar, não exatamente
um modelo, mas o sentido maior do conhecimento literário.

Mesa–redonda
Vertente Crítica Pós-Colonialista: ressimbolização em
narrativas híbridas
RESSIMBOLIZAÇÃO DAS UTOPIAS EM LITERATURAS PÓS-COLONIAIS
Maria Gabriela COSTA (UFAL)
A geração de escritores africanos que viveu a realidade de África nos anos 60
e 70 teve um papel preponderante nas lutas pela descolonização, participando
da criação de novas nações e de uma nova literatura, da qual o pensamento
utópico e revolucionário era um dos fios condutores. Décadas depois do
processo de descolonização, e com a constatação do fracasso dos novos
governos, os escritores contemporâneos assumem novas vertentes em suas
narrativas, reescrevendo as utopias. O quase fim do mundo (2008), romance
do escritor angolano Pepetela, e A vida no céu (2013) do também angolano
José Eduardo Agualusa, cujas narrativas se desenvolvem a partir de uma
realidade pós-apocalíptica distópica – uma hetacombe e um dilúvio –,
metáforas dos sucessivos erros cometidos que levaram ao caos político e
social, apontam para a possibilidade de (re)configuração/ressimbolização das
utopias em espaços alternativos, onde poderão ser reestabelecidos a
esperança e o sonho.

UM GRITO RESSIMBOLIZADO NUM MUNDO PÓS-COLONIALISTA (?) – A
RESSIGNIFICAÇÃO DO DISCURSO EM CONCEIÇÃO EVARISTO
Iêdo de Oliveira PAES (UFRPE)

O esteio pós-colonialista visto sob a ótica de um discurso que ressignifica o
símbolo e enfatiza a enunciação do sujeito numa perspectiva de afirmação de
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valores culturais identitários, tendo como acabouço a própria tessitura que
veicula e oportuniza reflexões acerca da crítica contemporânea através da
autoria feminina. Nosso enfoque se centra no livro Olhos Dágua, de Conceição
Evaristo no qual observaremos o imaginário e a mobilidade líquida que serve
de aparato teórico no que tange à questão dos deslocamentos do sujeito e as
suas impressões em relação ao mundo que o cerca. Zygmunt Bauman, Homi
Bhabha, Ana Mafalda Leite e Inocência Mata são vozes que legitimam o nosso
texto se entrecruzando e colaborando para ratificar o que se constata na
narrativa da escritora afro-brasileira que nos coloca frente às suas
escrevivências, oportunizando um olhar mais centrado na contemporaneidade.
A revisita ao cânone é imprescindível para o contraponto reelaborado dos
textos-escrevivências evaristianos.

CONFERÊNCIA
Escrituras Literárias y Nuevas Tecnologías
EL CONCEPTO DE CIBERCEPCIÓN Y LA RELACIÓN ENTRE ESCRITURAS
LITERARIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Maria Ángeles PÉREZ LÓPEZ (Universidad de Salamanca)

La presente conferencia se propone, en una primera parte, reflexionar acerca
del marco epistemológico que imbrica la relación entre escrituras literarias y
nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el concepto de "cibercepción" definido
por Roy Ascott y el cambio de paradigma, de la página a la pantpágina (o
paradigma pantalla). En segundo lugar, se brindan algunas propuestas de
extraordinaria calidad literaria, como ocurre con las obras de la escritora
argentino-española Belén Gache y de la mexicana Cristina Rivera Garza, así
como la labor poético-musical de la Orquesta de Poetas (Chile), que serán
analizadas a la luz del marco teórico previamente brindado.

Mesa–redonda
Filosofias da Diferença e a Arte em Tempos Hipermodernos
AS EXTRAVAGÂNCIAS DELEUZEANAS DO TRÁGICO
Paulo Petronilio (UnB-UFG/EMAC)
Proponho elucidar a problemática do trágico no pensamento da diferença de
Gilles Deleuze e mostrar a sua singularidade. Deleuze foi capaz de limpar as
poeiras de Nietzsche e trazer à tona a força de novos signos trágicos. Traz
uma leitura original, acrescentando elementos que vão compondo a sua
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paisagem nômade e rebelde. O trágico aqui não tem mais aquele efeito da
dialética calcada na representação que se veste sob o signo do negativo, da
oposição e da contradição. Preserva, por um lado, a potência dionisíaca
celebrada por Nietzsche e, por outro lado, lança setas imanentes que são
próprias de seu charme como pensador gago da filosofia: a alegria. É de se
perguntar: qual a relação existente entre a tragédia e a alegria? Como
podemos pensar a alegria como uma força revolucionária? É basicamente essa
aporia entre a alegria e o trágico no pensamento de Gilles Deleuze que
pretendo estabelecer diálogos, curtos circuitos e possíveis zonas de
vizinhanças neste evento.

REPRESENTAÇÃO ROMANESCA EM TEMPOS HIPERMODERNOS: A
ESTÉTICA DO VÍDEO NA FICÇÃO DE LOLITA PILLE E ANDRÉ
SANT’ANNA
Gilson VEDOIN (UEMS/UUJ-PG/UFG/FAPEG)

Visto como gênero em constante mutação (ROBERT, 2007), o romance
assumiu novas formas representativas na era contemporânea, e isso pode ser
evidenciado a partir da ficção da francesa Lolita Pille e do brasileiro André
Sant’Anna. Suas obras se notabilizam pelo uso de estratégias expressivas que
demonstram o empobrecimento da configuração das personagens e das
relações estabelecidas entre elas, transcorridas num espaço imediatista,
desvinculado do universalismo moderno e pontuado pela hipertrofia cacofônica
dos signos e símbolos inerentes ao consumo global da era do hiperespetáculo
(LIPOVETSKY, 2009). Nesse contexto, a cultura é destituída de seu caráter
elevado e monolítico, se configurando numa questão de mídia e sendo
atravessada pelo pluralismo das formas multimidiáticas inerentes ao universo
consumista. Desse modo, as narrativas de Lolita Pille – Hell – Paris -7506
(2003) e A cidade da penumbra (2008) – e de André Sant’Anna – Amor (1998)
e Sexo (1999) – ao invés de representarem a materialidade do real, acabam
por absorverem alguns modos discursivos inerentes à cultura do
hiperespetáculo, produzindo uma narração regulada por uma “estética do
vídeo” (JAMESON, 2002; DUBOIS, 2004) e contribuindo para colocar em
xeque os paradigmas analíticos utilizados pela modernidade no tocante a forma
romanesca e o sentido hermenêutico suscitado pela obra no receptor.
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Mesa–redonda
As Artes e as Práticas Educativas no Contexto
Contemporâneo
HAIGAS (TANKAS E HAIKAIS): EXERCÍCIOS DE ADMIRAÇÃO,
APRENDIZAGEM E ENSINO
Antonio Donizeti da CRUZ (UNIOESTE)

Uma reflexão sobre os haigas (tankas e haikais), arte visual que significa
(hai=haikai e ga=pintura). Os poemas de origem japonesa registram momentos
privilegiados na percepção da paisagem do mundo e/ou da realidade comum.
Os haigas são maneiras de olhar, observar o mundo, isto é, uma filosofia de
vida. Em qualquer país do mundo em que há a pratica dos haigas, nota-se uma
“pintura do haikai”, que em forma originalmente como era apresentado o haikai
com o haiga e música (shamizem), quer atualmente com os recursos da
fotografia, arte digital ou a pintura, ocorre um entrelaçamento de arte-vida em
que se registra um momento único, um flash, tal como afirma Octavio Paz
sobre a arte do tankas e haikais, em que essas duas formas de composição
clássica da arte japonesa revelam momentos “tensos e transparentes”, ou seja,
“instantes de equilíbrio entre vida e morte. Vivacidade: mortalidade” (PAZ,
1991). Os haigas podem despertar para o processo de aprendizagem, pois
apresentam uma construção textual aparentemente simples, mas um
procedimento altamente elaborado e centrado na abstração e na forma de ver
o mundo, direcionado à reflexão da poesia sintética, com o poder de despertar
para a observação da natureza e da vida. Busca-se, mediante a arte dos
haigas, apontar para o “exercício de admiração”, de que fala Cioran, tendo em
vista que o fazer poético dos haigas possa sensibilizar e despertar nos
alunos/professores um interesse na abordagem teórica (pesquisa) e também
em relação à prática (produção de haigas, utilizando-se a técnica da fotografia).

ARTES EM TRÂNSITO NA ORALIDADE DAS IMAGENS E SONS
Acir DIAS (UNIOESTE)

Abordaremos a Imagem e a Memória Visual. Interpretação de alegorias e
pastiches das imagens e sons em consonância com as simulações do real, que
se tornam reais devido a suas identificações com a oralidade artística cultural
contemporânea e com a simultaneidade dos tempos do espectador e das
imagens na continuidade e sequencialidade transitória sem retorno em que o
significado se constrói em cadeia estética e ideológica.
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Mesa–redonda
Linguagens em Confluências: Filosofia e Religião
USO E ABUSO DO NOME DE DEUS EM PROVÉRBIOS E EXPRESSÕES
POPULARES
Valmor DA SILVA (PUC Goiás-Pós-Doutorando, FAJEFAPEG/CAPES)

O nome de Deus, embora reconhecido como sagrado, é aplicado, na
linguagem cotidiana, para as mais diversas situações. A própria Bíblia, apesar
de proibir o nome de Deus em vão, o invoca com a maior frequência. O objetivo
da comunicação, portanto, é analisar a ampla utilização do nome de Deus em
provérbios da atualidade, a partir do exemplo do livro bíblico de Provérbios.
Para tanto, utiliza-se a metodologia de classificação temática dos provérbios e
ditos populares, de acordo com alguns temas norteadores. Assim sendo, o
nome de Deus pode ser usado em expressões populares, tanto como
interjeição espontânea quanto como invocação devocional. Outro grupo de
provérbios exalta a Deus como criador providente, seja em visão protetora, seja
em perspectiva fatalista. Há os ditos que se referem a Deus como justo, para
retribuir pelo bem e pelo mal. E, finalmente, elencam-se expressões em que
Deus é visto como parceiro dos seres humanos em sua proposta ética de boa
convivência.
ENQUANTO HOUVER UM FIO DE ESPERANÇA, DEUS AÍ ESTÁ:
CATOLICISMO POPULAR NO CONTO NHOLA DOS ANJOS, DE
BERNARDO ÉLIS
Carolina Teles LEMOS (PUC Goiás)

Apresenta-se uma análise das concepções religiosas evidenciadas pelos
personagens do conto Nhola dos Anjos, de Bernardo Élis. Destaca-se que, em
um contexto de tragédia e desespero, a religião apresenta-se aos personagens
como um tênue fio de esperanças, no qual elas agarram-se até o último minuto
de suas vidas. Essa forma de expressão religiosa, típica do catolicismo rústico,
expressa traços da cultura goiana no período em que o autor escreveu seu
conto, a década de 1930, no interior de Goiás, em um contexto de extremas
necessidades da população ribeirinha. O autor retrata com maestria tal
momento sociocultural, de tal forma que os aspectos culturais por ele descritos
ainda hoje causam movimentos na sensibilidade do leitor, atualizando, assim,
sua mensagem.

MESTRADO EM LETRAS - LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Av, Universitária 1.440, Setor Universitário - Goiânia-GO, CEP: 74605-010 Fone: +55 62 3946-1000

P á g i n a | 18

REPRESENTAÇÕES TEXTUAIS SOBRE CAIM
Clóvis ECCO (PUC Goiás)
Nesta mesa de debate abordaremos duas representações textuais sobre um
homem humano chamado Caim. Em primeiro lugar, veremos o Caim na
literatura sagrada Judaico-Cristã, em segundo lugar, o Caim na cronicidade
brasileira de Luís Fernando Veríssimo, e em terceiro lugar, o Caim do
romancista português José Saramago. Um texto bíblico-teológico, assim como
dois textos literários, um brasileiro, outro português. Nosso objetivo é
interpretar o retrato de um imaginário sobre a violência e suas influências na
construção das relações de poder em nível sócio-religioso-cultural da
humanidade. Investigaremos o paradoxo das expressões de violência nos
textos sagrados da religião judaico-cristã e suas inter-relações na ambiência
literária, esta intertextualidade pode ajudar-nos a pensar sobre o sagrado, a
ética, a justiça, paz e as alteridades humanas.

CONFERÊNCIA
A Literatura Contemporânea Latino-Americana
LA LITERATURA ECOLOGICA CONTEMPORÁNEA LATINO-AMERICANA
BERTHA ROJAS López. (Facultad de Educación de la
Universidad Nacional del Centro del Perú.)

Waldemar José CERRÓN ROJAS (Facultad de Educación de
la Universidad Nacional del Centro del Perú)
La Literatura Contemporánea Latinoamericana, hace presencia en la década
del 60 al 70 del siglo pasado, con el Boom Literario. Esta literatura plantea los
problemas sociales, políticos, culturales y geográficos motivados por los
grandes acontecimientos socio-económico y político de impacto mundial. En
1980 la Literatura Contemporánea Latino-Americano sigue creciendo paralelo
al avance de la ciencia y la tecnología, surgieron varias tendencias literarias,
denunciando la explotación del hombre por el hombre, el abuso del gobierno
dictatorial, la masacre de los pueblos, buscando libertad de expresión,
identidad latinoamericano, igualdad y justicia. En este proceso de cambio,
inadvertida, surge la literatura ecológica. En 1990 continúa los cambios la
literatura sigue curso ascendente, cultivando los mismos géneros y planteando
los problemas tocados en el Boom Literario. Vertiginosamente avanza la
ciencia, la tecnología, sin prever la contaminación ambiental y la destrucción de
la naturaleza. La crisis ambiental se acentúa en estos últimos años del
presente siglo, la humanidad, tiene urgencia de actualizar y reorientar la
educación para aprender a mantener buena relación y aprender a vivir en
armonía con la naturaleza. En estas circunstancias surge en Huancayo –Perú,
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la ecofábula, su objetivo es combatir las deformidades socio-ecológicos y
construir valores socio-ecológicos positivos. Sus creadores son Bertha Rojas
López y Waldemar José Cerrón Rojas, el año 2005.

Mesa–redonda
O Estilhaçamento do Signo na Expressão Artística:
estudos das relações intersemióticas
SIGNOS ESTILHAÇADOS EM VERMELHO, DE AGUINALDO GONÇALVES
Lucilo Antônio RODRIGUES (UEMS/UCG)
O estilhaçamento do signo na expressão artística adquire variadas tonalidades,
conforme o seu locus de enunciação. Assim, no contexto da historiografia
literária proposta por Fredric Jameson, a fragmentação contemporânea, apesar
de ser considerada esquizofrênica, ou sem inconsciente, é acolhida: um lugar
muito especial lhe é designada, diferenciando-a, portanto, das formas
fragmentárias do passado, como, por exemplo, o surrealismo André Breton.
Essa visada lança um olhar para um futuro e encena a inevitabilidade da utopia
ainda que sob a forma daquilo que pode ser chamado de ansiedade da
referência. Partindo de uma concepção diversa e mais próxima da de autores
que pensam o estilhaçamento do signo não como perda da historicidade, mas
como a emergência de um presente histórico (como em Benjamim), buscar-seá neste trabalho, tecer algumas considerações acerca dos poemas contidos em
Vermelho, de Aguinaldo José Gonçalves. Nesse sentido, entendemos que a
espacialidade inerente à explosão do signo linguístico não significa apenas a
perda de historicidade, mas também é geradora de uma tensão que engendra
outras formas de narrativas, literárias ou históricas. No entanto, nomear tal
tensão é já sintoma de enquadramento, por isso, optamos por seguir a
sugestão de Vico, segundo o qual a alegoria não seria a convenção da
expressão, mas a expressão da convenção. Nesse sentido, qualquer tentativa
de nomear as diversas máscaras do contemporâneo implica uma clivagem no
próprio ato de enunciar o nome, devendo, aquela, portanto, ser constitutiva
deste mesmo ato.

O UNIVERSO SÍGNICO E SUA DEGENERESCÊNCIA CAUSADA PELA
CEGUEIRA

Aguinaldo José GONÇALVES (PUC Goiás)
O fundamento decisivo na construção e recepção da expressão artística reside
na consciência não apenas sígnica mas, sobretudo semi-simbólica que
determinam o objeto de arte e as mobilidades que promovem o que Julia
Kristeva denominou de significância no jogo entre fenotexto e genotexto. Mas
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aqui prefiro generalizar essas considerações para o texto plástico e para todos
os demais sistemas semióticos. A falsa consciência instiga a compreensão do
texto para as justapostas articulações de signos que acabam por mascarar
quaisquer sistemas. Qualquer aproximação semiótica entre o discurso artístico
e o discurso não artístico levará fatalmente ao desmanche de ambos os
sistemas. Aproximar a semiótica conotativa, plurissignificativa, pertencente ao
segundo triângulo estabelecido por Odgen and Richards e utilizado por Roland
Barthes, significa realizar total destruição dos sistemas e revestir a consciência
de uma “vazio sujo” ou de uma peça de roupa mal lavada. Justapôs signos
acreditando que está criando uma obra de arte, ou ler signos e recheá-los com
outros signos extraídos de outras áreas é assinar o documento da
incompetência crítica e analítica. Por outro lado, reconhecer no plano de
expressão a necessidade de estilhaçamento semi-smbólico é ver na arte a sua
gênese e sua finalidade.

Mesa–redonda
Comparativismo, TRadução e Transcriação
DO MONISMO COMPARATIVISTA
Fabio Akcelrud DURÃO (UNICAMP)
A presente fala vai na contramão de uma forte tendência nos estudos
comparativistas -- assim como na teoria da tradução -- que associa a literatura
a uma ideia de multiplicidade. Em oposição à retórica da abundância,
defenderei que um processo interpretativo forte, seja ele comparativo ou não,
precisa lidar com as obras abordadas como fenômenos singulares. Na primeira
parte da exposição apresentarei algumas deficiências da perspectiva do
múltiplo; em seguida, desenvolverei traços definidores do que seria o monismo
comparativista.

LITERATURA JUVENIL, COMPARATISMO E CULTURA
José Nicolau Gregorin FILHO (USP)
Este texto tem como objetivo refletir a tradução de obras classificadas como
literatura juvenil e sua inserção no mercado editorial brasileiro, além de discutir
sua contribuição para trocas culturais entre sociedades muitas vezes tão
diversas em seus valores e modos de representar seu imaginário. Busca-se,
desse modo, o comparatismo e alguns aspectos dos estudos culturais para
observar esses produtos culturais oriundos da sociedade de consumo.Propõese, nessa discussão, pensar na adolescência como concepção e, diferente de
um conceito, não é estática; isto é, produzida histórica e culturalmente, tendo
como marco o Filme “juventude transviada”, ainda na primeira parte do século
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XX. A adolescência, desse modo, caracteriza-se como um dos produtos da
dessa sociedade e vem se tornando um importante nicho de mercado, com
crescente demanda de produtos culturais para (re) afirmá-la como uma etapa
do desenvolvimento humano.

CONFERÊNCIA
A Estética Laharsista na Hipermodernidade
ARTE FABULATÓRIA-LAHARSISTA E OS DIAGRAMAS MUTANTES
Luís de SERGUILHA (Curador do RAIAS-POÉTICAS:
Afluentes IBERO-AFRO-AMERICANOS de ARTE e
PENSAMENTO-Lisboa- Portugal)
Criar linhas de intersecção e campos problemáticos por meio de pensamentos
em transbordância e de simbioses caleidoscópicas: conceitos-moventesintensivos entre ritmicidades da ARTE fabulatória-LAHARSISTA e os
diagramas mutantes, cortadores do caos: questionar interpretações, ampliar
sensações, cartografar as relações de forças estéticas-literárias, extrair as
qualidades não actualizadas e intensivas do autopoiético. A memória-futuraçãoontológica adentro dos ritornelos acontecimentais, das transcodificações, das
paradoxalidades
dos
signos-sismógrafos!
Expressar
singularidades
contaminadas pelo tempo puro-háptico: eis, o real acósmico e inesgotável do
devir texto-animal!
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MINICURSOS

(Santiago Caruso)
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MINICURSO 1
TEXTO E IMAGEM: INTERTEXTUALIDADE, ESTRANHAMENTO E A
CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO NA LITERATURA INFANTIL
Aline Socorro ANDRADE (PG/PUC/Goiás)
Deuzélia Rosa Gomes dos SANTOS (PG/PUC/Goiás)
Roberta PIEDRAS (PG/PUC/Goiás)

O minicurso tem como proposta inicial abordar a literatura infantil dialogando
com o estudo das imagens simbólicas e alegóricas como uma das
possibilidades de pesquisa sobre o imaginário. A literatura infantil
contemporânea apresenta, por meio da palavra, da imagem e o diálogo entre
essas, obras híbridas e, portanto, complexas. Essa multiplicidade de
linguagens, que comumente se entrelaçam, aponta, então, para o uso da
metáfora, da alegoria, entre outras em sua estrutura estética. Pretende-se
discutir ainda os três níveis do verbo-visual: a leitura do texto, a observação
das imagens e o modo de composição das imagens pela vertente do efeito
estético.

MINICURSO 2
POIESIS EM KALAHARI, DE LUIS DE SERGUILHA: POESIA
CONTEMPORÂNEA E SUAS PERFORMANCES
Deise Araújo de DEUS (PG/ PUC Goiás/ FAPEG)
Sara Cristina PAGOTTO (PG/ PUC Goiás)
Luciano Martins CONCEIÇÃO (G/ PUC Goiás- CNPq - IC)

O minicurso se propõe a colocar em evidencia as mudanças ocorridas no fazer
poético na contemporaneidade, sobretudo através da apresentação da obra do
poeta português Luís Serguilha e na posterior exploração de performances
tendo como base a estética preconizada pelo autor.
MINICURSO 3
LIBRAS: A LÍNGUA QUE SE VÊ
Edna Misseno PIRES (PUC Goiás)
O minicurso tem como objetivo geral o conhecimento acerca da Língua
brasileira de Sinais (LIBRAS) como canal de comunicação entre as pessoas
surdas e ouvintes. A proposta ainda almeja expor os aspectos gramaticais e
linguísticos da Libras, e apresentar alguns sinais básicos utilizados na
conversação.
Palavras-chaves: LIBRAS. Comunicação. Conversação.
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MINICURSO 4

O QUE É DEMAIS NUNCA É O BASTANTE: BREVES NOTAS SOBRE

LITERATURA, CINEMA E VIOLÊNCIA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO
Gilson VEDOIN (UEMS/UUJ-PG/UFG-Fapeg)

Conforme os estudos de Flora Süssekind (1984), a estética naturalista – com
sua predileção realista pelo viés descritivo das mazelas sociais e das múltiplas
formas de violência gestadas – sempre encontrou terreno fértil na cultura
brasileira. Passando dos romances elaborados no século XIX, tal estética
transitou pela geração de 30 do modernismo brasileiro, foi largamente utilizada
pelos romances surgidos no período ditatorial e teve uma espécie de
reelaboração estética a partir da emergência da prosa de Rubem Fonseca, nos
anos 60. O “brutalismo”, termo que Antonio Cândido (1989) designou para
nomear o estilo de Fonseca vai encontrar novos desdobramentos a partir da
ficção brasileira dos anos 90, sobretudo no que se refere a autores como Paulo
Lins, que vertem sua prosa num estilo denominado “neonaturalismo fotográfico”
(SCHOLLHAMMER, 2002). No âmbito do cinema, as tintas do naturalismo
continuaram a dar tônica, sobretudo na tentativa de retratar o apartheid social e
as questões acerca da violência vigentes no Brasil contemporâneo. Para fins
de exemplo, nos reportaremos a filmes como O invasor (2002), de Beto Brant,
Ônibus 174 (2002) e Tropa de Elite (2006), ambos de José Padilha. Enfim, para
Süssekind (1984), essa dependência naturalista seria uma forma de tentar
compreender, objetivamente, uma cultura nacional fraturada em suas bases:
identitárias, econômicas, políticas e sociais. Daí a busca por uma estética que
tente explicar e restaurar uma realidade caótica, e que foge a qualquer síntese
explicativa reducionista. Que busque solucionar os problemas nacionais a partir
de um denominador comum, o que tem tornado qualquer explicação
generalista incongruente.
MINICURSO 5
O MICROCONTO NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DE
LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E CONSTRUÇÃO DO SUJEITO DA
ESCRITA
Divina Pinto PAIVA (PUC Goiás)
Delamare Fernandes de SÁ (G/PUC Goiás)
Jéssika Neves Belém dos SANTOS (G/PUC Goiás)
O minicurso tem o objetivo de apresentar as características básicas do
microconto e mostrar como as potencialidades formais e estéticas desse
gênero literário contemporâneo podem ser utilizadas pedagogicamente em
diversas abordagens de desenvolvimento das habilidades de leitura e produção
escrita na perspectiva dos gêneros textuais. Pretende-se mostrar como a
hibridização de gêneros que caracteriza essa microforma literária
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contemporânea o torna um gênero eficaz em propostas pedagógicas que
busquem a apropriação de gêneros textuais discursivos. Além disso, o
minicurso tem a proposta de apresentar algumas possibilidades de uso do
microconto em atividades de apreensão de estruturas linguísticas essenciais
para o emprego eficiente dos recursos de textualidade, sobretudo nos aspectos
de coesão e coerência, bem como mostrar como a extrema concisão exigida
pelas limitações formais do microconto o torna ideal para desenvolver a
capacidade de síntese e a precisão vocabular. As possibilidades de incentivo à
leitura, do exercício da criatividade e da construção do sujeito por trás da
escrita também serão enfatizadas durante o minicurso, que contará com um
momento de produção de microcontos para que os participantes possam
experimentar algumas das propostas pedagógicas apresentadas.
MINICURSO 6
CIBERLITERATURA E CRIAÇÕES DIGITAIS:
APRECIAÇÃO ESTÉTICA E PRODUÇÃO DE ESCRITA CRIATIVA EM MEIO
DIGITAL
Débora Cristina SANTOS E SILVA (UEG-CCSEHGRPesq ARGUS)

Esta oficina propõe-se a apresentar e discutir estratégias para o ensino
transestético, em ambientes formais e não formais de ensino, em meio digital.
Para isso, favorece experiências de fruição estética das produções da literatura
eletrônica nos contextos reticulares das redes sociais e blogs autorais e
coletivos, no ciberespaço. Busca, dessa forma, traçar alguns percursos
metodológicos para a leitura de poemas digitais pela mediação pedagógica do
professor em atividades de escrita criativa. Assim, no âmbito do ensino, busca
favorecer experiências de transversalidade curricular na escola e o
aproveitamento de recursos das tecnologias digitais que permitam a apreciação
crítico-criativa da literatura e das artes por meio da interatividade e da produção
colaborativa.
MINICURSO 7
OS ASPECTOS MUSICAIS E ESTÉTICOS NA POÉTICA DE ITAMAR PIRES
RIBEIRO
Juscelino Alves de OLIVEIRA (PG/PUC Goiás)
Divino José PINTO (PUC Goiás)

Este minicurso tem por intento analisar os aspectos musicais e estéticos nos
poemas do escritor brasileiro Itamar Pires Ribeiro, tendo como ferramentas a
obra Sentimento e Forma, de Suzanne Langer, num primeiro momento, e
Ritmo e sintaxe, de Ossip Brik, em seguida, para a compreensão das
peculiaridades de cada sistema, a saber, poesia e música, os aspectos e os
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elementos internos formais da sua obra, num estudo comparado entre
diferentes campos das artes, em um contexto de crítica artística intersemiótica,
com entrecruzamento da poética e de suas teorias correlatas. Selecionamos
alguns poemas de dois livros das seguintes obras de Itamar Pires Ribeiro: A
Arte de Pintar Elefantes (2000), e Das Palavras (2000), e buscamos questões
relativas aos elementos constitutivos da poesia em intersecção com os da
música, como harmonia, ritmo, dinâmica, etc.

MESTRADO EM LETRAS - LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Av, Universitária 1.440, Setor Universitário - Goiânia-GO, CEP: 74605-010 Fone: +55 62 3946-1000

P á g i n a | 27

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS E
COMUNICAÇÕES ORAIS

Louise Bourgeois
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 1
INTERARTES: MANIFESTAÇÕES LITERÁRIAS, ARTÍSTICAS E ENSINO
Daura Maria Guimarães de AGUIAR (PUC GO)
Vitor Fernando Perilo VITOY (PUC GO)
Návia Regina Ribeiro da COSTA (PUC GO)
Ruzileide Epifânio NOGUEIRA (PUC GO)

Este simpósio trabalhará na perspectiva dos estudos interartes, quais são as
orientações para o ensino aprendizagem de literatura relacionado às outras
linguagens artísticas. Procura, a princípio perceber a intermidialidade e
intertextualidade entre a literatura, as artes e a cultura nos séculos XX e XXI, e
as práticas de ensino conforme os documentos oficiais que norteiam o ensino
de literatura no Brasil: Parâmetros Curriculares Nacionais e Orientações
Curriculares para o Ensino Médio. É nesse sentido que entram, portanto, a
intertextualidade e semiótica como diferentes formas entre diferentes mídias,
na representação verbal de textos compostos em sistemas não verbais, a
recriação de um texto como autossuficiente numa outra mídia ou num outro
sistema sígnico, assim, textos verbais podem ser transpostos ou adaptados em
imagens, composições musicais, filmes e vice-versa. O que se fará é tentar
estabelecer como tais relações são tratadas ou retratadas no âmbito
educacional, mais especificamente no ensino de literatura nos ensinos médio e
superior em âmbito nacional, levando em consideração também as
particularidades regionais. Para atingir tais objetivos, o professor deve estar
sempre atento às transformações sofridas no Brasil e no mundo nos
mencionados períodos e a percepção- recepção que o aluno/ leitor deve ter
dos autores, textos e obras analisadas.
Palavras-Chave:
Literatura.
Trandisciplinaridade.

Arte.

Cultura.

Interxtextualidade.

Comunicações Orais
FATOR ARTÍSTICO CONTEMPORÂNEO NA VOZ POÉTICA
Guilherme Vinicius Pires da SILVA (G/PUC Goiás)
Vitor Fernando Perillo VITOY (PUC Goiás)
O presente artigo trata a concepção artística que envolve o lirismo, buscando,
na voz poética, eventos modernos que delimitam o valor referencial artístico,
fragmentado na composição imaginária, subjetiva e impregnada no texto lírico.
As bases teóricas utilizadas se valem de pesquisas sobre segmento
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contemporâneo histórico que percebem o momento de expressão artística
atual, amalgamadas a teóricos do campo literário e à própria criação artística.
Palavras-chave: Eu-lírico. Composição. Imaginário. Contemporâneo.
A IMAGEM: COMUNHÃO POÉTICA
Carla Cristina Moreira LOPES (PG/PUC Goiás)
Divino José PINTO (PUC Goiás)
Este trabalho tem como objetivo investigar a postura do poeta João Cabral de
Melo Neto diante de seu objeto artístico: a palavra, a qual é apresentada como
imagem na construção poética de A educação pela pedra (2008). Assim, o
poeta opera o objeto como imagem. Ao criá-las, João Cabral as fez com muita
autenticidade. Essas imagens constituem uma realidade objetiva vivida pelo
poeta que “faz algo mais que dizer a verdade; cria realidades: a da sua própria
existência” Paz (1982, p. 131). Por meio da imagem, o poeta expressa sua
sensibilidade sobre o mundo que o cerca.
Palavras-chave: Imaginário. Imagem. Signo. Símbolo. Realidade e laboratório
ficcional da linguagem
O HIBRIDISMO DOS POEMAS DE ARNALDO ANTUNES E O ENSINO DE
LITERATURA NA EDUCAÇÃO TÉCNICO INTEGRADA
Marliane Dias SILVA (IFG – Jataí)
O Ensino de Literatura, em especial do texto poético, no Ensino Médio Técnico
Integrado, já não tem mais o mesmo espaço-tempo que teve durante a
escolástica. Há, atualmente, uma falta de interesse em ler e escrever textos
poéticos. Isso pode ser devido à não compreensão do tipo de linguagem que
apresenta este gênero textual ou pela facilidade de acesso a novas mídias, que
promovem conteúdo de fácil e rápida compreensão. Sendo assim, este
trabalho tem como objetivo apresentar uma nova estratégia para o estudo do
gênero poético em sala de aula com a utilização dos poemas híbridos de
Arnaldo Antunes. E visa ao desenvolvimento da leitura, da escrita e à formação
do leitor crítico, em um contexto em que os alunos já possuem contato com
recursos midiáticos. A abordagem metodológica se realizou por meio de uma
pesquisa de campo em uma Instituição Federal de Ensino de Jataí com alunos
do 3º ano. Os resultados, analisados desde uma perspectiva qualitativa,
revelam que a proposta constitui um caminho relevante a ser mais investigado
e compartilhado entre docentes e discentes.
Palavras-chaves: Ensino. Poemas híbridos. Arnaldo Antunes.
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YÊDA SCHMALTZ – UM CONVITE À METAMORFOSE PELO IMAGINÁRIO
Leila Maria Alves de LIMA (PUC/GO)

Cada gênero literário pressupõe uma forma de leitura crítica de acordo com
sua estrutura textual. No poema, o trabalho crítico constitui-se em investigar
imagens e estabelecer elos cujas ligações formam um tecido semântico, o que
para Jean-Pierre Richards (1969) é definido como um “tecer uma teia de
aranha, em construir uma rosácea, em edificar uma caixa de ressonância, ou
ainda uma gruta cujas paredes nos reenviariam a um certo vazio, mas
iluminado – e se possível iluminante”. Isso significa que diante do poema se
estabelece o desenho do imaginário feito por um caminho demarcado por
percursos subterrâneos. Nesse contexto, o presente trabalho, refere-se a um
olhar mais detido sobre o exercício da imaginação representado nos textos
schmaltzianos, uma vez que em Yêda Schmaltz a metamorfose das palavras
de dá de forma consistente, pois nos apresenta a palavra transfigurada que
toca na sua condição de signo-símbolo, a metáfora mais profunda. A
fundamentação teórica necessária para a realização desse estudo baseou-se
especificamente em Gaston Bachelar em sua Poética do Devaneio.
Palavras-chave: Yêda Schmaltz. Imagem Poética. Imaginário.
LITERATURA E SOCIEDADE: AMARO LEITE DO SÉCULO XX SOB O
OLHAR BERNADIANO
Rosilônia Pereira DIAS (PG/UEG-MIELT)
Maria Eugênia CURADO (PG/ UEG -MIELT)
A narrativa literária deve ser concebida como forma de conhecimento do
mundo, uma vez que proporciona aos sujeitos/leitores a possibilidade de uma
consciência social a partir da análise do contexto onde se encontram,
considerando, assim, a trajetória histórico-social inerente ao processo de
produção das narrativas. A partir desta perspectiva pode-se perguntar: qual a
influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte? Qual a influência
exercida pela obra de arte sobre o meio? Dessas problematizações, surge a
relevância de haver pesquisas que analisem a literatura e a vida social, pois as
obras literárias são situadas em um espaço que reproduz discursos, cujo intuito
é representar experiências em um dado contexto histórico social. Por isso a
presente pesquisa objetiva analisar criticamente o processo de construção da
narrativa “A crueldade benéfica de Tambiú”, de Bernardo Élis, cujo enredo se
constrói a partir de aspectos relacionados às características e costumes do
cerrado goiano, já na de Amaro Leite, do século XX, denotando a estreita
relação entre literatura e sociedade, premissa desta pesquisa. O aporte teórico
se constitui a partir das postulações de ALMEIDA (2016), BARROS (2004),
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BERTRAN (1996), CANDIDO (2000), EAGLETON (1997), ZILBERMAN (1989)
dentre outros.
Palavras-chave: Literatura e Sociedade. Amaro Leite. Bernardo Élis.
LITERATURA PELAS ARTES: EMOÇÃO E AFETIVIDADE EM UM
PROCESSO REFLEXIVO DENTRO DA ESCOLA
Gleicy de Miranda CASTRO (UFG/EMAC)

Com base nas teorias clássicas da Psicogenética de Henri Wallon; Históricocultural de Lev Vygotsky e Epistemológica genética de Jean Piaget, proponho
estudar os procedimentos afetivos e emocionais que estão ligados aos
processos cognitivos. Partindo dessas teorias afirmamos que o poder da
literatura é possibilitar a experiência performática da arte, que colabora para a
vivência única da formação individual e social do sujeito. Entende-se aqui que
os processos afetivos são verdadeiros motores da organização e estruturação
dos conhecimentos que compõe e fundamentam o desenvolvimento humano.
Neste caminho, considera-se que o poder da experiência literária se torna um
instrumento que permite ao indivíduo vivenciar emoções que estimulam os
processos afetivos que colaboram com o desenvolvimento da inteligência e da
estruturação do homem. Este estudo apresenta a emoção e a afetividade, a
partir da literatura vivenciada na criação das expressões artísticas
desenvolvidas dentro do contexto escolar, como propulsores do
desenvolvimento humano integral.
Palavras-chave: Literatura. Arte. Afetividade. Desenvolvimento.

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS LINGUAGENS INTERSEMIÓTICAS
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
André da SILVA (G/PUC Goiás)
Ruzileide Epifânio NOGUEIRA (PUC Goiás)
Este trabalho visa a discutir as linguagens intersemióticas nas práticas
educacionais do curso de Educação Física, PUC-GO, cuja metodologia se dá
por meio das metodologias ativas. O intuito é observar como se dá a
construção do conhecimento acadêmico por meio dos textos verbais e não
verbais. Isso se faz importante na contemporaneidade, haja vista ser o
conhecimento um objeto a ser construído em meio a tantas informações
veiculadas diariamente nos instrumentos midiáticos. Por meio deste estudo,
portanto, busca-se verificar a utilização das linguagens verbais e não verbais
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no processo ensino-aprendizagem. Como objetos de estudo, far-se-á uso do
filme Coach Carter-treinados para a vida, bem como do livro O que é Educação
Física, de Vítor Marinho Oliveira, a partir do método comparativo-dialógico,
intuindo verificar como as metodologias ativas, assim como as linguagens
intersemióticas contribuem para uma aquisição do conhecimento de forma
crítica, reflexiva e ativa. Como fator social, a prática sistematizada do ensino
favorece a aproximação das pessoas, a inclusão dos considerados inaptos, o
desenvolvimento e prática da solidariedade, amizade, dentre outros benefícios
presentes inclusive no filme sob análise. Ressalta-se, por meio deste estudo, a
importância da Educação Física para a sociedade e o papel do profissional
desta área, que utiliza de metodologias ativas para fazer o acadêmico ter uma
visão do todo e não apenas daquilo que é superficial. Anastasiou (2007) reforça
o quanto essas estratégias utilizadas para quebrar o modelo de ensino
tradicional - em que o professor apenas reproduz o conhecimento e o aluno só
recebe - são de extrema importância para a formação acadêmica.
Palavras-chave: Educação Física. Linguagens intersemióticas. Metodologias
ativas. Ensino-aprendizagem.

PAISAGEM LINGUÍSTICA E MULTIPLAS LINGUAGENS: A CONSTRUÇÃO
DO LEITOR INTERCULTURAL
Bruna Gabriela Corrêa VICENTE (PG/UEG-MIELT)
Débora Cristina SANTOS E SILVA (UEG-MIELT)

Este artigo busca propor reflexões acerca das poéticas urbanas, essa
precursora de novas práticas culturais, sociais e discursivas na
contemporaneidade. Esse estudo se justifica pela abundância de mensagens
nas paisagens linguísticas da cidade, pela carência de uma visão intercultural e
pela necessidade de expandir o nível de multiletramento dos alunos para a
compreensão destas criações. As poéticas urbanas, feitas nos muros das
cidades por meio do grafite, foram escolhidas, como escopo do trabalho, por
proporcionarem leitura decodificadora, rápida, quase sempre diminuta em
palavras, porém rica em sentidos. A deficiência deste multiletramento acarreta
na incapacidade do indivíduo em selecionar imagens as quais deseja que
façam parte de seu repertório imagético e tampouco permite um olhar crítico.
Partindo desta perspectiva, busca-se possibilidades de utilização em sala de
aula, das poéticas urbanas, como recurso didático (artefatos com objetivo de
ensino-aprendizagem) e tema transversal, nas várias áreas do conhecimento,
por meio de diferentes gêneros, mídias, campos e produções variadas que
partem de uma perspectiva intercultural. Considerar o aluno agente formador
do processo artístico e cultural, bem como do processo de ensino e
aprendizagem é fundamental para entender que as representações visuais e o
diálogo com cada indivíduo é basilar para entender que as representações
visuais e o diálogo é o que dá sentido à subjetividade do mundo
contemporâneo. Logo procuramos estabelecer um diálogo entre a Pedagogia
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dos multiletramentos (ROJO, 2012) e a paisagem lingüística enquanto
conteúdo inerente da construção leitora intercultural do alunado.
Palavras-chave: Interculturalidade. Multiletramento. Poéticas urbanas. Grafite.

O REFLEXO DA INTERSEMIOSE EM A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS
Thales Sales CAVALCANTE (G/PUC Goiás)
Navía Regina Ribeiro da COSTA (PUC Goiás)

Este trabalho visa expressar a experiência do autor na construção do
conhecimento sobre Nazismo, especialmente na disciplina de História, no 2°
ano do Ensino Médio. A metodologia utilizada pela professora foi orientar uma
obra, que se apresenta nos suportes livro e filme, desse modo em linguagens
intersemióticas. A obra escrita A menina que roubava livros, autor Markus
Zusak (2005), retrata a visão da personagem Liesel Meninger na Alemanha
durante a Segunda Guerra Mundial, obra que ganha vida em 2014 por Brian
Parcival, com a atriz Sophie Nélisse interpretando a personagem principal da
obra. O livro comporta detalhes riquíssimos dos momentos de Liesel Meninger,
porém o filme expressa os acontecimentos da personagem com mais
intensidade na luta pela sobrevivência da opressão do governo alemão.
Wolgang Isser (1996,1999) discutiu em suas obras a relação do leitor com o
texto, algo crucial para atingir esse prazer no ato de ler, a sensação estética
que a obra literária provoca tem que ser sentida conscientemente, pois ela
reflete o homem e o mundo exterior. Todavia, deve-se considerar importante a
linguagem imagética para o aprendizado, pois as ações humanas imaginadas
durante a leitura não se comparam em visualizar estas em um filme ou teatro
com a expressão marcante do ator interpretando sentimentos vividos. Desse
modo, para construir o conhecimento a intersemiose é o melhor caminho para
atingir o leitor na sua expectativa, onde o mediador propõe o conteúdo de
forma clara, valendo-se de uma estrutura verbal e imagética ao mesmo tempo,
garantindo um aprendizado convicto.
Palavras-Chave: Intersemiose. Markus Zusak. Nazismo.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 2
POSSIBILIDADES E LIMITES DE UMA INTERSECÇÃO ENTRE CINEMA E
LITERATURA
Marcos ARRUDA
Ao entrarmos em contato com diferentes tipos de artes, nos lembramos de que
este simpósio será de grande valor aos alunos e pesquisadores, ao participar
desta experiência limite, que abaliza e faz reflexões de novas possibilidades. É
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preciso estar bebendo de diferentes águas e incorporar aos nossos
aprendizados experiências que remontam vieses e olhares com a diferença e
pela diferença, tais como, sociologia, antropologia, filosofia, teorias e tantos
outros saberes que partilhamos ou não em nosso cotidiano. O aprofundar-se
em aspectos estruturais, pragmáticos e intersistêmicos no campo cultural
produzido pela literatura, cinema, vídeo-clips, minisséries, mídias e
documentários, com o foco nas temáticas e nas posturas sócio-político-culturais
e, sobretudo contemporâneas. Far-se-á necessário a análise das possibilidades
encontradas em diferentes artes, diante da audácia que cada uma delas
incorpora em seu corpus. Reflexões perante a (re) produtibilidade das
narrativas, técnica de imagens, romances literários, jornalismo literário,
literatura, cinema, transformado em música pop, pela televisão vídeo e
computador, constituindo uma cultura visual contemporânea. Atualidade do
conceito de estética e seus enigmas. Discussão de categorias capazes de
compreender a produção artística contemporânea, como a transgressão, o
poético, o feio, o brega, o chique, o simulacro, multiculturalismo, pósmodernidade, além de outras categorias estéticas que orbitam a esfera do
contemporâneo. A imaginação que se apresenta enquanto leitor que pode ser
vista de forma diferenciada por aquele que lê, observa, e escuta toda
criatividade a partir de searas imagéticas e sonoras. Não basta o olhar da
inquietação para sairmos e transitarmos como apreensivos nas sinuosidades
da pesquisa mas buscar as aproximações e distanciamentos na edificação
destas artes, que fazem de nós seres inacabados em busca do conhecimento.
Aproximar possibilidades de perturbações em nossas vidas sociais e coletivas,
entrelaçadas a uma máquina de ver e aos modos de ser apesar de uma
vigilância tecnológica, contudo, repleta de subjetividade.
Palavras-chave: Cinema. Literatura. Poesia.

Comunicações Orais
LAVOURA ARCAICA: POSSIBILIDADES E LIMITES DE UMA
INTERSECÇÃO ENTRE CINEMA E LITERATURA
Marcos ARRUDA (PG/UFG)
A ordem do discurso rompe a desordem do natural, do sagrado e busca no
profano as agitações de uma cultura que se fecha, e que se abre nutrida pelo
rizoma da terra estrangeira. Deste modo, o discurso da quebra de paradigma
traz a temática da diáspora, que segundo Hall (2008) é imprescindível para
compreender a complexidade existente tanto obra literária, quanto fílmica.
Assim sendo, objetiva-se uma forma de interligar ambas as obras e possibilitar
compreensão sobre as escolhas e construções que Luiz Fernando Carvalho fez
no filme A Lavoura Arcaica, a partir da obra de Raduan Nassar. Falar-se-á
sobre o invisível que permeia ambas as obras e revelar-se-á o meandro que
envolve um núcleo familiar capaz de esconder muitas transgressões
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silenciosas e ao mesmo tempo, camufladas pelas personagens. A escrita
nassariana nos coloca dentro de um vulcão e nos convida a participar de
searas moralistas apresentadas pela circulo virtuoso e à direita do pai e o
círculo vicioso e à esquerda da mãe – parte morta/viva que transita entre o
presente e o passado. O belo se se agrega ao sagrado e ao profano. Uma
lavoura sem tempo, que para no tempo e que a todo tempo está semeando e
colhendo frutos. Frutos estes apresentados por aquele que se insere e que
sente na fenda e na voracidade poética da obra, seja fílmica ou literária.
Palavras-chave: Lavoura Arcaica. Cinema. Literatura. Poesia.

POR UMA ESTÉTICA DO AFETO: LITERATURA E CINEMA EM MEIO SOL
AMARELO
Luciêda Moura da SILVA (PG/UFG)
A proposta dessa comunicação situa-se na intersecção entre cinema e
literatura. Ao pensar a historicidade dessas linguagens tomo como referência a
narrativa fílmica Meio Sol Amarelo, no original, Half of a yellow sun (2013), do
cineasta nigeriano Biyi Bandele, inspirado no romance homônimo de autoria da
escritora e também nigeriana, Chimamanda Nogozi Adichie. A proposta da
pesquisa é refletir a questão da “fidelidade” no debate da adaptação fílmica, ao
lançar um olhar analítico sobre as narrativas cinematográficas e literárias.
Palavras-chaves: Cinema. Literatura. Adaptação. Meio Sol Amarelo.
O AMOR, A MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO EM HIROSHIMA, MON
AMOUR
Anna Carolyna Ribeiro CARDOSO (PG/UFG)
Hiroshima, Mon Amour é uma das obras clássicas do cinema francês da
década de 1950. A produção desse período e seus autores, os quais
constantemente promoviam a simbiose cinema/literatura, ficaram mundialmente
conhecidos como Nouvelle Vague, um movimento cinematográfico e também
literário que proporcionou uma abordagem inovadora no cinema ao tratar de
temas como a temporalidade e o indivíduo na França e no mundo.
Diferentemente das produções da época, que se limitavam a narrativas
hollywoodianas, de começo, meio e fim, preocupando-se somente em contar
uma história qualquer, a Nouvelle Vague se interessava em deixar a liberdade
de interpretação para o espectador: a obra não estava pronta. Filme conjunto
de Alain Resnais e Marguerite Duras, Hiroshima, Mon Amour trata não apenas
da temporalidade e do indivíduo, mas também da memória e do esquecimento
de seus personagens principais, inominados mesmo no roteiro, que os chama
de “ela” e “ele”. Este trabalho tem por objetivo analisar o longa-metragem de
Resnais e Duras a fim de abordar as relações entre cinema,
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literatura, memória e esquecimento, assim como descrever a existência dos
“não-lugares” em Hiroshima, pautando-se em uma perspectiva dos estudos
culturais. Para isso, foram utilizados os seguintes referenciais teóricos:
Literatura, Cinema e História em Hiroshima Mon Amour de Lydia C. Ferreira
Rezende de Medeiros e Nismária A. David (2013), Hiroshima Mon Amour:
memória e cinema de Maria L. Bizello (2008), Media and Cultural Memory
Studies, organizado por Astrid Erll e Ansgar Nünning (2008) e Não-lugares:
introdução a uma antropologia da supermodernidade de Marc Augé (2002).
Palavras-chave: Hiroshima, Mon Amour. Cinema. Literatura. Memória. Nãolugares.
VISUALIDADE E REPRESENTAÇÃO NA ERA DO ESPETÁCULO DAS
IMAGENS: UMA LEITURA DE O NATIMORTO, DE LOURENÇO MUTARELLI
Marília Corrêa Parecis de OLIVEIRA (G/UNESP/IBILCE – FAPESP/IC)
Arnaldo Franco Junior (UNESP/IBILCE)

Segundo Debord (2003), a vida das sociedades inseridas em condições
modernas de produção é marcada por um acúmulo de espetáculos. Para o
autor, o espetáculo pode ser compreendido como uma relação social entre
pessoas mediada por imagens, em forma de informação, publicidade ou
consumo direto do entretenimento. Tendo em mente essas reflexões, este
trabalho propõe uma leitura do romance O Natimorto, de Lourenço Mutarelli,
publicado em 2004. O narrador do romance, um agente em busca de talentos e
obcecado pela leitura do tarô em maços de cigarro, constrói sua narrativa
dialogando de modo irônico com o imaginário dos meios de comunicação e
com outras formas de representação. Aqui, interessa-nos, particularmente, o
diálogo que o romance estabelece com processos análogos aos utilizados pela
linguagem do cinema e pelo gênero roteiro cinematográfico, de modo a
produzir uma emulação de procedimentos. Com isso, levando em conta a
proposta de “Visualidade” estabelecida por Calvino (1990) como uma das seis
propostas da literatura para o próximo milênio, é possível questionar se a
visualidade do romance de Mutarelli se dá enquanto espetáculo que culmina na
produção de imagens-objeto, nos termos de Debord, ou como uma estratégia
da literatura para insubordinar-se quanto às estruturas narrativas tradicionais e,
conforme propõe Calvino, “remoçar do zero”. Logo, a partir da leitura do
romance, indagamo-nos se o que resta para o mundo pós-moderno soterrado
de imagens é o vazio, o recomeçar do zero, ou se o vazio é o respiro
necessário em meio à proliferação labiríntica de imagens no mundo pósmoderno.
Palavras-chave: Cinema. Literatura. Lourenço Mutarelli. Visualidade.
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PAISAGEM SONORA EM DESMUNDO: CINEMA LITERÁRIO E TRADUÇÃO
ENTREARTES
Poliana Queiroz BORGES (PG/UFG)
O filme Desmundo (2002), dirigido por Alain Fresnot, livremente inspirado na
obra homônima de Ana Miranda, apresenta uma singularidade poético-musical
ao trazer uma trilha sonora que faz ressaltar a distância dos relacionamentos
afetivos entre as personagens. A narrativa se passa em um Brasil
recentemente colonizado, onde se misturam a rudeza dos homens advindos do
reino, desprovidos de títulos da nobreza e desbravadores, com índios
escravizados e tribos em conflito. A presença da igreja católica é fortemente
marcada por meio das questões político-sociais. Na obra fílmica, observa-se
que a música, de forma sorrateira, começa a incidir sobre a cena por meio de
ostinatos vocais que crescem em intensidade, conforme são apresentadas as
personagens. Esses ostinatos serão mantidos como tema durante toda a obra,
enquanto um violão desenvolve uma melodia com características da música
produzida na península ibérica naquele período histórico. A junção dessas
duas modalidades sonoras insere o espectador na atmosfera europeia do
século XVI. Pelo viés da teoria da “paisagem sonora”, termo cunhado pelo
crítico musical, professor e pianista canadense Raymond Murray Schafer, em
diálogo com a tradução coletiva na perspectiva do cinema literário brasileiro,
intenta-se aproximar as diferentes linguagens: literatura, música e cinema. Por
meio de procedimentos dialógicos é trazido à cena fílmica a temática da
violência, utilizando-se da criação sonora, velada na obra literária, e que ganha
tradução pela sensibilidade musical de John Neschling, compositor que assina
a trilha do filme.
Palavras:chave: Literatura. Cinema. História.

OS OLHOS-CÂMERAS NA CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS LITERÁRIAS
Ruzileide Epifânio NOGUEIRA (PUC Goiás)
Návia COSTA (PUC Goiás)
Sara CASTRO (PUC Goiás)

Este trabalho visa a discutir a textualidade das narrativas curtas, fragmentárias,
sobrepostas, cuja construção aproxima-se de roteiros cinematográficos. O
intuito é observar o papel do autor/narrador, texto, leitor em diálogo mediante
instrumento comunicativo em que há desconstruída a ideia de realidade e
construída a de ficcionalidade, dando origem ao texto artístico. Isso se faz
importante na atual conjuntura cultural e midiática, haja vista ser o leitor
acossado pelo tempo, quando a leitura do texto literário é preterida em razão
da necessidade da informação provida pelo texto técnico e acadêmico, os
quais se tornam prioridade. Assim, textos literários da natureza da que ora
discutimos ganham lugar, como se fossem pílulas à imaginação/reflexão do
leitor contemporâneo nos seus curtos espaços de tempo. Isso porque, para a
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construção do texto imagético, convergem-se técnicas literárias e
cinematográficas, bases para a constituição de imagens representativas das
narrativas apresentadas e textos capazes de sugerir imagens na mente de seu
leitor. Para tanto, utilizar-nos-emos, como mote, o livro Passaporte, de
Fernando Bonassi, por trazer em si a possibilidade dialógica entre a literatura e
o cinema. Assim, estudaremos o fenômeno da escrita, que deixa de se referir a
um sistema de estruturas políticas e sociais, de ordem retórica, para tornar-se
um campo expressivo, de caráter metafórico e simbólico. Outrossim,
buscaremos discutir a aproximação entre a tessitura desta obra e a
organicidade do roteiro cinematográfico, bem como refletir sobre a construção
da imagem, sua impressão dominante na elaboração da fantasia e da
instauração do ato criador mimético.
Palavras-chaves: Literatura. Cinema. Passaporte.

O GRANDE GATSBY E AS RELAÇÕES CAPITAIS
Gilson VEDOIN (PG/UFG/FAPEG)
Ingra Cristina SILVESTRE (PG/UFG)
Victor Vinícius do CARMO (PG/UFG-PPGCOM)

O presente trabalho se propõe a evidenciar as relações capitais que permeiam
a narrativa O Grande Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, considerada aqui
como o hipotexto, texto fundante na concepção de Gerard Genette (2010) e
sua adaptação cinematográfica mais recente, hipertexto (GENETTE, 2010,
p.12) que funciona como transposição e/ou atualização do texto anterior
realizada pelo diretor australiano Baz Luhrmann em 2013. Nesse sentido, a
partir das formulações teóricas propostas por Pierre Bourdieu (1996) acerca da
arte como fenômeno social, histórico e cultural, produto de uma sociedade
estruturada e estratificada, utilizamos as noções de capital e poder simbólico
para evidenciar a lógica financista que articula as relações pessoais e afetivas
na narrativa de Fitzgerald, sobretudo, a partir de uma leitura analítica de seus
elementos estruturais. Nessa análise, enfocamos as células de conflito
estabelecido entre as personagens, o discurso do narrador, os espaços e a
dinâmica temporal que se estabelece na interação do hipotexto escrito com o
hipertexto fílmico.
Palavras-chave: Francis Scott
Simbólico. Poder Simbólico.

Fitzgerald.

Relações Capitais.

Capital
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 3
DO EU E DO OUTRO EM NARRATIVAS BIOGRÁFICAS
Rogério Pereira BORGES (PUC GO)

Um dos gêneros mais populares do mercado editorial em todo o mundo, as
biografias, em suas mais variadas modalidades, desafiam abordagens teóricas
na medida em que se revelam complexas e nuançadas em suas composições.
Ao mesmo tempo que podem figurar como relatos de cunho histórico ao tratar
de personagens, temas e episódios de relevo, também têm como se mostrarem
um testemunhos pessoais quando realizadas no formato das autobiografias.
Laudatórias ou críticas, tais obras constituem um rico e surpreendente campo
de análise e crítica, onde há a possibilidade de trânsito de numerosos
conceitos e correntes teóricas da literatura e de outras áreas do conhecimento,
como a História e o Jornalismo. Dentro deste hibridismo e tomando o perfil
fugidio das biografias como objeto, propõe-se aqui uma discussão das
potencialidades de estudo que esses trabalhos oferecem, sobretudo quanto ao
seu discurso, seja em referência ao Eu que narra, seja em relação ao Outro
que é narrado. Para tanto, toma-se, como objetos de debate e escrutínio, obras
de um dos mais proeminentes biógrafos brasileiros, o escritor e jornalista Lira
Neto, autor de títulos de destaque neste nicho, como Getúlio (3 volumes),
Padre Cícero e Maysa. Em contraponto, também estará sob foco o ensaio
biográfico Mishima ou a Visão do Vazio, da autora Marguerite Yourcenar, que
nos desafia a todos com um misto de biografia tradicional sobre o escritor
japonês que se matou em um espetáculo público e de texto intimista, em que a
biógrafa grafa seus próprios sentimentos no processo de construção do
enredo.
Palavras-chave: Biografia. Narrativa. Discurso.

Comunicações Orais
A LITERATURA DE TESTEMUNHO SOBRE A SHOAH NAS PÁGINAS DA
MEMÓRIA DE RUTH KLÜGER
Nelci Bilhalva PEREIRA (PG /PUC Goiás)
A literatura de testemunho da judia-austríaca Ruth Klüger é uma narrativa
autobiográfica sobre a Shoah (holocausto judeu). A proposta desta
comunicação é fazer uma reflexão sobre o campo-gueto de Theresienstadt na
antiga Tchecoslováquia em Páginas da memória, via estudo crítico entre
literatura, testemunho, história e memória.
Palavras-chaves: Shoah. Theresienstadt Klüger. Literatura. Testemunho.
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LITERATURA PRODUZIDA EM GOIÁS E A ANÁLISE DE CONTOS EM UMA
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
Nalha Monteiro de Souza Lourenço COSTA (PG/PUC Goiás)
Rogério Pereira BORGES (PUC Goiás)

O objetivo da pesquisa é investigar os aspectos geográficos, históricos e
linguísticos nos contos produzidos em Goiás de forma interdisciplinar fazendo
levantamento das informações estudando e observando com foco na análise
textual discursiva com alguns autores de renomes da literatura produzida em
Goiás que são: Hugo de Carvalho Ramos: Tropas e Boiadas; Bernardo Élis:
Ermos e Gerais e Carmo Bernardes: Ressurreição de um caçador de gatos.
Por meio de seleção, estudos, análise textual e discursiva dos contos Mágoa
de vaqueiro e Caminho das tropas na obra Tropas e boiadas; Nhola dos Anjos
e a cheia do Corumbá e Um duelo que ninguém viu em Ermos e Gerais; A
ressurreição de um caçador de gatos e O último Natal do cabo Rogaciano em a
ressurreição de um caçador de gatos, partindo do porque analisa-los com
ênfase na interdisciplinaridade. O recorte para escolha das obras foi por
reconhecer que as mesmas são clássicas da literatura produzida em Goiás e
que incorporam os aspectos linguístico, histórico e geográfico, os quais
contemplam a aplicação da pesquisa ora proposta. Justifica-se a realização
desta pesquisa é lembrado por Michel de Certeau, ao mencionar o chamado
Lugar Social de Fala, isto é, as pessoas são movidas por suas subjetividades,
por seus interesses pessoais, o que não difere na atual investigação. Espera-se
demonstrar através da pesquisa a relevância da literatura da literatura
produzida em Goiás.
Palavras-chave: Análise textual. Contos. Interdisciplinaridade.

DA AUTOBIOGRAFIA À BIOGRAFIA:
O CASO DE GIUSEPPE GARIBALDI E ALEXANDRE DUMAS NA OBRA
MÈMOIRES DI GARIBALDI (1860)
Isabella Granata NOGUEIRA (PG/UFG-PPGH)
Raquel Machado Gonçalves CAMPOS (UFG-PPGH)

Em plena ascensão da biografia e da autobiografia, Giuseppe Garibaldi e
Alexandre Dumas também não deixaram de fazer parte do que Peter Gay em
sua obra Coração desvelado (1999) chamou de neurose. A neurose do “eu”.
Garibaldi e Dumas compuseram assim, em 1860, a obra Mémoires de Garibaldi
comentada e publicada por Dumas neste mesmo ano em Bruxellas. Queremos
pensar a obra entre a história e a literatura, alguns diriam entre realidade e
ficção. Dosse (2009), prefere chamar esses dois gêneros de híbridos, nos
quais, a medida do real deve estar equilibrada com a medida do ficcional.
Segundo este autor o que valoriza um escrito biográfico ou autobiográfico é o
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seu “que” de ficcional. É evidente na obra escolhida que Dumas romantiza o
escrito de Garibaldi o qual em seus últimos anos de vida se improvisa escritor,
no entanto, não pode ser considerado como Dumas, diríamos que ele é mais
um homem de ação. Dessa forma, temos um escrito pensando por um homem
de ação e a intervenção de um homem de letras. Uma pergunta que surge é:
quem é o autor? Pensando nas ideias de Foucault, a partir do texto O que é um
autor (1969), o importante não é saber tudo sobre o autor como se o escrito
dependesse só deste, mas de buscar a dimensão de qualquer texto além do
próprio nome do autor. Queremos então pensar o que esses escritos trazem
para além de um autor. Entendemos, que esses gêneros não tem como limite o
“eu”.
Palavras-chave: Biografia-Autobiografia. História e Literatura. Alexandre
Dumas. Giuseppe Garibaldi.
A NARRATIVA DO EU NO JORNALISMO DE CELEBRIDADES
Maria Ritha Ferreira DA PAIXÃO (G/PUC Goiás)

A narrativa construída na internet e as redes sociais nos possibilita a projeção
de um Eu que almejamos ser, essa lógica é ampliada para os meios de
comunicação e ganham proporções mercadológicas e de interesse duplo entre
mídia e personagem noticiada. O corpo no jornalismo torna-se ferramenta de
visibilidade e constrói espetáculos que utilizam da exploração da intimidade e
da sexualidade, ainda que efêmero e superficial. Estabelece ai uma relação de
poder na administração da vida pública e privada, e a partir dos signos
utilizados na elaboração do Eu tem-se o objeto da análise que revela, ao ser
aprofundado, a identidade ficcional concretizada em textos e imagens.
Palavras-chave: Narrativa. Jornalismo. Sujeito. Eu. Autobiografia.

DESCRIÇÃO DE ASPECTOS DA COMUNICAÇÃO CORPORAL NO
JORNALISMO TELEVISIVO
Etielly HAAG (G /PUC Goiás)
Rogério Pereira BORGES (PUC Goiás)

O presente trabalho tem como objetivo analisar a multiplicidade da linguagem
corporal e sua força de expressão no âmbito do jornalismo televisivo. O recorte
estabelecido para a discussão se dá no processo comunicativo envolvendo os
gestos exercidos pelos braços, mãos e pernas, posturas corporais, as
expressões faciais, os sentidos - audição, olfato e visão - e a semiótica,
abordando os signos e significados do movimento corporal de um indivíduo.
Nesse sentido, destaca-se a semiótica como qualquer coisa que é determinada
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por um objeto, e também como ideia na mente de um indivíduo. Outro ponto
abordado é o ato de ouvir no processo comunicativo, apresentando os motivos
pelos quais as pessoas ouvem, os sinais corporais demonstrado pelos
indivíduos no momento em que estão ou não estão ouvindo e as maneiras que
ajudam a desenvolver habilidades como ouvinte com foco nos comportamentos
de atenção. Saber como expressar confiança perante um ou mais indivíduos e
entender quais movimentos são necessários em determinado momento para se
estabelecer aquilo que deseja passar para os que o assistem.
Palavras-chave:
Televisivo.

Comunicação.

Semiótica.

Linguagem

corporal.

Jornal

JORNALISMO INVESTIGATIVO: OS PERIGOS E OBSTÁCULOS DA
PROFISSÃO EM UM DOS 10 PAÍSES QUE MAIS MATAM JORNALISTAS
NO MUNDO
Dianna Maria Gobi CARDOSO (G/PUC Goiás)
Rogério Pereira BORGES (PUC Goiás)

Jornalismo investigativo refere-se à prática de reportagem especializada em
desvendar mistérios e fatos ocultos do conhecimento público, especialmente
crimes e casos de corrupção, que podem eventualmente virar notícia. O
jornalismo depende essencialmente de investigação. Caso contrário, se
aproxima mais da ficção que dos fatos reais. É a busca aprofundada pela
veracidade que faz da profissão o espelho do real. Mas há uma vertente do
ofício que depende ainda mais dessa prática: o jornalismo investigativo. Não
que outros ramos do jornalismo façam investigações rasas. A diferença, é que
no jornalismo investigativo os fatos são analisados com um tempo maior do
que na elaboração de um jornalismo diário e factual. O trabalho do jornalista
investigativo requer percepção apurada, contato com muitas fontes e dúvida
até com relação as mais confiáveis. É necessário questionar os fatos e
pessoas envolvidas, ter visão crítica, capacidade de persuasão, coragem e um
pouco de sorte também. O Brasil é o quinto país com mais mortes de
jornalistas, segundo o jornal O Globo, em 2015 houve 8 mortes de jornalistas e
64 feridos em exercício da profissão, o levantamento feito, aponta 116 registros
de situações que violam a lei de liberdade de expressão, entre eles, ameaças e
intimidação. Na maioria das vezes, os agressores são pessoas que estão
sendo investigadas ou foram alvo de apuração jornalística. Este trabalho visa
descrever sobre os perigos e obstáculos enfrentados pelos profissionais da
área do jornalismo investigativo. Analisando pontos como a censura, a
liberdade de expressão e a violência contra repórteres, fotojornalistas e outros
profissionais da área.
Palavras-chave: Censura. Liberdade de expressão. Atentados. Perseguição.
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O EMPREGO DE ELEMENTOS JORNALÍSTICOS NA NARRATIVA
BIOGRÁFICA DE LIRA NETO NA OBRA MAYSA – SÓ NUMA MULTIDÃO
DE AMORES
Guilherme ARAUJO (G/PUC Goiás)
Rogério Pereira BORGES (PUC Goiás)
A presente comunicação apresenta uma proposta de identificação e análise
dos elementos constitutivos do gênero literário biografia, sobretudo os de viés
jornalístico empregados na biografia Maysa – Só numa multidão de amores
(2007), de Lira Neto.
Palavras-chave: Biografia. Discurso. Jornalismo. Narrativa.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 4
VOZES DO CENTRO E VOZES DAS MARGENS: HEGEMONIA E
DIFERENÇA NO PENSAMENTO E NA LITERATURA
Márcia Maria de Melo ARAÚJO (UEG)
Norival BOTTOS JÚNIOR (UFG/Cnpq)

Identificando a literatura marginal e periférica produzida como um gênero
presente na literatura de todas as épocas, interessa-nos como fonte de
investigação questões como as relações de exclusão, a misoginia, as
expressões de vozes periféricas e as diversas relações de exclusão social a
partir das produções literárias escritas a respeito de personagens que habitam
as regiões periféricas do mundo e os reflexos provocados por essas formas de
exclusão e ab-rogação nos estudos literários. O pressuposto é que tal enfoque,
sob a denominação "marginal", ao contrariar o cânone literário, questiona os
limites da definição da literatura. O objetivo principal é problematizar fatores
que permeiam a discussão sobre como se opera o discurso de dominação
cultural e marginalização do “outro”, a problemática da violência como um
elemento de forte incidência na literatura produzida pelo descentramento. Em
outras palavras, identifica-se na relação de marginalidade, na medida em que
se constitui expressão de novas territorialidades e fluxos de expressão artística,
certa oposição à arte canônica reconhecida como discurso dominante. Como
uma das abordagens possíveis, a literatura feminina se efetiva como uma
tendência relevante de literatura marginal, visto que sua presença na história
da literatura é restrita e habitualmente relacionada ao discurso misógino
operado pelo logocentrismo ocidental. Cabe destacar, no plano arqueológicio
de pesquisa desses discursos marginalizantes as noções de identidade e
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desterritorialização como cruciais para a discussão sobre essas modalidades
de escrita.
Palavras-chave: Outridade. Marginalidade. Vozes periféricas. Misoginia.
Desterritorialização.

Comunicações Orais
VIOLÊNCIA NA LITERATURA PRODUZIDA PELO DESCENTRAMENTO EM
OS CUS DE JUDAS, DE ANTONIO LOBO ANTUNES
Márcia M. de Melo ARAÚJO (UEG)
Norival Bottos JÚNIOR (PG/UFG – CAPES)

Sabemos que a possibilidade de se ler uma obra pode ocorrer sob vários
aspectos, como, por exemplo, a partir do seu valor estético, textual ou de um
posicionamento social, político, histórico. Nesse sentido, se abre um leque de
outras possibilidades para se questionar e, do mesmo modo, reavivar uma
antiga discussão sobre o lugar e a função da literatura. Entretanto, como afirma
Ettore Finazzi-Agro a respeito de sua leitura de Crítica em tempos de violência
de Jaime Ginzburg, a capacidade de uma obra literária de “dizer aquilo que, em
tempos de violência e de sofrimento individual e coletivo, não poderia ou
deveria ser dito” faz a diferença. A rigor, a análise de obras literárias e seu
posicionamento contra a “banalidade do mal” podem contribuir para entender a
forma como essas obras registram a influência ou ação da violência no seu
discurso ficcional. Assim, sintonizados no assunto, buscamos refletir sobre a
problemática da violência como um elemento recorrente na literatura produzida
pelo descentramento na obra Os cus dos Judas do português Lobo Antunes. É
nesse sentido que este trabalho propõe uma reflexão sobre os impactos que a
violência e os rastros deixados pelas formas coercitivas de Poder podem incidir
sobre a literatura. Com a ideia de que esses rastros podem ser encontrados na
estrutura formal das obras literárias, abrimos espaços para discutir sobre como
a representação da violência na produção da literatura e também como a
interlocução da banalização dessa violência podem incidir, fora do contexto
literário, como formas de poder.
Palavras-chave:
Portuguesa.

Violência.

Descentramento.

Lobo

Antunes.

Literatura

O HOMOEROTISMO NA SEGUNDA BUCÓLICA, DE VIRGÍLIO
Rinaldo Pereira de SOUZA (PG/UPM)
Elaine Cristina do Prado da SILVA(UPM)
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A apresentação consiste numa análise do homoerotismo presente na Segunda
Bucólica, do poeta latino Virgílio. O poema pertence a obra Bucólicas, que trata
dos variados sentimentos amorosos, entre pessoas do mesmo sexo, ou de
sexo diferentes, seguindo o estilo cultural grego. O que importa é a beleza e o
encanto que envolvem e motivam os amantes. Não havendo distinção entre
formas de amor. Nas Bucólicas há três tipos diferentes de amor: o amor
heterossexual, na Primeira Bucólica e na Décima Bucólica; e o amorveneração, na Sétima Bucólica e o amor homoerótico, na Segunda Bucólica.
Esta trata do amor vivenciado e sofrível do pastor Coridon pelo formoso Alexis,
que ignora e despreza o sentimento do pastor. Num cenário campestre,
composto por uma vasta flora e fauna o pastor canta seus sentimentos para o
amado. Abordaremos a poesia bucólica, o cantar pastoril e em destaque o
caráter homoerótico, a partir das teorizações e crítica literária de José Carlos
Barcellos (2006), Jurandir Freire Costa (1992), Antonio de Paula Dias da Silva
(2014), Gregory Woods (1998), Carlos de Miguel Mora (2014), Michel Foucault
(1984), Alain Corbin (2013) e Paul Veyne (1990).
Palavras-chave: Segunda Bucólica, Homoerotismo, Virgílio, Literatura Latina.

A MULHER E OS PADRES DA IGREJA: O EXEMPLO DE SANTO
AMBRÓSIO, SUA PROPAGANDA ANTIMATRIMONIAL E VISÃO MISÓGINA
DA IMPERFEIÇÃO DA MULHER
Pedro Carlos Louzada FONSECA (UFG)

Santo Ambrósio (c. 339-397), no âmbito da chamada literatura patrística, é
considerado uma das mais significativas vozes da tradição misógina do
pensamento religioso da Idade Média, sendo, nesse aspecto, bastante
lembrado pelas gerações posteriores. A sua reputação como denegridor da
imagem da mulher deu-se, em grande parte, devido à sua propaganda
antimatrimonial e à sua visão misógina da imperfeição feminina. As posturas de
Santo Ambrósio em prol do celibato aproximam-se, de forma bastante
coincidente, das marcas ideológicas de Tertuliano e de São Jerônimo sobre o
tema, razão pela qual pode-se considerar suficiente examinar o seu virulento
antimatrimonialismo apenas por meio de um escrito encomiástico a Débora,
considerada, no seu tratado De viduis [Sobre as viúvas], o verdadeiro protótipo
da viúva por causa da sua sólida referência bíblica. A depreciação da mulher
feita por Santo Ambrósio torna-se visível a propósito de alguns comentários
que ele faz das Escrituras nos seus escritos intitulados De Paradiso [Sobre o
Paraíso] e Expositio Evangelii secundum Lucam [Exposição do Evangelho
segundo Lucas], nos quais, tratando da mulher como criatura menos perfeita
do que o homem, ele adota uma disposição para descobrir uma crítica às
mulheres como criaturas mais imperfeitas do que o homem, em passagens
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bíblicas justamente onde outros viam-nas de maneira isenta, tendo-as por não
culpadas e, portanto, absolvidas da completa mancha e da condenação da sua
natureza e da sua disposição para a imperfeição. O presente trabalho centra-se
na discussão dos mencionados temas misóginos de Santo Ambrósio com base
na apresentação dessas obras citadas.
Palavras-chave: Misoginia. Patrística. Antimatrimonialismo. Santo Ambrósio.
ENTRE MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: A PERCEPÇÃO DA MULHER EM
NARRATIVAS LITERÁRIAS A PARTIR DA TEORIA BERGSONIANA
Kelio Junior Santana BORGES (PG/UFG)

O conceito de memória tem como um de seus maiores estudiosos o francês
Henry Bergson. Em seus estudos, em especial no livro Matéria e memória, o
filósofo concedeu um tratamento bastante introspectivo ao tema, relacionandoo ao conceito de percepção, entendido, grosso modo, como a interação do
corpo no presente com o ambiente circundante. Criticada por uns e seguida por
muitos, essa teoria nos coloca diante de uma concepção de memória mais
individual do que coletiva, vertente que muito se relaciona com o que se dá na
representação estética literária, em especial nos gêneros narrativos. A partir
dessa perspectiva, nos questionamos sobre a representação da mulher na
literatura, discurso em que o narrador, observador ou personagem, tende a ser
uma voz masculina, fazendo com que o corpo feminino não seja uma
corporeidade perceptiva - aquela que interage com o mundo -, mas apenas que
atue como algo a ser percebido, ponto de vista que lhe concede valores muitas
vezes inferiores. Tal situação nos impele a analisar de que modo a mulher se
instaura nesse discurso, podendo ser representada como lembrança ou
esquecimento. Para isso, promoveremos a análise de textos narrativos em que
a voz narrativa masculina se instaura como narradora.
Palavras-chave: Henry Bergson. Memória. Mulher. Literatura.

ASPECTOS DA ORALIDADE NAS NARRATIVAS DE MÃE BEATA DE
YEMONJÁ
Patrick Martins QUEIROZ (G/PUC Goiás)
Albertina VICENTINI (PUC Goiás)
Este artigo estuda as narrativas escritas por Mãe Beata de Yemonjá e
publicadas no livro Caroço de Dendê: A sabedoria dos terreiros - como ialorixás
e babalorixás passam conhecimentos a seus filhos. São narrativas de tradição
oral, manifestadas em formas simples, utilizadas como mecanismo de
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preservar aspectos das identidades presentes nas religiões e etnias afrobrasileiras subalternizadas.
Palavras-chave:
Identidades.

Mãe

Beata.

Oralidade.

Narrativas.

Subalternidade.

AGNÓSIA SOCIAL: ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA COMO UMA ALEGORIA
DA SOCIEDADE MODERNA
Daiany Cristina dos SANTOS (G/PUC Goiás)
Albertina VICENTINI (PUC Goiás)
O presente artigo objetiva analisar o romance de José Saramago Ensaio sobre
a cegueira (1995) como uma representação da sociedade moderna,
considerando as teorias da alegoria, do fantástico/maravilhoso/estranho e da
parábola. Pretende mostrar como a cegueira metafórica assombra as relações
sociais e transforma drasticamente as personagens mediadas pelo grotesco e
pela violência, fatores essenciais na representação do comportamento que o
ser humano assume quando colocado diante daquilo que lhe é estranho e
simultaneamente lhe tira a autonomia. Levando em conta a fragilidade das
identidades e das relações sociais que se constroem no decorrer do romance,
será interpretado e questionado o modo como a sociedade vem se despindo de
seus valores mais primordiais, ou seja, a “agnosia social” ou a incapacidade do
ser humano de enxergar mesmo tendo sua “visão” intacta, mas tornada “cega”
para a moral, o altruísmo, a compaixão, a generosidade e outros princípios
básicos da humanidade e da convivência em sociedade.
Palavras-chave: Saramago. Alegoria. Cegueira.
Sociedade.

Grotesco.

Modernidade.

ASPECTOS DA OUTRIDADE EXCLUÍDA EM ELES ERAM MUITOS
CAVALOS E O LIVRO DAS IMPOSSIBILIDADES, DE LUIZ RUFFATO
Ingra Cristina SILVESTRE (PG/UFG)
O conjunto de obras do autor Luiz Ruffato tem sido bem analisado pela
academia e por associações brasileiras e estrangeiras, quando tais instituições
buscam temáticas que aliam questões estéticas a questões sociais e políticas
de nossa sociedade contemporânea. Nesse panorama, escolhemos duas
narrativas representativas do corpus desse autor, que são: Eram muitos
cavalos (2001) e O livro das impossibilidades (2008). Nessa verticalização de
objeto de estudo, focaremos predominantemente os aspectos pertinentes à
representação da outridade marginalizada na sociedade brasileira, que é
disposta nessas duas narrativas. Essa outridade será acompanhada nos vários
lugares sociopolíticos preenchidos por tais identidades, como: pobres,
mulheres, negros, velhos, crianças, migrantes entre outras. A condição de
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pessoas excêntricas será percebida quando a elas não se possibilitam
condições efetivas de produção e uso justo de bens físicos e simbólicos, o que
as torna pessoas invisíveis e distantes dos princípios de bem-estar social, do
qual elas também têm direitos adquiridos, mas ainda não de fato. Para este
estudo, seguiremos predominantemente alguns aportes teóricos e conceituais
de Zygmut Bauman, Pierre Bourdieu, Jonathan Culler, Roberto Schwarz,
Nicolau Sevcenko, Antonio Candido, entre outros teóricos que refletem o fato
literário junto com demais saberes e disciplinas, ampliando, assim, o campo de
pesquisa e otimizado olhares plurais sobre as narrativas ficcionais de nossa
pesquisa.
Palavras-chave: Literatura Brasileira Contemporânea.
Representações socioestéticas. Outridade. Pobreza.

Luiz

Ruffato.

VOZES DAS MARGENS: O CASO CORA CORALINA
Maria Aparecida MINEIRO (UEG)
Márcia Maria de Melo ARAÚJO (UFG)

Este estudo propõe modos de pensar sobre o protagonismo das margens em
Cora Coralina, a partir de Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. A
poetisa tece em sua obra poética um viés desde o popular até o erudito, que
permite novos sentidos ao espaço e à literatura feminina. Nesse sentido,
entender como se processa a visão feminina sobre assuntos que lhe são caros,
como ela vê sua condição, como dialoga com padrões da classe dominante,
que atitudes desenvolve em relação à sua temática, ajuda a conhecer o
percurso realizado pelas mulheres, bem como nuances e especificidades da
produção letrada escrita por mulheres em Goiás. A expressão de vozes
periféricas presentes em sua produção literária problematiza fatores
condicionantes e juízos de valor sobre a mulher. Para tanto, pretende-se
retomar a ideia de que o espaço reforça uma relação de tensão entre forma
física e relações sociais que, por sua vez, se expressam por representações
imaginárias. Nessa medida, o recorte do poema “Do Beco da Vila Rica” e de
algumas histórias contadas por Cora Coralina, possibilitam uma reflexão sobre
essas representações através das suas imagens poéticas.
Palavras-Chave: Cora Coralina. Imaginário. Literatura goiana. Literatura
feminina

BLOGUEIRAS NEGRAS: O DISCURSO DE RESISTÊNCIA ÉTNICO-SOCIAL
DA MULHER NA CIBERCULTURA
Giselle Oliveira da SILVA (G/ CSEH/UEG)
Débora Cristina SANTOS E SILVA (CSEH/UEG)
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Este trabalho consiste num projeto de pesquisa que propõe estudar o discurso
de resistência da mulher negra, em meio digital, considerando as relevantes
contribuições para o resgate de sua identidade e empoderamento, no contexto
da cibercultura contemporânea. As trilhas metodológicas se balizam nos
estudos de Foucault, Santaella, Hall, Munanga, dentre outros, juntamente com
as narrativas de escritoras do blog “Blogueiras Negras”. A relevância da
temática decorre do fato de que a Internet, como ciberespaço de trocas e
interações, consiste numa ferramenta significativa de comunicação. Nesse
espaço de discussão e (re)afirmação de identidade, o combate ao racismo e a
ressignificação feminina é fundamental para o empoderamento de uma classe
intensamente estereotipada: a das mulheres negras. Verifica-se atualmente, a
importância dessas demandas por reconhecimento de identidade-alteridade,
advindas, em boa parte, das reivindicações dos chamados “novos movimentos
sociais” e/ou “grupos minoritários”. E a estética é um elemento essencial nessa
configuração, uma vez que a representação da mulher negra na sociedade e
as referências associadas à sua imagem são fundamentais nesse assunto,
como assinala Gomes (2008): para o negro, o estético é indissociável do
político.
Palavras-chave: Cibercultura. Discurso. Resistência. Identidade. Blogueiras
Negras.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 5
LITERATURA EM MOVIMENTO: DIÁLOGOS E PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO
Sara de Castro CÂNDIDO (PUC-GO)
Carlos Alberto NOGUEIRA (PUC-GO)

Este Simpósio visa refletir sobre a importância da relação entre a Literatura e
as disciplinas da Educação Básica no processo de produção de conhecimento
nas escolas. Busca dialogar, principalmente, com as áreas de Letras, História,
Geografia, Filosofia, Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia, para
pensar estratégias de ensino e aprendizado que tenham o texto literário como
suporte para a construção do saber, com base nas matrizes de referência dos
cursos de Licenciatura em atitudes inter e transdisciplinar. Pretende-se
também, com este Simpósio, examinar estudos e pesquisas - além de
intercambiar experiências – e coletar materiais para posteriores debates.
Palavras-chave: Literatura. Ensino. Inter e transdisciplinaridade.
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Comunicações Orais
REPRESENTATIVIDADE DAS CULTURAS MARGINALIZADAS PELA
GRAMÁTICA DESCRITIVA
Maurício Machado LOUZADA (PUC Goiás)
Sara de Castro CÂNDIDO (PUC Goiás)
Carlos Alberto NOGUEIRA (PUC Goiás)

Este estudo apresenta um debate acerca da representatividade de culturas
consideradas marginalizadas pela sociedade, embasando-se em canções
produzidas no âmbito popular urbano, que se valem de uma linguagem
considerada inferior em relação aos preceitos da norma padrão, ou seja, pela
relação de poderes que é estabelecida por discursos antagônicos. Como
suporte teórico, serão utilizadas as obras de Michel Foucault e Paulo Freire. A
metodologia de pesquisa será baseada na observação fenomenológica e na
revisão bibliográfica acerca da análise do discurso. Espera-se que este
trabalho problematize sobre o ensino da gramática normativa na educação
básica e futuros estudos relacionados ao tema.
Palavras-chave: Representatividade. Culturas
Gramáticas. Música

Marginalizadas.

Discurso.

A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA NA SALA DE AULA: UMA
REALIDADE CONTEMPORÂNEA
Naya Fideles FREITAS (G/PUC Goiás)
Maria Aparecida Alves de ALMEIDA (G/PUC Goiás)
Sara de Castro CÂNDIDO (PUC Goiás)
Carlos Alberto NOGUEIRA (PUC Goiás)

Esta pesquisa tem por objeto a análise da inserção e utilização de filmes no
âmbito escolar contemporâneo, bem como o impacto desta didática no
processo de aquisição de aprendizagem, a fim de evidenciar um paralelo
semiótico entre didáticas de cunho behavioristas e as novas didáticas
midiáticas com maior acessibilidade, como é o caso dos filmes. Pretende-se
realizar a leitura do suporte teórico fundamentado nos conceitos fieldianos
sobre como são produzidos os roteiros cinematográficos e depois de como são
reproduzidos para as grandes telas, além do suporte teórico de Jakobson e
Pierce. Espera-se que o presente trabalho possa contribuir com estudos
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relacionados à semiótica e sobre o filme enquanto suporte transdisciplinar de
produção de conhecimento.
Palavras-chave: Semiótica. Cinema. Aprendizagem. Escola contemporânea.
Transdisciplinaridade
QUEM É ESSA MULHER? UM ESTUDO SOBRE A MULHER BRASILEIRA
REPRESENTADA NAS CANÇÕES POPULARES
Vinícios Rambo (G/PUC Goiás)
Sara de Castro CÂNDIDO (PUC Goiás)
Carlos Alberto NOGUEIRA (PUC Goiás)

Este trabalho visa analisar a representação das mulheres na música popular
brasileira ao longo do tempo. Pretende selecionar canções de diferentes
épocas e autores a fim de observar as transformações discursivas em paralelo
com o empoderamento feminino construído historicamente. Com base em
teorias filosóficas, sociológicas e literárias, queremos pensar sobre estas
canções enquanto suporte para a promoção de relações inter e
transdisciplinares no âmbito escolar como forma de produção de
conhecimento. Espera-se contribuir com estudos futuros sobre a linguagem e
as relações de gênero.
Palavras-chaves: Mulheres. Canções populares. Empoderamento. Inter e
transdisciplinaridade.
A HISTORICIDADE DOS PRECONCEITOS E SUA CONEXÃO COM A
ATUALIDADE
Laíse MEIRELES (G/PUC Goiás)
Sara de Castro CÂNDIDO (PUC Goiás)
Carlos Alberto NOGUEIRA (PUC Goiás)

Neste artigo, visa-se estabelecer uma conexão histórica entre os preconceitos
raciais, étnicos, religiosos, de gênero, praticados através do tempo, com a
nossa contemporaneidade. Objetiva-se analisar cientificamente textos de
grandes autores, trazendo-os para nossa realidade, fazendo assim uma
comparação crítica a respeito dos mesmos, e também refletir sobre os
movimentos sociais contemporâneos e sua atuação. Para isso, tomaremos
como objeto de estudo o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, como ponto de
partida para uma apreciação cujo suporte unificador será o texto literário.
Entendemos ser o estudo de grande relevância para se conhecer sobre a
historicidade dos preconceitos e os seus efeitos nos indivíduos que sofrem com
a segregação, seja ela qual for, assim como desenvolver o olhar crítico dos
leitores diante de práticas preconceituosas que são tão recorrentes em nosso
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meio. Consideramos que o artigo pode contribuir para elucubrações acerca da
consciência moral no seio da sociedade,e para reflexões acerca dos Direitos
Humanos.
Palavras-chave: Negrinha. Monteiro Lobato. Preconceitos. Literatura. Direitos
Humanos.
IMERSÃO ONÍRICA NAS PINTURAS E NAS LITERATURAS
CONTEMPORÂNEAS
Luciano Martins CONCEIÇÃO (G/PUC Goiás)
Sara de Castro CÂNDIDO (PUC Goiás)
Carlos Alberto NOGUEIRA (PUC Goiás)

A presente comunicação tem por objetivo traçar paralelos entre as
características de construção artística na pintura e na literatura. Relaciona as
diferentes formas de escrita criativa com a expressão de sentimentos que
envolvem o campo das artes pictóricas. Nesta perspectiva, analisa recortes das
duas vertentes artísticas, revelando uma interação entre elas que permeiam,
através da expressão literária ou pictórica, o mesmo fim semântico durante sua
construção.
Palavras-chave: Expressionismo. Narração. Movimento. Linguagem.

A LEITURA DE CRÔNICAS COMO FERRAMENTA PARA A PERCEPÇÃO
DO MUNDO CONTEMPORÂNEO
Elisângela Rodrigues Sousa (G/PUC Goiás)
Qeliane Torres dos Santos (G/PUC Goiás)
Renatha Chediak Deckers (G/PUC Goiás)
Sara de Castro CÂNDIDO (PUC Goiás)
Carlos Alberto NOGUEIRA (PUC Goiás)

Este trabalho tem como objetivo observar a crônica enquanto suporte reflexivo
de “abertura” de consciências. Nasce da possibilidade de aplicação de projetos
durante a experiência como bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à
Docência, e daqueles desenvolvidos envolvendo a leitura e a produção textual
nesse espaço de construção do saber. Pretende analisar a produção textual
dos estudantes como resultados de leituras direcionadas e dialogadas desse
gênero, e a associação entre os elementos narrativos e a vivência social do
grupo. Para isso, apoiar-nos-emos em Paulo Freire, Antônio Cândido e outros
teóricos que consagram a importância da leitura, em relação ao primeiro, e a
crônica enquanto gênero literário, pelo segundo. Espera-se que este relato
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possa contribuir com posteriores estudos acerca das relações
transdisciplinares que envolvem a crônica enquanto suporte de construção do
saber.
Palavras-chave: Ensino. Crônica. Transdisciplinaridade. Leitura. Mundo
contemporâneo.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 6
AS VARIAÇÕES E VALORES DO DUPLO NA LITERATURA E EM OUTRA
ARTES NO DECORRER DA HISTÓRIA
Suzana Yolanda Lenhardt Machado CÁNOVAS (UFG)
Kelio Junior Santana BORGES (IFG)
O tema do duplo se fez presente em inúmeras narrativas primitivas orais
pertencentes às mais variadas culturas do mundo. Já nas mitologias grega e
hebraica, a escrita pôde cristalizar e evidenciar ainda mais a importância desse
tema na relação do homem com o mundo e, principalmente, na relação dele
consigo mesmo. A literatura, desde muito cedo, explorou de modos
diferenciados essa temática, concedendo a ela um papel de destaque e
ampliando cada vez mais seu significado dentro da cultura. No decorrer das
épocas históricas, grandes escritores, influenciados por diferentes ideologias,
lançaram mão do duplo para refletir sobre todos os antagonismos relacionados
a um estar-no-mundo cada dia mais complexo e misterioso. De Shakespeare a
Dostoievski, de Oscar Wild a José Saramago, e de Machado de Assis a Lygia
Fagundes Telles, temos ricos e sublimes imersões no universo do mito do
duplo. No mundo contemporâneo, não só na literatura é possível ser rastreada
a constante retomada do tema, o cinema, a dança e a pintura são outras
formas artísticas em que podemos encontrá-lo sendo abordado. Este simpósio
tem como objetivo engendrar uma reflexão sobre o mito ou o tema do duplo a
partir de trabalhos que abordem suas manifestações tanto do passado quanto
do presente em escritos ou outras artes, engendrando uma reflexão sobre suas
variantes e seus valores no decorrer das épocas históricas.
Palavras-chave: Contemporâneo. Literatura. Imaginário. Mito do Duplo. Outras
Artes.
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Comunicações Orais
A MANIFESTAÇÃO DO DUPLO EM DOIS CONTOS COLASANTIANOS
Vanessa Gomes FRANCA (UEG)
Alexandra Almeida de OLIVEIRA (UFG)

O duplo é, desde a Antiguidade Clássica, um tema recorrente na literatura, e
também em outras artes. No entanto, sua manifestação se modifica ao longo
da História, acompanhando as mudanças nos contextos sociais. Os escritores
da contemporaneidade se servem de maneiras insólitas para expressar o duplo
na literatura, muitas teorias que são aplicáveis aos duplos existentes em certas
obras literárias se tornam insuficientes para analisar as representações tecidas
no mundo contemporâneo. Faz-se necessário, nessa perspectiva, partir dos
textos fundadores que explanam sobre esse fenômeno e os expandir para
darmos conta desses novos exemplares de duplo. Acreditamos ser o que
acontece com a instauração do duplo em dois contos, componentes da obra O
leopardo é um animal delicado, da escritora brasileira Marina Colasanti. Nesta
comunicação, pretendemos abordar a análise do duplo nos contos: Como o
Máscara de Ferro e Como é mesmo o nome?. Ambos se enquadram no que a
teórica francesa Nicole Bravo classifica como duplo heterogêneo, ou seja,
acontece nos contos citados o esfacelamento do eu. A unidade identitária deixa
de existir para ceder lugar a um ser cindido ou multi-identitário. O duplo se
manifesta nas obras colasantianas por meio de outro traço característico dessa
contista, a saber, o neofantástico. Para desenvolvermos nossas reflexões,
apoiar-nos-emos nos estudos de Nicole Bravo, Ana Maria Lisboa de Mello,
Yves Pélicier (no tangente ao duplo) e nas pesquisas realizadas por Vanessa
Gomes Franca e Kélio Júnior Santana Borges (concernente à obra de Marina
Colasanti).
Palavras-chave: Marina Colasanti. Duplo. Neofantástico.

O MITO DO DUPLO EM A QUEDA DA CASA DE USHER, DE EDGAR ALLAN
POE
Alex Bruno da SILVA (PG / UFG)
Marcela Ferreira da SILVA (PG/UFG)
Rosicley Andrade COIMBRA (PG/UFG)

No conto A queda da casa de Usher de Edgar Allan Poe, publicado em 1839, o
narrador tece uma narrativa de suspense marcada pela imagem da casa em
ruínas. O tema do duplo perpassa toda a narrativa pela intensa relação entre
as personagens Roderick e Madeline Usher, irmãos gêmeos e, portanto, do
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mesmo sangue e gestação, tendo como única diferença o sexo. Na narrativa,
ambos se encontram enfermos e Roderick atribui a sua condição, o medo de
perder a irmã e se tornar o último membro da família Usher. Nesse sentido,
este trabalho propõe uma análise da presença do mito do duplo no referido
conto, observando a manifestação do estranho (FREUD) nos acontecimentos e
atmosfera do espaço da casa e na relação entre os irmãos Roderick e
Madeline. Para compreender a figura do duplo a partir da concepção do
estranho apontada por Freud, utiliza-se, também, como referencial teórico a
hermenêutica simbólica de Gaston Bachelard e os apontamentos de Clément
Rosset.
Palavras-chave: Desdobramento. Estranho. Espaço. Ilusão.

O TEMA DO DUPLO EM O RETRATO DE DORIAN GRAY
João Antônio Marra SIGNORELI (G/UFG)
Rebecca Ferreira TIPPLE (PG/UFG-CNPQ)
O trabalho pretende investigar o tema do duplo na obra O Retrato de Dorian
Gray de Oscar Wilde, visto que, na obra, a personagem principal se duplica.
Não se faz, entretanto, numa outra personagem, num duplo homogênio, como
é próprio do universo romântico. Dorian não se divide num irmão gêmeo ou em
qualquer espécie de doppelgänger, mas em uma imagem, em uma figura que é
ela, e não o homem, o alvo da velhice e penitente dos pecados cometidos pela
personagem. Dessa forma, temos uma forma específica de duplo, que é o do
bode-expiatório, mas que, embora seja alvo do sofrimento, não pode ser
destruído, já que a sua destruição leva à morte de Dorian. Ao longo do livro
vemos as consequências de sua vida nefasta refletida em seu duplo, enquanto
sua aparência permanece eternamente jovem. Podemos entender O Retrato de
Dorian Gray também como uma espécie de recriação do mito fáustico, uma vez
que a imortalização de Dorian no retrato é uma forma de pacto demoníaco.
Acontece também que aí temos uma reflexão sobre o papel da própria arte,
não serviria a arte também para imortalizar uma beleza mundana (entendendo
“mundano” como “do mundo”) e, se ela serve para tornar essa beleza imortal,
ela não seria o duplo do objeto que é belo? Ora, visto que ela não é o próprio
objeto representado, mas apenas a sua duplicata, isto é, a sua representação
mesma, a sua “mímese”, segundo Aristóteles, então o duplo está na própria
essência do fazer artístico.
Palavras-chave: Oscar Wilde. Duplo. Personagem.
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O HORLA: REFLEXOS DO EU NO OUTRO E EM MIM MESMO
Letícia Cristina Alcântara RODRIGUES (PG/UFG)

O conto O Horla apresenta-se em primeiro momento como uma composição
narrativa dupla por natureza, uma vez que seu autor, Guy de Maupassant,
produziu duas versões para contar os mesmos fatos: o encontro de um
narrador-personagem não identificado com uma criatura invisível, que o
persegue, usurpa sua identidade e autonomia como indivíduo, deixando-lhe a
morte – física ou psicológica –, como única alternativa. Assim, o autor francês
utiliza duas formas de narrativas, a primeira em que o narrador-personagem
relata suas aventuras para seus médicos e a segunda, em que o mesmo
narrador deixa escrito em seu diário suas desventuras frente à criatura
invisível. Nesse contexto, buscamos no presente estudo, a imagens duplas
criadas por Maupassant para discutir a cisão do eu e sua transformação em
outro, utilizando os pressupostos de Otto Rank, que concebe o duplo como
fruto da angústia da morte, Clément Rosset, cujos estudos apontam para as
consequências da perda do duplo, bem como Edgar Morin, para quem o duplo
pode se manifestar pelo reflexo e se torna o representante arcaico dos mortos,
acompanhando os vivos por suas vidas inteiras. Ainda, por meio da
hermenêutica simbólica e de seus teóricos como Gaston Bachelard,
compreender as imagens elegidas por Maupassant para suscitar o tema do
duplo e da cisão do eu.
Palavras-chave: Mito do Duplo. Reflexos. Guy de Maupassant. O Horla.

A IMAGEM ESPECULAR EM A PRIMEIRA SÓ
Michelly Jacinto Lima LUIZ (UFG)

Este estudo tem como objetivo analisar o mito do duplo apresentado no conto
“A primeira só” sob a perspectiva dos postulados de Clément Rosset, que
aborda a necessidade que o sujeito apresenta de escapar ao real fugindo de si
mesmo e projetando-se em mundo de ilusões. Também analisaremos este
conto a luz de Otto Rank que aborda as várias faces do mito do duplo. O conto
A primeira só é uma obra literária escrita por Marina Colasanti, que retrata a
história de uma princesa, filha única de um rei, que era imensamente infeliz por
não ter amigos e ser obrigada a brincar sozinha, até o dia que seu pai lhe dá
um espelho de presente, ao ver sua imagem refletida a menina acredita ter
arrumado uma amiga e passa a brincar com o seu reflexo todos os dias.
Portanto, buscaremos mostrar que o olhar associado à imagem especular é
uma forma que o sujeito encontra para lidar com a vontade de fugir do real e
alocar-se no universo de ilusões.
Palavras-chave: Olhar-se. Imagem especular. Mito duplo.
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O DUPLO, A IRONIA PRESENTE NA OBRA O RETRATO DE DORIAN
GRAY
Sandra Fátima da Silva ARAÚJO (PG/PUC Goiás)
Lacy Guaraciaba MACHADO (PUC Goiás)

O estudo sobre o duplo e sua representação através do mito de narciso e a
busca da juventude eterna suscita abordagens variadas devido à complexidade
temática. Nessa pesquisa, priorizar-se-á um diálogo possível entre algumas
vertentes teóricas dos estudos literários, tais como a semiótica cultural, a ironia
como processo modal, a fim de compreender como se constrói essa tensão ou
processo passional na obra. Como objeto de análise, elegemos O retrato de
Dorian Gray (1891), do escritor irlandês Oscar Wilde. Propondo reflexões e
trazendo à tona uma possibilidade de estudo para as tantas questões
relacionadas à critica literária. Utiliza-se como quadro teórico-metodológico
textos teóricos de Linda Hutcheon, D.C. Muecke, Beth Braith, Shoppenhauer e
Todorov .
Palavras-chave: Duplo. Narciso. O retrato de Dorian Gray. Ironia

A LITERATURA COMO DUPLO: O DUPLO DA ESCRITA EM HILDA
FURAÇÃO, DE ROBERTO DRUMMOND, E UM HOMEM SÓTÃO, DE
RICARDO AZEVEDO
Ronaldo Elias BORGES (IFG – Morrinhos)
Edilson Alves de SOUZA (M/UEG)
Roberto Drummond e Ricardo Azevedo duplicam a própria escrita, constituindo
o que denominamos, nesta comunicação, duplo da escrita. Entendemos por
duplo da escrita os procedimentos narrativos designados por Hutcheon (1984)
“narrativa narcisista ou metaficção” e por Dällenbach (1991) “mise en abyme da
enunciação”. Analisamos tal estratégia narrativa nos livros: Hilda Furacão, de
Roberto Drummond, e Um homem no sótão, de Ricardo Azevedo. Em Hilda
Furacão (1992), há uma promessa de escrita, isto é, o personagem-escritor faz
considerações sobre a futura escrita de um romance, mas não há registros do
processo de escrita propriamente dito. Já em Um homem no sótão verificamos
a presença de um personagem escritor que, por sua vez, está escrevendo (ou
tentando escrever) um livro. A obra azevediana gira em torno de um escritor de
contos para crianças que é surpreendido, ao se empenhar no cotidiano
exercício de escrever, com as personagens de suas histórias, que se
corporificam, saindo do mundo ficcional da narrativa para o mundo real do
personagem-escritor. Para desenvolvimento de nossa pesquisa, utilizamos os
escritos de Nicole Bravo, Yves Pélicier e Ana Maria Lisboa de Mello, no que diz
respeito ao tema do duplo, e as reflexões de Lucien Dällenbach e Linda
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Hutcheon, no que concerne aos procedimentos narrativos da mise en abyme e
da metaficção, respectivamente.
Palavras-chave: Duplo da escrita. Roberto Drummond. Ricardo Azevedo.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 7
MARCAS INDELÉVEIS NA LITERATURA E NAS ARTES: PROPOSTAS E
DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE
Rosicley Andrade COIMBRA (UFG/CAPES)
Entramos numa era em que a dinâmica não é mais o acúmulo, mas o descarte
constante. Zygmunt Bauman afirma que tudo o que a modernidade produz é
feito para não durar, pois vivemos em uma “modernidade líquida”. A
constância, a aderência e a viscosidade das coisas, tanto animadas, quanto
inanimadas, são os perigos mais sinistros e terminais, as fontes dos temores
mais assustadores e os alvos dos ataques mais violentos. O grande medo da
modernidade é a durabilidade, isto é, a satisfação duradoura, logo, a
mercadoria não deve durar tampouco a satisfação deve ser longa, pois a
“sobrevivência dessa sociedade e o bem-estar de seus membros dependem da
rapidez com que os produtos são enviados aos depósitos de lixo e da
velocidade e eficiência da remoção dos detritos” (BAUMAN, 2007, p.9).
Partindo dessas premissas indagamos: Em meio à montanha de detritos que
se forma, em que nada parece ter duração e importância, como a literatura e as
artes em geral (ainda!) conseguem imprimir marcas indeléveis em um mundo
que se tornou um verdadeiro império do efêmero? Ítalo Calvino, no limiar desse
milênio de agora, procurou destacar “alguns valores ou qualidades ou
especificidades da literatura” que lhes eram particularmente caros, buscando
situá-los na perspectiva do milênio que se anunciava. Para ele, “há coisas que
só a literatura com seus meios específicos nos pode dar” (CALVINO, 2010,
p.9). Pensando nisso, Calvino propôs seis propostas, das quais só
conhecemos cinco: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade. Em
relação à última, a consistência, não sabemos, especificamente, do que iria
tratar. Mas poderíamos considerá-la como a mais importante, uma vez que
podemos associá-la a sinônimos como “firmeza” e “resistência”, bem como a
uma ideia de impressão forte causada por alguma coisa. De alguma maneira, a
última (e inexistente) proposta dialoga com a proposta desse Simpósio.
Palavras-chave: Modernidade. Modernidade Líquida. Artes.
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Comunicações Orais
POÉTICAS DIGITAIS: TRANSVERSALIDADE
NO ENSINO DE ARTE E LITERATURA
Bruna Gabriela Corrêa VICENTE (PG/UEG-MIELT)
Ana Cristina Luiza SOUZA (GP/ARGUS)
Débora Cristina SANTOS E SILVA (UEG/MIELT)

Este artigo apresenta os resultados finais, Poéticas digitais: desafios
contemporâneos para a arte/educação, bem como as metodologias
empregadas no processo. O projeto trata do papel das poéticas digitais para o
ensino de artes e da literatura. Na pesquisa de campo, partimos do
pressuposto de que o âmbito cultural, as dimensões simbólicas, as construções
das subjetividades que são base da vida cultural, as linguagens e
expressividades individuais e coletivas, tudo tem sido afetado pela vida digital.
Nessa conjectura, as poéticas digitais, são impregnadas de sentido, saberes e
visões de mundo. Na arte o uso de tecnologias ocorre em todos os tempos.
Nas artes visuais as tecnologias contemporâneas e suas diferentes tendências
vêm se constituindo como mediadoras no processo de criação, interpretação e
cognição. Os recursos disponibilizados por essas tecnologias apresentam
diversas possibilidades a diferentes artistas (MARTINS, 2007). Essas novas
possibilidades suscitam um novo modo de produzir e olhar a arte. Instauram
novas leituras e reflexões sobre o aspecto digital das imagens, que já fazem
parte da cultura contemporânea. A integração das tecnologias digitais na arte
abre novas possibilidades para o ensino da arte na escola, constituindo-se
como nova modalidade de expressão na linguagem visual permite relações
com as proposições artísticas específicas das tecnologias digitais. Diante deste
novo cenário é necessário um ensino de arte e literatura que promova a
formação de indivíduos capazes de pensar artisticamente e esteticamente
diante da velocidade e fluxo das imagens que invadem o cotidiano.
Palavras-chave: Transversalidade. Literatura. Arte. Poéticas Digitais.

TEXTO LITERÁRIO, REPRESENTAÇÃO E MEMÓRIA: BREVES
APONTAMENTOS À LUZ DA SOCIOLOGIA DA LITERATURA
Murilo Chaves VILARINHO (PG/UFG-PPGS)
O estabelecimento da relação entre literatura e sociedade é ação intelectual
que remonta ao final do século XVIII, quando a romancista francesa Madame
de Stael buscou entender a realidade social por intermédio de escritos
literários. Essa concepção perpassou os séculos e tornou-se uma das
instigantes perspectivas de compreensão do cotidiano das sociedades, um dos
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intentos propostos pelos campos de estudos Sociologia da literatura e
memória. A representação surge como aspecto primordial para o campo da
Sociologia da Literatura, o qual se propõe a evidenciar mentalidades e estilos
de vidas de modo ficcional. Em se tratando da Sociologia literária, muitos foram
os intelectuais que buscaram desvendar a essência social das tramas
redigidas, associando-as à realidade, contudo esse entendimento tem sido
criticado por estudiosos que acreditam que essa concepção reduz a literatura
ao mero veículo de representação social, mas o que permanece de substancial
é o quanto a literatura, por meio das entrelinhas dos textos, pode aclarar o dia
a dia hodierno ou não para aquele que o almeja entrever. Além disso, literatura
é fonte de memória de um tempo esquecido, segundo o pensamento de
Ricoeur. Dessa forma, a Sociologia da Literatura, ao abordar o texto literário,
aborda documentos, elementos memorialísticos, que contam aquilo que o
passado ocultou. Esta proposta de comunicação relaciona-se à temática
Literatura, Imaginário e Memória Ficcional. Essa almeja comentar alguns
pontos de entendimento, no que concerne à relação entre Sociologia da
Literatura e seu método de abordagem do texto ficcional por meio de teorias
que principiam estudos do assunto memória.
Palavras-chave: Sociologia da literatura. Sociedade. Literatura. memória.
A LITERATURA E SEUS DESAFIOS: O QUE DURA EM TEMPOS
LÍQUIDOS?
Rosicley Andrade COIMBRA (PG/UFG-CAPES)

O objetivo desta comunicação é refletir sobre alguns aspectos da modernidade
e os principais desafios da literatura diante daquilo que Zigmunt Bauman
chamou de tempos líquidos. Será partindo das reflexões de Bauman que
intentamos pensar como a literatura tem reagido ante os vários aspectos
desses tempos fluídos. Para tanto levantamos as seguintes indagações: Quais
as estratégias da literatura diante da efemeridade das coisas do presente?
Quais valores a literatura tem conseguido preservar? E quais outros desafios a
literatura tem enfrentado? E ainda, em meio a toda uma mixórdia de
acontecimentos cotidianos, como o indivíduo se comporta? Estas são questões
norteadoras para reflexões que estão longe de uma resposta, uma vez que a
modernidade possui facetas cambiantes e semoventes, características de sua
ambivalência. Sob a perspectiva dos aspectos mencionados, pretendemos
pensar também como a literatura tem tratado temas como: o presente, o amor,
o espaço, a experiência e a própria literatura.
Palavras-chave: Modernidade. Literatura. Reflexões. Desafios.
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EDUCAÇÃO ESTÉTICA: A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES DOS
SUJEITOS MARGINALIZADOS
Caroline Francielle ALVES (UEG /CCSEH-CNPq)
Débora Cristina SANTOS E SILVA (UEG /CCSEH)

O objetivo desse artigo é apresentar as reflexões e discussões sobre a
importância da arte na construção das identidades dos sujeitos marginalizados.
Para alcançar esse objetivo foram realizadas cinco oficinas, no centro de
Triagem da Missão Vida, casa de recuperação para dependentes químicos e
moradores de rua da cidade de Anápolis-Go. As oficinas realizadas na
instituição foram de apreciação e de criação artística, em que os internos
tiveram a oportunidade de vivenciar o contato com o objeto artístico e com seu
processo de produção, para isso, disponibilizamos vários materiais para a livre
criação e expressão dos internos. O embasamento do nosso estudo se dá na
concepção de Identidade ( Stuart Hall, Zygmunt Bauman ), Educação estética
(Ernst Fischer, 1976 e Vygotsky, 1999) Fruição estética (Umberto Eco) e
Conhecimento de si (Castro, 2014 e Bosi, 1994) . A relevância desse estudo
está, em entender como essas produções despertaram, nos sujeitos
investigados, a reflexão de si e de sua história de vida, para que assim, esses
indivíduos pudessem compreender suas identidades, e assim, se projetar
frente a um novo futuro.
Palavras- chave: Arte. Identidades. Sujeitos marginalizados.
OFICINAS DE CIBERPOESIA: ENSINO, FRUIÇÃO E PRODUÇÃO CRIATIVA
COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO SESI-JAIARA
Raphael Silva Gomes THOMAS (G/UEG-CCSEH – PIBIC)
Débora Cristina SANTOS E SILVA (UEG-CCSEH)
Junto com o advento da hipermodernidade, que Lipovetsky (2004) acentua não
como a superação, mas como a radicalização da modernidade, surgiram
também as tecnologias digitais que se tornaram indispensáveis para a
manutenção de um cotidiano cada vez mais acentuado pela comunicação em
massa, e pensando no âmbito da educação, não podemos deixar este aspecto
fora das práticas pedagógicas. Segundo Lemke (2010), “toda semiótica é
semiótica multimidiática e todo letramento é letramento multimidiático.” Nesse
sentido, é imprescindível considerar a práxis pedagógica e as experiências dos
educandos como permeadas pela Cibercultura e pelo hipertexto. Diante desse
contexto é que se contempla aqui a ciberpoesia de Antero de Alda e de Rui
Torres, uma vez que suas produções têm caráter interativo e engajado com
questões prementes de uma modernidade líquida. Esta pesquisa tem como
objetivos principais investigar a Cibercultura contemporânea, em seu contexto
histórico, bem como os processos de leitura e escrita, subsidiados pelas mídias
digitais, e discutir as especificidades, as multissemioses e multimodalidades do
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texto poético digital. Para isso, propõe-se a discutir propostas didáticopedagógicas que favoreçam a fruição e a produção de poesia digital em sala de
aula, a partir dos trabalhos de Sérgio Capparelli, Rui Torres e Antero de Alda,
publicando e divulgando, na rede social Facebook e em blog do grupo Argus,
os apontamentos teóricos e reflexões sobre as influências das novas
tecnologias nos processos de produção e recepção da ciberpoesia que,
segundo Bauman (2003), é marcada pela fragmentação e individualismo nas
relações sociais.
Palavras-chave:
pedagógicas.

Hipermodernidade.

Cibercultura.

Ciberpoesia.

Práticas

SIMPÓSIO TEMÁTICO 8
A CRIANÇA NA TRAGÉDIA GREGA ANTIGA
Ana Lara Vontobel FONSECA (IFG GO/PUC-PPGE)
O trabalho versa sobre a criança e a infância e suas relações com a morte na
dramaturgia grega do século V a.C. São analisadas quatorze tragédias de
Sófocles e Eurípides, das quais pode-se observar mais de trinta personagens
crianças. Na pesquisa, elas foram divididas segundo as funções que exercem:
vítimas de infanticídio, participantes dos rituais fúnebres na morte de algum
familiar, suplicantes pela própria vida ou pela vida de outrem, e guias de cegos.
Estas funções inspiram a hipótese de que todas as crianças trágicas mantêm
algum tipo de relação com a morte, mesmo que, no último caso, seja uma
relação indireta. Verificou-se que a morte, no dia-a-dia ateniense do período
clássico, consistia em algo bastante familiar às crianças. Essas participavam
dos rituais fúnebres de seus parentes, realizando alguns procedimentos que
cabiam aos filhos. As crianças também são apresentadas nas tragédias
analisadas como motivo de piedade e obstáculo para a morte intencional de
adultos que mantém com elas vínculo consanguíneo; ou no papel de
suplicantes pela própria vida, na tentativa de convencer adultos a não
cometerem ações violentas que resultam em mortes. Já os infanticídios
trágicos acontecem por sacrifício divino, vingança aos pais ou prevenção de
vingança futura. A ideia grega da selvagem condição da infância, próxima dos
animais quadrúpedes, bem como a qualidade “feminina” da infância grega,
vivida em casa com mulheres, são preservadas durante o infanticídio, através
das armas propícias para imolar vítimas sacrificiais, bem como o lugar mortal
nos corpos. Ou seja, crianças trágicas, ainda que do sexo masculino, são
geralmente assassinadas com um punhal traspassado na garganta, da mesma
maneira que se sacrificavam os animais e as donzelas; diferentemente da
forma de assassinar um homem adulto. A pesquisa foi concluída e apresentada
como dissertação do Mestrado em Teatro (UDESC/2006).
Palavras-chave: Tragédia Grega. Infância. Criança. Morte.
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Comunicações Orais
A ATITUDE FILOSÓFICA PELAS VIAS DA LITERATURA
Ana Kelly Ferreira SOUTO (PUC Goiás)

Neste trabalho propomos investigar as possibilidades de trabalhar a filosofia no
ensino médio por meio da literatura. Articulando o conto de Machado de Assis
“O Alienista” com o pensamento de Michel Foucault na obra História da
Loucura. No que tange que a loucura é apenas uma construção de uma época
que pretende dominar e segregar. Analisaremos o conto a partir do olhar
foucaultiano, como é construído o conceito de loucura e como esse pode estar
a serviço da busca do controle social, fundamentado no saber do médico
doutor Simão Bacamarte.
Palavras-chave: Filosofia. Literatura. Loucura. Atitude filosófica

INTERSEMIOSE: O DELÍRIO E O ESFORÇO ORDENADOR DA MEMÓRIA
Marcia Mendonça SOUSA (PG/PUC Goiás)
Maria Terezinha Martins do NASCIMENTO (PUC Goiás)
O objetivo deste estudo é analisar a obra Vestido de Noiva (1943), de Nelson
Rodrigues, observando os procedimentos transcriativos próprios do gênero
dramático, cuja especificidade consiste na combinação das linguagens: verbal,
musical e cênica. O pressuposto básico é o de que se trata de uma obra cujo
procedimento composicional fundamenta-se no psicologismo, que se constituiu
em algo novo para o teatro produzido no Brasil. Entendemos que o aspecto
fragmentário do processo de temporalização contribui para a configuração de
três planos dramáticos que se combinam formando intersemioses: realidade,
alucinação e memória. Demonstramos que esses planos se interseccionam
entre família, realidade propriamente dita e hospital, realizando-se por meio de
um procedimento que foi interpretado por Sábato Magaldi (1981), como
transposição da fronteira da consciência e, em maior parte, projeção do
subconsciente tal como se percebe estar presente na evolução de Alaíde, a
protagonista. Queremos, portanto, comprovar que Nelson Rodrigues rompe
com o conceito de temporalidade linear empregado nas
tragédias gregas
e
busca
recursos
inovadores,
tais
como
a exposição
do
subconsciente humano que se expõe por meio da manifestação de vontades,
angústias e impossibilidades dramatizadas pelas personagens. Além
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de nos apoiar em análises de S. Magaldi, recorreremos à obra Standard
language and poetic language, de Jan Mukařovský.
Palavras-chave:
Planos
dramáticos.
Procedimentos
Temporalidade fragmentada. Vestido de Noiva.

transcriativos.

ULISSES E LÓRI:
O MASCULINO E O FEMININO EM UMA APRENDIZAGEM OU O LIVRO
DOS PRAZERES
Fernanda Caroline Silva dos SANTOS (PG/UEFS)
Flávia Aninger de Barros ROCHA (UEFS)

O presente trabalho propõe-se a analisar a obra Uma aprendizagem ou O livro
dos prazeres (1969), de Clarice Lispector a partir da interação dos princípios
masculino e feminino que nela se apresenta, baseando-se numa perspectiva
simbólica e interdisciplinar. Apresentando inicialmente um panorama da
produção literária dessa romancista, no que tange à maneira como os
elementos simbólicos permeiam-se e espalham-se por textos diversos, numa
espécie de cosmologia, chega-se, dessa forma, na presença dos princípios
masculino e feminino na sua obra. O objetivo desse trabalho é apontar nessa
ficção os elementos que permitem inferir que a relação estabelecida entre os
protagonistas Ulisses e Lóri, ao invés de se configurar numa imposição da
autoridade do homem sobre a mulher, caminha para uma complementaridade
entre os respectivos princípios, posto que na jornada percorrida por Lóri, por
muitas vezes ela é guiada por Ulisses. Para referendar tal abordagem recorrese a teóricos como Evando Nascimento, Olga Sá, Monika Von Koss, Gaston
Bachelard, Mircea Eliade.
Palavras-chave: Masculino e Feminino. Simbólico. Complementaridade.

TUDO É POESIA E PAISAGEM: O OLHAR DE CECÍLIA MEIRELES SOBRE
O MUNDO
Valéria Cristina Pereira da SILVA (UFG-IESA)
Larissa Alves de Souza (G/UFG-IESA)
O objetivo deste trabalho é explorar o olhar poético-geográfico de Cecília
Meireles, sobretudo no gosto pela experiência da viagem e esta como tema da
sua poesia. O olhar de Cecília sobre o mundo articula a paisagem e o
imaginário e tangencia uma grande parte de sua obra. A alma poética de
Cecília está sempre em viagem, mirando recônditos detalhes da paisagem e
dos lugares. Ela nunca fora uma turista no seu percurso por terras brasileiras e,
sobretudo, estrangeiras. Seu olhar se convertia em cartografia poética, em uma
MESTRADO EM LETRAS - LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Av, Universitária 1.440, Setor Universitário - Goiânia-GO, CEP: 74605-010 Fone: +55 62 3946-1000

P á g i n a | 65

geografia do sentimento. Essa geografia do sentimento que buscaremos
analisar nas obras Viagens, Mar Absoluto, Poemas Escritos na Índia e
principalmente nos poemas que tocam a paisagem de modo direto e revelador,
como uma fotografia poética, tais como, Paisagem Mexicana, Madrugada na
aldeia, Desenhos da Holanda, entre outros. O diário de bordo da poeta
convertia-se em poesia e memória afetiva dos lugares por onde passara. Não
lhe escapava o olhar o mais sutil, doloroso ou o sublime das paisagens. Os
elementos da paisagem, do mar aos tipos humanos que encontrara, a
sinestesia da paisagem convertendo-se em poesia, por vezes, num processo
alquímico, transcendental e metafísico. No mar absoluto de Cecília uma poética
do olhar viajante, do movimento, da captura do instante pelo fio da palavra.
Palavra, poesia e paisagem em articulação com viagem, memória e imaginário.
Palavras-Chave: Poesia.
Geográfico.

Paisagem.

Cecília

Meireles.

Viagem.

Olhar

SIMPÓSIO TEMÁTICO 9

POVOS AFRICANOS E AFRODESCENDENTES EM MOVIMENTO
DIASPÓRICO NO DISCURSO POÉTICO
Lacy Guaraciaba MACHADO (PUC GO)
Sávio Roberto Fonseca de FREITAS (UFRPE-UFPB)
Iedo de Oliveira PAES (URFPE)
Este simpósio é um convite para o debate sobre o movimento diaspórico dos
povos africanos e afrodescendentes, que se realiza no texto poético
selecionado como objeto estético. Inclui o estudo de conceitos como
hibridização, desterritorialização, reteritorialização, entretempo, entrelugar e
outros que instituam movimento contínuo, ou seja, retorno dinâmico às raízes
culturais do mundo ficcionalizado.
Palavras-chave: Afrodescendentes. Discurso literário. Narrativas hibridizadas.
Povos africanos.

Comunicações Orais
VOZES DISCURSIVAS NA OBRA MULHERES DE CINZAS, DE MIA COUTO
Ana Lúcia dos Santos PIEDRAS (PG/PUC Goiás)
Maria de Fátima Gonçalves LIMA (PUC Goiás)
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Este é um estudo inicial das vozes discursivas proferidas pelas personagens
centrais da obra Mulheres de cinzas, de Mia Couto. Destacaremos essas vozes
situando-as como elementos construtivos da narrativa que tematiza
ficcionalmente problemas da cultura moçambicana. A ênfase incide sobre a
alternância das vozes femininas cujo centro incide sobre a personagem Imani e
se realizam nas epístolas endereçadas ao sargento português Germano de
Melo. Investigaremos ainda as contribuições dos paratextos, partindo do
pressuposto de que estes atravessam a narrativa, gerando efeitos de sentido,
que possibilitam a discussão sobre convenções sociais, de gênero e étnicos.
Palavras-chave: Identidade nacional. Literatura moçambicana. Mulheres de
cinzas. Vozes discursivas.

MULTICULTURALISMO E A TRANSCULTURAÇÃO: UM OLHAR NA
NARRATIVA DE SUSPENSE GOIANA
Viviane Andrade OLIVEIRA (PG/PUC Goiás – FAPEG)
Lacy Guaraciaba MACHADO (PUC Goiás)
A terra goiana, solo fértil em revelar excepcionais contistas como Hugo de
Carvalho Ramos, Bernardo Élis e José J. Veiga, também brinda a literatura
brasileira com Bariani Ortêncio e suas narrativas curtas no gênero policial.
Neste estudo serão analisadas narrativas curtas de Bariani Ortêncio, presentes
no livro Morte sob encomenda, em especial o conto Olho de Lobo. Descrito
pela crítica como “uma boa estória de horror dentro dos moldes clássicos”, um
gênero já consagrado como relevante expressão literária, pretende-se
demonstrar que tal narrativa vai muito além, trazendo uma profunda reflexão
sob o multiculturalismo e transculturação em suas múltiplas faces presente na
sociedade brasileira, além de um belíssimo cenário de cultura goiana.
Subsidiarão esta análise definições teóricas de pensadores como Andrea
Semprini, Renato Ortiz, Peter Mclaren Stuart Hall, Massimo Canevacci e outras
fontes que poderão surgir ao longo destas leituras.
Palavras-chaves: Narrativa curta. Narrativa de suspense. Contos goianos.
Multiculturalismo. Transculturação.

A NARRATIVA ONDULAR: UM METACONTO DE MIGUEL JORGE
Eni Santos CARVALHO (PG/PUC Goiás – FAPEG)
Lacy Guaraciaba MACHADO (PUC Goiás)
O objeto deste estudo é a narrativa curta de Miguel Jorge, tendo por amostra o
conto Yago Ciriago ou a tortura de um Gato Pedrês, um dos treze contos da
obra Lacraus. Trata-se de um discurso literário deslinearizado, cujo
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procedimento narrativo é dessintagmatizado e hibridizado por meio da
metaficção. Esta proposta de investigação tem por objetivo estabelecer
correlações de signos que se autodesnudam, canalizando uma reflexão
metaficcional, traduzidos como manifestação multicultural em suas diferentes
faces. Recorremos a teóricos como Wolfgang Iser, Soraya Calheiros Nogueira
e outras fontes que ainda poderão compor o levantamento bibliográfico contido
neste trabalho. O propósito da pesquisa será desenvolver estudos teóricos e
analíticos em consonância com o método crítico-literário que a obra de arte
solicita.
Palavras-chave: Deslinearização. Hibridização. Lacraus. Metaficção. Signo.
O ESPAÇO COMO ELEMENTO MOTRIZ DA NARRATIVA NO UNIVERSO
FICCIONAL DE PEPETELA
Madalena Pereira da Silva TELES (G/PUC Goiás)
Lacy Guaraciaba MACHADO (PUC Goiás)

Este estudo sugere um diálogo entre o romance contemporâneo angolano
Parábola do Cágado Velho, de Pepetela (2009), e as perspectivas elaboradas
por Gaston Bachelard em seu texto A Poética do Espaço (1989) e por Ozires
Borges Filho, em Espaço e Literatura: Introdução e topoanálise (2007) dentre
outros. Bachelard e Ozires sugerem conceitos como topoanálise e topologia,
divergindo apenas em algumas definições e na relação do espaço com os
outros elementos da narrativa, conferindo maior relevância a esse elemento.
Na visão psicanalista de Lacan, confirmada pela topofilia do geógrafo chinês
Uy Fu Tuan, a relação do homem com o espaço fica muito além de uma
ocupação física: é transcendente e movida por sentidos positivos de posse e
segurança. Recorre-se também à obra do literato galês Raymond William, no
que tange ao campo e à cidade como espaços de sede e motivadores do
desenvolvimento da narrativa. Pepetela realça essa relação em Parábola do
Cágado Velho de tal modo que a espacialização desempenha força motriz
narrativa, contextualizando o enredo e categorizando os personagens em suas
ações e sentimentos. Este estudo explora as impregnações do espaço no
enredo e nas personagens, destacando a atmosfera nostálgica que perpassa
toda a narrativa. A interação entre espaço e personagens é intensa,
principalmente na construção do protagonista que inicia e termina o enredo em
monólogo, situando-se no mesmo lugar, marcando assim a circularidade da
narrativa.
Palavras-chave:
Topoanálise.

Espaço.

Parábola

do

Cágado

Velho.

Personagem.
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O PROCEDIMENTO CRIATIVO EM NARRATIVAS CURTAS DE AGUINALDO
JOSÉ GONÇALVES
Carila OLIVEIRA (PG/PUC Goiás)
Lacy Guaraciaba MACHADO (PUC Goiás)

O estudo centra-se nos contos O mundo crepuscular de Hortência, Os três
destinos de Luzia e Nos degraus que se bifurcam, da obra Das estampas, de
Aguinaldo José Gonçalves. Os elementos narrativos do conto - personagem,
espaço e tempo - são organizados para formar sua unidade. A complicação, o
clímax e o desfecho pertencem ao elemento considerado primário:
personagem, enquanto que seus elementos secundários são formados pela
temporalidade e pela espacialidade. O personagem não se constitui pessoa,
embora possa evocá-la, mas é constituído pelo signo e seu espaço discursivo,
em que o espaço se imbrica com os ambientes descritivos do discurso
narrativo e com o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. Nesse
caracol que forma a unidade do conto, isto é, seu todo significativo que o
enquadra como gênero literário narrativo curto, o elemento espacialidade
demonstra o lugar, o cenário, o ambiente onde tudo acontece.
Palavras-chave: Discurso metapoético. Espelhos. Procedimento criativo.
Signos.

VENENOS DE DEUS, REMÉDIOS DO DIABO, DE MIA COUTO:
IMAGINAÇÃO E IMAGEM
José Rodrigues de SÃO JOÃO (PG/PUC Goiás)
Lacy Guaraciaba MACHADO (PUC Goiás)

O objeto Venenos de Deus, remédios do Diabo, de Mia Couto, levou-nos a
percebemos o entrelaçamento da história dos personagens que se inscreve no
entrelugar. Os personagens viajam entre mundos revelando suas
características e sonhos. Desse modo, o objetivo geral aborda o pluralismo das
memórias inscritas no entretempo e no entrelugar do sujeito vagante, e os
objetivos específicos são estabelecidos os contrastes entre signos como real e
imaginário, veneno e remédio como substâncias que produzem vida e morte,
entre outros. A metodologia adotada foi a de pesquisa bibliográfica, com o
método indutivo para as diferentes perspectivas de perceber os sentidos
híbridos das palavras, dos diálogos e da organização da narrativa. Depois de
vários levantamentos teóricos, elegemos como principais Homi Bhabha, Fanon,
Durand, Bachelard, Deleuze e Guatarri, Moreira, entre outros. Assim,
percebemos que os sujeitos vagantes vivem em meio às memórias dos
fantasmas que dão sentidos para suas vidas. As realidades de cada
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personagem parecem paradigmas diferentes, mas, que convergem para um
mesmo fim que é se encontrar consigo mesmos.
Palavras-chave: Entrelugar. Imaginação. Memória. Solidão. Sonho

SIMPÓSIO TEMÁTICO 10

A SOCIOLOGIA DA SACIOLOGIA GILBERTINA – A PERFORMANCE DO
MITO
Antonio Donizeti da CRUZ (UNIOESTE)
Éris Antônio de OLIVEIRA (PUC GO)
Maria de Fátima Gonçalves LIMA (PUC GO)
O presente simpósio visa desenvolver reflexões e um olhar plural,
interdisciplinar, sobre as relações entre imaginário e performatividade, com
vistas ao estudo das imagens, mitos, símbolos e arquétipos, tendo em vista as
relações entre a literatura e o processo social, histórico, cultural e memória, nas
mais diferentes formas de interpretação do literário e artístico, nos campos das
relações estéticas e da crítica. Busca-se também refletir sobre o imaginário e
as relações performáticas na obra Sociologia Goiana de Gilberto Mendonça
teles, com base na abordagem sociológica, fenomenológica, na mitocrítica,
semiótica, hermenêutica, cultural, histórica, mítica e na teoria do imaginário e
nos estudos da performance, e outras, bem como investigar as dimensões
simbólicas, arquetípicas e míticas em diferentes gêneros textuais, a partir dos
fundamentos mítico-sociais e das dimensões simbólicas, arquetípicas e míticas
relacionadas aos textos literários. O simpósio dará ênfase, como aporte teórico,
a teorias de autores como Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Paul Ricoeur,
Paul Zuntor, dentre outros, tendo em vista as teorias sobre os subgêneros
memória individual, coletiva, social, imaginário e performance, levando-se em
conta também os estudos literários contemporâneos a respeito das teoria do
texto poético e artes performáticas.
Palavras-chave: Poéticas do Imaginário. Memória. Mito. Performance.
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Comunicações Orais
A LIRA GOIANA DE GILBERTO MENDONÇA TELES
Elizabeth Caldeira de BRITO (AFLAG)
Maria de Fátima Gonçalves LIMA (PUC Goiás)

Saciologia Goiana é um canto de amor à língua portuguesa, seu instrumento
de trabalho, e a um Estado que fica no coração do país e, principalmente, no
peito do poeta: Goiás. Tal como o maior nome da língua lusitana, Luiz Vaz de
Camões, que amou a língua mãe como ninguém, cantou as glórias de sua
terra, mostrou o heroísmo do seu povo e morreu amando seu país, Gilberto
Mendonça Teles se vestiu de Camões para falar de seu estado, sua terra:
Goiás. A proposta da comunicação é fazer uma análise do poema “Lira
Goiana”.
Palavras-chaves: Poesia. Goiás. Imaginário. Mito. Saciologia Goiana.
A PERFORMANCE SOCIOLÓGICA

DE SACIOLOGIA GOIANA

Maria de Fátima Gonçalves LIMA (PUC Goiás)
Saciologia Goiana é um livro de amor à poesia, à terra de Gilberto Mendonça
Teles, ao seu estado, Goiás, à sua gente. Sendo o amor o mais antigo e imortal
dos temas, Gilberto Mendonça Teles tem o compromisso, como poeta, de
demonstrar à humanidade as belezas, os prazeres e as verdades que o mundo
nos oferece. O artista tem demonstrado ao longo do seu trabalho artístico que
tem um compromisso, acima de tudo, com o fazer poético. Desta maneira,
quando abraça a temática do lirismo amoroso, consegue reunir num poema
todo um mundo de emoções, fazendo, ao mesmo tempo, um trabalho com a
linguagem e com o amor em todas as suas formas. O lúcido e o lúdico se
enlaçam e o psique-poeta-saci sai pelo mundo afora mostrando fala e falo,
ambos poderosos e perigosos. A proposta da comunicação é fazer uma
exposição da direção estética e performática da obra.
Palavras-chave: Mito. Imaginário. Performance. Saciologia Goiana. Poesia.

A CARNAVALIZAÇÃO NA POESIA DE GILBERTO MENDONÇA TELES
Marilia Núbile BARROS (ACADEMIA GOIANA DE CALDAS NOVAS)

A poesia carnavalizada de Gilberto Mendonça Teles penetra nos abismos da
linguagem para descobrir, desnudar a essência do homem, perscrutando os
aspectos políticos e sociais, confidenciando o lírico, escondendo o avesso, o
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indizível, metamorfoseando-se em Saci, em Arlequim, em Mágico, e Risonho,
para atualizar sua linguagem como carnavalizada. Os processos e os
procedimentos poéticos praticados por Gilberto Mendonça Teles, revelam os
lances desse jogo de linguagem em que o disfarce, e o riso engendram uma
poética singular, caracterizada por uma linguagem que passa ao leitor uma
espécie de catarse, transformando o cotidiano em festival, onde a vida oficial
se rompe para um estar muito bem com todos. Numa verdadeira liberação dos
sentidos, o eu lírico nos envolve com os matizes do riso transpostos para o
texto, em que todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus são
liberados, e o poeta e seus leitores vivem uma leitura prazerosa.
Palavras-chave: Poesia. Carnavalização. Humor. Riso. Erotismo.

O IMAGINÁRIO ERÓTICO EM PLURAL DE NUVENS & CONE DE
SOMBRAS
Gracina de Jesus Cardoso SOARES (PG/PUC Goiás)

Este trabalho propõe uma leitura crítica de textos selecionados da obra de
Gilberto Mendonça Teles, considerando o corpo erótico de sua poesia, como
também a dimensão crítica, que está presente em seus poemas, lembrando, de
antemão, ser ele um escritor que se divide entre a criação poética e a crítica
literária. Não obstante reconhecermos a extensão e o significado de toda a
obra gilbertiana, escolhemos como objeto central neste trabalho os títulos:
Plural de nuvens & Cone de sombras, que reúnem os seus poemas escritos na
década de 80, época em que, na produção literária no Brasil, aflorava uma
temática erótica mais despojada e mais distanciada do que se reconhecia
como pornografia. Dessa forma, estas duas obras serão tomadas numa análise
conjunta, numa tentativa de desvelar a quintessência do autor que é a palavra,
escrava e livre a se exilar por dentro de cada texto. É essa palavra que em
Gilberto Mendonça Teles ganha sentidos e adquire corporeidade em seus
devaneios líricos; descobre sua condição de transitoriedade, ao mesmo tempo
em que instala o diálogo entre os vários estratos da linguagem e se assenta em
sua dimensão universal e eterna. A lírica de Gilberto indica uma atitude poética
nova, pela precisão vocabular, pelas riquezas das imagens... A imaginação
constitui a formação de imagens que ultrapassam a realidade, é fonte que
equilibra e cria a fantasia poética, tornando o poeta e os leitores sonhadores de
palavras. Imaginário e sonho são constantes na manifestação do ser humano
e, portanto, são alvo do processo de criação artística.
Palavras-chave: Linguagem. Corpo Erótico. Espaço e tempo. Devaneio. Lírica.
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IMAGINÁRIO, MITO E MEMÓRIA EM SACIOLOGIA GOIANA, DE GILBERTO
MENDONÇA TELES: A POESIA DA RE-EVOCAÇÃO E OS VETORES DA
SIMBOLIZAÇÃO E DA FANTÁSTICA TRANSCENDENTAL
Antonio Donizeti da CRUZ (UNIOESTE)

Uma abordagem sobre as imagens mítico-poéticas e os campos do imaginário
presentes na obra Saciologia Goiana, de Gilberto Mendonça Teles, que
apresenta um fazer poético que se destaca pela sutileza das imagens ao captar
o instantâneo e de engendrar suas experiências poéticas e articulações de uma
fantástica transcendental. As formas do imaginário não são simples temas na
poesia de Gilberto Mendonça Teles, ou seja, elas ocorrem entrelaçadas às
abordagens do mito, do social e das redes da memória lírica, que registram
imagens direcionadas a um elaborado processo de escritura e construções do
imaginário, do mito e da poesia, alicerçados na imaginação poética e nas
configurações do mito e performance. A construção poética e o projeto estético
de Gilberto Mendonça Teles, reside nos procedimentos e nas formas
escolhidas e nas palavras-poesia-memória, com seus versos marcados pela
concentração intensa de uma linguagem esteticamente organizada. A poesia
de Teles re-evoca os espaços míticos, poéticos e sociais e tecem
configurações de um eu poético atento às observações da natureza
circundante e que instaura um jogo de cumplicidade com o leitor, com vistas à
uma poética da busca e das confluências mítico-sociais, relacionados ao eunatureza-cosmo, efetuadas mediante a performance enquanto “ato de presença
no mundo e em si mesma”, como assevera Paul Zumthor (2014).
Palavras-chave: Poesia. Mito. Imaginário. Memória. Saciologia Goiana.

A CIDADE DE BELA VISTA NA SA (O) CIOLOGIA GOIANA
Rosemary Ferreira de SOUZA (UNIMONTES)
Em Saciologia Goiana, de Gilberto Mendonça Teles, a cidade de Bela Vista é
citada em alguns poemas. O poeta evoca sua terra natal valendo-se da
experiência citadina, de sua vivência em seu espaço imaginário e dos registros
da memória. Por meio do discurso poético ele revela o sentimento de pertença
que envolve o sujeito na construção do imaginário citadino, do discurso
histórico e social, valorizando os núcleos de lembranças individuais e coletivas.
Palavras-chave: Bela Vista. Saciologia goiana. Gilberto Mendonça Teles.
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O TRÁGICO E O CÔMICO EM SACIOLOGIA GOIANA
José FERNANDES (UFG)

Com raras exceções os poemas de Saciologia goiana se montam sobre um
jogo de ideias, ao ponto de serem, ao mesmo tempo, trágicos e cômicos. Isso
porque há uma montagem semântico-ideológica, a fim de que o poema seja
sério, trazendo uma mensagem de como deveria ser a realidade, sem o humor,
que ri do mal feito, e uma faceta humorística, quando se nota que há a
necessidade de tudo ser colocado sob a ótica do riso. O riso, em vez de se
encerrar em si mesmo, visa a esconder o desagrado do ser lírico ante a
realidade vivida e também uma maneira de ele superar e se sobrepor às
maldades que se lhe fizeram. Essa montagem se centra sobre a própria figura
do saci, à medida que ele é um ser que se nega, porque aparenta ter uma
perna só, e se afirma, porque se trata de uma configuração dupla, em que é
perna e falo. Além disso, como o próprio saci que se mostra e se esconde, o
trágico e o cômico também se mostram e se escondem na construtura
semântica do discurso poético.
Palavras-chave: Trágico. Cômico. Humor. Ironia. Duplo.

O MITO GILBERTINO NA SACIOLOGIA GOIANA: UMA RELEITURA
POÉTICA
Luzia Marina Keller MORLÓC (PG/PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Como objeto de estudo elegemos o texto O Signo de Éros na poesia de
Gilberto Mendonça Telles, da Professora Maria de Fátima Gonçalves Lima.
Objetiva-se aqui analisar os procedimentos construtivos da Saciologia goiana
na narrativa, destacando o jogo humorístico e místico envolvidos no discurso
literário gilbertino, sob a perspectiva da fenomenologia a partir dos estudos de
Gaston Bachelard, Manuel Bandeira, Câmara Cascudo, Hugo Friedrich, Maria
de Fátima Gonçalves e Gilberto Mendonça Teles.
Palavras-chave: Humor. Mito. Poesia. Sociologia.
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A SACIOLOGIA GOIANA DE GMT
Danielle Fardin FERNANDES (UFV)

O trabalho discute as relações entre o popular e o erudito na reunião de
poemas Hora aberta (2003) de Gilberto Mendonça Teles. Sobre o popular,
destacam-se os personagens Saci e Camonge. É com eles que o artista busca
criar uma nova estética para os poemas escritos a partir do livro Saciologia
goiana (1982). Esses personagens, um do folclore brasileiro, outro da literatura
de cordel, foram escolhidos para compor duas máscaras usadas para esconder
as verdadeiras facetas de um crítico literário, o próprio Teles. No que cabe ao
erudito, encontra-se Camões, que faz o diálogo entre Europa e Brasil. Goiás e
o sertão são também sondados, uma vez que ajudam a compor a dicotomia
popular/erudito. O foco incide em certos poemas que se constituem a partir de
dados cotejados pelo próprio escritor, e direcionados ao campo mitológico e
folclórico. O objetivo é reunir semelhantes elementos e criar um diálogo entre o
que é produzido pelo crítico/professor Teles e o poeta Teles, e assim,
esclarecer de maneira pontual este método específico de fazer poesia. Os
constantes conflitos entre as ideias de um crítico e as de um poeta funcionam
como força motora da criação literária gilbertina. Tais ideias conflitantes,
normalmente, se caracterizam por relacionar os dados recolhidos pelo
pesquisador cercado de conceitos formados com base na Estilística, História e
Teoria Literária, completamente diferente do poeta que se curva diante do
erotismo e da sexualidade. O intuito é demonstrar que, através dos
desdobramentos das investigações científicas executadas por Teles, os mitos
brasileiros fundiram-se à poesia deste mesmo autor, e, inerentes à linguagem,
foram se deslocando de um sentido local para um sentido universal.
Palavras-chave: Saci. Goiás. Folclore. Poesia.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 11
DA LIBERTINAGEM À ESTÉTICA DA TRANSGRESSÃO NA ESTRUTURA
NARRATIVA LATINO-AMERICANA
Maria Teresinha Martins do NASCIMENTO (PUC Goiás)
O romance latino-americano teve sua afirmação definida notadamente a partir
do Realismo Mágico. A temática e o modo sui-gêneris de narrar constituiu
desde então um paradigma literário que desafia escritor e leitor. O boom
literário instaurado desde Cem anos de solidão de Gabriel G. Márquez continua
a desafiar o ato de criação da narrativa. Juan Rulfo, José J. Veiga, João G.
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Rosa, João Ubaldo Ribeiro e Isabel Allende entre outros, sem seguir as
mesmas pegadas, construíram um legado que identifica originalmente o modo
de ser artístico da literatura latino-americana. A libertinagem dos costumes e o
incesto são temas abordados, propícios à desarticulação da estrutura narrativa
que se via até então, cerceada pelo princípio aristotélico de começo, meio e
fim. O fluxo de consciência e a ambiguidade entre o real e a ficção não se
sujeitam à estrutura narrativa linear e desde então, novas perspectivas
confluem para dar sustentabilidade à transgressão estética, que nos dá o que
pensar sobre a literatura contemporânea enquanto processo artístico
identitário.
Palavras-chave: Estrutura. Libertinagem. Transgressão. Narrativa. Estética.

Comunicações Orais
A CONSCIÊNCIA MÁGICA: UM GRITO CONTRA TUDO QUE NÃO É
LIBERDADE
Denise DIAS. (PG/UnB -IFAM)
Maria Teresinha Martins do NASCIMENTO (PUC Goiás)
Jorge Amado escreveu romances que revelam a mistura cultural de suas
personagens, o humor jocoso, a tendência folclórica, o Realismo Mágico, e
ainda o imaginário lúbrico nordestino. Pretendemos nesse trabalho apresentar
o universo mágico fundido à realidade, em duas obras do autor baiano:
Capitães da areia, e Mar Morto. Mostraremos que os elementos irreais ou
estranhos se apresentam como algo habitual e corriqueiro, se instalando tanto
nas lendas, quanto no anedotário tão presente nas obras amadianas. O
Realismo Mágico tem a intenção de demonstrar a realidade de maneira
rebuscada, refere-se aos mitos e à história cultural de um grupo social. As
narrativas analisadas exploram o fantástico-realista de uma maneira bem
brasileira, por meio da inserção de elementos do folclore, de personagens
míticos da tradição cultural, e da religião, observando sempre as tradições afrobrasileiras. A reflexão levou à percepção de que os textos são construídos um
universo literário mesclado, híbrido, que estimula a leitura profunda das
identidades brasileiras contemporâneas e, para interpretá-los é necessária uma
ação intercultural, e interdisciplinar aproximando-os do reflexo da realidade
social, da miscigenação, e do hibridismo cultural. Por isso, os estudos culturais
são necessários nessas obras literárias como maneira de ampliar os horizontes
das análises, já que as influências sociais e as relações de poder são
enfatizadas.
Palavras-chave: Transgressão. Imaginário. Jorge Amado. Realismo Mágico.
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O MATADOR, DE PATRÍCIA MELO E OS DILEMAS DA
CONTEMPORANEIDADE: A SUBJETIVIDADE CINDIDA DO NARRADOR
MÁIQUEL
Rayane Aparecida SILVA(G/UEMS/UUC)
Gilson VEDOIN (UEMS/UUJ-PG/UFG-FAPEG)

O sociólogo Zygmunt Bauman, ao discorrer sobre a busca do indivíduo por sua
identidade nos alerta que “[...] as pessoas em busca da identidade se veem
invariavelmente diante da tarefa intimidadora de ‘alcançar o impossível’ [...]”.
(BAUMAN, 2005, p. 16). Assim, tal como o indivíduo da modernidade líquida, o
narrador Maíquel, persona do romance O Matador (1995) de Patrícia Melo, se
vê incompleto e insatisfeito, em constante procura por algo e por si mesmo,
busca que se revela problemática numa sociedade cujos referentes já não são
tão nítidos, ou simplesmente desapareceram. A rapidez do mundo provoca
inquietude no individuo, e esse não consegue se encontrar. Liquefeitos por
excelência, tais indivíduos frutos desse período, tem seus desejos
condicionados pela mídia e pelo mercado de bens consumíveis pela mídia, e
desse modo, as noções de aceitação e de pertencimento acabam por serem
buscadas na esfera dos objetos, e não das relações humanas. O mundo
reluzente da mercadoria e dos valores efêmeros de troca acaba por suplantar
as relações coletivas, criando assim a esfera de uma cultura narcísica e
pautada pela imagem. Desse modo, a identidade cindida de Maíquel e seu
conflito com o status quo vigente são os tópicos que iremos enfocar na análise
da narrativa de Patrícia Melo. Para tanto, autores como Stuart Hall, Michel
Maffesoli, Jacques Derrida, Hommi Bhabha, Karl Erik Schollhammer, dentre
outros, constituem o aporte teórico desse trabalho.
Palavras-chave: Patrícia
Subjetividade. Identidade.

Melo.

Ficção

Brasileira

Contemporânea.

MORTOS INCÔMODOS (2006): SUBCOMANDANTE MARCOS E SUA FACE
DE ESCRITOR
Leidiana Marinho Souza OLIVEIRA (PUC Goiás)

Durante o governo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ampliaram-se as
políticas neoliberais no México. Como consequência dessas políticas, no dia 1º
de janeiro de 1994 o Exército Zapatista de Libertação Nacional tomou a cidade
de San Cristóbal de las Casas no estado de Chiapas, reivindicando por
demandas de justiça e igualdade. Nessa conjuntura aparece a figura do
Subcomandante Marcos, chefe militar e porta-voz do EZLN, mas, além disso,
ele também é autor de vários livros, cartas e comunicados. A proposta dessa
comunicação consiste em analisar a figura do Subcomandante Marcos para
além do militante, o intelectual. A obra a ser utilizada para analisar esse
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aspecto é o romance policial Mortos Incômodos (2006), escrito em coautoria
com o historiador Paco Ignacio Taibo II.
Palavras-chaves: EZLN. Subcomandante Marcos. Literatura.

A FUNÇÃO DA MEMÓRIA NA NARRATIVA TESTEMUNHAL
CONVERSACIÓN AL SUR, DE MARTA TRABA
Luana Isabel Silva de ASSIS (UESC/FAPESB)
Raquel da Silva ORTEGA (UESC)
Este artigo tem por objetivo identificar e analisar o recurso da memória e a sua
função na obra Conversación al Sur, de Marta Traba, a partir da perspectiva
das personagens Irene e Dolores. Este romance é um testemunho, gênero
literário que ganha notoriedade na América Latina a partir da década de 80 e
que revisa, de maneira ficcional, eventos históricos traumáticos, neste caso
específico, a ditadura militar argentina. Acreditamos que a memória
desempenha uma função essencial na narração do trauma ocasionado pelo
processo ditatorial, pois ao utilizar este recurso a autora reproduz
ficcionalmente questões traumáticas que aconteceram nos países latinoamericanos, retratando assim a história a partir da visão das vítimas, dando voz
aos silenciados pela história oficial. Para esta pesquisa, utilizamos as ideias de
Le Goff (1994), Huyssen (2000) e Seligmann-Silva (2008).
Palavras-chave: Memória. Testemunho. Conversación al Sur.

A OBRA DE LAUTRÉAMONT: OS CANTOS DE MALDOROR E A
LITERATURA DE TRANSGRESSÃO
Sara Cristina PAGOTTO (PG/PUC Goiás - FAPEG)
Maria Teresinha Martins do NASCIMENTO (PUC Goiás)
O estudo consiste em uma abordagem crítica literária em torno da construção
ardente da obra de Lautréamont, Os Cantos de Maldoror (2005), como também
a análise da linguagem e da literatura de transgressão. Para tal investigação
faz-se necessário o prefácio do crítico Cláudio Willer, O Astro Negro (2005) o
qual concentra informações relevantes dos Cantos. O livro de Gaston
Bachelard Lautréamont (2013) que sob o enfoque da agressão e da
animalidade analisa os Cantos como poesia muscular e nervosa. Sobre
linguagem, literatura e transgressão nos apoiaremos em obras e artigos de
Michel Foucault, que discutem a literatura como um acontecimento recente da
linguagem. Estarrecedora para uns e inovadora para outros, Os Cantos de
Maldoror invadiu abruptamente o palco literário francês no final do século XIX
como representação de rebeldia, contrariou a métrica da época e negou os
valores estéticos. Os relatos nos Cantos desenvolvem-se através de ações
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ultrajantes, fundamentadas na crueldade instintiva do animal e na violência
“pensada” do humano. A discussão literária nessa obra, embasa-se nos
estudos de Foucault, que considera a literatura um fenômeno essencialmente
moderno. Desse modo, os Cantos é uma criação inovadora, assim como
declara o próprio poeta “a poesia deve ser feita por todos, não por um”
(LAUTRÉAMONT, 2005, p.312). A obra se enquadra na literatura de
transgressão, pois ultrapassa os limites da margem. A linguagem está presente
nos interstícios, nas lacunas e nas contradições internas. Considera-se que
está além de uma poesia marginal. É uma literatura “fora da lei”, que extrapola
os limites da realidade e da razão para se projetar na primitividade dos
impulsos da animalidade de Maldoror.
Palavras-chave: Lautremónt. Transgressão. Animalidade.

A SINGULARIDADE DA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO NO ROMANCE
POLICIAL
Mari Alves da Silva FALLEIRO (PUC Goiás)
Maria Teresinha Martins do NASCIMENTO (PUC Goiás)

O objetivo desta pesquisa é analisar a obra A grande arte, de Rubem Fonseca
sob a perspectiva da Estética da Recepção que se ocupa do efeito como fator
fundamental na obra de arte, neste caso a literatura policial; seu projeto
analítico baseia-se em dois métodos: o histórico-sociológico, relativo à
recepção; e o teórico textual, relativo ao efeito. Quando se trata de Estética da
Recepção, tem-se uma perspectiva acentuada ao receptor como parte da
construção artística, uma vez que para essa corrente filosófica, a escrita é um
procedimento essencialmente dialético inclusive perante o processo de leitura.
Deste modo os dois fatores se tornam interdependentes, pressupondo que sem
o leitor e o autor, a obra não se conclui, um depende do outro em um processo
de construção de significância. Junto à obra de Rubem Fonseca, será feita uma
analogia a obra de Agatha Christie, que é uma grande autora de romance
policial. Para sustentar e fundamentar a análise serão utilizados autores que
tratam deste tema como: Wolfgang Iser (1999), que em sua obra – “O ato da
leitura – uma teoria do efeito estético”, trata do processo interacional entre
autor, texto e leitor; Sandra Lúcia Reimão (1983) que em sua obra O que é
romance policial? faz um apanhado desse gênero literário, desde Allan Poe,
Sherlock Holmes e muitos outros.
Palavras-chave: Estética da Recepção fundamental. Literatura policial.
Perspectiva. Significância.

MESTRADO EM LETRAS - LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Av, Universitária 1.440, Setor Universitário - Goiânia-GO, CEP: 74605-010 Fone: +55 62 3946-1000

P á g i n a | 79

O MODO DISCURSIVO IRÔNICO E A GUERRA EM VIVA O POVO
BRASILEIRO, DE JOÃO UBALDO
Tereza Raquel Guinesi PÍCOLI (PG/PUC Goiás)
Lacy Guaraciaba MACHADO (PUC Goiás)

Viva o povo brasileiro, obra de 1984 de João Ubaldo Ribeiro, é fonte deste
estudo para a abordagem do discurso irônico que começa logo no título, que
aclama o povo como herói em toda a narrativa. Em quase quatro séculos de
guerras, a linguagem expressa características dos personagens, traz suas
nuanças de cores, bem como a mistura de línguas. O tempo e o espaço são
organizados para ironizar os próprios fatos históricos da narrativa. A
fundamentação teórica perpassa por Barthes, Bhabba, Bernd, Fanon, Brait,
Ducrot e vários outros autores, todos com o intuito de dar suporte à ironia e a
guerra. A metodologia adotada foi feita a partir de leituras bibliográficas,
pesquisa em sumários de livros, buscando fazer uma relação dos assuntos
com os objetivos geral e específicos. A ironia mostra-se como um dos pilares
que permeiam a linguagem de um povo hibridizado. O espaço e o tempo
discursivos permitem-nos insinuar o que não está dito, mas possível de ser
interpretado observando as entrelinhas do discurso. De forma contínua, a
guerra é objeto de vida para os personagens, por meio dela os movimentos
acontecem. Assim, nossa imaginação foi uma composição essencial para
ajudar na pesquisa, pois a própria obra é pura e mistura os mundos e histórias
para a hibridização dos personagens, a ironia e a guerra.
Palavras-chave: Ironia. Guerra. Híbrido. Povo.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 12
PROCEDIMENTOS TRADUTÓRIOS E INTERARTES NO PROCESSO
TRANSCRIATIVO CONTEMPORÂNEO
Divino José PINTO (PUC GO)
José Nicolau Gregorin FILHO (USP)
Wolney Alfredo Arruda UNES (UFG)

Este Simpósio abre-se aos estudos sobre procedimentos voltados para crítica e
teorias tanto sobre transcriação quanto sobre tradução literária e análise das
relações entre literatura nacional e literatura estrangeira traduzida
integralmente ou adaptada. Trata-se de um enfoque transdisciplinar, adotado
para analisar o processo criativo no imaginário contemporâneo, enfocando
diferentes sistemas de significação e de relações intersemióticas (literatura,
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cinema, teatro, música, pintura, escultura, arquitetura, fotografia, artes plásticas
e publicidade).
Palavras-chave: Processo criativo. Relações intersemióticas. Tradução.
Transcriação.

Comunicações Orais
PROCESSO DE TRANSCRIAÇÃO NO ROMANCE BOCA DO INFERNO
Ana Terra Roos MENDES (PG/PUC Goiás)
Divino José PINTO (PUC Goiás)

Neste artigo está posto como objeto de estudo o romance, Boca do inferno, de
Ana Miranda, e tem como foco a análise interpretativa da voz narradora em sua
imersão na busca do sujeito narrado, Gregório de Matos Guerra, sua figura
controvertida e a importância da obra poética para a Literatura Brasileira.
Estuda-se aqui o discurso transcriativo que se realiza no milagre da
transfiguração. Busca-se com esta investigação abordar as tramas do romance
de Ana Miranda, com base nos pressupostos de Gérard Genette, João
Alexandre Barbosa, Mikhail Bakhtin, Tzvetan Todorov, Roland Barthes e
outros, que instrumentalizam nosso discurso crítico de maneira a percebermos
como Miranda faz emergir o sujeito narrado pela observação atenta de sua
linguagem ficcional. No discurso romanesco empregado pela voz narradora,
em sua enunciação, há a reconstituição transfigurativa geradora de um novo
sentido nos limites, textual interno e temporal externo.
Palavras-chave: Criação. Linguagem Ficcional. Transcriação. Transfiguração.

TRASCRIAÇÃO LITERÁRIA NA TRADUÇÃO DE ANA CRISTINA CESAR
Deliane Leite TEIXEIRA (SEDF)

A pesquisa na área de tradução literária nos lança duplamente em campo
técnico e criativo, em que o fazer do tradutor é de vital importância. A poetisa e
crítica literária carioca, Ana Cristina César, homenageada da FLIP de 2016,
realizou com grande e absoluto empenho a tradução do conto Bliss de
Katherine Mansfield. É possível encontrar em seu exercício tradutório a
necessidade de significar o texto original de Mansfield ao paladar de sua
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geração, de seu próprio encanto pelo prazer literário e da técnica, que o levam
ao encontro do que Haroldo de Campos chama de transcriação.
Palavras-Chave: Tradução. Vida literária. Transcriação, Ana Cristina Cesar.
Katherine Mansfield

LINGUAGENS EM AÇÃO: ESTUDO INTERARTÍSTICO ENTRE EPOPEIA
DO SERTÃO E DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL
Josiane Peres Soares de OLIVEIRA (PUC Goiás)
José Divino PINTO (PUC Goiás)

O trabalho propõe-se realizar um estudo sobre as obras de arte Epopeia dos
Sertões de William Agel de Melo e o filme Deus e diabo na terra do sol, de
Glauber Rocha, respondendo às exigências da crítica literária e interartística.
Diante das dificuldades de compreensão da arte e seu ensino nas escolas. O
trabalho, possibilita interferir na forma de estudar e também ensinar literatura e
artes, mobilizando a comunidade educadora, justificando sua relevância e
mérito técnico-científico, e seu potencial em gerar conhecimentos relevantes,
fortalecendo a ciência da linguagem, o discurso crítico, cultural e educacional
na rede de Ensino de Goiás.
Palavra-chave: Estudo
Cinematográfica.

Interartístico.

Imagem

Artística.

Narratividade

A TRADUÇÃO INTERLINGUAL EM A COR PÚRPURA, DE ALICE WALKER
Camila Rodrigues BASTOS (PG/PUC Goiás)
Divino José PINTO (PUC Goiás)

A presente pesquisa tem como intuito averiguar a tradução interlingual de
trechos do livro A Cor Púrpura, com base nas teorias da transcriação de
Campos, no conceito de reescritura, de Lefevére, no conceito de tradução
domesticada, de Venuti e no conceito de tradução domesticada e de tradução
cultural e as “faltas na tradução”, de Delisle. O livro em estudo narra a história
de Celie, personagem negra que transfigura o racismo e o sexismo vividos nos
Estados Unidos. Sua vivência é retratada por meio de cartas que escreve para
a irmã e para Deus, utilizando a linguagem dos negros dos Estados Unidos.
Assim, a pesquisa a seguir busca analisar a tradução do livro do inglês para o
português observando as especificidades do inglês dos negros norte
americanos.
Palavras-chave: Tradução. Racismo. Sexismo.
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TRANSCRIAÇÃO E TRASFIFURAÇÃO: OS SUBJULGADOS EM O
TRONCO, DE BERNARDO ÉLIS.
Marinalva Nunes BARROSO (PG/PUC Goiás)
Divino José PINTO (PUC Goiás)

Este artigo apresenta reflexões críticas, tomando como ponto de partida o
processo transcriativo, a tradução diacrônica intralingual na obra O Tronco
(1956), romance de Bernardo Élis, cuja estória está ambientada na região da
Vila do Duro-Goiás, (hoje Dianápolis - TO). O Tronco nos apresenta um
complexo emaranhado de ações, fatos e acontecimentos, transfigurados pela
linguagem bernardiana, fazendo aflorar o medo, as faces cruéis da miséria
humana, o abandono e muitas outras mazelas sociais em que seus
personagens estão inseridos. Para tanto, nos apoiaremos nas postulações de
SCHWARZ (2000), BOSI (1994),CANDIDO (1989), ADORNO (1982),
BARTHES (2007), TODOROV (2008), GENETTE (1986), PLAZA(2006).
Palavras-chave: O Tronco. Transfiguração. Linguagem bernardiana. Mazelas.

FACETAS E FALSETES NA POÉTICA DE ITAMAR PIRES RIBEIRO
Juscelino Alves de OLIVEIRA (PG/PUC Goiás)
Divino José PINTO (PUC Goiás)

Este trabalho busca estudar poemas do escritor brasileiro Itamar Pires Ribeiro,
buscando refletir sobre as articulações entre poesia e contemporaneidade,
tendo a teoria poética de O arco e a Lira, do poeta e ensaísta Octavio Paz,
como ferramenta para os elementos e os aspectos formais da poesia ribeiriana,
num primeiro momento, e o imaginário antropológico de Gilbert Durand como
uma das lentes de aproximação simbólica, como auxiliar na compreensão dos
aspectos internos da obra. Torna-se relevante este trabalho pelo seu
ineditismo, já que a obra de Itamar Pires Ribeiro, embora bastante premiada e
louvada, aqui e nacionalmente, é pouco conhecida, mesmo entre os goianos.
Espera-se com este estudo romper estas dificuldades iniciais e desvelar sua
obra, e assim completar esta lacuna e revelar um pouco da boa poética
produzida em Goiás.
Palavras-chave: Poesia. Contemporaneidade. Itamar Pires Ribeiro.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 13
TEORIA QUEER E O INTERMINÁVEL LIMIAR DO OLHAR
Adélia Freitas da SILVA (PUC GO/UFG)
Divina Pinto PAIVA (PUC GO/UFG)
Edna Silva FARIA (PUC GO/UFG)
As teorias Queer – termo utilizado para se referir a formas sociais de viver
engajado com as teorias de pós-identidade nos faz considerar as questões de
identidades sexuais na educação em relação aos conceitos de globalização e
pós-colonialismo, (Nelson, 2006). Nesse simpósio, objetivamos discutir a
sexualidade que está em jogo no mundo contemporâneo, tentando entender a
questão das identidades e pós-identidades construídas nos contextos das
interações reais e das interatividades virtuais. Repensar quem somos ou quem
estamos nos tornando a ser a partir de nossas práticas discursivas e
sociabilidades possibilita-nos compreender a desestabilização sobre o que é
ser homem e/ou ser mulher, diante da semiotização e linguísticas aplicadas
contemporâneas. O modo como estamos a repensar a nossa vida, aprendendo
a lidar com a diferença como constitutiva de nós mesmos, o trabalho da cultura
e das práticas sociais, o discurso da família, escola religião, arte e literatura nos
contextos das linguísticas aplicadas contemporâneas. Moita Lopes (2006),
Butler, (2004), Didi-Huberman, (2010), Amossy, R (2008), Iúri Lótman, (1996).
Palavras-chave: Literaturas e Gênero. Teoria Queer e Pós-Identidades.
Semióticas. Linguísticas Aplicadas Contemporâneas.

Comunicações Orais
MODA, GÊNERO E TEORIA QUEER
Divina Pinto PAIVA (PUC Goiás)
Adélia Freitas (PUC Goiás)
Camilla Paiva SILVEIRA (PG/IPOG)
Neste estudo, objetiva-se articular questões de gênero com a moda e a teoria
queer, abordando a existência de aproximações que se colocam no âmbito das
subjetividades construídas, sobretudo, a partir da moda com suas estratégias
de disseminação de padrões corporais e imagéticos. Analisa-se algumas
transformações comportamentais e imagéticas dos conceitos de masculinidade,
e de como esses conceitos têm experimentado significativos deslocamentos na
sociedade atual. A discussão é amparada pela teoria queer, questões de
gênero e moda, ampliada com a visão de autores pós-estruturalistas e pósmodernistas que situam as questões de gênero,
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sexualidade e masculinidade nos debates contemporâneos. A teoria queer se
propõe a romper os espaços fixos e finitos da identidade, parte-se do princípio
de que a sexualidade não possui significados a priori, mas significados
relacionais que se constroem e se imitam e são imitados. Os aportes teóricos
são de Talburt, Judith Butler, Moita Lopes, Merleau-Ponty, Babo e outros.
Palavras-chave: Moda, Gênero e Teoria Queer.

MULHERES: O DIFÍCIL CAMINHO DA INSERÇÃO SOCIAL – MUDANÇAS
E PERMANÊNCIAS

Arilda Maria KELLER (PG/UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY)
Gisele Luiza de SOUZA (PG/UEG-MIELT)

Partindo do pressuposto de que a sociedade brasileira que se formou logo no
início da colonização seguia os valores éticos e normas culturais do
“conquistador” português, o Brasil se constituiu historicamente como uma
sociedade sem mobilidade social, agrária, escravocrata e patriarcal, assim as
identidades se formam a partir da noção do pertencimento étnico, religioso,
racial e linguístico. Nesse contexto o presente trabalho tem por objetivo abordar
as relações de gênero a partir das obras “Úrsula” (1859) de Maria Firmina dos
Reis e “O Cortiço” (1980) de Aluísio de Azevedo e entre eles e a arte Midiática,
pontuando-as com a ruptura provocada pela Legislação Brasileira dos Direitos
das Mulheres a partir da Constituição de 1988 Para tanto, faremos a priori
considerações sobre o processo de colonização portuguesa e a instauração da
cultura nos moldes europeus para os povos africanos e, posteriormente,
analisaremos a luta das mulheres brasileiras por seus direitos ao longo dos
tempos e sua autoafirmação social, contrapondo-o com o “olhar da mídia atual,
através das linguagens múltiplas, sobre a Mulher. Refletiremos a respeito da
permanência da discriminação e (pré)conceitos que ainda figuram no universo
feminino, e nesse contexto, aparece como mediação necessária a mudança
inevitável a partir da criação e aprovação de leis que garantem os direitos, mas
não a integridade física e moral das mulheres.
Palavras-chave: Arte. Ruptura. Mulher. Discriminação. Leis.
O CORPO E A DITADURA DA MODA
Leidiany FREITAS (G/PUC Goiás)
Willian FERREIRA (G/PUC Goiás)
Viviane FERREIRA (G/PUC Goiás)
Divina Pinto PAIVA (PUC Goiás)
MESTRADO EM LETRAS - LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Av, Universitária 1.440, Setor Universitário - Goiânia-GO, CEP: 74605-010 Fone: +55 62 3946-1000

P á g i n a | 85

Este estudo tem por objetivo discutir a maneira como os jovens têm se vestido
na contemporaneidade, numa perspectiva semiótica e da teoria queer. Os
jovens vêm se mostrado transgressores aos antigos valores preestabelecidos
por uma sociedade patriarcal, e isso pode ser inferido nas leituras do que se
recortou para este estudo, via diferentes estilos de se vestir e nos exóticos
cortes de cabelos. Há um exagero ao quase nu, e a sexualidade se delineia
nos modos psicodélicos de marcar os corpos expostos, desprendendo-se nas
quebras dos tempos conservadores e, instalando-se numa nova ditadura do
contemporâneo. O que parece ser liberdade conquistada pode transformar-se
no que é ditado pelas mídias em raiz motivadora de suas vidas.
Palavras-chave: Corpo. Psicodélico. Sexualidade.

O DISCURSO DA GENERIFICAÇÃO
Kaio Bruno DIAS (G/PUC Goiás)
Divina Pinto PAIVA (PUC Goiás)

Este artigo tem por objetivo levantar reflexões e questionamentos sobre as
concepções binárias de gênero, amplamente disseminadas em nossa
sociedade a partir da análise da matéria: “11 artistas brasileiros que estão
quebrando todas as regras de gênero”. Fundamenta-se na Teoria Queer de
Judith Butler, Teoria de Campo, de Pierre Bourdieu, e nas concepções de
discurso de Foucalt. Com este estudo, espera-se instigar novos
questionamentos sobre a forma de ver, pensar e viver o sexo, a sexualidade, o
gênero e a linguagem na contemporaneidade.
Palavras-chave: Artes. Gênero. Sexualidade. Pós-identidades.

O CONCEITO DE SEXO E A HETEROSSEXUALIDADE COMPULSÓRIA
Dianna Maria Gobi CARDOSO (G/PUC Goiás)
Adélia Freitas da SILVA (PUC Goiás)

O conceito de sexo, do imperativo da heterossexualidade e da natureza tem
sido motivo de discussão entre os pesquisadores da área da educação, saúde
e da sociologia. A teoria Queer tem trazido relevantes informações acerca da
questão no universo acadêmico científico. A relação entre o imperativo da
cultura sobre a natureza tem deflagrado severos equívocos e,
consequentemente, muitos prejuízos na qualidade de vida de indivíduos e
sociedade. Para abarcar esse universo polêmico e provocar reflexão, lançou-se
mão dos estudos de Guacira Louro (2016), Moita Lopes (2016), Judith Butler
(2016), Santaella (2010).
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Palavras-chave: Corpo. Sexualidade. Natureza. Cultura.

HOMOSSEXUALIDADE E TEORIA QUEER: INTER (FACES) POSSÍVEIS
Jenyffer Soares Esival MURÇA (G/PUC Goiás)
Divina Pinto PAIVA (PUC Goiás)

As produções teóricas acerca da temática gay e lésbica antecedem as
elaborações baseadas na teoria queer, porém, apesar de fornecer subsídios
para tal, demonstraram-se incapazes de abarcar os inúmeros sujeitos sexuais e
fornecer subsídios para a luta em oposição às diversas expressões do
preconceito, incluindo a exclusão social (MIRANDA e GARCIA, 2012). Partindo
desse pressuposto, o presente trabalho objetiva conjecturar as possíveis
contribuições da teoria queer para a compreensão e escrita (ativista e, por isso,
política) em torno da (pós)identidade homossexual, baseado na proposição da
teoria queer enquanto elemento com potencial para o rompimento de “espaços
fixos e finitos de identidade”, assumindo que a “sexualidade não possui
significados a priori, mas significados relacionais que se constroem, se imitam e
são imitados” (TALBURT, 2005, p. 25 apud MARQUES FILHO, 2007). Desse
modo, marginalização expressa popularmente através termo queer transvestese de significado político para a positivação da real condição das minorias
sexuais: ser queer não expressa apenas o “sujeito da sexualidade desviante”,
mas revela também formas de pensar e ser que contesta o que é concebido
como normativo pela sociedade. Assim, queer refere-se à quem contesta,
inquieta e encanta em consequência da posição contra hegemônica que
assume, contrário ao tido como dominante (MIRANDA e GARCIA, 2012;
LOURO, 2001).
Palavras-chave: Sexualidade. Discursos. Mídias.

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E SEXUALIDADE NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO
Camilla Paiva SILVEIRA (PG/IPOG)
Joana Darc Paiva da SILVA (PG/ UnB-UEG)

Este estudo tem como foco abordar questões de gênero e de pós-identidades,
refletindo até que ponto a diferença biológica pode definir o que é ser homem e
ser mulher, ainda hoje, demarcados papéis sociais assumidos e subsumidos
nos contextos do trabalho. Analisa algumas práticas discursivas que envolvem
a construção das identidades, e discute preconceitos velados que a sociedade
insiste em legitimar, juntamente com a construção das identidades de gênero,
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intrinsecamente, ligadas à hetero-normatividade compulsória. Os discursos de
homens e mulheres reproduzem noções culturais de sexualidades prédeterminadas, estereótipos incorporados e motivados por concepções que
realçam características ditas feminina e masculina. Apoia-se nas teorias queer,
relações de gênero, pós-identidades e semióticas.
Palavras-chave: Semióticas do Discurso. Sexualidade. Trabalho. Pósidentidades.

O CORPO PODE SER CARACTERIZADO PELO ENCONTRO ENTRE O QUE
SE É COM O QUE SE VÊ?
Mayara SANTOS (G/ PUC Goiás)
Divina Pinto PAIVA (PUC Goiás)
Este estudo tem por objetivo abordar os aspectos relativos à conscientização
do corpo no que este se integra à manifestação de identidades. Pretende
associar as expressões do corpo, que podem gerar conflitos, repressões e
isolamento do indivíduo na falta de representação que o adeque ao que ele é
ou deseja vir a ser. Será discutido aqui questões de problemáticas de gênero
na sociedade contemporânea, na busca incessante do encontro de si mesmo
para a construção da identidade do indivíduo. As discussões serão pautadas
no âmbito das expressões de gênero, que necessariamente não precisam ser
compatíveis com a sexualidade, expondo experiências e análises do cotidiano
relativas a essas questões.
Palavras-chave: Gênero. Repressão. Conflito. Identidades.

A VOZ DA RUA
Amanda M. OLIVEIRA (G/PUC Goiás)
Divina Pinto PAIVA (PUC Goiás)
Este trabalho tem por objetivo estudar as informações recolhidas e
processadas nas artes, que se desenham, num espetáculo das Ruas e das
Mídias. Nossos corpos em construção no contexto das identidades e pósidentidades encenam-se tanto no que nos enriquece, quanto no que nos
degrada. Na contemporaneidade, os corpos na televisão, jornais, rádio e
diálogos com as pessoas ou delineados nas paredes e muros, por meio de uma
arte marginal, perpassam as multiplicidades de gênero.
Palavras-chave: Arte de rua. Gênero. Pichação. Grafitti.
MESTRADO EM LETRAS - LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Av, Universitária 1.440, Setor Universitário - Goiânia-GO, CEP: 74605-010 Fone: +55 62 3946-1000

P á g i n a | 88

O CORPO, AS MARCAS DE GÊNERO E A SEXUALIDADE NUMA
PERSPECTIVA SEMIÓTICA
Etielly HAAG (G/PUC Goiás)
Adélia Freitas SILVA (PUC Goiás)
Sabe-se que o sentimento de heterossexualidade percebido por homens e
mulheres apresenta fortes marcas de construção social na formação de
identidades. Ao que parece, tal construção se apresenta mais favorável ao
menino através de estímulos socialmente aceitos, o que não acontece, da
mesma forma, com as meninas. A manifestação de afetividade entre meninos e
homens não é bem vista socialmente e é motivo de preocupação no contexto
familiar onde ocorre severa vigilância. Com meninas e mulheres, a vigilância é
bem menor. Na verdade, o corpo produz emoções para muito além de qualquer
forma de moralismo. Nessa linha de pensamento, propõe-se uma reflexão
sobre corpo e marca de gênero, considerando que a identidade sexual não
cabe na reduzida visão dual, socialmente construída, com base na
heterossexualidade. Como aporte teórico, trazemos Guacira Louro (2016),
Moita Lopes (2016), Judith Butler (2016), Santaella (2010).
Palavras-chave: Corpo. Homossexualidade. Cultura.

O MITO DO ANDRÓGINO E SUAS RESSIGNIFICAÇÕES COMO MITO DE
ORIGEM NA SÉRIE SENSE 8
Samuel de Sousa SILVA (PG/UFG – NELIM)

Nessa pesquisa utiliza-se da Mitocrítica e da Análise do discurso Ecológica
como possibilidade de uma nova abordagem em linguística aplicada a fim de
analisar os textos fílmicos da série Sense 8. Objetiva-se ver como essa obra
atualiza e res-significa o mito do andrógino apresentando-o como mito de
origem, na perspectiva da evolução de viés científico darwiniano, assim como
que elementos preservam seu sentido primeiro. Os principais conceitos
teóricos adotados nessa análise são a caracterização do trajeto histórico
antropológico do mito em perenidades, derivações e desgaste do mito,
conforme elaboração de Gilbert Durand na antropologia do imaginário, assim
como o conceito de ecossistema fundamental da língua da Ecolinguística de
Couto (2008). Os resultados parciais alcançados com a obra mantem o
elemento biológico do ser humano como o elemento a ser evoluído conforme
as ideias centrais originárias da teoria darwiniana, apresentando como novo a
evolução humana pelo viés de uma fusão entre espiritualidade e conhecimento
racional, nos processos cognitivos humanos e a aceitação de uma
bissexualidade humana em que o andrógino seria o modelo desse novo ser
evoluído.
Palavras chave: Evolução-mito-andrógino. Antropologia do Imaginário. Análise
do Discurso Ecológica.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 14
LITERATURA, TEATRO, GÊNERO E AS PERFORMANCES CULTURAIS
Paulo Petronílio Correia (UnB/UFG-EMAC)

O objetivo desse Simpósio é pensar e problematizar a complexidade das
performances culturais e seus múltiplos diálogos com a cultura, a literatura, o
teatro e o gênero. As performances culturais como um oco aberto no caos
permite deslocamentos e trânsitos a partir de arranjos criativos e inventivos
tendo como ponto de partida a própria cultura em que os sujeitos estão
inseridos ou das artes que eles experimentam e vivenciam. Os sujeitos
performatizam a sua cultura e extrai daí a sua experiência ética, sua força
estética e política. A performance transforma-se no espaço em que o
subalterno, os sujeitos das margens podem buscar linhas de fugas e
potencializar fluxos de pensamentos e de vida. Por isso a Performance se
desenha como labirinto, toca cheia de entradas múltiplas em que todas estão
amarrados nos frágeis fios de Ariadne. É a encruzilhada primordial do
pensamento que busca no novo, no impensado, formas de afirmar a potência e
o devir da vida. É bem verdade que a contemporaneidade vem nos permitindo
criar processos de subjetivação, fissuras no caos para, a partir daí,
potencializarmos múltiplas vozes e discursividades que performatizam ethos e
visões de mundo sejam através da literatura como expressão da linguagem e
das palavras, seja como expressão da cultura em sua rede de significados. No
entanto, esse Simpósio articula um diálogo (inter) transdisciplinar em que as
performances pensam e tematizam visões de mundo a partir das artes e das
culturas, costurando redes complexas de significados de múltiplas vozes.
Palavras-chave: Performances. Cultura. Gênero. Literatura.

Comunicações Orais
ONDE É O AFTER? UM MODO DE VIDA NO PEDAÇO GAY EM GOIÂNIA:
DESEJO E MULTIDÕES QUEER
Roberto RODRIGUES (UFG/EMAC)

O presente texto é um recorte de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no
Programa Interdisciplinar em Performances Culturais da Universidade Federal
de Goiás. Trata-se de uma cartografia sobre a constituição de um modo de vida
no pedaço GAY, em Goiânia. Entendo como pedaço os territórios nômades
“after” que são tipos particulares de festa onde a cultura homoafetiva parece
performatizar novas formas de ser, agir e de transitar pelos espaços sociais.
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Neste recorte situo as possibilidades encontradas pelos sujeitos das margens
que buscam linhas de fuga nesses territórios criando uma espécie de segunda
vida. A partir da noção das multidões queer em Beatriz Preciado e dos
agenciamentos do desejo em Deleuze-Guattari reflito sobre as performances
dos festeiros, DJS e minhas vivências como DJ-pesquisador, pois se trata,
também, da maneira como me insiro e construo com eles esse modo de vida
que funciona, aqui, como “máquina de guerra” vinculada às vertentes do
pensamento ocidental contemporâneo que, ao longo do século XX
problematizaram noções clássicas de sujeito, representação, identidade e
identificação.
Palavras-chave: Modo de vida. Desejo. Multidões queer.
O DESEJO CRUEL NA PERFORMANCE DO CORPO SEM ÓRGÃOS
Rodrigo Peixoto BARBARA (UFG/EMAC)

O presente texto tem como objetivo propor um agenciamento entre os termos:
Desejo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, e Crueldade, de Antonin Artaud. E,
a partir desse agenciamento, dispor um outro termo, o de Desejo Cruel e como
que este se faz atuante na performance do Corpo sem Órgãos.
Palavras-chave: Desejo. Crueldade. Desejo Cruel. Corpo sem Órgãos.
Diferença.
TEATRALIDADE, FACHADA E DRAMA SOCIAL: DIÁLOGOS (QUASE)
ANTROPOLÓGICOS EM GOFFMAN, EVREINOFF E TURNER
Paulo Reis NUNES (IFTO – Gurupi)
Pablo Marquinho Pessoa PINHEIRO (PG/UFG – EMAC)
Este artigo propõe uma leitura das teorias propostas por Erving Goffman,
Nicolas Evreinoff e Victor Turner a partir dos diálogos entre os conceitos de
“fachada”, um equipamento expressivo utilizado na construção das “máscaras
sociais” que os indivíduos utilizam para estabelecer pontos de contatos durante
as relações interpessoais; também se dialoga com o “instinto da teatralidade”,
no qual aborda a “disposição cênica” dos indivíduos para atuar de acordo com
regras pré-estabelecidas socialmente (através dos distintos mecanismos de
poder) e que regem as interações cotidianas. Busca-se, então reverberar tal
reflexão a partir dos estudos de dramas sociais. Estas premissas apresentadas
sustentam uma relação intrínseca entre as interações sociais, representação
teatral e dramas sociais, apresentando traços cênicos em diferentes
performances cotidianas. Suas teorias serviram de estopim para o
aprofundamento dessas questões em diversas áreas do conhecimento que
perpassam desde os rituais até as representatividades. Assim, propõe se
discutir as aproximações entre estas teorias, buscando destacar pontos de
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contato, que ditos de formas distintas, ressaltam a constante atuação cênica
nas relações sociais.
Palavras-chaves: Dramas sociais. Fachada. Performances. Teatralidade.

POEMA ENQUANTO PERFORMANCE: A POESIA N. 1 DO LIVRO
CANÇÕES
Michael SILVA (UFG/EMAC)

Este trabalho fará uma apreciação do poema nº 1 do livro Canções, do poeta
português António Botto. Para tanto, serão observados aspectos constitutivos
do texto para salientar a performance homoerótica do poema. O trabalho se
alicerça nas sensações provocadas a partir do encontro com o poema para
levantar a hipótese de que o texto poético pode instaurar, pelo menos, cinco
momentos de performance.
Palavras-chave: Poesia. Performance. Homoerotismo.

REFLEXÃO-AÇÃO SOBRE UM CONTO PARA CONTAR: CÍRCULO DE
CULTURA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, EM UMA ASSOCIAÇÃO DE
IDOSOS
Joana Dark LEITE (UFG/EMAC)
Marcio Penna CORTE REAL (UFG/EMAC)

Este trabalho tem por objetivo estudar as possibilidades e redescoberta da arte
da narração e contação de histórias e sua interação com a história vivida. Por
meio da literatura regional e dos causos, as vivências são evidenciadas,
juntamente com a percepção das performances culturais. Os momentos se
transformam em encontros e descobertas a partir da visão de mundo dos
educandos-educadores idosos. Percebemos que ao reconstruir e redescobrir a
palavra, os idosos ressignificam o seu posto de narrador. Estamos vivenciando
momentos nos círculos de cultura de contação de histórias na Associação, no
qual o ato de fiar e tecer histórias têm levado os idosos a se reconhecerem
como contadores de histórias. O ato de narrar rompe com a cultura do silêncio
provocado pela opressão social. Assim, a literatura regional tem provocado um
reencontro com a própria história vivida.
Palavras-chave: Círculo de Cultura. Contação de Histórias. Literatura
Regional. Performances culturais.
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CIBORGUE MUSICAL: MANIFESTOS HÍBRIDOS NAS DJS DE FESTAS
GAYS NA CIDADE DE GOIÂNIA
Edson Suceda JÚNIOR (UFG/EMAC)

O presente artigo objetiva levantar os aspectos do hibridismo em algumas
mulheres DJs, da cidade de Goiânia. Importa-se que sejam evidenciados os
processos de misturas tanto das composições identitárias dessas mulheres,
quanto o teor das músicas tocadas nos variados ambientes gays, em Goiânia,
no ano de 2016. O trabalho - de cunho bibliográfico e cartográfico - busca
estruturar-se principalmente em Donna Haraway, Hari Kunzru, Tomaz Tadeu,
Herom Vargas e Néstor Canclini, para dar conta do entendimento acerca do
hibridismo. Considerando essa relação mista e heterogênea da sociedade, que
provoca a desordem e desconstrói a noção de “pureza” sonora e de sociedade,
esse trabalho pretende levantar “pistas” autenticando assim as bricolagens dos
DJs nesses espaços.
Palavras-chave:
heterogênea.

Ciborgue

musical.

Festas

gays.

Hibridismo.

Relação

DESEJO, IDENTIDADE E DIFERENÇA EM GIOVANNI´S ROOM, DE JAMES
BALDWIN
Paulo Rogério Bentes BEZERRA (UFG/EMAC-CAPES)

Entende-se, aqui, a literatura como performance, já que esta envolve
linguagem e recepção, assim, o objetivo, neste estudo, é cartografar o desejo,
a identidade e a diferença no romance, Giovanni´s Room, com seu casal
homoerótico David e Giovanni. O suporte teórico é de Judith Butler, Gilles
Deleuze e Stuart Hall, entre outros.
Palavras-chave: James Baldwin. Identidade. Desejo. Diferença. Performance.
MÃE EM CENA: TRILOGIA DA FIGURA MATERNA NO TEATRO
BRASILEIRO
Romair Alves de OLIVEIRA (UNEMAT-UFG)
Representação de divindade e santidade, a palavra mãe carrega uma carga
semântica que supera a denotação e dá à figura materna a conotação do poder
terreno de rainha, e o celestial de anjo. Cantada em verso e prosa, a mãe tem
seu espaço concretizado não necessariamente pela normatização social, mas
pelo valor unívoco emoção/espírito, uma vez que a figura da mãe não é
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necessariamente vinculada à questão da mulher. Discorreremos aqui sobre a
representação da figura da mãe em três peças teatrais, duas da segunda
metade do século XIX e uma do início do século XX.
Palavras-chave: Teatro. Mãe. Autoria feminina.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 15
PROCESSOS CONFIGURADORES DA ARTE CONTEMPORÂNEA VIRTUALIDADE, DESTERRITORIALIZAÇÃO, SEDUÇÃO, SIMULACROS E
SIMULAÇÕES
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC GO)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC GO)

Neste Simpósio, serão apresentados estudos relacionados a um conjunto de
fatores que integram a constituição e a visualização dos objetos na arte de
agora, agora, como seu caráter virtual, desterritorializante, sedutor, simulador e
desconstrutivo entre outros, que tratam da modernidade e da
hipermodernidade, em suas variáveis como: perda da aura, presente contínuo,
moda, fluidez, entrelugar, globalização econômica e criativa, sociedade de
consumo e do espetáculo, disjunção paradoxal, desconstrução e dissipação e
nomadismo do sujeito. A proposta do Simpósio visa a abarcar pesquisas que
tratam das teorias críticas de pensadores como: F. Nietzsche, Martin
Heidegger, Walter Benjamin, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze
e Félix Guatari, Guy Debord , Gilles Lipovetsky, Jean Baudrilard entre outros.
Palavras-chaves: Modernidade. Hipermodernidade. Sedução. Desconstrução.
Dissipação do sujeito.

Comunicações Orais
A BABEL ANTROPOFÁGICA – UMA ANÁLISE DE AMULETO ,DE
ROBERTO BOLAÑO, NUMA PERSPECTIVA LATINO-AMERICANA DE
PRODUÇÃO LITERÁRIA
Janice Aparecida de Azevedo FERNANDES (UEG)

O trabalho versa sobre o hibridismo na construção da obra Amuleto, de
Roberto Bolaño. Levanta-se como hipótese a construção autoral de Bolaño, a
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mistura entre literatura e crítica literária, sobre o que, há marcas evidentes na
obra. O simulacro e o entrelugar também serão analisados em Amuleto.
Palavras-chave: Literatura latino-americana contemporânea. Roberto Bolaño.
Hibridismo. Simulacro. Entrelugar.

CONFLUÊNCIAS ENTRE LITERATURA E ARTES PLÁSTICAS NA
CONTEMPORANEIDADE
Aline Socorro de ANDRADE (PG/PUC Goiás)
Eris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Faz-se, aqui, um estudo com fundamento nos aspectos investigativos e
relevantes da linguagem literária contemporânea e sua provável capacidade de
comunicação metafórica em contos de Guimarães Rosa e José J. Veiga,
especialmente a interface que se estabelece entre essas narrativas e a pintura
de Pablo Picasso, Juan Gris e Salvador Dali. Esta abordagem se insere na
linha de pesquisa Correntes Críticas Modernas e Contemporâneas, e tem como
lastro teórico os estudos desenvolvidos na fenomenologia de Gaston Bachelard
e de Mikel Dufrenne, na estética sentimental e formal de Susanne Langer, na
formatividade de Pareyson e nos estudos sobre as artes plásticas de Fiona
Bradley e Ades Dawn, entre outros.
Palavras-chave: Modernidade. Contos. Pintura. Criação Pluriforme.
TRAINSPOTTING – DESCONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFERENTES
RELACÕES INTERSEMIOTICAS:
LIVRO – CINEMA
Rodrigo Braz MUNIZ (PG/PUC Goiás)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)

Transpotting é uma obra de Irvine Welsh, um escoces advindo da cidade de
Leith, na Escocia. Em 1993, Trainspotting foi publicado e teve algumas
premiações literárias, como o Livro do ano pela Scottish Arts Council Award,
em 1994. Welsh se tornou conhecido por causa de seu livro e de seu passado
dentro do movimento pós-punk. O nossso interesse em Traisnpotting é devido
a ele ser uma obra de ficção que retrata assuntos relacionados a classe
trabalhadora, particularmente, a escocesa, e a relação de sua juventude com o
vicio em drogas, especialmente a heroína, além de mencionar o contágio
desses adolescentes com doenças transmissíveis, como HIV. Tem-se o
objetivo de apontar as estruturas narrativas que Welsh utiliza em sua diegese,
além de tentar explicar as relações dessa narrativa com teorias da literatura,
linguistica, psicologia, filosofia e sociologia. A abordagem contextual sobre o
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uso de droga, mencionado em trainspotting, se torna um valor de construção
dessa mesma obra, ilustrando-o e elogiando a obra como arte. Assim em
trainspotting, se faz necessário o uso de uma linguagem marginal para se falar
de uma arte marginal, a fala geral nega o indivíduo, assim a fala marginal é o
que lhe confere vida. O dionisiaco, o delirante como fator de retirada do
contexto social, em busca do real. A embriagez da droga seria uma metáfora
da embriagez referente a arte.
Palavras-chave: Trainspotting. Tradução. Identidade. Desconstrução.

ELEMENTOS RIZOMÁTICOS EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS
João Edesio de OLIVEIRA JUNIOR (PG/PUC Goiás)
Eris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)
Um dos aspectos fundamentais a ser investigado em Grande Sertão: Veredas
é a plurifacialização da linguagem que se dá na abstração e no jogo da criação.
De modo sistemático e investigativo, serão apontadas algumas possibilidades
de análise das manifestações plurais da linguagem em seu processo de
reconstrução e reinvenção. Sob vários aspectos, a linguagem é objeto de
estudo para a compreensão de si e do mundo. Neste sentido, as análises, tanto
filosóficas quanto linguísticas, são importantes para estudar um projeto
experimental de criação como esse em Grande Sertão: Veredas. Por se tratar
de uma linguagem criativa e viva, torna-se difícil tirar conclusões sobre ela, isto
seria matá-la. Assim, para estudá-la é melhor seguir correntes críticas
contemporâneas, nas quais a língua é intuída em seu poder vivo e dinâmico de
criação. As manifestações artísticas contemporâneas tratam muitas vezes do
homem angustiado, na medida em que carregam consigo o não alcançado, o
incontemplável, a desterritorialização e a desrealização, fatores que aludem de
algum modo à face desconhecida do ser, do labirinto que o envolve e que o
remete ao desafio criativo da não finalidade da arte. Esse aspecto pode ser
melhor expresso por meio de uma linguagem profundamente criativa e
potencialmente reveladora. Nessa perspectiva, João Guimarães Rosa em
Grande Sertão: Veredas, convida-nos a entrar no labirinto misterioso da leitura,
para que possamos sondar neste texto as sendas do desconhecido.
Palavras-Chave: Elementos rizomáticos. Crítica. Grande Sertão, Veredas.

O ABSURDO EM NA FLORESTA DO ALHEAMENTO, DE FERNANDO
PESSOA
Leicina Alves Xavier PIRES (PG/PUC Goiás)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)
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O propósito desta comunicação é mostrar o processo artístico de Fernando
Pessoa, em “Na floresta do alheamento”, fragmento do Livro do desassossego
(1999), sob a abordagem fenomenológica do absurdo, isto é, a ausência de um
sentido e de uma unidade na obra. Uma crítica fundada no movimento de
revolta, considerando o pensamento de Albert Camus: “O homem é a única
criatura que se recusa a ser o que é. A questão é saber se esta recusa não
pode levá-lo senão à destruição dos outros e de si próprio, se toda revolta deve
acabar em justificação do assassinato universal” (CAMUS, p. 21). Assim, “a
revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e
incompreensível” (p. 21). O absurdo confere à obra a vivência do caos no seu
próprio experimento e no assassinato do seu ser original. Nessa dinâmica, o
absurdo a transmuta em outro não-ser, permitindo a dissimulação de si mesma
e, contraditoriamente, anulando as suas próprias razões, passando da visão
estética para a transestética, ou seja, da dissimulação à simulação. O estudo
tem como base teórica a fenomenologia de Albert Camus e Jean Baudrillard.
Palavras-chave: Absurdo. Revolta. Transestética. Dissimulação. Simulação.

A CONSTRUÇÃO DA ARTE DE SI, EM CONFISSÕES DE RALFO, UMA
AUTOBIOGRAFIA IMAGINÁRIA
Mário Carlos Cortez NOGUEIRA (PG/PUC Goiás)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)

Esta comunicação consiste em apresentar um estudo sobre a escrita-arte de si,
em Confissões de Ralfo, uma autobiografia imaginária do escritor brasileiro
Sérgio Sant’Anna (1975). A escrita de si é uma narrativa em que o narrador em
primeira pessoa se identifica como autor biográfico de si ou de outro si. Neste
contexto, as narrativas em primeira pessoa, seja ela real ou ficcional, decorrem
de uma atividade prática do homem, pois ele enquanto artista cria e recria fatos
ou acontecimentos através da escrita-arte. A arte construída em Confissões de
Ralfo como processo artístico é um misto de vários momentos, na qual o
narrador-personagem troca de identidade a fim de criar novas possibilidades de
integração de seu caráter enquanto persona, enquanto ficção. Assim sendo, na
construção da arte de si, o autor, ora real, ora ficcional apresenta uma
multiplicidade de faces, entre elas estão: A autobiografia, a memória, o diário e
a carta (epístola). A presença dessas multiplicidades de faces na escrituração
da arte foi um dos modos que o autor empregou para diferenciar a escrita da
obra Confissões de Ralfo, de outras escrituras. Neste âmbito, o fazer literário é
sempre parcial, e o estudo dessa temática, afere que a literatura não pode e
nem deve ser tomada como verdade, pois ela é vista como uma escrita que
visa organizar as experiências de um si real ou ficcional. Na construção da arte
de si, recorreu-se às concepções de estéticas fenomenológicas dos teóricos:
ROSENFELD (1985), LEJEUNE (2008), FOUCAULT (2006), RODRIGUES
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(2007), HAMBURGE (1986), entre outros, que, sem dúvida contribuíram
significativamente, para a apreensão e análise crítica deste estudo.
Palavras-chave: Autobiografia imaginária. Escrita de si. Arte contemporânea.
Confissões de Ralfo.
AS MÚLTIPLAS FACES INTERTEXTUAIS ENTRE A FORÇA DO DESTINO,
DE NÉLIDA PINON E A ÓPERA DE VERDI
Silvia do Nascimento Cardoso RAMOS (PG/PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Realiza-se nesta apresentação um estudo comparativo entre as obras “ A força
do Destino”, de Nélida Piñon, escritora brasileira contemporânea, e a ópera de
Giuseppe Verdi, Don Álvaro o La fuerza del sino, de 1835 encenada em 1862,
que toma por base um drama espanhol. O drama trágico dos apaixonados
andaluzes, são protagonizados nas duas obras, ou seja, as ações da ópera,
que ocorrem no século XVIII, têm continuidade na narrativa de Nélida Piñon.
Os estudos aqui realizados têm por fundamento a intertextualidade, tal qual
estudada por Samamoyaul, A intertextualidade (2008) e a estética da recepção,
segundo as postulações de Wolfgang Iser e Hans R. Jauss, constantes do livro
A Estética da Recepção. Objetiva-se com esse estudo descrever os modos de
recepção decorrentes das obras de Nélida Piñon e de Verdi, bem como o
processo intertextual que as envolve.
Palavras-chave: Narrativa. Ópera. Recepção. Intertextualidade.

ASPECTOS ESTÉTICOS E REVISIONISTAS DE A CASCA DA SERPENTE,
DE JOSÉ J. VEIGA
Helena VIEIRA (PG/PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Faz-se nesta comunicação um estudo sobre a obra a Casca da Serpente, de
José J. Veiga, com fundamento na estética da recepção, que considera os
processos de leitura a participação do leitor como elementos essenciais na
apreensão da obra literária. Esta obra será também estudada em seu
procedimento revisionista, pois ela retoma o texto, Os Sertões, de Euclides da
Cunha, para fazer dar-lhe continuidade, por meio da reescritura e do desvio. A
personagem principal, de Os Sertões, Antônio Conselheiro, é também o
protagonista de A Casca da Serpente, lugar em que reaparece como uma fênix
renascida. Os autores que servirão de fundamento para essa abordagem são
Wolfgang Iser e Hans Robert Jauss e Luigi Pareyson.
Palavras-chave: Estética da Recepção. Formatividade. Narrativa Revisionista.
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A TRAJETÓRIA DO SER E DA LINGUAGEM NO DISCURSO LITERÁRIO EM
TERRA SONÂMBULA, DE MIA COUTO

Angélica Maria Alves VASCONCELOS (PG/PUC Goiás)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)
O objetivo desta comunicação é fazer um estudo sob a abordagem
hermenêutica fenomenológica, de Terra Sonâmbula, de Mia Couto, tendo a
linguagem como fenômeno estético e como processo de “essencialização” do
ser, a partir dos conceitos de Martin Heidegger, em Ser e tempo, e Michel
Foucault, em As palavras e as coisas.
Palavras-chave: Fenômeno Estético, Linguagem, Essencialização. Crítica
Literária.
DEUS DE CAIM E OS SETE PECADOS CAPITAIS
Zenil Josefa da SILVA (PG/PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Este estudo tem como objetivo analisar as relações dialógicas existentes entre
o romance Deus de Caim, de Ricardo Guilherme Dicke, e os preceitos
religiosos no que se refere aos sete pecados capitais, compilados por Tomas
de Aquino (2004). Para tanto, são tomados como pressupostos teóricos, além
dos conceitos desenvolvidos por Bakhtin, as proposições sobre
intertextualidade, desenvolvidas por Kristeva. O dialogismo, no entendimento
de Bakhtin, é o modo de funcionamento real da linguagem uma vez que “o
falante não é um Adão bíblico e por isso o próprio objeto de seu discurso se
torna inevitavelmente um palco de encontros com opiniões de interlocutores
imediatos” (2006, p. 300). A intertextualidade, defendida por Kristeva está
calcada na teoria do dialogismo de Bakhtin. Segundo a autora, “todo texto se
constrói como mosaico de citações de outros textos, todo texto é abstração e
transformação de um outro texto” (2005, p. 68). Em Deus de Caim, nota-se,
que mesmo as personagens vivendo à margem dos ensinamentos bíblicos,
suas enunciações sofrem influências do discurso religioso. As personagens são
colocadas em situações que revelam os grandes anseios que afligem a
condição humana, como a soberba ou vaidade, a avareza, a inveja, a ira, a
luxúria, a gula, a acídia ou preguiça. Os vícios e fraquezas dos membros da
família Amarante vão sendo desvendados, por meio de uma apurada técnica
intertextual e de um processo de refinada ironia, conferindo o tom parodístico
da narrativa.
Palavras-chave: Dialogismo. Intertextualidade. Crítica social. Religião.
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A DESTERRITORIALIZAÇÃO E A DESPERSONALIZAÇÃO EM HOTEL
ATLÂNTICO E LORDE, DE JOÃO GILBERTO NOLL
Nádia Castro SANTOS (PG/PUC Goiás - FAPEG)
Maria aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)

Este trabalho pretende fazer uma análise crítica fenomenológica das obras de
arte literária, Hotel Atlântico e Lorde, de João Gilberto Noll. Serão bordados os
aspectos relativos à desterritorialização e à despersonalização da personagem
central dos romances. Nosso objetivo é propor um estudo, a partir das obras
citadas, tomando as teorias críticas contemporâneas como abordagem de
análise crítica, considerando as mudanças no fazer estético e a consequente
ruptura com a noção de arte como representação da realidade. Propõe-se
como fundamentação metodológica, a pesquisa bibliográfica com vistas na
abordagem fenomenológica das teorias do pensamento e da arte na
contemporaneidade. Assim, lançaremos mão das ideias de Deleuze e Guattari
e Michel Maffesoli, com referência na desterritorialização e no nomadismo.
Aind,a nesta perspectiva, outras contribuições como as de Walter Bejamin
sobre a “perda da aura”; Jean Baudrillard, em Simulacros e Simulação; Guy
Debord, Scociedade do Espetáculo; Jean-François Lyotard, A Condição PósModerna; Zigmund Bauman, a noção de Modernidade Líquida, entre outras.
Palavras-chave:
Desterritorialização.
Despersonalização.
Contemporânea. Fenomenologia. Obra de arte.

Crítica

CONTEXTUALIZAÇÃO DE 1984 AOS TEMPOS ATUAIS
Yure de Freitas PIRES (PG/PUC Goiás/CAPES)
Rogério Pereira BORGES (PUC Goiás)

O presente trabalho pretende analisar a obra 1984, de George Orwell e suas
influências no mundo de hoje, sobretudo, no que se refere ao papel de
vigilância governamental exercido pelo “Grande Irmão” e sua relação com o
atual panorama dos tempos atuais, englobando as áreas geopolítica e social.
Palavra-chave: Ficção Científica. George Orwell. Geopolítica

A DESCONSTRUÇÃO DO SER E DA ARTE NA OBRA A PAIXÃO SEGUNDO
G.H., DE CLARICE LISPECTOR
Sunny Gabriella dos SANTOS (PG/PUC Goiás)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)
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Este trabalho propõe estudar o processo de desconstrução do ser e da arte, na
obra A Paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, sob a perspectiva da
desreferencialização do real. O estudo será fundamentado nas teorias críticas
contemporâneas, considerando a ruptura da noção de arte como
representação da realidade. O referencial teórico serão as concepções de
Gilles Deleuze e Félix Guattari sobre a desterritorialização do ato artístico e
interconectadas às noções de modernidade líquida, de Zygmund Bauman e à
desrealização da obra de arte. A análise das obras terá como norte a
despersonalização do Ser no contexto de uma obra marcada pelo princípio de
desrealização e de desreferencialização da imagem-signo – um processo de
simulação, na visão de Jean Baudrillard (1991). Propõe-se, como
fundamentação metodológica, a pesquisa bibliográfica com vistas numa
abordagem fenomenológica das teorias do pensamento e da arte na
contemporaneidade. A proposta visa à apreensão dos conceitos críticos e a
articulação deles à discussão sobre a criação, a linguagem e a produção na
modernidade, e também o reconhecimento das teorias nas análises críticas de
obra de arte contemporâneas e suas relações com as obras corpus; identificar
e analisar os paradoxos, presente no objeto artístico estudado; Verificar o
processo de fragmentação e despersonalização do ser das personagens,
resultantes das condições de existência do indivíduo contemporâneo em uma
sociedade dominada pela virtualização dos seres e das coisas. Verificar o
modus operandi de criação artística de Clarice Lispector, nas obras
selecionadas, em aspectos relativos às concepções entre arte e filosofia.
Palavras-chave: Desreferencialização. Desterritorialização. Desrealização.
Simulação.

ASPECTOS ESTÉTICOS DA IRONIA E HUMOR EM CENTOPÉIA DE NEON,
DE EDIVAL LOURENÇO
Luzia Marina Keller MORLÓC (PG/PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Como objeto de estudo, elegemos os romances Centopéia de Neon (2009) e
Naqueles morros, depois da chuva (2011) de Edival Lourenço e algumas telas
do Dadaísmo a serem selecionadas para fazermos uma comparação entre a
Literatura e a pintura. Objetiva-se analisar os procedimentos construtivos da
narrativa, destacando o jogo irônico, humorístico e satírico desenvolvido no
discurso literário, comparando com a ruptura provocada pela corrente
vanguarda Dadaísta sob a perspectiva da fenomenologia a partir dos estudos
de Beth Brait, Lélia Pereira Duarte, Verena Alberti, Linda Hutcheon e Muecke
D. C. A escolha deste corpus deve-se ao destaque atribuído as obras como
meio de ruptura com as formas de arte tradicionais, assim como o Dadaísmo
que trás características tais como: a crítica ao capitalismo e ao consumo; a
ênfase no absurdo e nos temas e conteúdos sem lógica; um forte caráter
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pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos.
Podemos perceber muitos traços dessas características nas obras de Edival
Lourenço, traços esses que provocam estranhamento no leitor.
Palavras Chave: Dadaísmo. Literatura. Pintura. Romance.

O PARRICÍDIO EM DOSTOIÉVSKI :
UMA DAS VIGAS MESTRAS DE OS IRMÃOS KARAMÁZOV
José Donizete FRAGA (PG/PUC Goiás/FAPEG)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)
O presente trabalho fará uma análise sobre os conceitos de parricídio na obra
Os Irmãos Karamázov, de Fiódor Dostoiévski. Abordará os construtos
psicológicos usados pelo autor na confecção do enredo, além dos impactos do
tema parricídio na recepção estética da obra. Trará, ainda, enfoques
psicológicos e psicanalíticos sobre a importância da temática no fazer literário.
Será dado um especial enfoque à visão de Sigmund Freud sobre aspectos
psicanalíticos presentes no modus operandi da obra. Será aplicada a
metodologia de pesquisa bibliográfica, com ênfase na hermenêutica
fenomenológica e nos conceitos de efeito e recepção estéticas. Analisará o
parricídio como dissonância estética. E como essas dissonâncias podem se
constituir em elementos de intervenção estética e social nas sociedades em
que a obra de arte é gerada. É esperada, como resultado das análises e
discussões, a composição parcial para a elaboração de uma dissertação
contendo a síntese das ideias defendidas no corpo do trabalho. Espera-se
também a divulgação da dissertação e das obras-corpus no meio acadêmico e
artístico, além da geração de discussões e questionamentos sobre os
conceitos expendidos.
Palavras-chave:
Estranhamento.

Dissonância.

Parricídio.

Fenomenologia.

Psicanálise.

O IMAGINÁRIO E O POÉTICO NA OBRA A PAIXÃO SEGUNDO G.H.
Ana Maria DIAS (PG/PUC Goiás)
Maria de Fátima Gonçalves LIMA (PUC Goiás)

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar o imaginário e o
poético na obra A Paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, escrita em 1964,
período auge da teoria do imaginário. A obra apresenta o imaginário com uma
grande abrangência, por meio de uma linguagem metafórica e simbólica,
comprovando que a prosa moderna é bem diferente daquela que vinha sendo
produzida; esta se vinculou à poesia, tornando-se um grande poema em prosa.
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O imaginário dentro da obra será pautado na fenomenologia do imaginário,
seguido das imagens e dos símbolos na visão de Jean Paul Sartre, Gaston
Bachelard e Gilbert Durand. O poético será estudado através de abordagens
teóricas de Otavio Paz e Paul Ricoeur. O primeiro capítulo deste trabalho
discute sobre o momento histórico da própria poesia e a relação do poeta com
o historiador a partir de Aristóteles até os dias atuais. O segundo capítulo,
intitulado “O encontro do ser humano e a linguagem artística”, aborda a
temática do imaginário, tendo como suporte teórico os mesmos autores
pesquisados no primeiro capítulo. O terceiro capítulo adota como suporte
teórico Octavio Paz e de Paul Ricouer e discute-se a natureza da linguagem
poética na visão de Paz, principalmente quando ele afirma que “o dizer poético
é indizível”.
Palavras-chave: Imaginário. Linguagem Poética. Indizível.

A DIÁSPORA DE NOSSA SENHORA E O MULTICULTURALISMO EM O
OUTRO PÉ DA SEREIA, DE MIA COUTO
Izabel de Lourdes Quinta MENDES (PG/PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Faz-se, aqui, um estudo com fundamento nos aspectos multiculturais e
identitário da obra O Outro pé da Sereia, de Mia Couto, que ficcionaliza
aspectos fundamentais das culturas africana e europeia, envolvendo fatores
como a diáspora (de Nossa Senhora) e o sincretismo, bem como duas
temporalidades e duas espacialidades, o que lhe confere um teor aprimorado
de elaboração estética. Esta abordagem se insere na linha de pesquisa
Correntes Críticas Modernas e Contemporâneas, e tem como lastro teórico os
estudos desenvolvidos por Homi Bhabha, Stuart Hall, Roland Barthes, entre
outros.
Palavras-chaves: Diáspora. Mia Couto. Multiculturalismo. Sincretismo.
DIFERENÇA OU SINGULARIDADE COMO AFIRMATIVIDADE: UMA
PERSPECTIVA DELEUZE-GUATTARIANA PARA A CRÍTICA
CONTEMPORÂNEA
Deise Araújo de DEUS (PG/PUC Goiás – FAPEG)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás )

Gilles Deleuze e Félix Guattari desenvolvem em seus escritos uma concepção
de ciência, de pensamento e das artes como “máquinas de guerra” ou
“máquinas desejantes”. Sistemas ou processos onde existem fluxos contínuos
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em que se pode subtrair, a todo o momento, o múltiplo ou a diferença. A partir
de uma síntese disjuntiva, Deleuze e Guattari descrevem o processo de
fragmentação do múltiplo através da notação simplificada (n- 1), que
consideram também a forma de um rizoma. A esse respeito, dizem eles que
uma árvore ou radícula inspira um pensamento por similaridade, condicionado
a um centro ou unidade superior. Um rizoma, ao contrário, se faz pela
multiplicidade de conexões e agenciamentos. Vida e arte seriam melhor
descritas como uma performance, um acontecimento-delírio, uma virtualidade
descentrada, dessubjetivada e a-significante. Diferença ou singularidade não
são desvios do padrão; não são dessemelhanças. A obra de arte é uma
instância de singularidade e de repetição, processo de subjetivações. Retornar
é sempre um devir no jogo da simulação e da Diferença.
Palavras-chave: Singularidade. Repetição. Subjetivação.

O SUJEITO PÓS-MODERNO E A HIPER-REALIDADE NA OBRA O DUPLO,
DE RICHARD AYOADE.
Tiago Ferreira dos SANTOS (G/PUC Goiás)
Nayara Cristiny de OLIVEIRA (PG/UFG)

A proposta dessa comunicação é analisar a obra cinematográfica O duplo
(2013) de Richard Ayoade, o filme é inspirado na novela homônima de 1846 de
Fiódor Dostoievski, partindo do conceito de pós modernidade de Fredric
Jameson e o conceito de hiperrealidade de Baudrillard. Simon James
personagem principal da narrativa, tímido, desajeitado, ignorado por todos tem
uma grande surpresa ao conhecer James Simon, seu novo colega de
repartição cuja personalidade é absolutamente oposta.
Palavras-chaves: Pós-modernidade. Esquizofrenia. Hiperrealismo.

UMA LEITURA ESTÉTICA DE VEIAS E VINHO, DE MIGUEL JORGE
Kênia Cristina Borges DIAS (PG /PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Estudo da obra Veias e Vinhos, de Miguel Jorge, com o objetivo de verificar os
aspectos ligados à expressividade e o seu modelo composicional, tendo como
fundamento crítico as estéticas da recepção, de Iser, a estética sentimental e
formal, de Susanne Langer. Será objeto de abordagem nessa obra o processo
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enunciativo da narrativa, que envolve várias vozes emissoras; seu
procedimento polifônico; a sistematização de seus solilóquios, monólogos
diretos e indiretos e fluxos da consciência, assim como as diversas alegorias
da opressão e os critérios de elaboração de sua temporalidade e
espacialidade. A proposta tem por objetivo estudar com, base estética, os
procedimentos renovadores desse romance, seu ethos, sua diánoia, e seu
modo de ser; bem como as possibilidades estruturais e comunicativas da
narrativa intercalada, presente neste texto. O romance decorre tanto da
variabilidade expressiva que oferece quanto da expansão e influência que
alcança junto ao público leitor, o que justifica o estudo de sua elaboração
estrutural, expressiva e estética.
Palavras-chave: Estética. Fluxo da Consciência. Polifonia. Romance.

ASPECTOS COMPOSICIONAIS DE O MANUAL DA PAIXÃO SOLITÁRIA
Wédina Sabino Rodrigues COELHO (PG/PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Esta comunicação tem como propósito investigar, com fundamentação estética,
as possibilidades criativas renovadoras da criação literária que caracterizam
nossa época e que se fazem presentes na estrutura composicional de o
Manual da Paixão Solitária, de Moacyr Scliar. A ênfase incidirá sobre os modos
de emissão do discurso, envolvendo o monólogo, o fluxo da consciência e seus
efeitos de sentido. Para isso, recorremos fundamentalmente às formulações
teóricas de Robert Humphrey e Wolfgang Iser, destacando os aspectos
expressivos que acionam o imaginário e estabelecendo elos entre o texto e o
leitor. A principal preocupação está centrada no processo construtivo da
linguagem literária, que se manifesta por meio do discurso ficcional que carrega
marcas inventivas instituidoras de uma complexa rede de significações.
Palavras-chave: Efeitos de sentido. Fluxo da consciência. Moacyr Scliar.
Monólogo.

URBANO EXPLÍCITO, ROMANCE FRAGMENTAD: REFLEXÕES SOBRE A
PÓS-MODERNIDADE EM TÉCNICAS DE MASTURBAÇÃO ENTRE BATMAN
E ROBIN, DE EFRAIM MEDINA REYES
Nayara Cristiny de OLIVEIRA (PG/UFG)
O presente estudo consiste na análise do romance hispano-americano
Técnicas de masturbação entre Batman e Robin, de Efraim Medina Reyes. A
miscelânea narrativa de Reyes é apresentada a partir da perspectiva do
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personagem principal o publicitário Sergio Bocamole. A novela de Reyes está
inserida na vertente do “Realismo urbano” gênero caracterizado pela critica
social a temáticas comuns a contemporaneidade, como violência, a mídia, a
cultura pop, a perda de referenciais aos quais os personagens da obra se
enquadram. Bocamole apresenta, por meio de um fluxo de linguagens, um
retrato de seu cotidiano e das pessoas que o cercam, personagens que vivem
no limite. Este artigo tem por objetivo identificar no projeto ficcional de Técnicas
de Masturbação... característica da identidade contemporânea refletidas nos
elementos de sedução e transgressão dos personagens permeado um por uma
narrativa crua num humor voraz e cafajeste Nosso aporte teórico pauta-se nas
teorias criticas contemporâneas de Félix Guatari, Fredric Jamenson, Jean
Baudrilard entre outros.
Palavras-chave: Efraim Medina Reyes. Realismo urbano. Romance hispanoamericano. Sedução.

A ARTE DA DIFERENÇA E DA REPETIÇÃO: OS PROBLEMAS DA
PENALIDADE, DA SEDUÇÃO E DA SEXUALIDADE, EM MORTE EM
VENEZA E NINFOMANIÁCA
Priscila Jacob CRUZ (G/PUC Goiás – CNPq - IC)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)

Esta comunicação analisa a obra Morte em Veneza (2001) de Thomas Mann e
o filme Ninfomaníaca de Lars von Trier, na perspectiva das teorias críticas
contemporâneas, sob as concepções da arte da diferença e da repetição, nas
perspectivas de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2012); a contracultura, noção
que permite a Michel Foucault (2013), além de questionar as formas do poder e
o estatuto do saber moderno a partir dos problemas da penalidade, da loucura
e da sexualidade, bem como, fazer discussões a respeito da criação estética
contemporânea; a arte conceitual e a desmaterialização da obra de arte; a
indeterminação na arte contemporânea; a arte do desaparecimento: simulacros
e simulação, na visão de Jean Baudrillard (1991) e a generalização da atitude
estética na literatura e nas artes e diferentes formas de comunicações visuais
da modernidade.
Palavras-chave: Literatura. Cinema. Simulação. Sedução. Homossexualidade.
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MNEMOSINE E IMAGINÁRIO ARTÍSTICO NA ESCRITURA
AUTOBIOGRÁFICA FICCIONAL DO LIVRO DO DESASSOSSEGO, DE
FERNANDO PESSOA
Luciano Martins CONCEIÇÃO (G/PUC Goiás/CNPq - IC)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)

O presente artigo trata, na obra corpus, O Livro do Desassossego, de
Fernando Pessoa, da perda do real frente à concepção do ser interior, adentra
ao universo imagético de Bernardo Soares e relaciona o imaginário artístico ao
ser de devaneios, dissimulado pelo protagonista durante toda a obra. As bases
teóricas utilizadas foram de renomados filósofos da Literatura contemporânea,
como Bachelard, Duran, Baudrillard, entre outros, com os quais baseio a
evasão do eu profundo, em devaneios que tornados simulacros. Um novo eu,
agora soberano em sua realidade ficcional, torna vida na Hiper-realidade.
Palavras-chave: Simulação. Dissimulação. Imaginário. Hiper-realidade.

A DISSOLUÇÃO DA IDENTIDADE DO INDIVÍDUO CONTEMPORÂNEO
PELA MASSIFICAÇÃO E PELA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO
Lucianno Di MENDONÇA (G/PUC Goiás - CNPq-IC)
Maria Aparecida RODRIGUES (PUC Goiás)
Esta comunicação foi desenvolvida sob a ótica das teorias críticas
contemporâneas, a respeito da dissolução da identidade do homem
contemporâneo pela massificação e pela sociedade do espetáculo. Tem por
objetivo estudar e relacionar as obras de artes corpus: 1984, de George Orwell;
e Hotel Atlântico, de João Gilberto Noll com Simulacros e Simulações, de Jean
Baudrillard sob a ótica das teorias críticas contemporâneas, a respeito da
dissolução da identidade do homem contemporâneo pela massificação e pela
sociedade do espetáculo, em uma abordagem hermenêutica fenomenológica.
O método de abordagem é a hermenêutica fenomenológica e foi fundamentado
a partir da pesquisa bibliográfica. Foram utilizados, na pesquisa, filme, livros e
fragmentos de livros, citados ou não nas referências. Concluiu-se que o ser
humano continua o mesmo em suas incompletudes e suscetibilidades, bem
com, continuamos desterritorializados, a dissolução da nossa identidade é um
processo avançado e sem volta. A massificação pela sociedade do espetáculo
é real; e a modernidade é líquida, ou seja, é consequência da fluidez,
velocidade e força de muitas águas. A diferença entre nós e nossos
antepassados é o estado avançado de coisificação da humanidade
contemporânea.
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Palavras-chave:
Simulacro.
Contemporaneidade.

Simulação.

Desterritorialização.

ANÁLISIS ESTÉTICO DE MIS ECOFÁBULAS
Waldemar José Cerrón ROJAS (Universidad Nacional Del
Centro del Perú)
Se interpreta la trascendencia del análisis del efecto estético de las obras
literarias mediante las categorías: típico, individual, bello, feo, cómico, trágico y
heroico para contrarrestar las deformidades sociales.
Palabras-clave: Efecto estético. Obras literárias. Deformidades sociales.

O BILDUNGSROMAN E AS VEREDAS FORMATIVAS DO GRANDE
SERTÃO: LEITURA COMPARADA: DE ROSA PARA GOETHE
Maurício Vaz CARDOSO (IFG)

A Formação é um tema amplo, profundo, polifônico e de interesse geral,
especialmente para aqueles que estão diretamente ligados a instituições
educacionais, tidas como lócus de formação. A ideia deste simpósio é reunir
trabalhos que se coloquem na interface da pesquisa literária com a pesquisa
em educação. Trabalhos voltados a esta aproximação ainda clamam por novos
estudos empreendidos na leitura de clássicos da literatura mundial de modo
genérico. Bildung/ Bildungsroman, segundo Willi Bolle (1997), são conceitos
produtivos de novas possibilidades de leitura e compreensão das experiências
formativas vividas por Riobaldo, neste caso. O romance de formação
assentado em bases iluministas fez de Goethe seu maior expoente. Assim, Os
Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister é visto neste trabalho como o modelo
canônico da vertente Romance de Formação (MAAS, 1996) e o romance
Grande sertão: Veredas, de Guimarães Rosa é a ele comparado, de modo a
perceber semelhanças e diferenças em seus processos formativos. É nosso
objetivo neste empreendimento comparativo, não só confrontar uma obra à
outra a fim de mostrar suas aproximações e distanciamentos, suas diferenças
formais, temáticas e outras questiúnculas, mas também mostrar a validade de
se ler romances clássicos ainda hoje, principalmente pelo fato de conterem
ensinamentos atemporais.
Palavras-chaves: Leitura. Bildungsroman. Formação. Educação. Literatura.
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ESPÍRITO LITERÁRIO E ESPÍRITO CIENTÍFICO
José de Oliveira BARBALHO (PUC Goiás)
A literatura, assim como a filosofia, consiste numa investigação genuína?
Baseado nas análises de Susan Haack, pretendemos responder a essa
pergunta. Inicialmente, procuramos analisar o significado de ‘investigação
genuína’. Em seguida, perguntamo-nos se, de acordo com essa análise, a
literatura ou a filosofia, ou ambas, refere-se ao ‘espírito científico’. Por último,
pretendemos mostrar que, a relação com o ‘espírito científico’ não implica
necessariamente a promoção do cientificismo, mas, sim, do naturalismo. E a
ausência dessa relação não implica a falta de compromisso com a verdade,
mas, sim, o engajamento na busca da verdade.
Palavras-chave: Literatura. Ciência. Filosofia.
ESPACIALIDADE E TEMPORALIDADE DA FICÇÃO ESTÉTICA E
IDENTITÁRIA CULTURAL EM O OUTRO PÉ DA SEREIA, DE MIA COUTO
Rosângela Gomes BORELA (PG/ PUC Goiás)
Éris Antônio OLIVEIRA (PUC Goiás)

Esta comunicação propõe uma análise das imagens de espaço e tempo na
escrita de Mia Couto, tendo como referência a obras O outro pé da sereia
estudaremos na obra analisada como o autor percorre a dimensão espaçotemporal. O estudo aborda também os traços da hibridização, bem como as
fragilidades que emergem desse confronto. Esse embate, entre o passado
histórico e o trabalho de reelaboração realizado pela escrita de Mia Couto,
redimensiona os arquivos da m e m ó r i a revelando-nos uma nação
culturalmente híbrida, num incessante processo de deslocamento identitário.
Palavras-chave: Espaço. Tempo. Identidade.
A ESTÉTICA DA LITERATURA E DAS ARTES VISUAIS NA ERA
TECNOLÓGICA
Tatiana Faria Santana CEZAR (PG/PUC Goiás)
Este estudo tem como finalidade analisar cientificamente a Literatura e as Artes
Visuais na era tecnológica, sob o ponto vista estético, bem como refletir sobre a
passagem dessas áreas da modernidade para a pós-modernidade. A estética
visual contemporânea ou pós-moderna vem tendendo à multimídia, à mistura, à
hibridação; ao mesmo tempo que cultiva a ambiguidade, a indefinição, a
indeterminação, a polissemia das mais diversas formas visuais. Busca ampliar
ao máximo as suas possibilidades conotativas. Não vivemos longe deste
mundo imaginal a que Maffesoli (2001a) refere, o integramos ao nosso dia a
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dia que se tornou plural, mas este mundo mítico-imaginal resistiu ao mundo do
pluralismo e transformaram-se os sonhos das muitas culturas quase
concentradas numa só, frente à globalização tecnológica das artes, das
imagens e da comunicação visual contemporânea. “O imaginário é alimentado
por tecnologias” diz o sociólogo Michel Maffesoli (2001a), e se vivemos num
mundo complexo, sem verdades absolutas, como afirma Edgar Morin (1998) é
pelo imaginário que retornamos às raízes de nossos mais íntimos sentidos, o
que nos faz remeter aos sonhos, aos mitos, às fantasias e, assim, a novos
conceitos estéticos. O híbrido e o cíbrido, a união das técnicas artísticas
através das novas formas tecnológicas presentes como suporte e como
ferramentas na contemporaneidade.
Palavras-chave:
Tecnologia.

Artes

visuais.

Hibridismo.

Literatura.

Poesia

Digital.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 16
O ENSINO DE LITERATURA E A ESCOLA PUNITIVA NA
REPRESENTAÇÃO FICCIONAL: POSSÍVEIS SOLUÇÕES NA
CONTEMPORANEIDADE
Maria Eneida Matos da ROSA (IFB- São Sebastião)

Este simpósio pretende reunir estudos que tratem de articulações entre
literatura e ensino na contemporaneidade. Trata-se de um tema relevante
tendo em vista ainda as dificuldades de acesso à leitura, problema recorrente
desde o século XIX e que parece ainda longe de ser sanado no Brasil.
Apresentamos a seguir algumas questões que podem nortear as pesquisas a
serem apresentadas: 1) a função pedagógica da literatura; 2) como trabalhar a
literatura em tempos de ‘Escola sem partido’ e “Lei da mordaça”; 3)
Experiências exitosas com o trabalho de literatura em sala de aula; 4) Uso de
tecnologias como facilitador ou um complicador no acesso aos livros?; 5) De
que modo tratar a literatura de forma inovadora em sala de aula?; 6) Uso de
sequências didáticas no ensino de literatura e 7) Análise comparada do ensino
de literatura no passado e no presente. Espera-se, com este simpósio, verificar
pesquisas e estudos que tratem da discussão sobre o ensino de literatura na
contemporaneidade, bem como a interface literatura, formação de professores
de Língua portuguesa e avaliação da aprendizagem.
Palavras-chave:
Literatura.
Contemporaneidade.

Ensino.

Formação

de

professores.
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Comunicações Orais
LITERATURA E SUBJETIVIDADE NA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE “LEI DA
MORDAÇA”
Maria Eneida Matos da ROSA (IFB São Sebastião)
Ana Luíza de França SÁ (IFB Riacho Fundo)

O presente trabalho surgiu do projeto intitulado “Formação de professores:
interface literatura e subjetividade na educação”, que tem como objetivo tratar
da aprendizagem na formação inicial de professores do curso de Letras do IFB
- Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. O projeto propõe-se
trazer uma breve genealogia da educação no Brasil, a partir do nosso próprio
sistema literário, que retrata ainda a imagem de uma escola punitiva, em
questões como a conhecida seleção de leituras obrigatórias, na reafirmação ao
longo do tempo da própria figura autoritária do professor, ou em práticas de
leitura, na sala de aula que se pautam pela decodificação do texto, com o
intuito tão somente de constatar a competência linguística do estudante, mas
deixando de lado o prazer do texto. Tem como pressupostos teóricos a
Epistemologia Quantitativa de González Rey e a Estética da Recepção.
Contudo, esses objetivos assumem, nesse artigo, um tom secundário tendo em
vista a conjuntura social, política e educativa atual a partir da análise crítica das
propostas de emendas, medidas provisórias ou projetos de lei que coadunam
com uma visão racionalista de ciência pautada na neutralidade e objetividade.
Nesse sentido, há que se perguntar: qual é a função da literatura diante dos
contextos que estudantes e professores vivenciam? É possível discutir
literatura e sua função educativa à luz de perspectivas metodológicas que se
embasam na neutralidade sem a implicância dos sujeitos e suas vivências
sociais e individuais?
Palavras-chave: Literatura. Escola punitiva. Lei da mordaça. Reforma do
ensino médio.
PRÁTICAS LEITORAS E DOCÊNCIA NO CAMPO – UM OLHAR PARA A
NARRATIVA ESCOLAR
Catarina Malheiros da SILVA (IFG)

O reconhecimento da relação existente entre a linguagem, a sociedade e a
cidadania é de suma importância para a compreensão dos processos
educativos desenvolvidos no momento presente. É nesta relação que os
indivíduos interagem, dialogam com o mundo e propõem a transformação, na
medida em que esta constituição organiza a vida humana. O entendimento
acerca do processo de escolarização no campo brasileiro é bastante pertinente
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no momento atual, pois as pesquisas transitaram por abordagens que se
mostraram parcelares frente à complexidade social e educacional nos distintos
territórios do país. Considerando a centralidade da educação formal, em
especial da aquisição e apropriação da cultura letrada para as comunidades
rurais, o presente estudo se propõe a apresentar os processos de significação
da leitura a que professoras dos anos iniciais de escolas do campo foram
submetidas ao longo da formação escolar e profissional. Foram realizadas
entrevistas narrativas, abordagem autobiográfica, com 10 professoras com
formação superior e atuação docente que varia de 03 a 12 anos, que atuam em
escolas de um Distrito rural, em município do sertão baiano. Os resultados da
pesquisa desenvolvida apontam que aspectos como o não acesso aos objetos
culturais, especialmente o livro, na trajetória escolar e formativa das
professoras associada a uma prática leitora ancorada em princípios meramente
utilitários e imediatistas compromete um projeto de formação docente, que
contemple a leitura como ação permanente, autônoma e emancipatória.
Palavras-chave: Práticas leitoras. Docência. Formação de professores.
Educação do campo.
A FORÇA SIMBÓLICA COMO EMPODERAMENTO E EXPRESSÃO DO
FEMININO NAS OBRAS A BOLSA AMARELA, LYGIA BOJUNGA E A MOÇA
TECELÃ, MARINA COLASSANTI
Roberta dos Santos PIEDRAS (PG/PUC GOIÁS)
Maria de Fátima Gonçalves LIMA (PUC Goiás)

Este estudo tem como discussão as alegorias e símbolos presentes nas obras
A bolsa amarela, de Lygia Bojunga e A moça tecelã, de Marina Colassanti, a
partir do diálogo sobre a representação do gênero feminino e sua reinvenção
na construção do maravilhoso na literatura infantil contemporânea. Este estudo
investiga como as vozes femininas têm desconstruído o enraizamento de uma
cultura adulta, permeada de preconceitos em torno do gênero, principalmente
nas obras de literatura infantil. Assim, abordamos ainda como ocorre a relação
discursiva entre o verbal e o visual na construção do imaginário, pela vertente
do efeito estético, utilizando a concepção de Wolfgang Iser.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Gênero. Imaginário. Ilustração.Alegoria .
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O ENSINO DA LITERATURA AMAZÔNIDA NA REGIÃO DO XINGU FACE
AOS GRANDES PROJETOS
Maria Ivonete Coutinho DA SILVA (UFPA – Campus de
Altamira)

O projeto de pesquisa e extensão que tem como foco à formação de
professores da rede básica de ensino através do estudo e de metodologias
voltadas para o ensino da literatura paraense e infanto-juvenil e para o
aprendizado da cultura indígena no contexto da Transamazônica e Xingu. Esta
proposta resulta de dois processos de observação e de análise. O primeiro
focando as metodologias de ensino da literatura infanto-juvenil e o outro
observando como a cultura e literatura paraense estava presente/ausente nos
programas de ensino aprendizagem nas escolas públicas dessa região. No
desenvolvimento destes projetos, observamos que estas duas abordagens
literárias enfrentam problemas comuns quanto à formação de professores e ao
acesso restrito as obras literárias das referidas literaturas, sobretudo, no que se
refere a literatura amazônica.
Palavras-chave: Ensino. Cultura indígena. Literatura.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 17
REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS ESPAÇOS CONFIGURADORES DE
NOVAS PRÁTICAS CULTURAIS E IDENTITÁRIAS
Édila de Cássia Souza SANTANA (UEMS-UUC/UFMS-CTL-PG)

As representações textuais em suas variadas formas artísticas têm assumido,
nos espaços discursivos, relações importantes no que compreende às
indagações sobre fronteiras, aproximações e distanciamentos das diferentes
áreas do conhecimento e modalidades artísticas. Dessa forma, a ideia proposta
por Julia Kristeva (2005) de que todo texto é uma absorção e transformação de
uma infinidade de textos, e a observação feita por Bakhtin (1998) de que o
romance admite introduzir na sua composição gêneros diversos, tanto literários
como extraliterários, permitem entender o desenvolvimento de tal postura no
âmbito das transformações que ocorrem na sociedade e que alteram a forma
como os indivíduos percebem e representam a realidade. Dessa condição
emerge a necessidade de (re) organizar os espaços discursivos, questionando
conceitos dados como absolutos, criando assim espaços configuradores de
novas práticas culturais e identitárias. Assim, as representações discursivas
são marcadas pela constante presença de discursos híbridos que promovem a
transposição das fronteiras e a articulação das diferenças em vozes, mesmo
que conflituosas, como ocorre, por exemplo, na relação entre a ficção e a
realidade, entendidas como maneiras distintas de narrar os fatos. No que tange
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a essa relação, Linda Huctheon (1991) cunhou o termo “metaficção
historiográfica”, referindo-se aos romances históricos como textos que se
apropriam de acontecimentos e personagens históricos, incorporando história e
ficção, sendo, portanto, narrativas que representam identidades e que
incorporam discursos e aspectos próprios no seu processo formativo. Essa
abordagem discursiva representa uma nova forma da narrativa literária,
questionando valores e pensando por si e em si mesma, não à procura da
verdade, porém, à cata de uma infinidade de leituras e de questionamentos.
Palavras-chaves: Ficção. Realidade. Metaficção Historiográfica. Literatura
Contemporânea.

Comunicações Orais
A CONFIGURAÇÃO PSÍQUICA ANALISADA SOB AS VIAS DISCURSIVAS
EM RELÓGIO DO HOSPITAL, DE GRACILIANO RAMOS
Carolini Cristina Santos ALPE (PG/UEMS-UCG)
Lucilo Antônio RODRIGUES (UEMS/UCG)

A presente proposta tem como intuito estabelecer a analisar as correlações
entre a abordagem psicológica disposta no conto Relógio do Hospital e suas
projeções em vias do discurso. As percepções acerca da Modernidade podem
ser lidas a partir das relações entre as instâncias discursivas do texto e os
reflexos sócio históricos nelas dispostos. Assim, o texto literário pode ser lido
como um reflexo das relações sociais. As relações internas estabelecem-se a
partir de refrações entre os diferentes sujeitos que instalados na ordem social
do texto literário. A referida proposta parte da análise do indivíduo inserido no
contexto da década de XX e das questões que o permeiam. Para a abordagem
dessas questões dispõe-se das acepções de Christoper Lasch (1994) com
relação à configuração do mínimo eu. A partir dessa configuração temos o
sujeito moderno e sua individualidade como produto da cultura através da
tensão psíquica. Tal conceituação remete a um modelo de socialização e
também a uma forma de representação do indivíduo. A partir dessa disposição
tem-se um processo social que volta-se para a estrutura psíquica do sujeito
moderno. As questões relacionadas, tanto ao indivíduo quanto a atmosfera no
qual o mesmo se situam, são abordadas a partir do nível discursivo, partindo
das acepções de teóricos que discorrem sobre a constituição da questão
literária em paralelo com o social – como Bakhtin/Voloshinov (1979) – e
também a partir de teóricos que fazem ponderações acerca da literatura e a
linguagem em si – como se verificou, em José Luiz Fiorin (1990) e Diana
Barros (1999), em suas percepções acerca dos pilares da enunciação.
Palavras-chave: Configuração psicológica. Sintaxe discursiva. Modernidade.
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A CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS NO ESPAÇO E NO TEMPO NO
ROMANCE NOS BEIRAIS DA MEMÓRIA, DE ALCIENE RIBEIRO LEITE
Maria do Socorro Pereira Soares Rodrigues do CARMO (CPTL/UFMS)

Este trabalho tem por objetivo explicitar como se dá a construção das
personagens no tempo e no espaço no romance Nos beirais da memória
(1989), de autoria da escritora contemporânea Alciene Ribeiro Leite. O enredo
do romance está dividido em vinte blocos não lineares, que são narrados
através de memórias, sonhos, aventuras e desventuras de dois irmãos – Zinho,
narrador personagem e seu irmão Neném. A narrativa é estruturada no tempo
psicológico com algumas passagens no tempo cronológico, sendo que o tempo
psicológico é muito mais marcante, uma vez que é através das memórias da
personagem Zinho que a obra é narrada, onde faz uso do tempo presente para
contar o passado. O tempo no enredo é percebido através da ordem, duração e
freqüência, no romance é abundante o uso das anacronia, pois é através de
analepse que a personagem Zinho rememora sua infância na vila. As
personagens protagonistas são duas crianças de família muito humilde que
vivem a realidade opressora do espaço onde moram, porem fazem as maiores
peripécias para conseguirem comprar o objeto de seus sonhos, uma bicicleta.
Temos como personagens secundárias Pai, Mãe, tio Carlos, tio Zil, dona
Mariquinha, seu Albéres, Rabicó, dentre outras. Faremos alusões aos
elementos narrativos – tempo e espaço, uma vez que na ficção são elementos
indissociáveis das ações das personagens; é através desses elementos
estruturais que compreenderemos o enredo da narrativa que nos é
apresentado através das memórias da personagem protagonista Zinho. A
metodologia utilizada para a análise do romance foi revisão bibliográfica. Como
aporte teórico temos, dentre outros, os conceitos de: Candido, Brait, Foster,
Lins, Dourado.
Palavras-chave: Nos beirais da memória. Análise. Personagens. Tempo.
Espaço.
A TELENOVELA COMO LITERATURA DIALÓGICA
Juara Castro da CONCEIÇÃO (PG/UFG-PPGCOM – CAPES)

Como forma de registrar acontecimentos ou de narrar histórias, as telenovelas
são formatos híbridos, no que diz respeito à sua constituição. Diferentes de
outras narrativas tradicionais, não existem pretensões por purezas em sua
forma, o que é fruto das variadas matrizes culturais que compõem a sua linha
genealógica. Para estudar tais matrizes culturais, utilizaremos como base
Martín-Barbero (2001). Para ele, é preciso considerar a telenovela em duas
óticas: uma de Benjamin (1985) que nos traz a concepção do que é narração e
outra de Bahktin (1996), que pensa a narrativa como uma literatura dialógica.
Para entender Bakhtin (1996) é preciso considerar os dialogismos. O princípio
dialógico formulado por ele propõe a idéia de que o meu “eu” só pode ser
definido através do meu relacionamento com o outro. Diante disso, podemos
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entender que toda definição do “eu” passa pelo outro. No princípio dialógico
não existe uma regra fixa para conferir sentido a um enunciado, assim a
telenovela é um texto que só poderá ser entendido em sua totalidade a partir
dos estudos de recepção. As questões identitárias também figuram nas
matrizes culturais da telenovela. Se considerarmos literatura e telenovela como
formatos, encontramos na telenovela uma experiência literária que é aberta a
reações, desejos e motivações dos públicos, o que supera o caráter solitário e
mais lento da literatura. A proposta é entender como as matrizes culturais da
telenovela refletem suas práticas de consumo.
Palavras-chave: Consumo. Dialogismo. Ficção. Literatura Contemporânea.
Recepção.

IDENTIDADES DUPLICADAS: UM ESTUDO DAS PERSONAGENS LAVÍNIA
DE EU RECEBERIA AS PIORES NOTÍCIAS DOS SEUS LINDOS LÁBIOS DE
MARÇAL AQUINO E VIRGÍLIA DE MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS
CUBAS DE MACHADO DE ASSIS
Ingrid Oliveira MARTINS (G/UEMS-UUC)
Édila Cássia de Souza Santana (UEMS-UUC/PG/UFMS- CPTL)

É possível analisar o comportamento social dos indivíduos por meio de suas
representações na literatura. Sem perder seu caráter literário, portanto o
estatuto de literatura, o romance traz e admite várias vozes sociais que revelam
a ideologia e pensamentos de um determinado período da história, como já
discutido por Mikhail Bakhtin (1997). Assim, temos como objetivo nesse
trabalho fazer uma análise literária dos romances Eu receberia as piores
notícias dos seus lindos lábios (2011) de Marçal Aquino e Memórias Póstumas
de Brás Cubas (2012) de Machado de Assis, com intuito de analisar as
representações das personagens Lavínia no romance de Aquino e Virgília no
romance de Machado de Assis, tocante suas singularidades e dissimulações,
bem como os efeitos de sentidos produzidos nas obras. Evidenciar as
representações sociais nos discursos e na construção das personagens,
corrobora de modo significativo na análise das sociedades oitocentistas e
contemporâneas que de certa forma são representadas em tais romances nas
singularidades dessas mulheres que vivem uma vida dupla e que representam
espaços configuradores de identidades. A tal proposito nos basearemos nos
estudos de Antônio Candido e Beth Brait na análise das personagens. No
estudo do espaço, as contribuições de Antônio Candido e Osman Lins. Nos
estudos da relação literatura e sociedade os trabalhos de Antônio Candido.
Numa perspectiva comparativa o trabalho configurar-se-á na análise das
representações de tais personagens em contextos sociais e históricos dispares
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e ao mesmo tempo semelhantes, considerando as marcas identitárias de cada
indivíduo no seu espaço representativo.
Palavras-chave: Literatura Comparada. Literatura Brasileira. Marçal Aquino.
Machado de Assis. Personagem.
OS MESTIÇOS NEURASTÊNICOS DO LITORAL
UMA REFLEXÃO ENSAÍSTICA SOBRE IDENTIDADE, RAÇA E
TERRA EM EUCLIDES DA CUNHA
José Eduardo Mendonça UMBELINO FILHO (UBE – SEÇÃO GOIÁS)
A proposta desta reflexão ensaística é analisar a obra Os Sertões, de Euclides
da Cunha a partir de uma perspectiva de construção sociológica dos fatos, em
busca de inferências sobre as formas de pensar a identidade, a raça e a terra,
no autor e no pensamento sociológico brasileiro. Para isso, busca-se as
dicotomias literárias que funcionam como convergência do Euclides literato,
escritor, jornalista, cientista e político, revelando seu próprio conflito interno,
surgido do choque entre experiência testemunhal na Guerra de Canudos e as
exigências culturais de uma abordagem positivista sobre a Realidade. A
reflexão se pauta ainda num comparativo com o conto Ninho de Passarinhos,
do escritor regionalista goiano Hugo de Carvalho Ramos e com o
posicionamento sociológico de Darcy Ribeiro e Sérgio Buarque de Hollanda.
Palavras-chave:
Positivismo.

Pensamento

Social

Brasileiro.

Euclides

da

Cunha.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 18
O MOVIMENTO HIEROGLÍFO DA LINGUAGEM VERBAL E VISUAL
Aguinaldo José GONÇALVES (PUC GO)
O título escolhido para este simpósio é movido pelo pensamento de um dos
primeiros leitores da obra de arte nos caminhos devidos de penetração e
enlevação de sua natureza. Refiro-me às reflexões críticas e teóricas de
Denis Diderrot no século XVIII, ao perceber as íntimas relações entre os
vários sistemas artísticos, e dentre eles as específicas aproximações entre o
discurso literário e as artes visuais. Ao perceber as falsas e incorretas leituras
de críticos da época que apenas reconheciam as marcas macroestruturais da
linguagem e distorciam a verdadeira natureza expressiva da mesma, reagiu a
isso deitando sua percepção pelo “desvio de dentro” dos textos e dos objetos
de arte. A esses desvios que ocorrem no universo microestrutural das obras,
o pensador francês denominou de hieróglifos conduzindo para além da
natureza do signo o que se entende pelo seu universo semi-simbólico. Este
simpósio propõe uma reflexão a respeito da “mútua iluminação” entre
literatura e artes visuais. A abordagem determinante para que se realize tais
procedimentos possui natureza intersemiótica. Tendo como fio condutor as
semelhanças e dessemelhanças entre o signo icônico e o signo verbal serão
privilegiadas as instâncias semi-simbólicas de uma e de outra categoria
discursiva. Esses fundamentos próprios do signo posto em movimento nos
contextos plurais de significação baseiam-se em determinantes analógicos,
não de semelhanças de estruturas que se explicitam em temas ou em
comparações diluentes, mas diz respeito a aproximações de raízes, portanto
profundas que instigam as mais complexas e surpreendentes linhas de
significação. A esses procedimentos aproximativos denominamos homologias
estruturais e são elas que justificam o que se denomina mútua iluminação
entre sistemas.
Palavras-chave: Signo. Literatura. Artes plásticas. Homologia. Relação

Comunicações Orais
O PROCESSO DE ICONIZAÇÃO VISUAL NA OBRA DE
HILDA HILST
Alessandra Maria SILVA (PUC
Goiás)
Aguinaldo José GONÇALVES (PUC Goiás)
O objetivo aponta para a apresentação e análise do discurso de Hilda Hilst
como forma de expressão das complexas relações da condição humana e de
suas vicissitudes nas redes mais íntimas do homem.
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Portanto as questões de individuação e individualização manifestadas no corpo
e nos seus movimentos tensivos consistirão num dos elementos assinalados
na obra O Caderno Rosa de Lori Lamby. Extremamente explícitos os prazeres
da carne e do espírito, a personagem apresenta em seu diário a satisfação em
realizar a prática sexual, mediante o cenário de pobreza financeira e moral dos
pais. Tendo em vista ser ainda uma criança de oito anos de idade, ela encara
a sua realidade com prazer, espontaneidade e liberdade. A personagem é
vítima apenas dos “erros da educação” (expressão de Bocage). A linguagem é
ao mesmo tempo transparente e obscura, para elucidar o que há de mais
íntimo de si em seus relatos e ao mesmo tempo, por procedimentos estruturais
da narrativa o discurso cria um ziguezaguear ambíguo ao estilo. O estudo
contará com as contribuições de George BATAILLE. O Erotismo, 2004; Michel
FOUCAULT. A história da sexualidade, 1984; Dino PRETI. A linguagem erótica,
2010; Dominique MAINGUENEAU. O discurso pornográfico, 2009.
Palavras-chave: Erótica; Obscena; Tensões; Literariedade; Condenação.
O DISCURSO LITERÁRIO DE CORTÁZAR E SUA RELAÇÃO COM OUTROS
SISTEMAS: PINTURA E CINEMA
Jeovana José de SOUZA (PG/PUC Goiás)
Aguinaldo José Gonçalves (PUC Goiás)
Propomos apresentar o discurso literário de Cortázar e sua relação com outros
sistemas, tais como a pintura e o cinema. Nosso objetivo é demonstrar como
esses três sistemas, apesar de se constituírem de modo diferente, possuem
um mesmo estilo de criação, uma mesma forma rebelde de produção artística,
uma mesma raiz de influencia surrealista, cujo ideal era representar a realidade
de maneira transgressora, avesso aos moldes tradicionais. A metodologia, que
utilizaremos para comprovar a relação de correspondência entre essas artes,
será as análises do conto “Continuidade dos Parques”, do escritor argentino
Julio Cortázar, juntamente com as telas “A Condição Humana” e “O Falso
Espelho”, do pintor belga René Magritte, e, o filme Blow-Up, do cineasta
italiano Michelangelo Antonioni. Esperamos, com estas análises, reconhecer
não apenas que as artes contemporâneas sofrem uma espécie de colagem de
imagens, palavras e sentidos, imbricados entre si; assim como também, sofrem
interferências de outras artes, constituindo uma espécie de relação rizomática
entre elas. Há uma circularidade, como um anel de Moebius, que faz com que
o verso e o reverso, o real e o irreal caminhem lado a lado na criação inventiva
da arte cortazariana e magritteana. Há uma grande motivação em tentar
desvendar a linguagem camaleônica, que cada artista empregou em suas
obras para mascarar a realidade, travando um jogo entre o real e o imaginário,
o consciente e o inconsciente, o fora e o dentro etc; que chega a colocar em
risco a própria arte. Convidamos alguns teóricos para nos apoiar, nesta
pesquisa, sendo que alguns deles serão solicitados com maior frequência: Davi
Arrigucci Júnior, o próprio Júlio Cortázar, Gilles Deleuze e Felix Guatarri,
Gaston Bachelard, Zygmunt Bauman, Leoné Astride Barzotto, Georges Didi
Huberman, Tzvetan Todorov, Umberto Eco, entre outros.
Palavras-chave: Literatura. Cinema. Julio Cortázar. René Magritte.
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A TRANSMUTAÇÃO DO SIGNO: UM CONSTRUCTO ESTÉTICO EM
DRUMMOND, BANDEIRA E MAGRITTE
Viviane Andrade OLIVEIRA (PG/PUC Goiás – FAPEG)
Eni Santos CARVALHO (PG/PUC Goiás – FAPEG)
Aguinaldo José Gonçalves (PUC Goiás)
O objetivo deste estudo é analisar semelhanças e dessemelhanças do
constructo estético em Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e
René Magritte, tendo como amostras: poemas do livro A rosa do Povo, em
especial Procura da poesia, de Drummond; do livro Libertinagem, com ênfase
sobre O cacto, de Bandeira; e alguns quadros de René Magritte,
particularmente O terapeuta. A partir das referidas obras, pretende-se discutir
as possibilidades de aproximação e distanciamento comuns ao processo
artístico, verificando essa relação quanto à sintaxe adotada nos
procedimentos poéticos, bem como as recorrências estilísticas, através de
análise intersemiótica, considerando conceitos advindos desde Barthes,
Valéry, Pound, Iser, entre outros, até o conceito de relações homológicas de
Gonçalves, entre as obras literárias e a obra artística em estudo. Em macro
visão, os encontros da obra artística desses renomados artistas se dão
quanto ao uso de metalinguagem, que, utilizando-se de uma ilusão
referencial, trabalham os signos artisticamente, em um contraste entre
realidade e imagens metafóricas, em que tudo está em função do objeto de
arte. Assim, os três artistas fazem uma notória reflexão quanto à teoria
estética da arte contemporânea. Quanto aos desencontros, percebem-se
marcas estilísticas próprias de cada um dos artistas citados.
Palavras-chave: Arte. Artes plásticas. Intersemiótica. Poesia. Procedimento
artístico.
O OLHAR DO FLÂNEUR A UMA PASSANTE
Paulo Victor Ferreira RODRIGUES (PG/PUC Goiás - CAPES)
Aguinaldo José GONÇALVES (PUC Goiás)
O objetivo deste estudo é analisar os procedimentos construtivos de
concepções da modernidade partindo da leitura analítica do poema A une
passant do livro As flores do mal, de Charles Baudelaire e de um croqui de
Constantin Guy intitulado Mulher com lenço amarelo. A análise partirá da
aproximação de dois sistemas aparentemente distintos para demonstrar que
em suas constituições internas, portanto formais, aproximam-se, apoiando
esta aproximação nas percepções de Baudelaire no ensaio O pintor da vida
moderna (2011) onde o crítico compreendeu a genialidade dos croquis de
Constantin Guy perante as observações dos salões (1845; 1846; 1855; 1859)
em que poucas foram as inovações artísticas compreendidas. Na primeira
parte da análise será justificada a escolha do poema na língua original
(francesa) pelo estudo privilegiar as imagens advindas do estilhaçamento
sígnico nas camadas do poema, a constituição dos signos icônicos; a
segunda parte do do estudo será a demonstração da mútua iluminação que
MESTRADO EM LETRAS - LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Av, Universitária 1.440, Setor Universitário - Goiânia-GO, CEP: 74605-010 Fone: +55 62 3946-1000

P á g i n a | 120

ocorre entre estes dois sistemas, integrando o estilhaçamento (leitura
microestrutural) ao croqui de Constantin Guy para demonstrar a homologia
existente, o que justifica uma leitura com bases intersemióticas, visando o
signo que perpassa todo e qualquer trabalho artístico gerando linguagem.
Neste sentido serão utilizados alguns críticos como Octavio Paz (2012) e a
concepção de ritmo e movimento sígnico, e Aguinaldo José Gonçalves (1994)
para integração sistêmica, entre outros.
Palavras-chave: Charles Baudelaire. Constantin Guy. Estilhaçamento sígnico.
Homologia. Mútua iluminação.
ENSINO DE LITERATURA: DIÁLOGOS TRANSESTÉTICOS NA FORMAÇÃO
DO JOVEM LEITOR NA CIBERCULTURA
Débora Cristina Santos e SILVA
Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa que
desenvolve estudos de literatura, artes, mídias e cultura visual, em situações
formais e não formais de ensino-aprendizagem com vistas à formação do leitor.
O problema de pesquisa consiste em investigar quais as condições
necessárias ao diálogo transestético (intercultural e multissemiótico), no âmbito
do ensino de literatura, em escolas estaduais de Anápolis-GO, para uma
educação que favoreça a formação integral do jovem leitor na Cibercultura
contemporânea. Objetiva, assim, compreender os princípios do ensino de
literatura, em diálogo com artes e mídias, dentro de uma concepção rizomática
do conhecimento, para a formação do sujeito complexo, num contexto
multicultural. Desta forma, a pesquisa se dedica a criar e avaliar estratégias
para o ensino transestético, a fim de favorecer experiências de
transversalidade curricular na escola básica e o uso de tecnologias digitais que
permitam a apreciação crítico-criativa da literatura e das artes, por meio da
interatividade e da produção colaborativa, em ambientes virtuais. A pesquisa
apresenta como embasamento teórico os conceitos de Cibercultura (Lemos,
2015), Paradigma da Complexidade (Morin, 2008), Sujeito pós-moderno e
Identidades (Hall, 2002), Diversidade Cultural e Multiletramento (Rojo, 2015),
Ensino de Artes e Literatura (Jouve, 2012; Dalvi, 2013) e Ensino de Artes e
Multiculturalismo (Barbosa, 2012; Amaral, 2008). Desenvolve-se no âmbito do
projeto Ensino, Educação Estética e Processos de Letramento, cadastrado na
Athena/PrP-UEG, e do Grupo de Pesquisa ARGUS – Estudos de Cultura,
Linguagem e Comportamento (CNPq).
Palavras-Chave: Cibercultura. Diálogo transestético. Ensino de Literatura.
Artes e Mídias.

O LIRISMO NA POÉTICA DE ADRIANA CALCANHOTTO
Lucrécia Figueiredo do NASCIMENTO (PG/PUC Goiás)
Aguinaldo José GONÇALVES (PUC Goiás)
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As letras das canções da compositora Adriana Calcanhotto possuem
características específicas da poesia. A partir de tais percepções,
constatamos elementos musicais e suas escolhas realizadas pela
compositora e intérprete, essas baseadas nas construções individuais do eu
lírico e do eu biográfico. Também perquirimos o aspecto que diz respeito ao
lirismo e seus desenhos nas canções, a temática elaborada de acordo com
os aspectos líricos, mas com a autenticidade da escrita de Adriana
Calcanhotto. No decorrer da pesquisa alguns questionamentos surgiram
como desdobramentos dos objetivos deste estudo: a música poderia exercer
a função poética nas canções assim como as palavras e seus recursos
literários exercem na poesia? Quais os limites ou as tensões que podemos
encontrar entre canção e poesia? A fundamentação teórica baseou-se em O
Pensamento Abstrato, A Função Poética, A Correspondências das artes e O
Estilo Lírico Moderno. Contribuíram para o desenvolvimento do estudo os
teóricos Paul Valéry; Friedrich Holderlin; Emil Staiger; Paul Zumthor, para
falar sobre poesia e Literatura; para observar a estrutura da lírica moderna
também abordamos conceitos de Hugo Friedrich, acrescidos dos formalistas
russos: O. Brik; B. Tomachevski e Roman Jakobson; e ainda a intersemiótica
das canções de Luiz Tatit e Ivã Carlos Lopes; a correspondência das artes de
Ètienne Souriau; as relações homológicas entre as artes de Aguinaldo José
Gonçalves, entre outros.
Palavras-chave: Calcanhotto. Canção. Invariáveis. Lírica. Metáfora musical.
A SINGULARIDADE DO REAL EM JOSÉ J. VEIGA À LUZ DA NATUREZA
DO DISCURSO DE FRANZ KAFKA
Alex Sandra de CARVALHO (PG/PUC Goiás)
Aguinaldo José GONÇALVES (PUC Goiás)
Esta pesquisa se justifica pela relevância de uma abordagem comparada
entre a literatura universalista de Franz Kafka e de José J. Veiga, sendo que
este último teve sua literatura, até recentemente, pouco compreendida. O
estudo das obras de José J. Veiga também se justifica pela importância de
sua literatura para o universo regionalista do estado de Goiás e o modo como
seu estilo se estendeu para a literatura universal. Dessa forma, aproximar os
estilos dos dois autores causa, com certeza, um modo mais apurado de
compreender os procedimentos insólitos e inovadores, sobretudo em José J.
Veiga. Além do mais, o trabalho será enriquecido com teorias críticas que
serão utilizadas, tais como as de Tzvetan Todorov, Michel Foucault e Paul
Ricoeur, para os estudos das semelhanças e dessemelhanças entre os dois
autores. Nossa intenção é criar uma justaposição entre dois autores, que
num primeiro momento aparentam ser díspares, para alimentar nossa
concepção chamada de fantástica. Com isso, buscamos refletir sobre a
natureza do discurso literário e sobre os descaminhos desse discurso em
relação à representação da realidade.
Palavras-chaves: Literatura. Literatura Comparada. Literatura Fantástica.
Insólito. Universalismo.
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O LABORATÓRIO (DES) CONSTRUTIVO EM MACHADO DE ASSIS E JOÃO
GILBERTO NOLL
Úrsula CONRADO (PG/PUC Goiás-CAPES)
Aguinaldo José GONÇALVES (PUC Goiás)
Este estudo consiste numa revisão do trabalho ficcional de Machado de Assis,
tendo como fio condutor a obra romanesca posterior a 1880 e especificamente
o romance Dom Casmurro. Esse romance tem como espinha dorsal o gérmen
não só da desconstrução do romance moderno, como a incorporação da
própria modernidade iniciada e desenvolvida na Europa e França. Discutir Dom
Casmurro é refletir criticamente sobre os caminhos da literatura que melhor
figurativizaram a eclosão da modernidade mediante seus procedimentos de
reflexão crítica. Dom Casmurro, considerada obra ícone do público, traz os
fundamentos não da tematização realista comum na época, mas da ruptura e
do engendramento da forma romanesca marcada pela desrealização dos
procedimentos criativos e dos efeitos da recepção mediante seu caráter sui
generis. O que é questionado nesta obra é a forma com que Machado de Assis
constrói e instaura a imagem do narrador e o modo como opera no trabalho
com a linguagem. Dentre os aspectos desenvolvidos pelo autor destacamos os
dois capítulos iniciais do romance, tendo como elemento metonímico o título.
Mediante a utilização das funções da linguagem promovidas por Roman
Jacobson temos o uso multifacetário das funções emotiva, conativa, fática,
referencial, poética e metalinguística. No primeiro capítulo por meio da função
fática o narrador esvazia a dimensão do conteúdo da obra; essa questão do
esvaziamento do romance tradicional pode ser notado na literatura
contemporânea em autores críticos como é o caso de João Gilberto Noll que
opta por um trabalho de capítulos minúsculos que traduzem a própria condição
do nosso mundo atual; os recursos usados na obra de Machado trazem essas
marcas que esse tipo de obra oferece.
Palavras-chave: Machado de Assis. João Gilberto Noll. Desconstrução do
romance. Reflexão crítica. Literatura Contemporânea.
AS RELAÇÕES INTERSEMIÓTICAS ENTRE O CONTO E O ROMANCE
Álvaro Augusto Bolzan CATELAN (PG/PUC Goiás-CAPES)
Aguinaldo José GONÇALVES (PUC Goiás)
O conto e o romance têm inúmeras distinções. Nesta comunicação oral o que
será debatido é uma das mais intrigantes distinções. A comparação do
romance com o conto seria da seguinte forma: a fotografia está para o conto e
romance para o filme, ou, o cinema, como afirmou Cortazar. O filme é uma
ordem aberta, a romanesca, enquanto a fotografia é a limitação prévia do
campo de visão reduzido de uma lente de câmera que um fotógrafo usa. Assim
sendo, pretende-se enfocar dois contos em que se instituí o processo de
ruptura com o cotidiano. A trama do conto Uma galinha, apesar de também ter
a interrupção do habitual, o processo difere com relação ao conto Miopia
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progressiva. Em Uma galinha há o questionamento do processo de libertação
e a aquisição da consciência própria. Há a conquista da libertação e quebra
das amarras que alienam o ser. Para Júlio Cortazar, um contista pela falta de
tempo e espaço deve tratar com profundidade sua obra e seu conto deve ter
como tema elementos significativos que possuem misteriosas propriedades
que vão além de si mesmo, ou seja, do próprio tema. Acontecimentos
domésticos, como o deste conto de Lispector, segundo Cortazar, torna-se
implacável condição humana.
Palavras-chave: Conto. Romance. Clarice Lispector.
ILUMINAÇÕES DAS ARTES EM FRIDA KHALO: AUTORRETRATOS E
DIÁRIO
Neidemar Maria de FREITAS (PG/PUC Goiás)
Aguinaldo José GONÇALVES (PUC Goiás)
Nossa pesquisa analisa articuladamente matrizes teóricas que iluminam as
produções artísticas da mexicana Frida Khalo nas interfaces. Kahlo conduz
nossa percepção para o universo de signos desenvolvendo o plano de
ampliação dos limites do signo visual tornando sua produção
plurissignificativa, estranha, singular e com caráter insólito das resultantes
semióticas de seu exercício estético. Nos autorretratos, a artista denuncia
com suprema intensidade íntimas relações entre sua obra plástica e verbal,
caracterizada em narrativas curtas, estilo metonímico, sobretudo na obra: O
diário íntimo de Frida Kahlo. Norteamos nosso trabalho na forma traduzida da
obra Dor e arte, de Urania Peres; O diário de Frida Khalo, transcrito por
Carlos Fuentes, traduzido para o português por Frederico de Morais.
Recorremos aos teóricos, Freud para divagar sobre os fluxos conscientes e
inconscientes, e Lacan nas refrações dos signos em espelhos, Zilbeberg,
Rimbaud, Gonçalves, para o desenrolar dos estudos sobre os signos, entre
outros. A resultante discursiva do procedimento estético produzido por Kahlo
gera um discurso híbrido de associações de variados tipos de signos na
tríade determinante dessa arte que podem ser compreendidos como: o signo
do corpo, o signo dos sofrimentos e o signo do amor, dissolvidos e
esvaziados que desconstrói e reconstrói de modo sequente criando novos
significantes que se esvaziam e são preenchidos constantemente.
Palavras–chave: Autorretrato. Diário. Dor-sofrimento. Frida Kahlo.
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