
 

 
XV SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LITERATURA – SEPEL 

 
PROGRAMAÇÃO GERAL 

 
01/12/2021 – 14h – 17h  

 
Sessão de Debates I 

Debatedor: Prof. Dr. Gilles Jean Abes (UFSC) 
Mediadora: Profa. Dra. Joana Muylaert de Araújo (UFU) 

Link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-i-prof-dr-gilles-jean-abes-ufsc 
 
Luciana Ribeiro Rodovalho - Os Sentidos do Feminino nas Obras de Colette: Escrita Literária, 
Autoficção e Feminismo 
Gabriela Spinola Silva - Os socioletos fictícios na ficção científica: os casos de A chegada e Duna 

 
Sessão de Debates II 

Debatedor: Prof. Dr. Diego Grando (PUC-RS) 
Mediador: Prof. Dr. Sérgio Guilherme Cabral Bento (UFU) 

Link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-ii-prof-dr-diego-grando-puc-rs 
 
Carolina Araújo Aguiar Franco - Affonso Ávila e a construção de sua poesia caleidoscópica 
Cecília Ferreira dos Santos Pinto - A melancolia em Fogo Morto, de José Lins do Rego 
Lucas Dias Dionísio - O orgulho depois da vergonha em Orgunga, de Rico Dalasam: um convite 
para (re)construções identitárias 
Alina Taís Dário - A releitura poética da história em Crônica Trovada da cidade de Sam 
Sebastiam, de Cecília Meireles 

 
Sessão de Debates III 

Debatedor: Prof. Dr. Kélio Júnior Santana Borges (IF Goiás - campus Aparecida de Goiânia) 
Mediadora: Profa. Dra. Enivalda Nunes Freitas e Souza (UFU) 

Link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-iii-prof-dr-kelio-junior-santana-
borges-if-goias 

 
Josiane Silvéria Calaça Matos - Um olhar sobre a representação da figura feminina nas décadas 
de 50 e 60 imerso nos romances O tronco (Bernardo Élis) e Jazigo dos vivos (Geraldo França de 
Lima) 
Vitor Hugo Luis Geraldo - Imagens do arquétipo da noite na poética Hilstiana 
Celina Ribeiro Neta - A poética popular de Canelinha e a estética do sertão 
 

19h00-20h00 
 

MESA REDONDA: 
“A questão da tradução como criação e autoria” 

Prof. Dr. Gilles Jean Abes (PGET/UFSC) 
Ainda é muito comum encontrarmos uma visão negativa da tradução, enquanto atividade e objeto, assim 
como do tradutor, como subalterna ao original e ao autor. No presente trabalho, procuro questionar esta 
dupla subalternidade ao abordar a questão da tradução como como relação (Cardozo, 2014) e criação 
(poiesis), o que me leva a discutir o fazer tradutório, longe da ideia equivocada de uma prática 
relacionada a um ato meramente mecânico (cheirotechnon) e de repetição do mesmo (o mesmo do 
original). Antes, é preciso relacionar o tradutor a um artífice (demioergos), a partir de Richard Sennett 
(2013). Para tanto, inicio minha reflexão com as experiências de Carlos Drummond de Andrade (2006), 
Charles Baudelaire (1973) e Paulo Henriques Britto (2012), enquanto poetas-tradutores, buscando 
investigar a noção de autoria e debater o que se entende por original e tradução. Intento apontar uma 



 

vereda possível para evitar posições binárias – autor versus tradutor, original versus tradução – 
concluindo pela inevitável autoria do gesto tradutório. Finalmente, proponho aqui aproximar esses 
termos do conceito de rizoma (Deleuze; Guattari; 1991), enquanto rede assistemática, de proliferação 
horizontal, que possibilita a compreensão de relações não hierárquicas que insuflam uma sobrevida à 
obra traduzida.  

 
“Poesia mão na massa: questões sobre criação e ensino” 

Prof. Dr. Diego Grando (PUCRS/PNPD-Capes) 
O campo da Escrita Criativa, ainda em desenvolvimento no Brasil, parece oferecer contribuições 
importantes às formações em Letras, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Nesta fala, pretendo 
apresentar algumas das questões que venho pesquisando nos últimos anos, aliando o pensamento de 
Donald Schön sobre o ensino prático reflexivo a referenciais específicos da Escrita Criativa, do ensino de 
literatura e da formação de professores. Além disso, pretendo refletir sobre minhas experiências 
recentes de ensino de poesia junto do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRS, notadamente 
as disciplinas Oficina de Criação II: Poesia e Teorias da Criação Poética, que abarcam atividades de 
leitura, criação, tradução e crítica. 
Mediador: Prof. Dr. Eduardo Veras (UFTM) 
Link: https://youtu.be/FoPy0-fICq0  

 



 

02/12/2021 
 

09h00-12h00 
 

Sessão de Debates IV 
Debatedor: Prof. Dr. Marcio Araújo de Melo (UFT) 
Mediador: Prof. Dr. Carlos Augusto de Melo (UFU)  

Link:  https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-iv-prof-dr-marcio-araujo-de-melo-
uft 

 
Márcia Dias dos Santos - Tessituras da/na literatura indígena brasileira contemporânea para as 
infâncias 
Célia Davi de Assunção - A (re)construção das identidades indígenas nas obras Histórias que eu 

ouvi e gosto de contar e um sinal do pajé, de Daniel Munduruku 
 

Sessão de Debates V 
Debatedora: Profa. Dra. Mírian Ruffini (UTFPR) 
Mediador: Prof. Dr. Ivan Marcos Ribeiro (UFU) 

Link:  https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-v-profa-dra-profa-dra-mirian-
ruffini-utfpr 

 
Caren Arantes Alves de Carvalho - Realidades artificiais: a metrópole cyberpunk de Blade Runner 
Poliana Moreira da Silva - Telas e livros: a edição de textos em diferentes suportes 

 
Sessão de Debates VI 

Debatedora: Profa. Dra. Lorena Faria (IFSP/Capivari) 
Mediadora: Profa. Dra. Cintia Camargo Vianna 

Link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-v-profa-dra-lorena-faria-ifsp-
capivari 

 
Andressa Santos Vieira - Dos ventos de Bará às águas de maréia: uma (nova) ótica da prosa 
decolonial negra-brasileira e o descortinar de “memórias subterrâneas” nas grafias romanescas 
de Miriam Alves 
Olbia Cristina Ribeiro - Zumbi assombra quem?, uma rapsódia de Allan da Rosa: transpondo a 
barreira da invisibilidade 

 
Sessão de Debates VII 

Debatedor: Prof. Dr. Enéias Tavares (UFSM) 
Mediadora: Profa. Dra. Fernanda Aquino Sylvestre (UFU) 

Link:  https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-vii-prof-dr-eneias-tavares-ufsm 
 
Luma Maria Braga de Urzedo - Um estudo da ficção científica de Dinah Silveira de Queiroz 
Francisco de Assis Ferreira Melo - As cores da terra-média: fantasias, línguas e arqueologias 
Amanda Oliveira Pinheiro - A Narrativa de crime brasileira: a representação do Serial Killer e do 
Matador de Aluguel em obras de Rubem Fonseca, Patrícia Melo e Raphael Montes. 
Miriany Mariana Rezende - As alegorias bíblicas nos contos fantásticos de Murilo Rubião 
Thiago Soares Martins - A paisagem literária de Lugar Nenhum: Contribuições para os estudos 
sobre a relação entre paisagem e literatura 
 

 
14h-15h30 

PALESTRA I: 
“Quebrar Estereótipos: Rumos da Investigação em Imagologia” 
Profa. Dra. Maria João Simões (CLP – Universidade de Coimbra) 



 

Lançamento da coletânea Ficções pós-apocalípticas nas vertentes do fantástico, da Linha de 
Pesquisa 2 do PPLET/UFU 

Mediadora: Profa. Dra. Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) 
Link: https://youtu.be/VE_tDIU1dUY 

 
A literatura viabiliza aos seus leitores um espaço-tempo para pensar e para aquilatar diversas relações 
de convivialidade e/ou de confronto com o Outro na sua radical diferença. Se é no diálogo com o Outro 
que nasce o sentido identitário, também identidades coletivas se configuram nessa relação com a 
alteridade. Pretende-se apontar, primeiramente, o objeto de estudo da Imagologia enquanto domínio da 
Literatura Comparada que estuda as representações literárias do Outro estrangeiro (ou compreendido 
como tal) e o modo como essas representações dependem de molduras ou enquadramentos de 
pensamento. Em seguida, observar-se-á como estas representações assentam em estereótipos e 
muitas vezes em preconceitos com os seus processos de funcionamento específicos. Por fim, mostrar-
se-á a utilidade da Imagologia no desenvolvimento da desejada alofilia, enquanto aspiração ou objetivo 
da educação intercultural. 

 
15h30-17h00 

 
Sessão de Debates VIII 

Debatedores: Profa. Dra. Ana Munari (UNISC) e Prof. Dr. Nuno Manna (UFU) 
Mediador: Prof. Dr. Luiz Humberto Martins Arantes (UFU) 

Link:  https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-viii-profa-dra-ana-munari-unisc 
 

Rosilene Aparecida Froes Santos - Slam em cena: corpo e voz como elementos de resistência 
Tiago Henrique Pimentel Pereira - O palco online: o texto teatral e novas experiências cênicas na 
internet 
Larissa Ferreira da Silva - Auto da compadecida: transposição da ironia, da sátira e do riso para o 

espaço audiovisual em comparação com a obra escrita de Ariano Suassuna 
 

Sessão de Debates IX 
Debatedor: Prof. Dr.  Carlos-Germán van der Linde (Universidade de la Salle - Bogotá) 

Mediadora: Profa. Dra. Maria Ivonete Santos Silva (UFU) 
Link:  https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-ix-prof-dr-carlos-german-van-der-

linde-universidade-de-la-salle-bogota 
 
Lidiany Caixeta De Lima - Metamorfoses nas obras de Ovídio, de António Dinis da Cruz e Silva e 
de Franz Kafka 
Raysa Barbosa Corrêa Lima Pacheco - A presença dos animais no jornalismo literário de Gabriel 
García Márquez: representações realistas e insólitas da cultura latino-americana 
  



 

03/12/2021 
 

09h00-12h00 
 

Sessão de Debates X 
Debatedor: Prof. Dr.  Gilberto Figueiredo Martins (UNESP/Assis) 

Mediador: Prof. Dr. Leonardo Francisco Soares (UFU) 
Link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-x-prof-dr-gilberto-figueiredo-

martins-unesp-assis 
 
Leonardo Gomes Rezende - Nada de novo no front: as construções de uma narrativa 
de/antiguerra 
Antonio Carlos Pinto da Fonseca Junior - Textualidades do Inferno: Intermidialidade em “textos” 

obscenos do Gabinete Secreto da BN 
 

Sessão de Debates XI 
Debatedora: Profa. Dra. Luciana Borges (UFCAT) 

Mediadora: Prof. Dr. Fabio Figueiredo Camargo (UFU) 
Link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-xii-profa-dra-luciana-borges-ufcat 

 
Iara Ferreira Germano - As representações do prazer e do desejo sadomasoquistas em “A Vênus 
Das Peles”, de Sacher-Masoch, e “A Vênus De Cetim” e “Tormentos Deliciosos”, de Wilma 
Azevedo 
Daiane Alves da Silva - O corpo feminino sob escrutínio: narradoras em contos de Márcia Denser 

 
14h – 17h 

 
Sessão de Debates XII 

Debatedora: Profa. Dra. Elisabeth Gonzaga de Lima (UNEB) 
Mediador: Profa. Dra. Kenia Maria de Almeida Pereira (UFU) 

Link:  https://conferenciaweb.rnp.br/events/sessao-de-debates-xiii-profa-dra-elisabeth-gonzaga-
de-lima-uneb 

 
Alexandre Manoel Fonseca - Das possibilidades noturnas ou Clarice Lispector em diálogo com 
Fausto, de Goethe: uma leitura de "Onde estivestes de noite" 
 Edson Sousa Soares - Resistência e retratos da degradação humana em “se não agora, 
quando?”, de Primo Levi 
Elisandra Beatriz de Faria - Imagens da Shoah na literatura e na pintura: interfaces entre a poesia 
de Vinícius de Moraes e telas de Lasar Segall 
Katiusce Aparecida Silva Santos - Inquisição e Heresia em "A estranha nação de Rafael Mendes", 
de Moacir Scliar 

19h00-20h00 
 

PALESTRA II: 
“Lendo literatura entre mídias: intermidialidade e significação” 

Profa. Dra. Ana Cláudia Munari Domingos (UNISC) 
Lançamento da coletânea Interfaces: Literatura, Artes e Mídias, da Linha de Pesquisa 3 do 

PPLET/UFU 
Mediador: Prof. Dr. Ivan Marcos Ribeiro (UFU) 

Link: https://youtu.be/tUo-BY5CA70  
 
A Intermidialidade, como perspectiva teórica das relações entre as mídias, surge no interior dos estudos 
Interartes duplicando a extensão e a potência de compreensão dos fenômenos culturais. De um lado, 
expande o corpus de análise ao incluir o não artístico; de outro, focaliza as questões de midiação, 



 

permitindo analisá-la como produtora de sentido. Neste trabalho, mostramos a importância do viés das 
teorias da Intermidialidade para a crítica literária e para a compreensão da literatura como fenômeno 
intermidial. 

 


