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15h40 – Intervalo

16h – Mesa 14: Crônica & epistolografia no Bra-
sil: revisões da memória literária arquivada
André Luís M. de uzêdA (UFRJ) – A visão de mun-
do patrimonial nas crônicas de Manuel Bandeira
PAtríciA reginA cAvALeiro PereirA (USP) – José de 
Alencar, escritor de cartas
rAfAeL MArtins dA costA (IFRJ/UFMG) – Políticas 
do sensível na correspondência de Vinicius de Moraes
Mediação: MArcus vinicius de freitAs (UFMG)
Local: Sala 3005/FALE

Mesa 15: Teorias, Críticas & Culturas
gAbrieLA goMes de oLiveirA (UFMG) – Aspectos 
da cultura popular alemã sob a perspectiva das 
Volkslieder
Pedro A. PinA gALvão (UFRJ) – Benjamin e Proust
therezA de Jesus sAntos JunqueirA (UFBA) – 
Walter Benjamin e a recepção contemporânea do 
teatro épico
rogério Lobo sáber (UFMG/Universidade do 
Vale do Sapucaí) – Existências em cinzas: a litera-
tura gótica revisitada nos romances Mont-Cinère e 
Léviathan, de Julien Green
Mediação: ALine MAgALhães Pinto (UFMG)
Local: Sala 3019/FALE

Mesa 16: Do tangível e do inefável na literatura 
portuguesa
fernAndA druMMond (UFRJ) – Reescrevo-me a 
mim própria sem outra alternativa: palimpsestos 
em Fiama Hasse Pais Brandão
ivAnete dA siLvA ALves (UFMG) – Discursos cons-
truídos sobre a Amazônia perceptíveis em A Selva, 
de Ferreira de Castro
JonAs MigueL Pires sAMudio (UFMG) – A palavra 
indizível: escrita, mística e mais além em Maria 
Gabriela Llansol
Mediação: PAtríciA chAneLy ricArte (UFMG)
Local: Sala 3053/FALE

Mesa 17: Rosa revisitado
hArLon hoMeM de LAcerdA sousA (UFC) – A for-
tuna crítica centrípeta de Guimarães Rosa
nádiA gArciA Mendes (UFRJ) – Entre passáros e 
buriti: mistérios de vida e de morte em “Cara-de
-bronze”, de João Guimarães Rosa
Pedro corneLio vieirA de cAstro (UFRJ) – Physis 
e lógos no sertão mitopoético de Rosa
Mediação: Josué godinho (UFMG)
Local: Sala 3061/FALE

19h – Conferência: Confissões de um homem 
de bem: a radiografia de um modelo – MArceLo 
PeLoggio (UFC) 
Mediação: constAntino Luz de Medeiros (UFMG)
(Auditório 1007/FALE)

20h30 – Coquetel de Lançamento de Livros 
Local: Arena Externa na entrada da FALE

MeLissA de sá (UFMG) – Por que ler distopias no 
século XXI?
Mediadora: cátiA bocAiúvA MAringoLo (UFMG)
Local: Auditório 1007/FALE

14h – Mesa 10: Arte e crítica de arte nos estudos 
literários
cAroLinA AngLAdA (UFMG) – A aproximação in-
finita: sobre o trabalho crítico de Nuno Ramos
nAtháLiA izAbeLA rodrigues diAs (UFMG) – Au-
tonomia autoral na contemporaneidade: o autor-
curador e a arte dos cacos
MArceLLA Assis de MorAes (UFRJ) – Inventar uma 
pele para tudo: entre Mira Schendel e Nuno Ramos
Mediação: MAtheus trevisAM (UFMG)
Local: Sala 3005/FALE

Mesa 11: Experiências textuais: forma e gênero 
em mutação
dAiAne cArneiro PiMenteL (UFMG) – Será livro?
JéssicA LuízA de sousA ribAs (EBA/UFMG) – As-
pectos da colagem no texto dramático: uma estra-
tégia para pensar a fragmentação do sujeito na 
contemporaneidade
JúLiA de MeLLo s. oLiveirA (UFSCar) – O realismo 
reciclado em Eles Eram Muitos Cavalos
zAcAriAs eduArdo dA siLvA (UFMG) – Espetácu-
lo e corpo / espetáculo do corpo (corpo ficcional e 
espetáculo em Feliz Ano Novo de Rubem Fonseca)
Mediação: ALine sobreirA (UFMG)
Local: Sala 3019/FALE

Mesa 12: A relação leitor-autor e os olhares sobre 
o texto
brunA KALiL othero fernAndes (UFMG) – “Têm 
língua e têm dedo”: o leitor violentado em O Ca-
derno Rosa de Lori Lamby, de Hilda Hilst
cArMéLiA dAnieL dos sAntos (UNIMONTES) – 
A poesia digital de Álvaro Andrade Garcia
fLáviA rodrigues Monteiro (UFMG) – O revival 
shakespeariano no século XXI: uma associação en-
tre tecnologia e tradição
rAfAeL fAvA beLúzio (UFMG) – Uma cerveja com 
as “Sobras completas” de Jovino Machado
Mediação: cAio Montenegro

Local: Sala 3053/FALE

Mesa 13: Deslocamentos identitários e raciais na 
literatura contemporânea
césAr frAncioso MArtins (UFOP) – A negritude 
na poesia cabo-verdiana – uma polêmica
dAnieLLe stePhAnie de oLiveirA (UFMG) – Ma-
chado de Assis: o devir-sensível em Machado, o 
romance “já-escrito” de Silviano Santiago
deJAir dionísio (UFMG) – José de Alencar e Jorge 
Amado: o personagem negro equivocado
LuciAnA s. Moreno gonçALves (UEBA) – Cenas de 
periferias urbanas na literatura de Fábio Mandingo
Mediação: brunA cArLA dos sAntos (PUC Minas)
Local: Sala 3061/FALE

30/10 (Segunda)

09h – Credenciamento
Local: Hall do Auditório 1007/FALE

10h – Abertura
Local: Auditório 1007/FALE

10h30 – Homenagem: reflexões sobre a obra de 
Antonio Candido – Anco Márcio tenório vieirA 
(UFPE)
Mediação: rodrigo de AgreLA (UFMG)
Local: Auditório 1007/FALE

14h – Mesa 1: Poesia & crítica 
João guiLherMe siqueirA PAivA (UFRJ) – Comen-
tário sobre a antipoesia
Jorge Antônio MirAndA de souzA (UFMG) – En-
tre a nostalgia, o pessimismo e a expectativa: crise e 
crítica da poesia brasileira contemporânea
vALériA ALves correiA tAvAres (UFG) – Perfor-
mance poética: o estranhamento do leitor de poesia
WesLey thALes de A. rochA (UFMG) – Em posi-
ção de defesa: a intolerância à ambivalência e à des-
continuidade na crítica à poesia de Murilo Mendes
Mediação: AdiLson bArbosA Júnior (UFMG)
Local: Sala 2000/FALE

Mesa 2: Narrativas do Brasil
dAnieLA rodrigues soAres (UNIMONTES) – A 
violeta e o caracol: o desabrochar visco rubro do 
sentimento pedofílico – uma leitura do conto “Vio-
letas e caracóis”, de Autran Dourado
ester siMões (UFRJ) – Ilumiara: a obra total de 
Ariano Suassuna
feLiPe fernAndes ribeiro (UFRJ) – Vômito sem 
gelo nem limão: o azedo intragável em Os Sobrevi-
ventes, de Caio Fernando Abreu
guiLherMe dA cruz e zicA (UFMG) – Um dilema 
de elite: o nacional e o estrangeiro em Viva o Povo 
Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro
Mediação: MArciA MAchAdo (UFMG)
Local: Sala 2007/FALE

Mesa 3: Críticas de gênero
AydA eLizAbeth bLAnco estuPiñán (UFMG) – Po-
der e sexualidade: a mulher bruxa
cátiA cristinA bocAiuvA MAringoLo (UFMG) – 
Crítica feminista negra nos romances Homegoing 
(2016), de Yaá Gyasi, e Água de Barrela (2016), de 
Eliane Alves Cruz: raça, gênero e política
diego MorAes MALAchiAs siLvA sAntos (UFMG) 
– A ferida aberta da masculinidade em romances 
de Stephen King
nAdiny PrAtes fiúzA (UNIMONTES) – Repre-
sentação da masculinidade em Invenção a Duas 
Vozes (1978), de Maria José de Queiroz
Mediação: LAísA MArrA (UFMG)
Local: Sala 3000/FALE

Mesa 4: Localismo e universalidade nas literaturas 
latino-americanas
AMAndA fAnny guethi (UFSCar) – Juan Carlos 
Onetti: um famoso anônimo nos anos 1930-1950
euLáLio MArques borges (UFMG) – Distopía ur-
bana e paranoia em Sueños Digitales (2000) e El 
Delirio de Turing (2003), de Edmundo Paz Soldán
MAriAnA AugustA Pinheiro di sALvio ALMeidA 
(UFMG) – A esfera literária latino-americana a 
partir da cena do duelo na obra Los Detectives Sal-
vajes, de Roberto Bolaño
Mediação: sArA roJo (UFMG)
Local: Sala 3009/FALE

Mesa 5: Expressões da literatura brasileira con-
temporânea
AMAndA bruno de MeLLo (UFMG) – Mímica e es-
petáculo em Opisanie Swiata, de Verônica Stigger
dericK dAvidson sAntos teixeirA (UFMG) – O 
lugar do autor na crítica biográfica contemporâ-
nea brasileira
MAriAnA PereirA guidA (UFMG) – Os Corpos e os 
Dias: o desejo da palavra no devir do poema
rAfAeLA MArrA MeLo (UFMG) - As redes de Opi-
sanie Swiata: o trabalho com a citação na contem-
poraneidade
Mediação: rAfAeL costA (IFRJ/UFMG)
Local: Sala 3017/FALE

16h – Intervalo

16h30 – Mesa 6: Redescobrir os clássicos
ivinA siLvA guiMArAes (UFMG) – O canto da 
musa: valor do aedo e da palavra divina nos po-
emas homéricos
rAfAeL guiMArães tAvAres dA siLvA (UFMG) – Igno-
rância e reconhecimento no édipo tirano de Sófocles
roberto bezerrA de Menezes (UFMG) – As ma-
lhas do destino estão abertas: Perdição – Exercício 
Sobre Antígona, de Hélia Correia
Mediação: terezA virgíniA (UFMG)
Local: Sala 2007/FALE

Mesa 7: Poesia portuguesa antes de agora
PAtríciA chAneLy siLvA ricArte (UFMG) – Pela 
luz de uma canção em terras estranhas: o idílio ur-
bano de Rui Pires Cabral
PAtríciA resende PereirA (UFMG) – Chamilly, 
Milly: a nova leitura das Cartas Portuguesas pro-
posta por Adília Lopes em O Marquês de Chamilly 
e O Regresso de Chamilly
sérgio LiMA (UFMG) – “A lanterna de Dióge-
nes”: poesia crítica e crítica de poesia na revista 
Cão Celeste
Mediação: siLvAnA PessôA (UFMG)
Local: Sala 3000/FALE

Mesa 8: História e crítica da literatura brasileira
João guiLherMe dAyreLL de M. sAntos (USP) – 
Origens da literatura e algumas possibilidades
JuLiAne de sousA eLesbão (UERJ) – A crítica literá-

ria no Brasil contemporâneo: reformulações de um 
problema (?)
Tarcísio Fernandes Cordeiro (UFMG) – A crítica 
acadêmica brasileira contemporânea e a questão 
da esfera pública
Mediação: sAndrA MArA ALves (UFC)
Local: Sala 3009/FALE

Mesa 9: Literaturas de língua espanhola: paisagens
eMiLiA MAgALí sPAhn (UFSCar) – O oculto na cultu-
ra: uma leitura de “Na estepe”, de Samanta Schweblin
feLiPe LiMA (UFRJ) – Juan Goytisolo: a forma-de-
vida literária
MAriA AnALice PereirA dA siLvA (UFMG) – O Homem 
que Amava os Cachorros: uma voz de dentro do centro
Mediação: brunA teLLA guerrA (UNICAMP)
Local: Sala 3017/FALE

19h – Painel Temático 01: Literatura indígena e 
quilombola: por uma revisão do papel da crítica 
e da Academia frente à alteridade
AiLton KrenAK (Liderança Indígena Krenak) – 
Escrituras imaginadas no tempo do mito
cAssiA cristinA (Manzo Ngunzo Kaiango) – So-
bre povos e comunidades tradicionais uma heran-
ça ancestral
sôniA queiroz (UFMG) – A escrita dos mestres 
da voz
chArLes bicALho (UEMG) – Intertextualidade 
onírica na mídia indígena
guiLherMe gontiJo fLores (UFPR) – Uma con-
tabilidade de fracassos: o discurso acadêmico e as 
diferenças mais próximas
Mediação: nicoLe A. MArceLLo (UFMG)
Local: Auditório 1007/FALE

 31/10 (Terça)

09h – Painel Temático 02: Teoria(s) Literária(s) e 
Estudos Clássicos e Medievais: perspectivas, pro-
postas, desafios
JAcyntho Lins brAndão (UFMG) – Quem tem 
medo da teoria?
nAbiL ArAúJo (UERJ) – Poiesis e Fictio – literarie-
dade e genericidade
JúLiA bAtistA cAstiLho AveLLAr (UFMG) – Jogo 
ficcional e reflexão teórica nos poetas da Antigui-
dade: o ‘moderno’ em Ovídio
Mediador: rAfAeL guiMArães t. siLvA (UFMG)
Local: Auditório 1007/FALE

10h40 – Intervalo

11h – Painel Temático 03: Utopianismos na Lite-
ratura Anglófona
fernAndA sousA cArvALho – Utopianismo na 
ficção especulativa de mulheres afro-americanas 
contemporâneas
sérgio beLLei (UFMG) – O fim da utopia e a uto-
pia sem fim

 01/11 (Quarta)

09h – Painel Temático 04: Paisagens críticas mo-
dernas e contemporâneas
brunA teLLA guerrA (UNICAMP) – Crítica fic-
cional: recepção de Leonardo Padura no Brasil
rAqueL MAdAneLo (UFMG) – Henriqueta e Osó-
rio: redes de sociabilidade, cartas e antologias
gustAvo siLveirA ribeiro (UFMG) – A delicadeza 
e a fúria: meditações sobre forma e afeto em 4 poe-
tas brasileiros do presente (Lu Menezes, Guilherme 
Zarvos, Fabiano Calixto & Mônica de Aquino)
Mediação: JuLiAnA veLoso (UFMG)
Local: Auditório 1007/FALE

10h40 – Intervalo

11h – Homenagem: Canção de amor para João 
Gilberto Noll – Luis ALberto brAndão (UFMG) 
Local: Auditório 1007/FALE

14h15 – Medeia, um minimonólogo – isAbeLLA 
ALbquerque gonçALves (UFMG)
Local: Arena Externa na entrada da FALE

14h30 – Roda de conversa: Bibliodiversidade: o 
papel das escritoras, pequenas editoras e grupos 
de leitura na diversificação do campo literário
MAírA nAssif (editora-chefe da Relicário edições)
oLíviA gutierrez (Leia Mulheres BH)
LAurA cohen (escritora, editora do selo Leme)
Mediação: constânciA LiMA duArte (UFMG)
Local: Arena Externa na entrada da FALE

16h30 - Intervalo

17h – Painel Temático 05: Arquivos literários: o 
traço documental e a revitalização da crítica no 
século XXI
LeAndro gArciA rodrigues (UFMG) – É o fim 
da epistolografia? Cartas, e-mails e mutações da 
crítica
MArcos Antonio de MorAes (IEB/USP) – Diá-
logo epistolar entre Mário de Andrade e Antonio 
Candido: uma edição em processo
cLeber ArAúJo cAbrAL (CEFET-MG) – Rastrear, 
traçar, editar
Mediação: MAriA do rosário ALves PereirA 
(CEFET-MG)
Local: Auditório 1007/FALE

19h30 – Mesa de Encerramento: Escrita & Crítica
ALberto Pucheu (UFRJ) – Entre o poema e o ensaio
AnA MArtins MArques – Poesia, lugar para pensar
rAfAeL Lovisi (IFMG) – Transescritas
Local: Auditório 1007/FALE


