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Em ordem de apresentação 
 

1) TÍTULO DO TRABALHO: O CAPUZ MUDOU DE COR: A RELEITURA DA IDENTIDADE FEMINANA EM 
“CHAPEUZINHO AMARELO”, DE CHICO BUARQUE 
Autor: Guilherme Augusto Louzada Ferreira de Morais - Mestre / Doutorando em Letras – Bolsista 
CAPES - UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto – SP - gui_amorais@hotmail.com - Orientadora: 
Profa. Dra. Maria Celeste Tommasello Ramos 
RESUMO: Objetivamos demonstrar como ocorre a mudança na representação e no tratamento da 
personagem feminina Chapeuzinho Vermelho, originalmente do conto de mesmo título, dos Irmãos 
Grimm (2005, 2012), na releitura criativa e parodística de Chico Buarque (2006), intitulada 
“Chapeuzinho amarelo”, obra publicada pela primeira vez em 1979. Partindo do conceito de 
identidade de Woodward (2000), podemos compreender o que levou a identidade feminina a ser 
retratada, na Literatura de sociedades patriarcais, como passiva, submissa, sem voz e sem coragem, 
afinal, a identidade feminina era criada pelo e para o homem, sendo isso um reflexo desse tipo de 
sociedade. Na Grécia, por exemplo, o homem partia para a guerra e a mulher, por sua vez, era obrigada 
a permanecer em casa, cuidar dos bens do marido e da prole (Cf. MORAIS, RAMOS, 2015). Inclusive, 
havia um mito segundo o qual se o homem fosse covarde em vida, ele reencarnaria em corpo de uma 
mulher (Cf. SISSA, 1990). Em muitos contos de fadas, isso não foi diferente: “Chapeuzinho vermelho”, 
dos Irmãos Grimm (2005, 2012), é representada como uma personagem passiva e ingênua, que não 
deve se desviar do caminho e ser sempre uma boa menina (Cf. GRIM 2005, 2012). Soma-se isso o fato 
de ela ser salva por um personagem homem. Porém, como bem demonstra Hall (2006), novas 
identidades surgiram e surgem na pós-modernidade. O movimento e a crítica feministas impactaram 
a sociedade, trazendo à luz identidade(s) feminina(s) (HALL, 2006; ZOLIN, 2009; BONNICI, 2007). 
Consequentemente, a representação feminina na literatura mudou. Em “Chapeuzinho amarelo”, Chico 
Buarque (2006) nos mostra, de início, uma menina amedrontada e sem voz. No decorrer da narrativa, 
ela ganha confiança e voz, empoderando-se. Podemos dizer que esse tipo de literatura, que representa 
a mulher de forma diferente e empoderada (que já existia em sociedades matriarcais), ganha forças 
com o advento do feminismo. Além disso, a esse tipo de literatura grande importância deve ser dada 
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em relação à formação de crianças-leitores enquanto sujeitos sociais, para que meninas se 
empoderem e meninos respeitem-nas como iguais (igualdade de gênero). Com isso, Chico Buarque, 
por meio da releitura de um conto, representa Chapeuzinho Vermelho sob uma nova perspectiva, 
mostrando que uma personagem feminina pode ser tão destemida quanto uma masculina 
PALAVRAS-CHAVE: Identidade feminina; Conto maravilhoso; Irmãos Grimm; Literatura brasileira; Chico 
Buarque; Chapeuzinho amarelo. 

 
2) TÍTULO DO TRABALHO: INTERCÂMBIO CULTURAL E TRADIÇÕES LITERÁRIAS NO CONTO “BICHO 
PAPÃO” DE PAULO SESAR PIMENTEL 
Autora: Soraia Streg – Mestranda - UNEMAT – Câmpus de Sinop – MT - soraiastreg@gmail.com 
- Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Marques 
RESUMO: Entre as manifestações literárias contemporâneas produzidas em Mato Grosso, enquanto 
lugar periférico ao centro hegemônico, a ficção em prosa de Paulo Sesar Pimentel apresenta modos 
de intercâmbio cultural apurado, como no conto “Bicho Papão”, em que opera a intensificação nos 
processos de significação do texto ao atribuir à figura folclórica de origem popular, homônima ao título, 
novas representações que acomodam o local e o universal numa exploração da temática do medo a 
partir de uma elaboração autoral que tensiona forma e tema e que estabelece ligações com tradições 
literárias canônicas acerca do conto moderno, incorporando, em sua criação, reflexões e teses sobre 
o gênero como efeito de sentido (Poe) e da possibilidade de se contar uma história enquanto se conta 
outra (PIGLIA). A figura do autor periférico em ativa negociação com as tradições literárias fundantes 
da modernidade retoma o legado de autonomia da criação artística e crítica latino-americana, 
problematizando a hegemonia cultural do centro na medida em que confirma a fusão entre tradições 
que perpassa criação literária pós-moderna através de procedimentos que constroem formas distintas 
de representação.   
PALAVRAS-CHAVE: Literatura contemporânea, Intercâmbio cultural, Tradições literárias. 

 
3) TÍTULO DO TRABALHO: O MITO DAS AMAZONAS EM MONTEIRO LOBATO: REPRESENTAÇÃO 
FEMININA EM OS DOZE TRABALHOS DE HÉRCULES 
Autor: João Pedro Fernandes Gomes - Mestrando em Letras – Bolsista CNPq - UNESP – Câmpus 
de São José do Rio Preto – SP - fernandesgomes.jp@gmail.com - Orientadora: Profa. Dra. 
Maria Celeste Tommasello Ramos 
RESUMO: Levando em conta que a identidade na pós-modernidade tem se descentralizado cada 
vez mais, e que o sujeito possui inúmeras possibilidades de "ser" provenientes dos sistemas de 
significação e das representações culturais (HALL, 2001), algumas dessas representações têm 
surgido com frequência na tradição literária. Uma delas é a do mito das amazonas, originado na 
Antiguidade Clássica, que vem aparecendo constantemente nas artes de formas variadas e 
demonstrando influência significativa ao constituir-se, a nosso ver, como um exemplo de 
identidade feminina ao longo da história ocidental. Este trabalho busca investigar a 
representação desse grupo de mulheres guerreiras na obra infanto-juvenil Os doze trabalhos de 
Hércules, de Monteiro Lobato, tanto na versão original quanto na adaptação para os quadrinhos. 
Objetivamos, assim, investigar de que forma se dá a releitura desse mito numa obra nacional e 
o que ela revela sobre a noção de mulher presente na obra de Lobato. Após a análise de 
descrições, das representações visuais e da interação das amazonas com outras personagens, 
verificamos se a representação do mito ainda apresenta traços da visão de mulher que vigorava 
na Grécia Antiga. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura infanto-juvenil, Representação da mulher, Intertextualidade, 
Identidade. 
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4) TÍTULO DO TRABALHO: O MITO DA TERRA PROmETIDA E O SONHO DO PROGRESSO NO 
POEMA “A RODOVIA”, DE SANTIAGO VILLELA MARQUES 
Autora: Lany Link Bezerra Moura - UNEMAT – Câmpus de Sinop – MT - lanylinkletras@gmail.com 
- Orientadora: Profa. Dra. Adriana Lins Precioso 
RESUMO: Esta pesquisa tem por finalidade analisar e identificar no poema “A Rodovia” (2010), 
de Santiago Villela Marques, elementos que ilustram a vinda de outros povos para as terras do 
norte mato-grossense, assim como, seus sonhos pelo progresso advindo do ideal mítico da 
“terra prometida”, “do povo escolhido” encontrados na mitologia judaico-cristã. “A Rodovia”, 
poema que faz parte da obra Três Tigres Trêfegos (2010), uma parceria de Henrique Roriz 
Aarestrup Alves, Juliana Roriz Alves e Santiago Villela Marques ressalta o olhar e a angústia do 
povo que, durante a década de 70, veio ao norte de Mato Grosso para alcançar o sonho da terra 
prometida, em busca da velha promessa desse “eldorado”, que é uma conquista/promessa 
bíblica e recompensa aos que ao Deus no livro do Antigo Testamento fossem fiéis; contudo, 
houve mudanças no panorama social da região amazônica, que ocasionaram bruscas rupturas 
importantes da sua cultura. A voz que assalta na poesia de Marques (2010) é daquele que veio 
em busca alienada dessa promessa, que tinha em si um sonho, uma utopia, mas que, assim 
como tudo ao seu redor, foi se degradando, vendo seus sonhos se transformando em pesadelos, 
perdendo e se fazendo perder sua identidade e humanidade. Faremos um passeio pela inglória, 
desgraça, tormenta, perdas e elegias amazônicas que povoam as margens dessa rodovia: 
corredor de tanta gente, de toda gente; via visceral do capitalismo, da destruição dos sonhos, 
da terra e da alma. A construção da identidade de vencedores e desbravadores revela seu lado 
oposto por meio desse eu-lírico que revela uma outra face. Na poesia de Marques (2010) a 
atmosfera nos remete ao medo, terror e socorro constantes. Um grito, um apelo dos que são há 
tempos silenciados e negligenciados nesse processo subvertido de desumanização e coisificação 
do homem. 
PALAVRAS-CHAVE: Mito, processo social, Santiago Villela Marques. 

 
5) TÍTULO DO TRABALHO: ESPAÇO E MEMÓRIA EM MENINO DIAMANTINO, DE NICOLAS BEHR 
Autora: Luciana Braga - Mestranda em Letras - UNEMAT – Câmpus de Sinop – MT - 
lucianabraga35@hotmail.com - Orientador: Prof. Dr. Henrique Roriz Aarestrup Alves 
RESUMO: A arte literária representa um processo de composição no qual o poeta usa as 
habilidades que tem com as palavras para criar e expressar sua sensibilidade perante 
experiências sociais. A exemplo disso, o poeta mato-grossense Nicolas Behr expressa sua 
destreza com mais de vinte cinco livros publicados; vários poemas do autor combinam prosa e 
poesia. Visando mostrar as relações entre o homem, o espaço e a memória, a obra Menino 
Diamantino, publicada em 2003, pesquisa como o espaço mato-grossense é evocado pela 
memória do eu lírico infantil que remove de suas lembranças os momentos importantes que 
vivenciou ao lado de sua família e amigos na cidade de Diamantino-MT. Os poemas de Nicolas 
Behr mostram vários espaços públicos que podemos chamar também de instituições ou espaços 
sociais, como por exemplo: a escola, a igreja, o cemitério, o museu e o Lar do menor. Todas estas 
instituições fizeram parte da infância do eu lírico e contribuíram para formar sua identidade, 
pois os espaços sociais são heterogêneos. O espaço em que o homem está inserido é refletido 
em sua cultura e ideologia. É possível evidenciar características singulares do sujeito tais como 
linguagem, costumes e comportamento observando seu ambiente. Nesta perspectiva, serão 
profícuas as concepções sobre memória e tempo de Maurice Halbwachs (2003), Ecléa Bosi 
(1994) e Jacques Le Goff (2003) e as teorias de Gaston Bachelard (1993) sobre o espaço. 
PALAVRAS-CHAVE: Menino Diamantino, Poema, Espaço, Memória. 
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6) TÍTULO DO TRABALHO: IDENTIDADE E CONTEMPORANEIDADE NOS CONTOS “PAI E FILHO” DE 
PAULO SESAR PIMENTEL E “MOTIVO” DE MARTA HELENA COCCO 
Autor: Vanderley da Silva – Mestrando - UNEMAT – Câmpus de Sinop – MT - 
vanderleydasilva2009@hotmail.com - Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Marques 
RESUMO: Segundo Stuart Hall (2006), o sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa, 
essencial ou permanente. A identidade torna-se uma celebração móvel. Dessa forma, somos 
levados a entender que não temos uma “identidade”, mas que somos compostos por uma 
identificação, passível de mudança e de transformação. Sob esse viés, este artigo apresenta uma 
reflexão sobre os contos contemporâneos “Pai e Filho” de Paulo Sesar Pimentel e “Motivo” de 
Marta Helena Cocco, os quais apresentam narradores com olhares distintos sobre a condição da 
mulher e do homem, em relação as suas identidades como sujeito, respectivamente, mãe e pai. 
O conto “Pai e filho”, de Pimentel, publicado no livro O Cão Sem Penas (2014), traz a temática 
das violências ocorridas no ambiente familiar com uma linguagem recheada de metáforas e 
alegorias numa narrativa intimista, que se constrói pela vocalização de um filho que está perdido 
em sua identidade. O conto “Motivo”, publicado no livro Não Presta Pra Nada (2016), Marta 
Cocco traz uma família moderna, de contexto contemporâneo, sem a presença de um adulto 
masculino, na figura do pai. Por isso, a mãe, narradora da história, além, de realizar suas funções 
maternas, assume também, a função de pai. Para o desenvolvimento da análise, utilizaremos as 
contribuições teóricas de Stuart Hall (2006), Hugo Achugar (2016) e outros teóricos que 
abordam estudos acerca da narrativa de ficção contemporânea. 
PALAVRAS-CHAVE: Análise Comparativa, Identidade, Pai e filho; Motivo. 

 
7) TÍTULO DO TRABALHO: A IDENTIDADE E O DIALETO NAPOLITANOS EM OBRAS DE LUCIANO 
DE CRESCENZO  
Autora: Maria Celeste Tommasello Ramos - Livre-Docente em Literatura Italiana – Docente da 
UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto – SP - Bolsista PQ do CNPq - mceleste@ibilce.unesp.br 
RESUMO: Considerando diversas obras do escritor napolitano Luciano De Crescenzo, nascido em 
1928, tecemos, no presente estudo, considerações a respeito de como é construída a identidade 
do cidadão de Nápoles, segundo o escritor, em três obras que recriam temas mitológicos: Elena, 
Elena, amore mio; Nessuno e Ulisse era un fico confrontadas com aspectos ligados à construção 
da obra prima do autor – Cosí parlò Bellavista, na qual ele expõe uma visão filosófica inusitada 
e divertida sob a constituição da identidade do napolitano em contraposição ao milanês, e faz 
uso de expressões em dialeto napolitano como marca de identidade ligada a diversos aspectos 
relativos à história de formação da Itália. Para estruturar nossas considerações sobre a recriação 
mitológica utilizamos os estudos de Furio Jesi, em Letteratura e mito (1977), já as considerações 
a respeito de identidade e dialeto levam em conta as considerações de Raimondi, em Letteratura 
e identità nazionale (1998). Nosso objetivo é relacionar a tessitura literária das obras estudadas 
aos aspectos ligados à identidade e ao dialeto dos napolitanos na perspectiva que chamamos 
“cronístico-filosófica” de Luciano De Crescenzo. 
PALAVRAS-CHAVE: Luciano de Crescenzo, Dialeto napolitano, Identidade italiana 

 
8) TÍTULO DO TRABALHO: A FUSÃO ENTRE TRADIÇÃO CULTA E POPULAR EM ALGUNS CONTOS 
MARAVILHOSOS DO PENTAMERONE, DE GIAMBATTISTA BASILE  
Autora: Adriana Aparecida de Jesus Reis - Graduanda em Letras – Bolsista IC FAPESP - UNESP – 
Câmpus de São José do Rio Preto – SP - adrianareis.ibilce@gmail.com - Orientadora: Profa. 
Dra. Maria Celeste Tommasello Ramos 
RESUMO: No século XVII, na Itália, influenciado pelo estilo Barroco, o escritor napolitano 
Giambattista Basile (1575-1632), que tinha uma intensa aproximação com a camada popular e 
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abastada de Nápoles, escreveu em prosa, originalmente em dialeto napolitano, a coletânea de 
cinquenta contos maravilhosos intitulada Lo cunto de li cunti ovvero trattenemiento de 
peccerille. Devido a questões linguísticas, essa obra não teve grande notoriedade entre os 
italianos, por alguns séculos, e sua tradução do dialeto napolitano para o italiano standard só 
ocorreu em 1925, tendo sido realizada pelo estudioso Benedetto Croce, que a renomeou 
Pentamerone, em alusão ao modelo estrutural presente no Decamerone, de Giovanni Boccaccio. 
No Pentamerone é possível encontrar várias versões de clássicos infantis, dentre elas, 
destacamos os contos “Cagliuso” e “Petrosinella”, respectivamente primeiras versões literárias 
de “O gato de botas” e “Rapunzel”. Dessa forma, na presente comunicação, nos dedicaremos 
ao estudo da fusão entre tradições culta e popular nos dois contos maravilhosos mencionados, 
isto é, de que maneira se faz presente o estilo barroco-dialetal nas duas narrativas maravilhosas. 
Para atingir esse objetivo proposto, fundamentamos nossas considerações e análises em 
Lombardi (2015), Calvino (1996), Croce (1924), Coelho (1991), Benjamin (1987), Pazzaglia (1993) 
e Sansone (1956). 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Italiana, Giambattista Basile, Dialeto, Barroco, Gato de Botas, 
Rapunzel. 

 
9) TÍTULO DO TRABALHO: O DIALETO NAPOLITANO E A CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO EM COSÌ 
PARLÒ BELLAVISTA, DE LUCIANO DE CRESCENZO 
Autor: Matheus dos Santos Bueno - Graduando / Mestrando em Letras - Bolsista PIBIC – Reitoria 
da UNESP/CNPq - UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto – SP - 
matheus.s.bueno@hotmail.com - Orientadora: Profa. Dra. Maria Celeste Tommasello Ramos 
RESUMO: Este estudo propõe a discussão sobre o dialeto representado no romance Così parlò 
Bellavista (Assim falou Bellavista), do escritor napolitano Luciano de Crescenzo para se verificar 
como o modo de falar dos napolitanos colabora na construção da representação literária da 
cidade de Nápoles. Acreditamos que o autor utiliza o dialeto napolitano em alguns momentos 
como forma de recriar o imaginário a respeito do espaço de Nápoles na representação literária 
desta cidade. De Crescenzo aborda diversos temas, nas áreas de Mitologia e Filosofia mas 
começou sua carreira literária com a publicação do romance corpus desta pesquisa, em 1977. 
Em Così parlò Bellavista, as personagens principais são o Professor e Filósofo Bellavista, o 
engenheiro De Crescenzo (representação literária do próprio escritor), e o vice porteiro 
Salvatore. Reunidos, eles discutem temas filosóficos que tangem a cidade de Nápoles, sua 
população, sua cultura peculiar, a política praticada ali, etc. No romance, há a reprodução do 
dialeto napolitano, principalmente nas falas do personagem Salvatore, sendo que na maioria 
das vezes em que o napolitano é expresso, há a tradução para o italiano standart em uma nota 
de rodapé. Por dialeto, pode-se entender, segundo Márcia Regina Fernandes (2013), no texto 
língua e dialeto: uma discussão teórica sobre a variação e o preconceito, como um produto de 
transições de uma língua que pode conter resquícios de uma língua matriz que lhe deu origem. 
O número de falantes do napolitano é de aproximadamente de sete milhões e corre risco de 
extinção. Em nosso corpus, o falar napolitano é reproduzido, a nosso ver, como marca da 
identidade do povo que habita aquele local, e é essa hipótese que buscamos provar. 
PALAVRAS-CHAVE: Dialeto, Nápoles, Luciano de Crescenzo, Così parlò Bellavista. 

 
10) TÍTULO DO TRABALHO: EM BUSCA DO REAL: TRAÇOS E CORES DE GIOTTO EM DIÁLOGO COM 
BARREDO 
Autora: Adriana Lins Precioso - Pós-Doutora em Letras – Docente da UNEMAT - Câmpus de Sinop 
– MT - adrianaprecioso@unemat.br 
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RESUMO: Em consonância com o surgimento de uma nova visão de arte, Giotto di Bondone 
(1276 – 1337), rejeita a tradição bizantina e inaugura suas pinturas com um movimento de estilo 
moderno fundado a partir da cultura latina, fato que o colocará como um dos mais importantes 
iniciadores do Renascimento italiano. Convidado pelos Franciscanos em 1296, Giotto pinta vinte 
e oito afrescos narrando os episódios mais populares da vida de São Francisco, representando a 
realidade da vida cotidiana, os personagens, os espaços e fatos ocorridos nos arredores das 
cidades medievais por onde São Francisco passou. Em consonância com esse mesmo movimento 
de busca pelo real, Maxinimo Cerezo Barredo (1932), mergulhado na nova vertente de 
orientação religiosa dentro da Igreja Católica denominada “Teologia da Libertação”, realizou 
inúmeras obras na América Latina e, principalmente, no Brasil, mais especificamente no estado 
de Mato Grosso, inaugurando uma representação mais “real” de um Cristo negro, envolvido nos 
conflitos e no dia a dia dos seus seguidores. Sendo assim, pelo viés da representação artística da 
pintura, buscamos as convergências estilísticas desses dois pintores, os traços que os colocam 
em diálogo ou em divergência com os aspectos da tradição com a qual ambos estão inseridos.  
PALAVRAS-CHAVE: Confluências; Giotto; Barredo. 

 
11) TÍTULO DO TRABALHO: A LINHA NACIONALISTA DOS ROMANTISMOS ITALIANO E BRASILEIRO 
Autora: Gisele de Oliveira Bosquesi - Doutora em Letras - UNESP – Campus de São José do Rio 
Preto – SP - gbosquesi@gmail.com 
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo pensar a relação entre algumas obras 
representativas dos Romantismos italiano e brasileiro no tocante à opção pela tendência 
nacionalista em detrimento daquela patético-lírica (VERTECCHI, 1993). Sabemos que o 
Romantismo nasce na Europa como desenvolvimento do movimento alemão da segunda 
metade do século XVIII chamado Sturm und Drang, que, como reação ao Iluminismo, propunha 
uma poética subjetivista ligada à espontaneidade e à emoção. Na Itália, a adesão ao 
Romantismo deu-se, de forma tardia em relação aos países do norte europeu, a partir de uma 
publicação, em 1813, da francesa Mme de Stäel, que deu início à polêmica entre os clássicos e 
os românticos. Quando surge o maior expoente do Romantismo italiano, Alessandro Manzoni 
(1785-1873), tal discussão já dava sinais de esgotamento, o que não impediu o autor de emitir 
seu parecer em favor dos Românticos, e, curiosamente, o Romantismo pensado por Manzoni 
apresentava um amálgama de ideias iluministas, nacionalistas e cristãs. O nacionalismo 
romântico italiano foi, então, essencial para a unificação do país, levada a cabo em 1861. No 
Brasil, por sua vez, podemos apontar um similar favoritismo pela linha nacionalista durante o 
Romantismo, principalmente em sua primeira fase. José de Alencar, por exemplo, pregava a 
busca pela cor local em suas obras, engajado em um projeto de construção identitária. Veremos, 
portanto, que os Romantismos Brasileiro e italiano têm como ponto de convergência o projeto 
de uma busca pelo caráter nacional. Apoiados principalmente em Asor Rosa (1985) e Antônio 
Candido (1997), faremos um comentário sobre esse aspecto que aproxima ambas as literaturas. 
PALAVRAS-CHAVE: Romantismo, Literatura Italiana, Literatura Brasileira 

 
12) TÍTULO DO TRABALHO: LITERATURA E REALIDADE EM ESCRITOS DE ANTONIO CANDIDO E 
PIER PAOLO PASOLINI 
Autora: Ana Clara Vieira da Fonseca - Mestre/Doutoranda em Literatura - Universidade de 
Brasília - UnB 
RESUMO: Literatura e Sociedade, de Antonio Candido, traz ensaios nos quais o autor pensa como 
as duas áreas que nomeiam o livro se relacionam, tomando o cuidado de fugir do método 
tradicional, que se limita a localizar referências históricas em obras literárias nos termos do 
assunto ou do conteúdo, com o objetivo de realmente enxergar a realidade como constituinte 
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da estrutura da obra literária. Publicado em 1965, o livro contém estudos sobre teoria e história 
literária e representa um período de aprofundamento em aspectos da produção do crítico que, 
até então, não estavam em foco. Empirismo hereje, de Pier Paolo Pasolini, foi publicado pela 
primeira vez em 1972 e reúne ensaios polêmicos, nos quais o autor expõe sua visão de que a 
necessária intervenção na sociedade não se poderia restringir ao nível do testemunho literário. 
Por esse motivo, o autor transita pelos campos da literatura, da linguística e do cinema, 
demonstrando consciência a respeito das grandes mutações do seu tempo e buscando 
compreender seus processos e seus contradições. O objetivo deste artigo é pensar como os 
autores lidam com a aproximação teórico/crítica entre literatura e realidade e como tal relação 
é concebida em seus escritos tendo em vista o momento do sistema literário de que participam. 
Para isso, foram eleitos os artigos “Crítica e sociologia”, “A literatura e a vida social” e “O escritor 
e o público” – presentes em Literatura e sociedade – e “Novas questões linguísticas”, “Que será 
natural?” e “Intervenção sobre o Discurso Indirecto Livre”, de Empirismo hereje, dos quais serão 
postos em contraste trechos que se aproximam, comparando e assinalando semelhanças e 
divergências no tratamento da matéria. Ambos foram críticos empenhados em pensar 
politicamente o seu meio e estiveram sempre vinculados ao seu tempo com grande sentimento 
de missão, de forma que suas reflexões nos ajudam a pensar a atualidade da relação entre a 
realidade e a linguagem literária.  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Sociedade, Candido, Pasolini, Crítica literária. 

 
13) TÍTULO DO TRABALHO: VELOCIDADE E IDENTIDADE EM CASTELLI DI RABBIA, DE 
ALESSANDRO BARICCO, E ONDE ANDARÁ DULCE VEIGA?, DE CAIO FERNANDO ABREU 
Autor: Pedro Henrique Pereira Graziano - Mestre / Doutorando em Letras – Bolsista CNPq - 
UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto – SP - pedro.graziano@hotmail.com - Orientadora: 
Profa. Dra. Maria Celeste Tommasello Ramos 
RESUMO: O objetivo deste trabalho, seguindo o tema do simpósio, em que obras brasileiras e 
italianas são postas em foco, será traçar linhas comparativas entre os romances Castelli di 
rabbia, do autor italiano Alessandro Baricco, e Onde andará Dulce Veiga?, do brasileiro Caio 
Fernando Abreu, e a partir das relações estabelecidas entre as duas obras, discutir criticamente 
a questão da velocidade do fluxo de informações no mundo do fim do século XX e como isto 
influi na possível morte da narrativa como fazer artístico. Nos dois romances há a discussão 
sobre como o excesso de velocidade e o grande fluxo de informações afeta a vida dos 
personagens. No romance do autor italiano, isto acontece em uma cidade fictícia em que cada 
um dos personagens tenta realizar um objetivo pessoal de modo a desacelerar a própria vida, 
enquanto no romance brasileiro o cenário é o caos da cidade de São Paulo. A comparação se 
dará no que diz respeito à busca que os personagens empreendem em direção a si mesmos, 
procurando a identidade que foi perdida nos cenários caóticos em que vivem. Ao deixarem de 
reconhecer a si mesmos, sofrendo a perda da identidade, têm sua faculdade de narrar e 
compartilhar experiências empobrecida, seguindo aquilo que estabelece o autor alemão Walter 
Benjamin (1996), segundo o qual a capacidade de narrar está estreitamente ligada à de 
compartilhar experiências entre semelhantes e a partir disto edificar experiências legítimas. 
Para discutir as ideias relativas à velocidade com que o mundo avança no século XX serão 
levados em conta textos de autores como Leyla Perrone-Moisés, que discute as mutações no 
cenário artístico e social na virada de século, Frederic Jameson, autor de destaque no âmbito 
das discussões sobre pós-modernidade, e Guy Debord, que discorre a respeito da sociedade do 
espetáculo que se constrói no século em questão. Com a junção de todo o aparato teórico, 
pretende-se estabelecer uma base crítico-teórica a partir da qual se possa aprofundar a 
comparação entre os dois romances e esclarecer como tanto Alessandro Baricco quanto Caio 
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Fernando Abreu são capazes de valorizar o fazer literário como uma forma de resistir ao 
emudecimento da faculdade de narrar, ou de desacelerar o processo de automatização do 
pensamento que a sociedade vivencia progressivamente. 
PALAVRAS-CHAVE Alessandro Baricco, Castelli di rabbia, Caio Fernando Abreu, Onde andará 
Dulce Veiga?, Identidade, Velocidade. 

 
14) TÍTULO DO TRABALHO: REGISTRO FOTOGRÁFICO E ARQUITETURA BRASILEIRA E ITALIANA: 
CLIQUE POÉTICO DA PAIXÃO NACIONAL 
Autor: Leandro Passos - Doutor em Letras – Docente do IFMS - Câmpus de Três Lagoas – MS - 
leandro.passos@ifms.edu.br 
RESUMO: A arquitetura é resultado de um projeto, de uma coordenação de construção e de 
organizações de espaços internos e externos; “arquitetar” leva em conta critérios de estética, 
conforto e funcionalidade. A arquitetura se refere, então, à arte ou à técnica de projetar uma 
edificação ou um ambiente de uma construção; é a arte de projetar espaços organizados e 
criativos para abrigar os diferentes tipos de atividades humanas. O Anfiteatro Flaviano na Itália, 
mais conhecido por Coliseu, localizado no centro da cidade de Roma, por exemplo, era utilizado 
para vários espetáculos durante o Império Romano e hoje é um dos principais pontos turísticos 
deste país. Foi construído entre os anos 70 e 90; iniciado por Vespasiano e inaugurado somente 
por Tito. De tamanho significativo, era capaz de hospedar 50 mil espectadores para os seus mais 
variados espetáculos. A princípio, era constituído de três andares, mas Alexandre Severo e 
Giordano III impulsionaram obras para acrescentar mais um andar e, assim, ampliar a 
capacidade da arena para 90 mil pessoas. Já o Estádio Jornalista Mário Filho no Brasil, mais 
conhecido como Maracanã, está localizado na zona norte do Rio de Janeiro e tem capacidade 
para 78.838 espectadores, sendo o maior do Brasil; construído para a Copa do Mundo de 1950, 
tinha o objetivo inicial de ser o maior palco de futebol do planeta. Na sua história, o espaço já 
recebeu grandes clássicos do futebol e diversos shows. As duas obras fazem parte da identidade 
nacional de seus respectivos países e, por conta disso, são registrados por vários artistas da 
fotografia. Nesta comunicação, pretende-se refletir de que modo as fotógrafas italiana Rosaria 
Grauso e brasileira Joana França capturam as imagens, cujos resultados reforçam a 
grandiosidade destes espaços e, desta forma, mantem a identidade positiva da cultura italiana 
e brasileira. Para tanto, serão levados em consideração os apontamentos de Fiorin (2009) e 
Bechelloni (1991). 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura, Fotografia, Identidade. 

 
15) TÍTULO DO TRABALHO: MACHADO DE ASSIS E I CANTANTI D´OPERA ITALIANI: 
TRANSFERÊNCIAS CULTURAIS 
Autor: Ionara Satin - Mestre / Doutoranda em Letras - UNESP – Câmpus de Assis – SP - Bolsista 
FAPESP - ionarasantin@gmail.com - Orientadora: Profa. Dra. Daniela Mantarro Callipo 
RESUMO: Uma das portas de entrada para a cultura italiana no Brasil é a chegada das 
Companhias Líricas Italianas. A primeira travessia lírica que se tem notícia é a do cantor Giovanni 
Francesco Fasciotti por volta do ano de1816. O período de maior destaque da cena lírica italiana 
no Brasil parece ter sido entre os anos de 1844 até meados de 1854, época de outra presença 
italiana marcante para as relações ítalo-brasileiras: Teresa Cristina Maria de Bourbon, Imperatriz 
do Brasil. Entretanto, as idas e vindas de cantores pelo Atlântico não cessam, a Itália reverberava 
na presença desses artistas e na propagação do canto italiano, assobiar a Norma de Bellini ou 
cantar as árias mais famosas foi algo comum no decorrer de todo o Oitocentos. As crônicas de 
Machado de Assis registram esse fluxo contínuo de artistas e a sua aclimatação em solo 
brasileiro.  Se no início dos anos cinquenta do século XIX, Machado de Assis ainda não estava na 
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imprensa fluminense, esse tempo entra para sua crônica como memória, vinculado aos novos 
acontecimentos líricos do dia. A presença da cultura italiana é recorrente nas crônicas do 
escritor, mas ele nunca pisou em solo italiano, é interessante, portanto, olhar essa travessia lírica 
a partir do conceito de transferência cultural, no qual o artista passa a ser um mediador, ou seja, 
é ele quem transporta a Itália até Machado de Assis. Esta comunicação pretende justamente 
discutir a contribuição dos cantores de ópera italianos na construção imagética da Itália do 
cronista com base nos conceitos de transferências culturais, levando em consideração que todo 
o processo de deslocamento gera uma mudança, uma adaptação.  
PALAVRAS-CHAVE: Cantores de ópera; Crônicas; Cultura Italiana; Machado de Assis; 
Transferências culturais.  

 
16) TÍTULO DO TRABALHO: PERCORRENDO AS VEREDAS DA MISÉRIA E DO DESCASO EM VIDAS 
SECAS E CONVERSAZIONE IN SICILIA 
Autora: Patricia Aparecida Gonçalves de Faria - Mestre / Doutoranda em Letras - UNESP – 
Câmpus de São José do Rio Preto – SP - patrícia_faria09@yahoo.com.br - Orientadora: Profa. 
Dra. Maria Celeste Tommaselo Ramos 
RESUMO: Em Vidas secas, romance do escritor alagoano Graciliano Ramos (1892-1953), é 
possível observar o cenário dramático de uma região seca, pobre e esquecida por todos, 
inclusive às autoridades. Do outro lado do continente, mais precisamente na Itália, também é 
possível verificar no romance Conversazione in Sicilia, de Elio Vittorini (1908-1966) ecos de 
mazelas e descasos governamentais. Nos dois romances, os autores utilizaram a viagem física 
como um elemento essencial no processo da tessitura de um ambiente precário e opressor que 
obriga, no caso de Vidas secas, suas personagens caminharem em busca de melhores condições 
de vida; já em Conversazione in Sicilia, a personagem central retorna a sua terra natal em busca 
de explicações para as inquietudes que assolaram o homem italiano no período fascista.  Nesse 
sentido, “Percorrendo as veredas da miséria e do descaso em Vidas secas e Conversazione in 
Sicilia” tem por objetivo verificar como o processo do deslocamento espacial representa a 
relação do sujeito com o mundo, em um contexto marcado pelo modo de vida simples de uma 
população, que se julga incapaz de questionar e mudar as práticas adotadas pelo opressor em 
um espaço árido e subdesenvolvido repleto de miséria, exploração e descaso das autoridades. 
Palavras-chave: Literatura brasileira, literatura italiana, denúncia, deslocamento, Graciliano 
Ramos, Elio Vittorini. 
PALAVRAS-CHAVE: Elio Vittorini, Graciliano Ramos, Conversazione in Sicilia, Vidas Secas, Miséria, 
Descaso. 
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