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aPresentaÇÃO

O Polo de Pesquisa em Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea 
(PPPMC), o Centro de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais (CESP/FALE/UFMG) e o Núcleo 
de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana (NEPA) da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) farão realizar, nos dias 19 e 20 de abril de 
2018, na Faculdade de Letras da UFMG e no dia 29 de maio de 2018, no 
Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, o II Colóquio 
Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea.

O objetivo do Colóquio, ao reunir pesquisadores e estudantes brasileiros 
e estrangeiros, é apresentar um panorama alargado da poesia portuguesa, 
pensando-a como lugar de convergência e de dissonância de algumas linhas 
de força que, em suas diferentes formas e metamorfoses, ao longo de todo 
o século XX e já agora nestas duas décadas do século XXI, consolidam-na 
como um dos mais vigorosos e inventivos discursos da lírica europeia.

Este esforço crítico, tomando corpo a partir de abordagens as mais diversas 
e considerando-se a multiplicidade de caminhos possíveis, a aproximar, 
relacionar, comparar, agrupar, observando rupturas e transições, visa 
principalmente a refletir sobre os jogos e mundos de linguagem que con-
stituem a denominada “poesia portuguesa moderna e contemporânea”. A 
partir daí, crê-se abrir um espaço sem dúvida relevante para contribuir 
de modo inequívoco com o debate e a reflexão literária na área de poesia.

Comitê Organizador do II Colóquio Internacional
de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea
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19 de abril de 2018

09h
Recepção e Credenciamento (Hall do Auditório 1007 – Faculdade de Letras)

09h45
Mesa de Abertura

10h
Conferência de Abertura (Auditório 1007 – Faculdade de Letras)

Coordenação: Ida Alves (UFF)

Ana Luísa Amaral (UPorto): O que há num nome? Lugares (ou 
não) comuns da poesia. E do corpo rente a mundos

12h
Lançamento de livros

13h30-15h30
Sessões de Comunicações

15h30-16h
Coffee Break

16h-18h
Sessões de Comunicações

19h15
Mesa-Redonda I (Auditório 1007 – Faculdade de Letras)

Poesia Portuguesa Contemporânea: construções, interlocuções, confluências

Coordenação: Sandro Ornellas (UFBA)

1. Izabela Leal (UFPA): Devagarosa mulher cobra: Herberto Hel-
der, uma poética da tradução
2. Marcelo Sandmann (UFPR): “Pode parecer estranho escrever as-
sim”: uma apresentação da poesia de João Luís Barreto Guimarães

PrOGraMaÇÃO Geral

BelO HOriZOnte
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20 de abril de 2018

10h30-12h15
Mesa-Redonda II (Auditório 1007 – Faculdade de Letras)

Modos da modernidade na poesia portuguesa de agora

Coordenação: Maria Zilda Cury (UFMG)

1. Madalena Vaz Pinto (UERJ): O sr. Eliot e as conferências: he-
terotopia e profanação
2. Marcus Vinícius de Freitas (UFMG): As Dedicácias no con-
junto da obra de Jorge de Sena
3. Paola Poma (USP): Sophia e o gosto da forma bela

13h30-15h30
Sessões de Comunicações

15h30-16h
Coffee Break

16h-18h
Sessões de Comunicações

18h
Atividade Cultural

19h15
Mesa-Redonda III (Auditório 1007 – Faculdade de Letras)

Dos ofícios do poeta e do crítico

Coordenação: Silvana Pessôa (UFMG)

1. Íris Amâncio (UFF): A ecopoética de Boaventura de Sousa 
Santos: reflexões sobre diversidade, ética e estética literária
2. José Cândido de Oliveira Martins (UCP-Braga): Reescrita 
da tradição clássica em clave humorística e paródica na poesia 
portuguesa atual
3. Vincenzo Russo (Università degli Studi di Milano): O poeta 
como ensaísta: a reflexão meta-poética no século XXI português
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niterói

29 de maio de 2018

09h
Recepção e Credenciamento (2º andar do bloco C)

09h15
Mesa-Redonda IV (Sala 218 C)
“Nos umbrais desta página recebo o poema que chegou de longe” (Car-
los de Oliveira)

Coordenação: Silvana Pessôa (UFMG)

1. Solange Fiuza (UFG): Uma obsessão leitora: João Cabral de 
Melo Neto por Sophia de Mello Breyner Andresen
2. Leonardo Gandolfi  (UNIFESP): As janelas de Carlos de Oliveira
3. João Tiago dos Reis Pedroso de Lima (UÉvora): Espectros do 
Neo-Realismo na Poesia Portuguesa Contemporânea

10h45
Intervalo

11h
Mesa-Redonda V (Sala 218 C)
“É que nada no percurso, no mundo, se faz sem peso” (Gonçalo M. 
Tavares)

Coordenação: Ida Alves (UFF)

1. Cristina Firmino Santos (UÉvora): Gonçalo M. Tavares – a 
escrita em movimento e a inquirição da matéria
2. Marcelo Franz  (UTFPR): Poesia/Melancolia contemporânea: 
o itinerário intertextual de Uma viagem à Índia

14h30-16h30
Sessões de Comunicações
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17h
Mesa-Redonda VI (Sala 218 C)
Outros corpos, outras questões

Coordenação: Ida Alves (UFF) e Silvana Pessôa (UFMG)

1. Mark Sabine (University of Nottingham): ‘Poeta de cetineta 
fulgurante demais’: A masculinidade queer na poesia de Ary dos 
Santos
2. Tatiana Pequeno (UFF): Bénédicte Houart: construções e 
variações em torno do feminino

18h30
Mesa de Encerramento
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sessões de cOMUnicaÇões

BelO HOriZOnte

19 de abril de 2018

13h30 às 15h30

Mesa 1 (Sala 2002 – Faculdade de Letras)
 “Amo insensatamente os ácidos, os gumes/ e os ângulos agudos”: Cesá-
rio Verde, Edmundo de Bettencourt, Mário de Sá-Carneiro

Coordenação: Lisa Carvalho Vasconcellos (UFBA) 

1. Angélica Maria de Almeida Carvalho Ramos (UFC) – A expe-
riência agônica do desespero e do absurdo no poema “Quase”, 
de Mário de Sá-Carneiro 

2. Daniel Veneri (UFRJ) – Exumar e exaltar, Mário de Sá-Carnei-
ro, Rei-lua que não tem fim

3. José Ronaldo Pereira Júnior (UFMG) – A singularidade da po-
esia de Edmundo de Bettencourt

4. Juliana Gonçalves Lobo (UFMG) – Figurações da mulher na 
poesia de Cesário Verde

Mesa 2 (Auditório 2001 – Faculdade de Letras; horário expandido: 
13h30 às 16h)
“Na teia incerta dos textos”: Fernando Pessoa I  
Coordenação: Raquel Madanêlo (UFMG)

1. Aurora Cardoso de Quadros (UNIMONTES) - Fernando Pes-
soa: o português que deglutiu o inglês

2. Cristina Arena Forli (UFRGS) – As ruínas do ser: diálogos en-
tre a poesia de José Luís Peixoto e Álvaro de Campos
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3. Laura Oliveira Rodrigues Vieira (UFMG) – Figurações de Sa-
lomé em Orpheu

4. Thiago Bittencourt de Queiroz (USP) – Uma angústia da aflu-
ência: a sombra de Pessoa na poesia de Manuel António Pina

5. Tiago Cabral Vieira de Carvalho (UFMG) – A estética do desa-
lento e a resignação melancólica de Bernardo Soares no Livro 
do desassossego

Mesa 3 (Sala 3059 – Faculdade de Letras)
 Olhares cruzados

Coordenação: Rafael Quevedo (UFMA) 

1. Isabela Dias Benassi Carvalho (USP) – Corpo como diálogo: 
um estudo comparativo entre Paula Rego e Adília Lopes

2. Maria Silva Prado Lessa (UFRJ) – Mário Cesariny artista crítico
3. Matheus de Brito (CIEC-Universidade de Coimbra/IEL-U-

nicamp/FAPESP) – A Teoria (da História) da Literatura de 
Aguiar e Silva

4. Tatiane da Costa Souza (UFMG) – Por um “olhar sem cindir”: 
o sopro poético em Maria Gabriela Llansol

Mesa 4 (Sala 3061 – Faculdade de Letras)
“Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo”: Sophia de Mello 
Breyner Andresen I

Coordenação: Íris Amâncio (UFF)

1. Alexandra Lopes da Cunha (PUCRS) – O Mar, suas metáforas 
e significações na antologia Mar, de Sophia de Mello Breyner 
Andresen

2. Danieli dos Santos Pimentel (PUCRS) – Sophia Andresen: a 
casa, os porões da memória e o sentido da cabana

3. Romildo Biar Monteiro (UFC) – Representações da cidade na 
poesia de Cesário Verde e de Sophia de Mello Breyner Andresen

4. Sheyla Susana do Nascimento (UFBA) – Casa e Cidade: espa-
ços afetivos na poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen
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Mesa 5 (Sala 2007 – Faculdade de Letras)
“O movimento áspero da câmara”: sobre poesia e cinema

Coordenação: Leonardo Sasaki (USP)

1. Carina Santos Gonçalves (Pesquisadora independente) – 
“Pensei que falavas do filme” – O cinema em José Miguel Silva

2. Eulálio Marques Borges (UFMG) – Solidão e errância na poe-
sia de Rui Pires Cabral

3. Fábio Ávila (UFMG) – O cinema na obra poética de José Mi-
guel Silva

4. Patrícia Resende Pereira (UFMG) – “O rigoroso cálculo da 
luz”: pensar o cinema a partir da poesia de Carlos de Oliveira

16h às 18h
 

Mesa 6 (Auditório 2001 – Faculdade de Letras; horário expandido: 16h 
às 18h30)
“No baile de máscaras em que vivemos”: Fernando Pessoa II

Coordenação: Viviane Cunha (UFMG)

1. Alexandre Bonafim Felizardo (UEG) – Aspectos da teopoesia 
no futurismo de Álvaro de Campos de Fernando Pessoa

2. Diego Emanuel Giménez Celano (UEL) – Pensamento, leitura 
e escrita no Livro do desassossego

3. Elisete Eustáquio Ferreira da Silva (UFMG) – A vida como es-
paço breve: o tema do tempo nas odes de Ricardo Reis

4. Natalino da Silva de Oliveira (IF SUDESTE MG) – Jim Burns, 
Fulano-de-Tal e nós: estudo entre “Ode triunfal” e “Ode ma-
rítima”

 Mesa 7 (Sala 3002 – Faculdade de Letras)
“O mundo, cada pedaço dele, é claro e escuro”: Gonçalo M. Tavares

Coordenação: Saulo de Araújo Lemos (UECE)

1. Evelyn Blaut Fernandes (UFRJ) – Luís de Camões revisitado 
na epopeia de Gonçalo M. Tavares
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2. Ítalo Barbosa de Araújo (UFPE) – O épico na contemporanei-
dade: uma busca passada

3. Rafaela Faria Vianna (UFMG) – As várias faces da viagem em 
Cesário Verde e em Gonçalo M. Tavares

4. Rodrigo Medeiros Campos (UFMG) – A epopeia contemporâ-
nea de Gonçalo M. Tavares em Uma viagem à Índia

Mesa 8 (Sala 3059 – Faculdade de Letras)
Da poesia como resistência, combate e carisma

Coordenação: Gustavo Henrique Rückert (UFVJM)

1. Bárbara Silva Teles de Menezes (UFC) – “Em ondas de ilusão 
– versos em movimento”: o percurso poético brasileiro de Mi-
guel Torga

2. Lisa Carvalho Vasconcellos (UFBA) – Poesia de guerrilha: cor-
pos e textos sob o jugo da guerra colonial

3. Taynara do Nascimento (CEFET-MG) – Poesia e resistência 
em Miguel Torga: um estudo do poema “Aos poetas”

4. Wendel Francisco Gomes Silva (UFMG) – Cecília e Gonzaga: 
evocação do poeta menino

Mesa 9 (Sala 3061 – Faculdade de Letras)
“Como se de novo fosse criada cada coisa”: Sophia de Mello Breyner 
Andresen II

Coordenação: Patrícia Resende (UFMG)

1. Ana Maria Ferreira Côrtes (Unicamp) – “Destroçados anun-
ciadores do mundo”: uma leitura do projeto poético de Sophia 
de Mello Breyner Andresen

2. Clarissa Xavier Pereira (UFMG) – A tradição em visita: uma 
leitura comparada de Sophia de Mello Breyner Andresen e Ana 
Martins Marques

3. Sofia Glória de Almeida Soares (UFRJ) – Entre uma e outra 
linha, a tela branca

 Mesa 10 (Sala 2007 – Faculdade de Letras)
“De ti tardei a tradição e/ o tempo”: vozes femininas
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Coordenação: Aurora Cardoso de Quadros (UNIMONTES)

1. Adriane Figueira Batista (USP) – “A primeira urina da manhã”: 
autorretrato poético de Cláudia R. Sampaio

2. Gabriela Familiar de Abreu Carneiro (UFRJ) – “A perder de vista 
no sentido do meu corpo”: Luiza Neto Jorge, poeta-tradutora

3. Klleber Moreira de Mendonça Filho (UEG) – Tessituras do poé-
tico em Maria do Rosário Pedreira: a visitação do espaço da casa  

4. Naiani da Silva Nogueira (UFMG) – O enamoramento em 
Apodera-te de mim, de Hélia Correia

20 de abril de 2018

13h30 às 15h30 

Mesa 11 (Sala 4011 – Faculdade de Letras)
“A poesia também pode ser isto”: Herberto Helder I

Coordenação: Roberto Bezerra de Menezes (UFMG)

1. Carolina Anglada (UFMG) – Fazer uma forma agir: notas so-
bre a construção rítmica em Herberto Helder

2. Erick Gontijo Costa (UFU/PNPD/CAPES) – Herberto Helder: 
a reposição permanente dos enigmas

3. Luiz Henrique Carvalho Penido (UNIMONTES) – A lingua-
gem branca de Herberto Helder 

4. Mariana Guida (UFMG) – Espelho impuro, porta para a mor-
te: a obsessão de Orfeu no mito básico HH

Mesa 12 (Sala 4063 – Faculdade de Letras)
“Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso”: Camões, Jorge de Sena, 
Pedro Tamen

Coordenação: Evelyn Blaut Fernandes (UFRJ)

1. Alessandro Barnabé Ferreira Santos (USP) – Da catedral de-
bussiana ao vaso da China caído: o testemunho poético

2. Manaíra Aires Athayde (UCoimbra) – Se soubermos o que uns 
são, sabemos também o que são os outros
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3. Rafael Campos Quevedo (UFMA) – O topos do exegi monu-
mentum na obra Caronte e a memória, de Pedro Tamen

4. Rodrigo Machado (UFF) – A escrita da experiência em Ca-
mões: uma absurda modernidade

Mesa 13 (Sala 4067 – Faculdade de Letras)
“O medo é um fotograma entre outros”: Al Berto, Luís Quintais

Coordenação: Edgard Pereira (UFMG)

1. Gustavo Henrique Rückert (UFVJM) – Quando me escrevo, já 
não sou: um corpo de papel para Al Berto

2. Leonardo de Barros Sasaki (USP) – Al Berto e os fins de século, 
fins do mundo

3. Paulo Cantalice (UFMG) – A sombra do símbolo: palavra e 
poesia em Luís Quintais

Mesa 14 (Sala 4069 – Faculdade de Letras)
“Comigo me desavim/minha senhora de mim”: Maria Teresa Horta, 
Ana Hatherly

Coordenação: Valéria Coelho (PUC Minas)

1. Fabio Fadul de Moura (UFAM) – Do desejo ao êxtase: diálogo 
entre Horta e Hilst

2. Gabriela Silva (URI/PNPD/CAPES) – Desordenar o amor, 
desvendar a poética: Poesis, de Maria Teresa Horta

3. Maria Perla Araújo Morais (UFT) – Mulheres de Abril em tem-
pos de revolução

4. Matthews Carvalho Rocha Cirne (UFRJ) – “Eu não quero 
mostrar o que está escrito, quero mostrar a escrita”: a visuali-
dade poética de Ana Hatherly

Mesa 15 (Sala 4079 – Faculdade de Letras)
“Porque a morte tem o seu tempo”: Alexandre O`Neill, Daniel Faria, 
Nuno Júdice

Coordenação: José Cândido de Oliveira Martins (UCP-Braga)

1. Beatriz de Farias Nascimento (UFRPE) – Uma análise de ele-
mentos da metapoesia na lírica de Nuno Júdice 
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2. Graciele Batista Gonzaga (UFMG) – Alexandre O’Neill: do 
surrealismo ao cotidiano poético

3. Lucca de Resende Nogueira Tartaglia (UFRJ) – Por um rosto 
que há-de vir: o(s) autorretrato(s) de Daniel Faria

4. Moisés Paim Fonseca (UFMG) – Para situar o poeta mal situ-
ado: notas sobre a percepção do tempo e do espaço na poesia 
de Daniel Faria

Mesa 16 (Sala 4081 – Faculdade de Letras)
“Onde se lê Manuel de Freitas deve ser/ com certeza um sítio muito triste”

Coordenação: Diego Emanuel Gimenéz Celano (UEL)

1. Júlia Telésforo Osório (UFSC) – Tradições “sem qualidades”
2. Sandro Ornellas (UFBA) – Manuel de Freitas em chave bio-

política
3. Sérgio Lima (UFMG) – Rasuras em-comum gravadas numa 

K7: sobre a música antológica em Walkmen, de Manuel de 
Freitas e José Miguel Silva

16h às 18h

Mesa 17 (Sala 4011 – Faculdade de Letras; horário expandido: 16h às 
18h30)
“Colar e descolar. Sobrepor papéis”: Adília Lopes

Coordenação: Gabriela Silva (URI/PNPD/CAPES)

1. Ana Laura Rodrigues de O. G. Pereira (UFMG) – As mulhe-
res de Adília Lopes

2. Marina de Souza Lazarim (USP) – Amar como Soror Mariana
3. Milena Ferreira de Paula (UFMG) – Adília Lopes: uma poé-

tica da leitura
4. Pauliany Carla Martins (UFG) – Memória de leitura e des-

centramento na poesia de Adília Lopes
5. Valéria Soares Coelho (PUC Minas) – Uma dobra poética: 

Adília Lopes e Ana Cristina César
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Mesa 18 (Sala 4063 – Faculdade de Letras; horário expandido: 16h 
às 18h30)
A poesia e o cheiro da terra

Coordenação: Fábio Fadul de Moura (UFAM)

1. Edgard Pereira dos Reis (UFMG) – Poesia portuguesa con-
temporânea: o cheiro da terra

2. Fernanda Castro de Souza Abreu e Franciele dos Santos Feitosa 
(UFMA) – A presença camoniana na poesia portuguesa con-
temporânea

3. Joana Souto Guimarães Araujo (USP) – Paisagem e natureza 
em Sophia Andresen e Eugénio de Andrade

4. Taise Dourado (UNEB) – O desvelar lírico do não-dito: de 
Campilho a Natália

5. Amanda do Nascimento dos Santos Almeida (UFF) – Poesia 
autobiográfica em Ruy Belo

Mesa 19 (Sala 4067 – Faculdade de Letras)
“Das artes do mundo escolho a de ver cometas”: Herberto Helder II

Coordenação: Erick Gontijo Costa (UFU/PNPD/CAPES)

1. Carlos Antônio de Araújo Mamede (UFG) – Transe poéti-
co em dois poemas: Comunicação Acadêmica, de Herberto 
Helder, e Galáxias, de Haroldo de Campos

2. Rafael Lovisi Prado (IFMG) – Helder, desfazer o rosto, tor-
nar-se outro

3. Roberto Bezerra de Menezes (UFMG) – “o poema cada vez 
mais curto para chegar mais depressa”: Herberto Helder

4. Saulo de Araújo Lemos (UECE) – Para fora, o poema [de 
Herberto Helder]
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niterói

29 de maio de 2018

14h30 às 16h30

Mesa 20 (Sala 501 C) 
Diálogos líricos

Coordenação: Leonardo Gandolfi (UNIFESP)

1. Maria Aparecida Barros de Oliveira Cruz (UFG) – Míme-
sis na poesia de Cesário Verde e João Cabral

2. Patrícia Resende Pereira (UFMG) – “As palavras dos ou-
tros”: Manuel Gusmão e Carlos de Oliveira em diálogo

3. Rafael Iatzaki Rigoni (UFPR) – A estética surrealista em 
Jorge de Lima e Alexandre O’Neill

4. Vinícius Carvalho Pereira (UFMT) – Uma leitura de 
Fantasia breve, a palavra-espuma: gerador automático de 
poemas com base em versos de Ana Hatherly

Mesa 21 (Sala 505 C)
Alvoroço mortal

Coordenação: Luis Maffei (UFF)

1. Leonardo von Pfeil Rommel UFRS) – O poeta como as-
sassino: as ruínas da tradição literária em Golgona Anghel 

2. Roberto Bezerra de Menezes (UFMG) – HH ou o alvoro-
ço mortal deste fim de idade

3. Robson José Custódio (UFSC) – Fantasmas da poesia: as 
peripécias críticas da(s) biblioteca(s) de Gonçalo M. Tavares

4. Sara Sofia Andre da Costa (University of Nottingham) – 
Herberto Helder: o poeta-poema
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Mesa 22 (Sala 218 C)
Crítica de poesia hoje

Coordenação: Solange Fiuza (UFG)

1. Carolina Anglada (UFMG) – Ensaios sobre forma: Sil-
vina Rodrigues Lopes, Maria Filomena Molder e Rosa 
Maria Martelo

2. Nathalia Primo e Maria Carolina Cysneiros (UFF-PI-
BIC/CNPq) – A repercussão crítica nas revistas portu-
guesas contemporâneas de poesia 

3. Sérgio Lima (UFMG) - Manuel de Freitas par lui-mê-
me: o poema antológico em Suite de pièces que l’on peut 
jouer seul 

4. Tamy de Macedo Pimenta (UFF) – Incipit, de Manuel 
de Freitas

Mesa 23 (Sala 405 C)
Processos poéticos

Coordenação: Tatiana Pequeno (UFF)

1. Aline Erthal (UFF) – Decidir-se pelo indecidível: a dú-
vida como processo em Manuel António Pina 

2. Paloma Roriz (UFF) – A boneca, o jogo do chinquilho, 
os truques: sobre alguns brinquedos na poesia contem-
porânea portuguesa 

3. Fernando Ulisses Mendonça Serafim (Unicamp) – A 
teatralidade do Mito em Carlos Alberto Machado e 
António Pedro 

Mesa 24 (Sala 214 C) 
Pensar a poesia

Coordenação: Silvio Renato Jorge (UFF)

1. Clarissa Moreira de Macedo (UFBA) – Juraci Dórea e 
Miguel Torga: possibilidades telúricas 
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2. Evelyn Blaut Fernandes (UFRJ) – Cruzadas e cruzeiros 
em duas epopeias portuguesas 

3. Julio Cesar Rodrigues Cattapan (UFF) – Neorrealismo: 
casa ou prisão? – o caso de José Gomes Ferreira 

4. Lucas Laurentino de Oliveira (UFRJ) – Jorge de Sena e 
Hannah Arendt: ensaio para um possível diálogo 

Mesa 25 (sala a ser divulgada no bloco C)
Com Pessoa(s)

Coordenação: Marcelo Franz (UTFPR)

1. Adriane Figueira Batista (USP) – Linhagens em colisão: 
um olhar sobre silêncios na poesia de Alberto Caeiro e 
José Luís Peixoto  

2. João Tavares Bastos (UFRJ) – Pessoa e o desassossego: 
melancolia, decandentismo e poemas em prosa

3. Natália Fernanda da Silva Trigo (UNESP/IBILCE) – O 
fragmento como gênero: Pólen de Novalis e o Livro do 
desassossego de Bernardo Soares 

Mesa 26 (sala a ser divulgada no bloco C)
Poesia, corpo e outras relações

Coordenação: Silvana Pessôa (UFMG)

1. Antonio Eduardo Soares Laranjeira (UFBA) – As re-
lações entre literatura e cinema na poética de Matilde 
Campilho 

2. Benesaide da Silva (UEAP) – A poesia de Maria Teresa 
Horta como forma de libertação feminina de estereóti-
pos determinados pela sociedade de sua época 

3. Deborah Simões Colares Raposo (UFF) – Um vestido que 
me queimasse: o desamparo cotidiano em Adília Lopes 

4. Deyse dos Santos Moreira (Université Paris Sorbonne - 
Paris IV) – Poesia e fotografia: estilhaços da paisagem 
na obra de Luís Quintais
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resUMOs

BelO HOriZOnte

“A primeira urina da manhã”: autorretrato poético de Cláudia R. 
Sampaio
Adriane Figueira Batista
Universidade de São Paulo – USP

Nas margens da escrita, ao rés-do-chão, é fixada toda poesia que não cabe 
em espaços nobres, destinados a textos e manifestações cristalizadas – na 
esteira das formas fixas do gênero lírico. Nessa abstração da subjetivida-
de individual, o ser (re)escreve sua vida e as experiências que dela decor-
rem como o modo não apenas terapêutico de expurgar sentimentos, mas 
como traço estético que o diferencia enquanto sujeito de escrita. Escrever 
como sentido maior de pertencimento e auto-conhecimento, numa cor-
rida frenética e infinita pela potência simbólica escondida que cada signo 
carrega e os corpos transportam até sua (in)materialização. A escritura de 
Cláudia R. Sampaio desponta e se ergue no rastro da voz, da sombra e do 
corpo feminino que a engendra, no desenho demasiado íntimo de uma 
poesia tão atrelada à vida, ao suplemento ordinário.  A jovem poeta lisboe-
ta empresta seus desejos e medos aproximando o leitor da figura criadora 
e nessa troca de afetos e intimidades nos tornamos cúmplices. Entre nasci-
mentos internos, mortes simbólicas, os objetos e a voz feminina trafegam 
no escuro das coisas impossíveis e deitam lugar na efêmera beleza vital, no 
sopro fugaz das vontades e prazeres humanos. Esta proposta pretende, a 
partir desse olhar aflito e delirante, transversalizar o discurso hegemônico 
sobre corpos, trazendo o devir-feminino para o protagonismo poético – a 
poesia do corpo em um amplo espaço de subjetividades, trocas e afetos.

Da catedral debussiana ao vaso da China caído: o testemunho poético
Alessandro Barnabé Ferreira Santos
Universidade de São Paulo – USP
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Jorge de Sena escreve a sua poética em uma tradição própria que have-
ria de assimilar dialeticamente o sopro de Presença, bem como o neor-
realismo e o fingimento poético pessoano, para além de certo surrea-
lismo. Seu gesto poético estaria vinculado a um fazer compromissado 
com as questões de seu tempo e a um outro, não-eu, sem perder de vista 
os grandes motivos que transitaram e transitam toda a grande poesia. 
Esta comunicação tem por objetivo apontar o surgimento da poética 
seniana, ou seja, o testemunho poético, a partir das constituições ima-
gético-sonoras de seu “«La Cathédrale Engloutie», de Debussy”, poema 
de 1964 que integra o livro Arte de Música (1968).

O Mar, suas metáforas e significações na antologia Mar, de Sophia de 
Mello Breyner Andresen
Alexandra Lopes da Cunha
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS

James Wood, no ensaio intitulado “O todo e o se: Deus e metáfora em 
Melville” (2012), diz que a metáfora é uma alternativa ficcional, um pa-
ralelo criado associando o mundo real com outro mundo, outra vida: a 
metáfora é “[...] a totalidade do processo ficcional da imaginação num 
único movimento” (WOOD, 2012, p. 90).  Uma boa metáfora é capaz de 
iluminar o texto, fazer o leitor enxergar não apenas o mundo que o cer-
ca, mas também permite a este vê-lo, se não com outros olhos, sob uma 
nova perspectiva. Na antologia intitulada Mar, Sophia de Mello Brey-
ner Andresen consegue, em suas criações metafóricas, justamente este 
feito de iluminar o texto. Criando paralelos originais, permite ao leitor 
perceber e sentir o mar e várias de suas significações sob um novo viés. 
O mar é sempre o mesmo e também não é. As metáforas enriquecem-
no. É objetivo deste trabalho analisar as construções metafóricas rela-
cionadas ao Mar do eu-poético de Sophia de Mello Breyner Andresen 
nesta obra em questão, buscando entender suas relações e paralelos com 
este mundo real de que fala Wood. Além disso, pretende-se conjecturar 
sobre as origens destas metáforas, buscando identificar influências, ou 
seja, os elementos referenciais utilizados por Andresen, além de avaliar 
os possíveis ecos e ressonâncias destas metáforas junto ao leitor.   
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Aspectos da teopoesia no futurismo de Álvaro de Campos de Fernan-
do Pessoa
Alexandre Bonafim Felizardo
Universidade Estadual de Goiás – UEG

Seguindo as diretrizes de nosso projeto de pesquisa, intentamos apro-
fundar alguns fatores relacionados à teopoesia no futurismo, vanguarda 
de fundamental importância para a poética do heterônimo Álvaro de 
Campos de Fernando Pessoa. Longe de ser uma vanguarda que se ateve 
apenas ao fluxo, ao desenho profano da historicidade moderna, numa 
poética fundamentalmente engastada nos aspectos concretos da reali-
dade tecnológica e citadina, o futurismo possui, em seus extratos mais 
fecundos, toda uma cosmovisão que se enraíza na sacralidade e numa 
concepção religiosa da vida. Esse aspecto, pouco vislumbrado pela crí-
tica, ganha dimensões ainda mais agudas em um poeta fundamental-
mente místico como Fernando Pessoa. Ao elaborar sua criatura mais 
afinada com certos aspectos proeminentes da modernidade, Álvaro de 
Campos/Pessoa desvela uma crise do sagrado, ligada ao futurismo, uma 
teopoesia repleta de significados existenciais de grande relevância. Des-
sa forma, intentamos aprofundar tais questões, nuançando e destacan-
do os intricados nós entre vanguarda e sacralidade nessa grande voz da 
literatura portuguesa moderna.

Poesia autobiográfica em Ruy Belo
Amanda do Nascimento dos Santos Almeida
Universidade Federal Fluminense – UFF

Em O problema da habitação, os poemas de Ruy Belo se inserem na 
discussão do lugar inseguro do homem no mundo e da tristeza singular 
inerente a esta condição. O fazer poético do poeta e ensaísta português 
pode ser evidenciado, sobretudo, nos poemas “Quase Flos” e “A mão do 
arado”, nos quais se nota a expressão da inconstância. Nossa leitura vê 
a poesia de Ruy Belo como autobiográfica, portanto, acreditamos que o 
texto “Autobiografia e Poesia”, do professor e ensaísta Phelippe Lejeune, 
pode nos ajudar, embora este afirme que nem todo trabalho poético é 
autobiográfico. Pode-se tomar este termo, autobiografia, num sentido 



23

amplo e vago ou estrito e preciso: “Este é o sonho de certos leitores: co-
lher confidências, entrar no ateliê do artista – como se não fosse neles, 
leitores, que se fizesse alquimia, como se a poesia pudesse ser explica-
da pelas circunstâncias ou desmontada em uma série de engrenagens 
ou de receitas, como se palavras alheias ao poema pudessem fornecer 
respostas às palavras do poema.” (LEJEUNE, 2014, p. 113). O presente 
trabalho pretende analisar poemas do livro O problema da habitação, 
apresentados em longos e livres versos que evocam múltiplos caminhos 
para interpretá-los, identificando as expressões de angústia, melancolia 
e tristeza advindas da instabilidade da vida do ser perante a morte, ad-
ministradas sabiamente pelo poeta.

As mulheres de Adília Lopes
Ana Laura Rodrigues de O. G. Pereira
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

Este trabalho objetiva traçar uma breve análise de poemas de Adília 
Lopes em que ela faz uso de “máscaras”, sempre com o rosto de mulhe-
res, para representar diferentes formas de experienciação da condição 
feminina em sua face mais cotidiana e prosaica, sem deixar de lado o 
caráter crítico. O presente estudo utiliza-se de uma perspectiva gino-
crítica, centrando-se na escrita feminina, cuja produção é realizada por 
um sujeito diferente do masculino, e que, portanto, possui seu próprio 
contexto e é biograficamente marcado, tendo em vista repensar e res-
taurar uma história literária com enfoque voltado para o sujeito mulher.

“Destroçados anunciadores do mundo”: uma leitura do projeto poéti-
co de Sophia de Mello Breyner Andresen
Ana Maria Ferreira Côrtes
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp

Este trabalho investiga a representação do poeta e do fazer poético na 
obra de Sophia de Mello Breyner Andresen. A partir da análise de poe-
mas selecionados de diferentes momentos de sua produção poética, de 
suas artes poéticas e de ensaios da autora, objetiva-se compreender o 
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papel do poeta e da poesia em seu projeto poético e no mundo contem-
porâneo reportado em sua obra. Neste estudo, partimos da hipótese de 
que a poesia de Andresen procura restabelecer a ligação entre o mun-
do e a esfera do sagrado – aquela das coisas pertencentes aos deuses 
(AGAMBEN, 2006) –, com base na palavra poética, por cuja revelação 
o poeta é responsável. A partir desse gesto criador, dado na esfera da 
poesia e no mundo que o eu-lírico contempla e que lhe serve de refe-
rente, ele buscaria atribuir sentido à nossa presença neste mundo, ao 
mesmo tempo que revelaria a beleza e a ordem presentes no universo. 
Nesse sentido, a escrita poética restauraria uma ordem relacionada à 
salvação – o encontro derradeiro com os deuses advindo da religação às 
coisas terrestres e da própria poesia – em oposição ao caos mundano. A 
poesia readquiriria, assim, em Andresen, seu estatuto de lugar sagrado, 
enquanto o poeta apareceria como a figura capaz de surpreender e reve-
lar, no mundo, o Real – os elementos do mundo sensível e do cotidiano 
não corrompidos pelo homem –, o próprio sagrado e os indícios da pre-
sença divina presentes nele. Subsistiria, pois, na poética de Andresen, 
uma crença na força da palavra poética e em seu ofício, em um projeto 
simultaneamente ético e estético, na medida em que ganharia forma, 
com base no encontro entre a realidade sensível e a transcendência, por 
meio da elocução poética.

A experiência agônica do desespero e do absurdo no poema “Quase”, 
de Mário de Sá-Carneiro
Angélica Maria de Almeida Carvalho Ramos
Universidade Federal do Ceará – UFC

O presente trabalho propõe tecer uma análise crítico-reflexiva de alguns 
poemas presentes na coletânea Dispersão (1914), de Mário de Sá-Car-
neiro, a partir de uma abordagem intertextual com as filosofias desen-
volvidas por Albert Camus e Søren Kierkegaard. Escritor de feitio uni-
versal, Mário de Sá-Carneiro arquiteta uma poesia simbolicamente rica, 
a qual, articulando a primazia do fazer poético com uma leitura singular 
sobre a existência humana, toca as feridas da modernidade, colocando 
em relevo temas como o afrouxamento das relações afetivas, a ilógica 
do cotidiano e a repressão do desejo, que fazem de seu eu-lírico um 
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ser ávido por um instante propiciador da liberdade. Transitando entre 
a manifestação de uma vontade e a repressão dela, as figuras humanas 
esboçadas por Mário de Sá-Carneiro ora refugiam-se em si mesmas 
para fugir do enfrentamento com o outro, ora dispersam-se em mundo 
vaporoso, seguindo sempre irrealizadas.  Assim, nosso corpus consiste 
em três poemas em que essas marcas são vistas de forma mais proemi-
nente: “Dispersão”, “Quase” e “Partida”. Entrevê-se uma possibilidade 
de diálogo com os pensamentos de dois filósofos que, com insistência, 
dispuseram-se a investigar as raízes do absurdo e do sofrimento: Albert 
Camus, mais especificamente com a obra O mito de Sísifo (1942), em 
que trata do conceito de absurdo como gatilho para a especulação sobre 
as motivações do suicídio, e o dinamarquês Søren Kierkegaard, com o 
célebre trabalho O desespero humano (1849), no qual lida com a noção 
da subjetividade como síntese do infinito e do finito, questionando a 
posição do “eu” desesperado em face destes dois movimentos: do “eu” 
que procura satisfazer-se em um mundo finito de aparências e simula-
cros e do “eu” que perde-se em si mesmo, voltando-se para um infinito 
movimento de dispersão. Importa-nos, além de investigar a arquitetura 
do poema do escritor português, observar como a linguagem mobili-
zada por ele caminha para uma crítica reflexiva sobre as possibilidades 
de interação entre a teoria literária e a filosofia que, embora partam de 
procedimentos metodológicos diferentes, lidam com o mesmo objeto: 
o homem e sua experiência agônica com o mundo.

Fernando Pessoa: o português que deglutiu o inglês
Aurora Cardoso de Quadros
Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES

Ao voltar a Portugal, após passar grande parte da sua infância e adoles-
cência na África do Sul, Fernando Pessoa não se identifica com o pro-
vincianismo literário e cultural da terra natal. Após o regresso, percebe-
se em seus textos e poemas uma liberdade de pensamento e ação, em 
que há, além da forma estética, que utiliza geniais jogos com palavras, 
ideias, sentimentos e fatos, uma imagem primaz, quase sempre prismá-
tica, em suas variadas faces. Tendo convivido, durante a fase primordial 
de sua formação, na colônia britânica, o saber, a língua e a cultura do 
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poeta como que se identificam com um ser britânico, ainda que não 
seja propriamente anglo-saxão nem em nascimento nem por reconhe-
cimento. Assim, suas criações verbais desdobram-se em movimentos 
prismáticos em que podem ser entrevistos elementos sugestivos de es-
tratégias expressivas do próprio ser, que se transforma em uma espécie 
de deglutidor do seu próprio melting pot, que caldeia leituras, valores, 
ideologia e apuro nas formas de expressão. Esta comunicação, por meio 
da leitura e pesquisa bibliográfica, objetiva apresentar um projeto de 
pesquisa sobre o “britânico” Fernando Pessoa. Para tanto, investiga a 
própria crítica, a poética, fatos biográficos e estudos sobre esse aspecto 
do poeta. Parte-se da hipótese de que sua experiência se assemelha a 
um processo antropofágico no sentido de assimilação cultural, poéti-
ca e filosófica. Fernando Pessoa atua do lugar e papel metropolitanos, 
de avançado estágio cultural, em que se lêem no original, entre outros, 
Shakespeare, Poe, Whitman, T.S. Eliot, e que tem na Inglaterra o centro 
e o modelo de vários campos do saber, com destaque para as inovações 
e propostas das vanguardas literárias e artísticas, que retoma, deglute e 
formata ao seu modo e ao modo de uma língua portuguesa, em princí-
pio também refletida pela sintaxe inglesa.

“Em ondas de ilusão – versos em movimento”: o percurso poético bra-
sileiro de Miguel Torga
Bárbara Silva Teles de Menezes
Universidade Federal do Ceará – UFC

Inventariar a tristeza e atravessar o mar do exílio: esses são os movimen-
tos essenciais da escrita memorialística de Miguel Torga (1907-1995), 
quando rememora a experiência de vida que o manteve no Brasil por 
seis anos. Em suas memórias (A criação do mundo: segundo e sexto 
dias) recupera os motivos da partida e da permanência na fazenda dos 
tios, em Minas Gerias, como também narra a inquietação de uma via-
gem de retorno ao ‘cativeiro’ da adolescência em idade madura. Essa 
última experiência, a do retorno, também aparece reconstruída no Diá-
rio VII, no qual fervilham os sentimentos do adulto em face do reen-
contro com a pátria que lhe foi madrasta. Nesse percurso tumultuado, 
o escritor intercala a escrita diarística com poemas nos quais elabora a 



27

experiência de lembranças, saudades, descobertas de si e da nova pá-
tria. Nos versos de “Missão”, “Jonas”, “Contemplação”, “Descoberta”, 
“Regresso”, “Pergunta” e “Partida” o autor faz uma viagem poética, em 
que reflete sobre o passado e a nova oportunidade de estar diante de um 
‘novo’ Brasil. A partir dessas reflexões, investigaremos os sete poemas 
selecionados, a fim de analisar a influência da experiência do exílio na 
escrita íntima poética de Torga. Além disso, pretendemos contribuir 
para a tessitura de um autorretrato desse sujeito torna-viagem. Para o 
entendimento dos temas que os congregam, tomaremos como aparato 
os pensamentos sobre as escritas de si (Georges Gusdorf e Clara Rocha) 
e reflexões sobre viagem e exílio (Eduardo Lourenço e Edward Said).

Uma análise de elementos da metapoesia na lírica de Nuno Júdice
Beatriz de Farias Nascimento
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE

Por dentro do fruto a chuva (JÚDICE, 2004) é a antologia poética em 
que a professora e poetisa Vera Lúcia de Oliveira reúne poemas-chaves 
do autor português Nuno Júdice (n. 1949). Já por se tratar de uma anto-
logia, o livro permite abordar, em síntese, as linhas mestras da poética 
de Júdice, também crítico literário e professor na Universidade Nova 
de Lisboa. Um dos aspectos marcantes de sua produção escrita consiste 
em promover a reflexão em torno das relações mútuas entre a crítica e 
a poesia. Com o propósito de se investigar a representação e a confi-
guração do fazer poético em Júdice, elaborou-se um corpus com seis 
poemas da dita antologia (pertencentes a seis diferentes livros): “Géne-
se”, “Ética”, “Poema”, “Arte Poética com Marinha”, “Ausência” e “Sinfonia 
para uma Noite e Alguns Cães”. Nos textos, marca recorrente na obra 
do autor, destacam-se os procedimentos metapoéticos, ora entendidos 
conforme Enoque Balbino Lima (1982a; 1982b). À luz das considera-
ções do próprio Júdice como crítico — nos Ensaios “Tradição, Cânone 
e Estudos Literários” e “A Poesia no Real”  (JÚDICE, 2005a; JÚDICE, 
2005b) — e das proposições de T. S. Eliot (1954; 1989) e de Alfonso Be-
rardinelli (2007) sobre o estatuto da poesia moderna e de seu eventual 
autocentramento, é possível identificarem-se duas vertentes nos poe-
mas analisados: uma metapoesia direta, em que se discute abertamente 
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a construção do poema; e uma metapoesia sugerida por meio de figuras 
que jogam com a revelação e a ocultação. Entende-se, por esse prisma, 
que, para Júdice, o poema se encontra entre uma caixa de ressonância e 
uma caixa negra, em que o autor se esconde e se afirma concomitante-
mente. A análise do corpus, assim, torna possível, em clave mais ampla, 
repensar o alcance e a autonomia do texto poético em seus procedimen-
tos modernos.

“Pensei que falavas do filme” – O cinema em José Miguel Silva
Carina Santos Gonçalves
Pesquisadora independente

O índice do livro Movimentos no escuro do poeta português José Miguel 
Silva assemelha-se a uma filmografia com seus títulos de filmes e indica-
ções de realizadores e datas de produção das obras, que são, na verdade, 
os títulos dos poemas. Aparentemente, além do título em comum, há 
algo que conecta poema e filme. Mas nem sempre isso acontece de for-
ma lógica e evidente. Muitas vezes, a relação entre filme e poema parece 
se dar apenas no pensamento do poeta, como uma conclusão pessoal ou 
por algo que o filme despertou em sua memória. É possível ler os poe-
mas sem assistir aos filmes, pois cada poesia é independente e funcio-
na por si só, com seus temas que abrangem política, sociedade, morte, 
pessimismo e a memória. Porém, quando se faz a apreciação das duas 
obras, pode-se ampliar a leitura tanto do filme quanto do poema. O fil-
me, normalmente, ganha atualidade e um pensamento crítico social e 
político (mas nunca estético). O poema ganha um universo, um contex-
to e também a memória do filme. Mesmo quando a relação entre os dois 
não é muito clara, o espectro do filme permanece no poema. Para exem-
plificar um caso em que o poema amplifica a leitura da obra, tomemos o 
poema “O ódio – Mathieu Kassowitz (1995)”. No filme homônino, três 
adolescentes pobres e filhos de imigrantes se envolvem com o crime na 
periferia de Paris. No poema, não há menção a esses personagens, mas 
as estrofes estabelecem uma relação de centro versus periferia demar-
cada pelas desigualdades sociais causadas pelo capitalismo e discorrem 
também sobre a impotência e a inércia do ser humano, personificado 
por um “eu” que poderia ser o próprio poeta, diante dos problemas so-
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cioeconômicos de uma classe social pobre e sofrida em oposição a uma 
classe privilegiada e individualista. Temos Libéria, Serra Leoa, Sérvia, 
Somália, Chechênia e o Bairro do Cerco, se opondo a Londres, Paris, 
Nova Iorque, Alto Douro, automóveis, livros, discos, preservativos, e 
a vida doméstica. Além do poema citado anteriormente, este trabalho 
pretende analisar mais outros cinco do livro Movimentos no escuro: “O 
atalante – Jean Vigo (1934)”, “O rapaz de cabelo verde – Joseph Losey 
(1948)”, “Morangos silvestres – Ingmar Bergman (1957)”, “Feios, porcos 
e maus – Ettore Scola (1976)” e “O sabor da cereja – Abbas Kiarostami 
(1997)”, a fim de mostrar como o poeta trabalha o cinema em sua obra 
não para falar do filme de forma ecfrástica ou como uma homenagem, 
mas para falar de sensações, ideias e pensamentos evocados pela obra 
cinematográfica, a partir do texto “Poesia: imagem, cinema”, de Rosa 
Maria Martelo.

Transe poético em dois poemas: Comunicação acadêmica, de Herberto 
Helder, e Galáxias, de Haroldo de Campos
Carlos Antônio de Araújo Mamede 
Universidade Federal de Goiás – UFG

O presente estudo se dedica a apontar semelhanças nas poéticas de Her-
berto Helder e Haroldo Campos a partir de dois poemas específicos, 
respectivamente, Comunicação acadêmica e Galáxias, relacionadas ao 
silêncio como fenômeno estético. A relevância desse aspecto reside na 
formalização da comparação entre esses poetas à face de um tema na 
lírica contemporânea portuguesa e brasileira explorada pela crítica em 
poetas posteriores, ou seja, tardiamente – com exceção da relação entre 
Paul Celan e João Cabral de Melo Neto feita por Modesto Carone em 
1979. Segundo George Steiner (1988), “a fim de alcançar uma espécie de 
integridade e independência totais, afasta-se com violência do domínio 
do significado ‘exterior’ inteligível”. Assim, os poemas em análise apon-
tam para uma dimensão paradoxal que, ao desconstruir a linguagem, 
propõe sua expansão. Para tanto, depreende-se uma dinâmica formal, 
produzida por suas estruturas rítmicas e sensitivas, mas também capaz 
de alterar a consciência da linguagem em sua referencialidade semân-
tica, o que conduz o leitor a uma espécie de transe hipnótico. Esse pro-
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cesso é identificado pela construção imagética e pela ruptura da lógica 
sequencial, por meio da fragmentação sintática da língua portuguesa, 
de modo que os poetas, por vezes, empregam construções agramaticais. 
E, já que “repetir é um dom do estilo” (BARROS, 2010), a repetição é 
outra ferramenta de trabalho usada para a realização dos projetos poéti-
cos dos autores. Então, os poemas expandem a linguagem quando justa-
mente expressam o seu lado antagônico: o silêncio. Para elucidar teori-
camente a relação entre poesia e silêncio, além de George Steiner (1988 
e 2003), recorre-se a Octavio Paz (1982) e Modesto Carone (1979).

Fazer uma forma agir: notas sobre a construção rítmica em Herberto 
Helder
Carolina Anglada
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Em Photomaton & Vox, Herberto Helder anuncia: “A forma é o ritmo; 
o ritmo é a manifestação da energia”. É objetivo do presente trabalho, 
portanto, dedicar-se ao elemento rítmico, a partir da relação que as pa-
lavras estabelecem entre elas, entre elas e o silêncio, entre elas e a página, 
e perceber como esse ritmo age, ao criar a realidade de um absoluto 
poético. Ao retomar o elemento mais original da literatura, que respon-
deria pela voz, o poeta inscreve no corpo a própria possibilidade de um 
corpo do poema. Corpo este que participa e articula uma coletividade e 
uma continuidade, que realiza uma redescrição da obra a partir de suas 
diferentes disposições no conjunto da obra (e aqui, referimo-nos ao já 
conhecido caráter extremamente variacional das alterações exercidas 
pelo autor). Pelo poema construir-se pela posição sempre provisória de 
um corpo na máquina lírica, a ser devorado antropofagicamente, o que 
há são relações, perspectivas, agenciamentos, tangenciamentos entre os 
seus elementos. Investigaremos, nesse sentido, se a indiscernibilidade 
entre poesia e pensamento, poema e crítica, linguagem e metalingua-
gem, em Herberto Helder, não é, desde já, a inscrição de uma marca 
performativa do sentido, inerente à instabilidade constitutiva das obras 
que estão a todo momento exibindo seu engendramento, a sua constru-
ção rítmica, o seu pensamento formal.
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A tradição em visita: uma leitura comparada de Sophia de Mello Brey-
ner Andresen e Ana Martins Marques
Clarissa Xavier Pereira
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

A apresentação será feita a partir de um estudo comparado entre Sophia 
de Mello Breyner Andresen e Ana Martins Marques, no qual são desen-
volvidos alguns aspectos de intersecção entre as poéticas das duas autoras, 
analisando prioritariamente a situação da poesia contemporânea de língua 
portuguesa, suas confluências e reverberações. As relações levantadas en-
tre as poetas e a tradição moderna, na poesia, têm como interesse avaliar 
algumas questões identitárias referentes às tensões entre centro e fronteira, 
estabelecidas mediante a presença da autoria feminina no cânone literário. 
O estudo das autoras parte, portanto, das referências de poesia por elas mes-
mas mobilizadas. No caso de Ana Martins Marques, seu constante diálogo 
com a poesia contemporânea e a lírica clássica ao longo dos livros, publica-
dos quase todos nesta década, chegam a criar intertextualidades com algu-
mas autoras que ressoam em sua obra, como é o caso de Sophia Andresen. 
A poeta portuguesa, do mesmo modo, cria uma poética na qual é inserida 
uma multiplicidade de aspectos que perpassam a condição do sujeito mo-
derno, e investe nestes uma abordagem inventiva, que desloca sua poesia da 
tradição canônica mesmo quando dialoga com ela. Para dar apoio às aná-
lises, serão utilizados alguns conceitos da filosofia da linguagem, relevantes 
no que concerne à memória e seus aspectos de imagem e construção nar-
rativa, levando em conta as temáticas que permeiam os poemas. As ques-
tões levantadas serão discutidas, no entanto, considerando primeiramente 
a leitura dos poemas levantados, e em seguida a fortuna crítica referente aos 
estudos comparados e à teoria literária.

As ruínas do ser: diálogos entre a poesia de José Luís Peixoto e Álvaro 
de Campos
Cristina Arena Forli
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

José Luís Peixoto, aclamado nome da literatura portuguesa contempo-
rânea, tem maior reconhecimento do público por sua produção roma-
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nesca; entretanto, também escreveu poemas. A criança em ruínas, pu-
blicado em 2001 em Portugal e recentemente no Brasil, é um dos livros 
que compõem sua obra poética e é o que interessa a este estudo. O sujei-
to lírico de seus poemas percebe que nosso repertório de signos limita 
nossa existência e percepção de mundo. Nesse sentido, ao mesmo tem-
po em que se mostra contra a alienação, esse sujeito também desconfia 
da alienação que a linguagem impõe. O reconhecimento dessa limitação 
acentua o sentimento de angústia, tão presente nessa publicação e que, 
entre outros tantos aspectos, remete à obra de Álvaro de Campos. Dessa 
forma, esta pesquisa pretende analisar alguns poemas da segunda parte 
de A criança em ruínas e sua relação com a poesia do referido heterôni-
mo pessoano. Os resultados revelam sujeitos líricos que são como sig-
nos abertos, os quais vão adquirindo diferentes significações, sem fixar 
um único significado.

Exumar e exaltar, Mário de Sá-Carneiro, Rei-lua que não tem fim
Daniel Aparecido Veneri
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Por entre espelhos de um castelo-alma em ruínas, ele fita-nos de um 
distante presente-passado, resvala, assim como as imagens em potên-
cia de seus versos voluptuosos, colorindo os que o leem em sombra e 
ouro. Sá-Carneiro, como bem diz Eduardo Lourenço no documentário 
O estranho caso do Mário de Sá-Carneiro, é aquele que levou o mito da 
poesia mais longe e morreu em função desse mito. Ele não se define por 
nada, senão porque é poesia, é quinta essência da realidade humana. 
Venho pesquisando a obra de Sá-Carneiro há dois anos e, para esta edi-
ção do Colóquio, trarei a interpretação detalhada de um de seus poemas 
mais representativos: “Taciturno”. Para interpretá-lo, mobilizarei toda a 
sua obra, numa via de mão dupla: por um lado, a obra será chamada a 
falar inteira dentro deste poema; por outro, o estudo do poema jogará 
importante luz sobre o conjunto da obra, mediante a explicitação de 
recursos composicionais, temática e imagética especialmente caros ao 
poeta. O foco principal do trabalho será o refinado trabalho de lingua-
gem empreendido por Sá-Carneiro, para cuja elucidação lançaremos 
mão das noções de melopeia, fanopeia e logopeia, conforme compreen-
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didas por Ezra Pound, vale dizer, a experimentação com o estrato fônico 
da linguagem, “o jogar uma imagem na retina da mente” e “a dança do 
intelecto entre palavras”, respectivamente. Dialogaremos, também, com 
o poema que Fernando Pessoa dedicou à sua alma-par, Sá-Carneiro, um 
dos mais tocantes epitáfios da literatura de língua portuguesa, já que há 
cem anos perdíamos este que foi, como diz o verso de “Partida”, “asa 
longínqua a sacudir loucura”.

Sophia Andresen: a casa, os porões da memória e o sentido da cabana
Danieli dos Santos Pimentel
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS

A produção literária de Sophia Andresen é diversificada no que diz 
respeito ao conjunto dos textos produzidos em diferentes fases de sua 
trajetória. E por esse motivo, diverge bastante de uma obra para outra, 
optamos pela produção mais recente da segunda metade do século XX, 
e, para tanto, selecionamos um conjunto de poemas a partir das obras: 
O nome das coisas (1977); Dual (1977) e Geografia (1990), sobretudo 
aqueles que recriam os espaços da Casa como extensão poética e me-
morialística. Pessoas, objetos e diferentes lugares de memória espraiam-
se nas divagações de diferentes vozes líricas que recriam aquilo que 
Gaston Bachelard cunhou de “poética do espaço”. Assim sendo, o artigo 
procura apresentar, à luz do pensamento bachelardiano, os diferentes 
espaços de memória na poética de Sophia Andresen.

Pensamento, leitura e escrita no Livro do desassossego
Diego Emanuel Giménez Celano
Universidade Estadual de Londrina – UEL

Com a presente comunicação se pretende conjeturar como funcionava 
o processo criativo de Fernando Pessoa a partir da análise de alguns 
exemplos da marginalia e dos manuscritos do escritor. A leitura como 
uma forma de escrita e a escrita como uma forma de leitura que sustêm 
a poiesis pessoana. A relação de Pessoa com a realidade se dá através 
dessa relação que serve ao escritor para criar metáforas que são “mais 
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reais do que a gente que anda na rua” e provocar um colapso do sentido 
literal, um estranhamento que se reflete na sua materialidade e no seu 
conteúdo. Na poética do fingimento se opera uma abertura à verdade 
nesse jogo de ocultamento e desvelamento que descreve Heidegger em 
A origem da obra de arte e ao qual só se pode chegar mediante a poesia 
e um pensar que tenta fugir da metafísica.

Poesia portuguesa contemporânea: o cheiro da terra
Edgard Pereira dos Reis
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O trabalho propõe um recorte panorâmico sobre a presença da natu-
reza na poesia moderna e contemporânea portuguesa. A nota rural, o 
labor relacionado à terra e a vocação agrária passaram a constituir um 
desígnio partilhado por vários poetas. Entre eles, neste breve percurso, 
recortam-se um nome egresso do século XIX, criador de uma das mais 
importantes obras da época, Cesário Verde, e dois poetas contemporâ-
neos, Helder Moura Pereira e José Agostinho Baptista, renovadores de 
uma linguagem poética de linhagem discursiva, densamente subjetiva 
e evocadora.

A vida como espaço breve: o tema do tempo nas odes de Ricardo Reis
Elisete Eustáquio Ferreira da Silva
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O tempo é um tema de considerável longevidade e recorrência na li-
teratura. Desde a antiga poesia grega e latina, a temática temporal tem 
permeado os discursos poéticos, assumindo nesse universo variadas 
representações cuja tonalidade vem traduzir o contexto da experiên-
cia em que se inscreve o sujeito no ato da enunciação. Dizer o tempo 
é, pois, expressar uma determinada relação com o mundo. Na poética 
de Fernando Pessoa, a questão do tempo comparece com valor inegá-
vel no discurso efetivado por ele-mesmo e por seus heterônimos. Em 
Ricardo Reis, vemos a temática do tempo impondo-se com insistência 
em seu discurso. O tempo como uma experiência do efêmero será um 
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topos presente na poética de Reis, heterônimo pessoano que emulou 
das antigas fontes do pensamento e da poesia as bases de sua proposta 
discursiva.

Herberto Helder: a reposição permanente dos enigmas
Erick Gontijo Costa
Universidade Federal de Uberlândia – UFU/PNPD/CAPES

O ensaio “Herberto Helder: a reposição permanente dos enigmas” in-
vestiga, a partir de alguns recortes da obra do poeta português, sobretu-
do dos livros Retrato em movimento, Photomaton & Vox, Apresentação 
do rosto e Os selos, questões atinentes a: 1 – leitura; 2 – espacialidade 
contínua, em que exterior e interior são uma só coisa estruturada em 
nós; 3 – categorias de verdade, ironia e metamorfose na poesia, va-
lendo-se das ressonâncias do pensamento do romantismo alemão em 
Herberto Helder; e 4 – criação de um idioma poético como resposta à 
insuficiência da linguagem da comunicação. Por fim, propõe-se, como 
correlato ao estilo metamórfico e ao idioma poético do autor português, 
a ideia de leitura contínua.

Solidão e errância na poesia de Rui Pires Cabral 
Eulálio Marques Borges
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O presente trabalho pretende abordar parte da obra de Rui Pires Cabral, 
poeta português contemporâneo que vem se destacando dentro dos 
versos lusitanos desde sua primeira publicação de poemas, em 1994. 
A leitura proposta mostrará como esse escritor se distancia, concomi-
tantemente, de duas fortes tradições: a que prega a transcendência da 
linguagem e a morte do autor, típica em poetas como Mallarmé, e a que 
enxerga a poesia como simples instrumento político, como o faziam os 
neorrealistas. A partir dessa perspectiva, veremos como a errância e a 
solidão no mundo globalizado se apresentam como temas centrais nas 
linhas escritas por Cabral, que além de se manter nesse limiar entre a 
experimentação da linguagem e a luta social, ainda encontra espaço 
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para dialogar com o cinema e, assim, produzir uma imagem poética 
mais atual e até mesmo inovadora.

Luís de Camões revisitado na epopeia de Gonçalo M. Tavares
Evelyn Blaut Fernandes
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Em 2001, Gonçalo M. Tavares publica em Portugal o Livro da dança. Di-
vidido e numerado em 114 fragmentos, o seu primeiro livro se aproxi-
ma do ensaio, esse “género intranquilo” (BARRENTO, 1998; 2010) que 
parece flanar entre a filosofia e a dança. Do Livro da dança a Uma via-
gem à Índia, pode-se dizer que Bloom, o “herói” da epopeia do século 
XXI, é um “corpo espiral” e “vertiginosamente instável” que estabelece 
“uma relação circular com o espaço” (LOUPPE, 2012, p. 213-214). Este 
“homem que partiu de Lisboa” “no início do século XXI” (TAVARES, 
2010, p. 25-27), mais que mera referência, é uma transferência do Odis-
seu do Ulysses (1922), de James Joyce, ao mesmo tempo em que dialoga 
com a viagem épica de Vasco da Gama e com a epopeia camoniana. 
Além do movimento circular do próprio itinerário de Bloom (Lisboa
-Londres-Paris-Índia-Paris-Lisboa), Uma viagem à Índia também leva 
a efeito um movimento dos antigos aos contemporâneos. Partindo do 
reconhecimento de que a obra de Luís de Camões ocupa o centro do 
cânone literário português, esta proposta de comunicação busca uma 
reflexão sobre a relação do Poeta do século XV com a produção contem-
porânea da literatura portuguesa cuja leitura aponta como Os Lusíadas 
simbolizam a própria memória de uma cultura, ampliando sua notória 
influência na epopeia de Gonçalo M. Tavares.

O cinema na obra poética de José Miguel Silva
Fábio Ávila Arcanjo
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Como o poema desenvolve uma discursivização do cinema? Em que 
medida o texto poético, a partir de suas especificidades estruturais, se 
relaciona com as produções fílmicas, criando novas formas de leitura? 
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Tais questionamentos são o leitmotiv para a condução da presente pro-
posta, uma vez que elencamos como corpus o trabalho desenvolvido 
pelo poeta português José Miguel Silva, em quatro poemas, presentes 
no livro Movimentos no escuro, de 1995. É válido afirmar que a men-
cionada obra se volta para a apreensão de determinados filmes, tendo 
como ponto de partida, os valores, crenças e imaginários cultuados pelo 
escritor. Os poemas contemplados em nossa análise são: “O atalante”; 
“ladrões de bicicleta”; “o rapaz de cabelo verde” e “feios, porcos e maus”. 
Os quatro poemas são intitulados de forma homônima aos respectivos 
filmes, porém, existe uma diferença semântica significativa entre a mi-
se-en-scène adotada pelos diretores e a apreensão realizada por José Mi-
guel Silva. Faremos, mediante esse corpus, uma análise que primará em 
desenvolver uma radiografia de contrastes e similitudes, no sentido de 
perceber como o poeta português ressignifica as obras fílmicas.

Do desejo ao êxtase: diálogo entre Horta e Hilst
Fabio Fadul de Moura
Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Muito embora sejam autoras que publiquem em contextos muito distintos, 
Maria Teresa Horta, portuguesa, e Hilda Hilst, brasileira, apresentam ele-
mentos comuns a suas produções poéticas: as tópicas do desejo e do êxtase. 
O que vem a ser incorpóreo – nas palavras de Hilda Hilst –, mas modulador 
da vontade, transmuda-se em potência na obra de Horta, ultrapassando os 
ideais de corpo e sexualidade, para alcançar novas conotações. Ao apresen-
tar poemas em que a dicção lírica se eleva e aponta para uma intensidade 
que dissolve os elementos em imagens etéreas, as poetisas perfazem um ca-
minho do desejo ao êxtase, em meio ao qual se desenham a força e o movi-
mento da criação poética. Por esse motivo, este trabalho tem por finalidade 
analisar as dicções dos sujeitos desejantes na poesia de Hilda Hilst e Maria 
Teresa Horta à luz das ideias de desejo, proposta por Suely Rolnik (2011), e 
de êxtase, lançada por Bataille (1987), compreendendo-as como dinâmicas 
que desterritorializam e territorializam mundos, à medida que esses mun-
dos conhecidos são afetados pelos agenciamentos do próprio desejo. Ao 
fim, propõe-se um diálogo entre poesia e filosofia como dístico possível, 
capaz de iluminar o caminho fronteiriço entre pensamento e poesia.
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A presença camoniana na poesia portuguesa contemporânea
Fernanda Castro de Souza Abreu
Universidade Federal do Maranhão – UFMA
Franciele dos Santos Feitosa
Universidade Federal do Maranhão – UFMA

Esta apresentação surge como recorte dos trabalhos desenvolvidos no 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Lírica Contemporânea de Língua Por-
tuguesa (certificado pelo CNPq e desenvolvido no Departamento de Le-
tras da UFMA). Este trabalho possui cunho eminentemente bibliográfi-
co e busca analisar a presença da lírica camoniana na poesia portuguesa 
contemporânea. Como corpus, foi utilizado o livro Antologia da Poesia 
Portuguesa Contemporânea: um panorama (1999), no qual foi percebi-
da a forte presença de Camões nos poemas nele incluídos. Porém, para 
a análise desta comunicação, foram utilizadas apenas três: “Camões”, de 
José Blanc de Portugal, “Camões dirige-se aos seus contemporâneos”, 
de Jorge de Sena, e “Testemunho Incontestado”, de E. M. de Melo e Cas-
tro, poemas esses que tocam em importantes temas literários, como a 
influência da vida do autor em sua obra, o tema da imitação poética e a 
imagem eternizada do poeta, respectivamente. Como referencial teóri-
co, foram utilizadas as obras Ensaios de crítica literária (2010), de Segis-
mundo Spina, e Camões e a poesia brasileira (1976), de Gilberto Teles. 
Propõe-se, portanto, neste trabalho, verificar qual a presença que a poe-
sia camoniana ainda mantem sobre a lírica contemporânea portuguesa 
e a exploração que esses autores fazem de temas da tradição.

“A perder de vista no sentido do meu corpo”: Luiza Neto Jorge, poeta-
tradutora
Gabriela Familiar de Abreu Carneiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Luiza Neto Jorge, poeta portuguesa que participou da publicação de 
Poesia 61, deixou para seus contemporâneos algo mais que sua obra 
autoral. Ao transpor dezenas de obras para o português, a poeta pro-
porciona ao leitor um olhar que vai além da sua poesia, detendo-se por 
ora na tradução. Para essa pesquisa, nos utilizamos de Poesia traduzi-
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da (2011), livro que contém traduções feitas por Luiza Neto Jorge para 
o português a partir de vários poetas (a maioria de língua francesa), 
mas nos delimitamos a observar algumas traduções de poemas de Paul 
Éluard, bem como de sua antologia poética, Œuvres complètes (1968). 
Considerando primeiro a análise comparativa entre o poema original 
e a tradução, estabelecemos uma relação entre esta e a obra poética da 
poeta-tradutora. O intuito da pesquisa é voltar-se às traduções de Luiza 
a partir de poetas franceses e, sem desconsiderar o lado autoral da poe-
ta, se utilizar da relação entre poesia autoral e tradução de poesia para 
afirmar esta última como parte da obra poética de Luiza Neto Jorge.

Desordenar o amor, desvendar a poética: Poesis, de Maria Teresa Horta
Gabriela Silva
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI/
PNPD/CAPES

Maria Teresa Horta é um dos mais significativos nomes da literatura por-
tuguesa do século XX. Sua poética é marcada pela construção do eu-lírico 
feminino que emerge do silêncio da submissão para a voz alta que conduz 
o ato sexual e o fazer poético. Essa possibilidade da escrita feminina que 
busca a totalidade e a libertação do autoritarismo masculino encontra-se 
em toda a sua obra, passando pelas Novas cartas portuguesas e perma-
necendo em Poesis, publicada em 2017. Não se trata, segundo Anna M. 
Klobucka em O Formato Mulher – a emergência da autoria feminina na 
poesia portuguesa, de “uma busca nostálgica da verdade feminina” (2009, 
p. 207), mas da reconfiguração da visão da feminilidade até então cons-
truída na literatura. Manuel Gusmão, em Tatuagem e palimpsesto – da 
poesia em alguns poetas e poemas, comenta que “se a poesia é uma forma 
de conhecimento, se se pode falar de um conhecimento poético, de que é 
que ela é conhecimento? Ou, perguntando de outra forma, o que é que ela 
conhece?” (2010, p. 40). Associando Manuel Gusmão à poética de Maria 
Teresa Horta, percebe-se que ela traz para o poema a significação do fe-
minino, a modalização dessa voz poética abstraída do sentido amoroso/
sexual e a potencialidade de expressão do pensamento contemporâneo 
feminino. A partir dos conceitos de Octávio Paz, em O arco e a lira, sobre 
inspiração e construção da voz poética e de Manuel Gusmão a respeito do 
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que a poesia pretende dar a conhecer, esse trabalho propõe uma leitura de 
Poesis que evoca o sentido de poética como grupo de características da 
autora, seja nas divisões da obra, seja em cada poema que a compõe. São 
aspectos de escrita e construção do eu-lírico que resultam da apropriação 
das palavras como matéria para a elaboração da estrutura da memória 
sensual e poética.

Alexandre O’Neill: do surrealismo ao cotidiano poético
Graciele Batista Gonzaga
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Esta proposta de comunicação tem como objetivo dissertar sobre a 
poética o’neilliana, apresentada em um tom paradoxal e prosaico, sendo 
invadida por solidão, amor, sonho, passagem do tempo e morte. Esses 
temas conduzem ao medo e à revolta do homem, que necessita libertar-
se da opressão sofrida pela sociedade, por meio do humor. Clara Rocha 
(1982, p. 11), no prefácio da obra completa do autor, afirma que a poesia 
de O’Neill “vai do entusiasmo ao desengano, passando pelo divertimen-
to, pela ironia e pelo humor negro”. Este jogo satírico é manifestado pela 
linguagem que parodia os discursos estereotipados, como os oficiais e 
os publicitários, fazendo, assim, uma intensa sátira aos portugueses, a 
Portugal e aos clássicos da literatura e da arte, assim como uma poesia 
voltada para um olhar do cotidiano português. Ademais, este autor, um 
dos fundadores, em 1947, do Movimento Surrealista de Lisboa, publi-
ca o seu primeiro volume de colagens, A ampola miraculosa, em 1948. 
O’Neill escreveu, ainda, diversos livros de poesia. Desse modo, tem-se a 
intenção de investigar a poesia de O’Neill relacionando sua escrita sur-
realista ao seu gosto habitual pela expressão literária.

Quando me escrevo, já não sou: um corpo de papel para Al Berto
Gustavo Henrique Rückert
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM

Este trabalho tem por objetivo analisar a figura do autor na poética de 
Al Berto, destacado poeta português da segunda metade do século XX. 
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Para isso, a partir do clássico ensaio “A morte do autor”, de Roland Bar-
thes, pretende-se pensar a figura do autor enquanto uma performance 
textual, ou seja, enquanto ser de linguagem que adquire existência a 
partir de sua enunciação no próprio texto. Assim, interessa saber com 
quais mecanismos de linguagem Al Berto se (re)cria enquanto corpo de 
som e de imagem nos seus poemas.

Corpo como diálogo: um estudo comparativo entre Paula Rego e Adí-
lia Lopes
Isabela Dias Benassi Carvalho
Universidade de São Paulo – USP

Este trabalho pretende fazer uma análise comparativa entre duas artis-
tas portuguesas atuantes em diferentes campos das artes: Adília Lopes, 
na literatura, e Paula Rego, nas artes pictóricas. A proposta é mostrar, 
entre a literatura (mais especificamente a poesia) e as artes plásticas, 
proximidades ideológicas e temáticas, bem como diferenças estéticas e 
processuais. Nesse sentido, o recorte do estudo será feito principalmen-
te pela temática de gênero, mostrando como as autoras desenvolvem em 
suas obras a tópica do corpo feminino e, consequentemente, a maneira 
que esse corpo é socializado.

O épico na contemporaneidade: uma busca passada
Ítalo Barbosa de Araújo 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

O trabalho divide-se em três partes: a primeira serve à compreensão de 
qual vem a ser a função da literatura; a segunda apresenta uma análise 
comparativa da obra de Gonçalo M. Tavares, Uma viagem à Índia, com 
Os Lusíadas, de Luís de Camões, buscando evidenciar as claras relações 
existentes entre elas; e a terceira compreende as implicações de um 
projeto como o realizado por Tavares nos dias atuais. Tendo em vista 
que a poesia narrativa na atualidade é a “evolução” do que um dia foi a 
epopeia, o que leva um autor consagrado a buscar refazer não apenas o 
itinerário Lisboa-Índia, mas a reutilizar um modelo de escrita há muito 
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escanteado? Se já não bastasse, o que tem a acontecer nesta nova em-
preitada turística que não ocorreu na primeira? São questionamentos 
que nos fazem refletir e necessitam de respostas, as quais virão em seu 
devido tempo. Pensar em Bloom, nossa personagem central, é pensar 
em como ele pode livrar-se dos males advindos, seja pelo destino “que 
por ser invenção antiga, já vai evidenciando cansaço e até incompetên-
cia” (TAVARES, 2010, p. 34), e isto justifica a repetição desta história, 
seja por mera casualidade, sem, em momento algum, envolver-se in-
timamente. Parece espelho da sociedade moderna, representação viva 
do que já manifestava o poeta, o precursor desta história: “é um andar 
solitário entre a gente”.

Paisagem e natureza em Sophia Andresen e Eugénio de Andrade
Joana Souto Guimarães Araujo
Universidade de São Paulo – USP

Nossa apresentação dedica-se à análise comparativa de poemas produzi-
dos por dois poetas portugueses aproximados no tempo e na concepção 
do poético: Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner Andresen. 
Partimos da hipótese da criação, no âmbito da obra desses dois autores, de 
complexos formais e operatórios que visam criar efeitos de coincidência 
entre poesia e experiência, como é o caso da paisagem na obra de Sophia 
Andresen e da concepção de natureza na poesia de Eugénio de Andrade, 
através dos quais esses autores pretendiam aliar ética e estética de modo a 
afastarem a ideia tradicional de poesia como expressão direta ou espontâ-
nea das emoções, ou da linearidade entre vivência histórica, visão política 
e expressão poética, mas que também recusasse, por outro lado, esteticis-
mos que pudessem criar um distanciamento intransponível entre o real e 
a experiência poética. Nossa análise privilegia poemas que refletem essa 
possibilidade dialética de mediação, capaz de dramatizar a matéria histó-
rica e possibilitar passagens mais dinâmicas entre poesia e experiência.

A singularidade da poesia de Edmundo de Bettencourt
José Ronaldo Pereira Júnior
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os temas da solidão e do 
mundo onírico na poesia do escritor português Edmundo de Bettencourt 
inserida nas páginas da revista Presença. Nesse sentido, a apresentação 
buscará apresentar a possível vinculação da poética de Bettencourt ao 
chamado segundo modernismo e, também, ao surrealismo em Portugal.

Tradições “sem qualidades”
Julia Telésforo Osório
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Neste trabalho, apresento a antologia de poesia contemporânea Poetas sem 
qualidades (Averno, 2002), organizada pelo poeta Manuel de Freitas. Sua 
estrutura paratextual encaminha, ao leitor, críticas destinadas ao modo 
tradicional de concepção da matéria poética. No prefácio “O tempo dos 
puetas”, em específico, são mobilizadas resistências à forma soneto e a ou-
tras estratégias composicionais “tardo-mallarmeanas”. Com a leitura do 
corpus poético antológico, observa-se, entretanto, a manutenção do em-
prego de procedimentos formais clássicos, como o do verso e do metro 
heptassílabo. Esse fato é insuficiente para legitimar, criticamente, o des-
vencilhamento de tais poéticas com o referido modelo de criação, critica-
do pelo organizador, na medida em que os próprios versos por ele selecio-
nados contradizem a linha argumentativa paratextual de modo irônico.

Figurações da mulher na poesia de Cesário Verde   
Juliana Gonçalves Lobo
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

O contraste entre campo e cidade é central na poesia de Cesário Verde e 
é neste contraste que o poeta espelha duas imagens distintas do feminino. 
Uma delas é a da mulher urbana, que é apresentada de duas maneiras na 
poética cesariana: como alegoria da morte, da hostilidade e da futilidade 
aristocrata e como representante da nobreza, encontrada nos poemas de 
cenas citadinas, como em “O Sentimento dum Ocidental”. A outra faceta 
feminina possível de se inferir é a da mulher do campo, masculinizada e 
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animalizada, voltada para a imagem da reprodução e representação da 
família, da vida em comunidade em contraponto com a individualização 
da cidade, como se pode perceber nos poemas “Nós” e “Manhãs Brumo-
sas”. Em trânsito entre essas duas concepções, há a frágil e amável mulher, 
burguesa e inocente, deslocada no ambiente da hostilidade urbana ou da 
vida dura no campo, como se pode perceber em “A Débil”, de modo geral, 
e “Nós”, quando o eu-lírico se refere à irmã. Partindo dessas ideias e com 
base no aporte teórico dos textos consultados, propõe-se, nesta pesquisa, 
a análise das figurações da imagem feminina presente na poesia de Cesá-
rio Verde e suas relações com as outras temáticas características do poeta, 
como o conflito entre cidade e campo e a luta de classes.

Tessituras do poético em Maria do Rosário Pedreira: a visitação do 
espaço da casa
Klleber Moreira de Mendonça Júnior
Universidade Estadual de Goiás – UEG

Este trabalho objetiva discutir sobre a configuração do espaço da casa 
no livro de poemas A casa e o cheiro dos livros, da escritora portuguesa 
Maria do Rosário Pedreira, em consonância com o projeto estético re-
cente de lírica da modernidade, alicerçando parte desta análise à feno-
menologia do espaço, do filósofo francês Gaston Bachelard. Espera-se 
que, com essa discussão, uma parcela da lírica portuguesa atual, produ-
zida da década de 90 para cá e ainda não estudada a fundo pela crítica, 
seja apresentada sob olhar da linguagem poética das essências, capazes 
de levar o ser a se reconhecer e vibrar em uníssono às sinestesias gera-
das no revisitar das sensações humanizadoras, atreladas ao lirismo oní-
rico característico do espaço das alteridades.

Figurações de Salomé em Orpheu
Laura Oliveira Rodrigues Vieira
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

A dança de Salomé é apenas mencionada nos Evangelhos de Marcos e 
Matheus. Mas Oscar Wilde, no entanto, representa literariamente essa 
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dança em sua peça que leva o nome desta personagem bíblica. Essa figu-
ração passa a ser retomada em várias obras de arte do século XIX e che-
ga ao século XX, em Portugal, na produção de importantes escritores do 
movimento modernista português, como Mário de Sá-Carneiro, Alfredo 
Pedro Guisado e Fernando Pessoa. O objetivo do trabalho será analisar as 
figurações dessa personagem nos poemas divulgados na revista Orpheu 
em comparação com o drama de Wilde.

Al Berto e os fins de século, fins do mundo
Leonardo de Barros Sasaki
Universidade de São Paulo – USP

O poeta Al Berto demonstrou particular interesse pela ambivalência das 
imagens da catástrofe, que atingem seu paroxismo nas noções de fim do 
século e de fim do mundo. Sob tal perspectiva, o poema, por um lado, 
reveste-se da voz apocalíptica que nos anuncia o medo e o pessimismo 
de um tempo; e, por outro, afirma-se contra a desertificação dos afetos 
e em defesa da experiência particular dos sujeitos. Sua persona, fruto de 
um finessecularismo/milenarismo bastante sui generis, constitui-se, por 
conseguinte, a partir de um corpo decadente, isto é, frágil, doente, inso-
ne, exausto, fugitivo e suicida. Transitamos, dessa maneira, de uma leitura 
coletiva e teleológica para uma espécie de escatologia íntima, porque é 
justamente na intimidade que se opera e se revela o trágico desfecho. Nes-
se percurso, naufrágios, pestes e desastres ambientais atravessam a obra, 
recuperam e subvertem representações tradicionais do medo e colocam 
em xeque noções como as de progresso tecnológico, de segurança e de 
controle. Buscaremos, portanto, destacar e discutir o ímpeto poético al-
bertiano, que, de maneira tão ostensiva, tão densa e tão obsessiva, se lan-
çou nos abismos do medo, no dizer dos apocalipses do sujeito e na atenção 
vigilante de um tempo de fins/fim dos tempos.

Poesia de guerrilha: corpos e textos sob o jugo da guerra colonial
Lisa Carvalho Vasconcellos 
Universidade Federal da Bahia – UFBA
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A vida sob o autoritarismo, a vida sob o fogo do inimigo, a vida den-
tro da prisão – a vida preciosamente frágil dos seres matáveis. É dessa 
vida que dá testemunho a poesia de Fernando Assis Pacheco, Manuel 
Alegre e Antônio Cardoso. Os dois primeiros, como sabemos, foram 
grandes testemunhas da guerra colonial portuguesa, e os primeiros e 
mais importantes a cantá-la e lamentá-la na forma de versos. O terceiro 
vem a ser o menos conhecido dos escritores angolanos que estiveram 
no campo de Tarrafal. Preso, ao mesmo tempo em que Antonio Jacinto 
e Luandino Vieira, Cardoso, como seus conterrâneos, se tornou poeta 
dentro da prisão. Punido com um ano de confinamento solitário, ele do-
cumenta sua trajetória em sonetos de inspiração camoniana. São essas 
três figuras guerreiras – o soldado, o guerrilheiro, o prisioneiro – e suas 
vidas reduzidas que o presente trabalho procurará comparar. Agamben 
e Foucault serão nossos guias nessa zona em que corpo e escrita se mis-
turam, e a poesia é, ela também, sentida como campo de batalha.

Por um rosto que há-de vir: o(s) autorretrato(s) de Daniel Faria
Lucca de Resende Nogueira Tartaglia
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Francisco Saraiva Fino, um dos mais respeitados e profícuos pesquisa-
dores da obra fariniana, – membro, ao lado de Vera Vouga e Francisco 
Topa, da primeira Comissão de edição – em seu artigo “Para um instru-
mento difícil do silêncio – Fulgurações da palavra poética na obra de 
Daniel Faria: um percurso”, apresenta “um texto pouco divulgado, diri-
gido à Associação de Jornalismo e Homens de Letras do Porto, datado 
de 23 de outubro de 1998”. O escrito, intitulado “Auto-retrato do artista 
enquanto jovem” – uma releitura do título de Joyce –, traz, para além da 
declaração de que, se fosse pintor, nunca pintaria dois tipos de quadros, 
“um auto-retrato e uma natureza morta”, elementos importantes para 
se pensar a visão do poeta sobre a própria obra e no que diz respeito 
ao fazer poético como ofício de busca. A presente comunicação tem 
por objetivo refletir acerca do esforço do artista para compor seu autor-
retrato enquanto “um rosto que há-de vir”, considerando a posição de 
Daniel Faria ao apontar, durante sua exposição, que “o auto-retrato de 
um artista em qualquer idade é a sua obra e que o do poeta é a sua escri-
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ta”.  Para tanto, recorreremos a alguns poemas presentes em sua Poesia, 
como “Explicação do poeta”, em Explicação das árvores e de outros ani-
mais, e “Arte poética”, em Oxálida; a fragmentos d’O livro de Joaquim; a 
colocações de Paolo Nené, em sua tese “Ici et ailleurs. Horizons, mou-
vements et ecriture dans la poesie de Daniel Faria”, de Maria Teresa Ro-
gado Barão da Cunha, na dissertação “De me veres ou o tu como lugar 
de repouso do eu em Daniel Faria”; e, principalmente, ao já mencionado 
texto, “Auto-retrato do artista enquanto jovem”. Utilizaremos também 
artigos de pesquisadores que contribuíram para a formação da “primei-
ra crítica” – de 2000 a 2009 – como Alcir Pécora, Ida Alves, Alexandra 
Lucas Coelho, entre outros.

A linguagem branca de Herberto Helder
Luiz Henrique Carvalho Penido
Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES

A partir de um recorte específico da obra de Herberto Helder, a saber, 
os bestiários, gênero do medievo recuperado em sua poética, temos por 
objetivo realizar uma indagação sobre a sua poética como constituição 
de uma linguagem branca, linguagem rebelde ao conceito e à estrutu-
ração transitiva da linguagem. A máquina antropológica como discurso 
de cooptação dos limites entre o humano e animal é oposta, na obra 
do autor, por uma máquina lírica operando em três níveis: primeiro a 
reversão do gênero bestiário em que o saber enciclopédico é substituído 
por um ‘saber não saber’, arriscando, pois, no limite do in-cognos-cível; 
segundo, a nominação, atuando na reversibilidade do ato próprio pres-
crito pelo gênero bestiário em favor de um atordoamento na relação 
entre palavras e coisas, espécie de impotência e desmonte da linguagem; 
terceiro, e como consequência, a contrafação de uma linguagem animal 
que, para sê-la, impele através da máquina lírica os limites da lingua-
gem humana e toda sua herança de nominações, porém, como se ao 
poeta só fosse permitido ‘falar’, ‘falar de algo’, nunca ‘falar-algo’, perma-
nece produzindo as máscaras dessa impossibilidade, impostura agônica 
da poesia. O diálogo com obras de Jacques Derrida, Giorgio Agamben, 
Michel Foucault, Clément Rosset nos dará o lastro teórico indispensável 
na proposta que aqui submetemos.
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Se soubermos o que uns são, sabemos também o que são os outros
Manaíra Aires Athayde
Universidade de Coimbra

Este ano faz 40 anos da morte de Jorge de Sena e de Ruy Belo. Eles se 
tornaram amigos no início dos anos 1960, e desde então passaram a se 
corresponder. Nas cartas trocadas, ainda inéditas, observamos aspectos 
da criação poética de cada um e de como os próprios autores se vêem 
no processo criativo. Também é interessante perceber de que forma os 
olhares de ambos se cruzam sobre o Portugal dos anos 1960 e 1970, a 
partir dos conflitos com o regime salazarista e de uma certa condição 
de “exílio” que os dois vivenciaram: Jorge de Sena parte primeiro para 
o Brasil, em 1959, e poucos anos depois segue para os Estados Unidos, 
de onde não mais sairia; Ruy Belo vive os seus últimos sete anos como 
leitor em Madrid, entre 1971 e 1977, regressando para Portugal poucos 
meses antes de morrer. A correspondência entre os dois autores atra-
vessa momentos decisivos de suas vidas e obras – e são esses caminhos 
cruzados que tentaremos percorrer.

Mário Cesariny artista crítico
Maria Silva Prado Lessa
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Os encontros com o fazer artístico alheio são um dos motivos centrais 
da poética de Mário Cesariny – tanto em seu trabalho como pintor, es-
cultor e desenhista quanto em seu ofício escrito. Lançando perguntas 
às obras de outros e à sua própria, o surrealista português desenvolve 
um trabalho marcadamente metapoético e autorreflexivo, apresentando 
produções que, ao mesmo tempo em que defendem um modo próprio 
de composição, são a prática em ato de um exercício de leitura e de diá-
logo. Por em evidência esses exercícios no momento em que escreve 
implica uma construção potencialmente em abismo – sucessão e reto-
mada infinita de outros tempos e vozes presentificadas pelo trabalho de 
leitura-e-escrita que empreende. Dessa forma, passa a ocupar o lugar do 
crítico, num movimento característico da arte moderna, definida por 
Octavio Paz pela “autonomia dos valores artísticos” e pela consequente 
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possibilidade de tomar-se a si mesma como objeto de interesse. A obra 
de Cesariny, ao tomar o fazer artístico como objeto de investigação, ins-
taura uma simultaneidade entre a prática e a crítica de arte, transitando 
por diversos processos criativos e tornando, assim, coincidentes o fazer 
poético e a consciência que reflete acerca deste.

Mulheres de Abril em tempos de revolução
Maria Perla Araújo Morais
Universidade Federal do Tocantins – UFT

Os poemas de Mulheres de Abril (1977), de Maria Teresa Horta, discu-
tem o lugar da mulher dentro de práticas de políticas de controle do cor-
po e imaginário femininos. Nesse sentido, os poemas se opõem à cons-
trução de um corpo feminino sexualizado voltado para o masculino e, 
ainda, denunciam a opressão e as práticas de violência sobre o corpo 
feminino durante a política salazarista e diante de uma sociedade libe-
ral e capitalista. Sobre o diálogo que estabelecem com a tradição literá-
ria, também debatem construções poéticas que objetificam o feminino. 
Assim, seguindo a lição foucaultiana que diz que repressão e exclusão 
não são só sintomas do poder, mas também de uma micropolítica de 
controle do corpo que repercute em instituições e gestos, os poemas de 
Maria Teresa Horta visualizam práticas, cotidiano e espaços para pro-
mover um debate profícuo e crítico sobre as mulheres e a sociedade, 
numa situação limítrofe, dado o contexto histórico em que os poemas 
se inscrevem. Eles respondem a esse imaginário histórico de exclusão 
e controle criando uma rede de solidariedade e comunitarismo, que é 
vista como potência transformadora tanto do contexto local (Portugal 
salazarista) quanto do contexto global (sociedade capitalista).

Espelho impuro, porta para a morte: a obsessão de Orfeu no mito básico HH
Mariana Pereira Guida
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Tomando o mito de Orfeu, sobretudo, como uma figuração da poesia 
na dimensão mais abrangente de arte que ela pode assumir, vê-se em 
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trabalhos como Orpheus: the myth of the poet, de Charles Segal (1989), 
e O espaço literário, de Maurice Blanchot (1987), eixos teóricos que 
conduzirão a leitura do poema contínuo (de) Herberto Helder neste 
texto. Rever, aqui, as imagens de HH e Orfeu entrepostas como que por 
espelhos – ou ainda, e melhor, o jogo no qual “a lâmpada faz com que se 
veja a própria lâmpada” (HELDER, 1995, p. 143) – implica revisitar tex-
tos que tratam de tal aproximação (RAMOS ROSA, 1962; BELO, 2002) 
mas, para além disto – e como ensejo para uma leitura mais aproximada 
e pormenorizada entre ambos – pretende-se propor a imagem de Orfeu 
como letra muda que se repete (GUSMÃO, 2012, p. 5) – espécie autô-
noma e espectral de reflexo –, uma das obsessões elaboradas no mito 
básico HH (HELDER, 1995, p. 141).

Amar como Soror Mariana
Marina de Souza Lazarim
Universidade de São Paulo – USP

O trabalho intenciona esboçar uma leitura que justifique a recupera-
ção das Cartas Portuguesas  (1669) na obra Novas Cartas Portuguesas, 
de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, 
assim como nos dois livros de poesia de Adília Lopes, Marquês de Cha-
milly (1987) e Regresso de Chamilly (2000), como referência para uma li-
nhagem de escritoras – tais como, além das já citadas, Florbela Espanca, 
Sophia de Mello Breyner Andresen, Katherine Vaz, Cristina Silva e Ana 
Luísa Amaral – que elegeram soror Mariana Alcoforado, possível reda-
tora das cartas e figura recordada a respeito dos problemas relacionados 
a literatura portuguesa de autoria feminina, para abordar experiências 
que dizem respeito, precisamente, às mulheres portuguesas.

A Teoria (da História) da Literatura de Aguiar e Silva
Matheus de Brito
CIEC-Universidade de Coimbra/IEL-Unicamp/Fapesp

Empregue por décadas como manual disciplinar nos cursos de Letras 
de Portugal e Brasil, Espanha e América Latina, a obra Teoria da Li-
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teratura de Aguiar e Silva constituiu-se como referência para gerações 
de professores e pesquisadores. Enquanto discurso sobre a literatura e 
sobre a sua metodologia de estudo, e afastando-se de antigos modelos 
de abordagem da literatura, a obra surge dividida entre seus interesses 
propriamente teóricos, tendencialmente universais e de caráter explica-
tivo, e o imperativo à compreensão de seu objeto – a poesia, a literatura 
– pautado em sua particular ancoragem na história. Institucionalmente, 
tratava-se do conflito entre os novos estudos literários do pós-Guerra e 
antigas expectativas institucionais. Assim situada, porém, a reivindica-
ção de uma história propriamente literária torna-se uma empresa am-
bígua: não simplesmente atina à literatura como uma instituição social, 
temporalmente demarcada, mas também à poesia como manifestação 
cultural de base antropológica. Esse conflito entre temporal e transtem-
poral tem por base pressupostos partilhados no contexto de maturação 
disciplinar do estudo da literatura, ainda hoje insuficientemente discu-
tidos, quando não descartados. Nossa comunicação visa contribuir com 
essa discussão, dando ênfase precisamente à teoria da história literária 
a partir de que Aguiar e Silva esboçou uma periodologia, destacando 
as implicações de seu uso teórico para a contemporânea historiografia 
literária.

“Eu não quero mostrar o que está escrito, quero mostrar a escrita”: a 
visualidade poética de Ana Hatherly
Matthews Carvalho Rocha Cirne
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Esta comunicação tem por objetivo apresentar os modos de fazer poe-
sia de Ana Hatherly, por meio do encontro entre a palavra e o grafis-
mo. Além de coadunar esta ferramenta em sua poesia, percebemos 
que seu gesto criativo está interligado a atividades investigativas, 
cujos resultados podem ser encontrados principalmente no livro A 
experiência do prodígio – Bases teóricas e antologia de textos-visuais 
portugueses dos séculos XVII e XVIII (1983) e em outras obras teó-
rico-críticas por ela publicadas em Portugal. Por meio da poesia de 
Ana Hatherly, o leitor realiza um percurso lúdico e crítico, do barroco 
português à contemporaneidade.
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Adília Lopes: uma poética da leitura
Milena Maria Ferreira de Paula
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

A poetisa portuguesa Adília Lopes destaca-se no cenário da literatura 
mundial a partir de sua escrita ímpar que percorre as mais diversas temá-
ticas, dos cânones literários aos saberes populares que se fazem presentes 
no cotidiano. Nesse contexto, destaca-se o delineamento de uma escritora 
que se apresenta, antes de tudo, como uma voraz leitora do mundo que 
a cerca. Assim, em meio às inúmeras vertentes nas quais a produção adi-
liana se desdobra, torna-se possível pensar na leitura como um elemento 
nuclear em torno do qual a obra dessa poetisa constitui-se, uma vez que 
esse elemento, longe de limitar a produção da autora, mostra-se capaz de 
proporcionar uma vastidão de temáticas e saberes, os quais se combinam 
para produção de uma obra singular. Portanto, torna-se importante pen-
sar na figura do leitor como aquele que reunirá todos os fragmentos pre-
sentes no texto para a construção de uma rede de significações única, ação 
desempenhada brilhantemente pela emblemática Adília Lopes ao longo 
de sua obra. Dessa forma, o presente trabalho objetiva delinear uma pos-
sível poética da leitura dessa poetisa, sustentando-se em princípios bar-
thesianos acerca da centralidade que o leitor assume para a construção da 
significação de um texto e utilizando poemas da autora para uma melhor 
compreensão acerca do universo adiliano.

Para situar o poeta mal situado: notas sobre a percepção do tempo e do 
espaço na poesia de Daniel Faria
Moisés Paim Fonseca 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O propósito desta comunicação acadêmica não é situar Daniel Faria 
(1971-1999) no panorama histórico da poesia portuguesa, como o títu-
lo pode sugerir. A intenção do presente trabalho é mais modesta: ler, em 
sua Poesia (Assírio & Alvim, 2ª edição, 2015), como se expressa a per-
cepção temporal e espacial do poeta. Essa leitura dos poemas de Daniel 
Faria terá o contorno de duas margens: a percepção do tempo em sua 
condição cíclica; a relação de abertura do sujeito perante o espaço. Ao 
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leitor, desse modo, é apresentada a potência renovadora da poesia – não 
no sentido do poema enquanto fonte absoluta de autocriação; mas, sim, 
enquanto paisagem aberta aos ministérios do tempo.

O enamoramento em Apodera-te de mim, de Hélia Correia
Naiani Silva Nogueira
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O presente trabalho tem por objetivo propor uma reflexão sobre o modo 
como o processo de enamoramento é apresentado nos poemas que 
constituem a obra Apodera-te de mim, volume lançado por Hélia Correia 
em 2002. Os livros Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland Bar-
thes, e A dupla chama: amor e erotismo, de Octavio Paz, constituem o 
principal referencial teórico utilizado para alcançar o objetivo proposto.

Jim Burns, Fulano-de-Tal e nós: estudo entre “Ode triunfal” e “Ode 
marítima”
Natalino da Silva de Oliveira
Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais – IF Sudeste MG

O propósito deste trabalho é pensar os poemas “Ode triunfal” e 
“Ode marítima” a partir de pontos de encontro que serão abordados 
no decorrer da análise aqui empreendida. A forma construída com 
estrofes regulares e versos decassílabos (com algumas alternâncias 
com hexassílabos) é semelhante, o uso de linguagem onomatopai-
ca e de expressões próprias da oralidade (“Ó rodas, ó engrenagens, 
r-r-r-r-r-r-r eterno!” (PESSOA, 2003, p.306); “Ahò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò
-ò-ò - yy... /Schooner a Ahò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò - yy...” (PESSOA, 
2003, p. 320)). A presença de vocábulos e até mesmo de frases em 
língua estrangeira (“Ah, como eu desejaria ser o souteneur disto 
tudo!” (PESSOA, 2003, p. 307); “Notícias passez à-la-caisse, grandes 
crimes” (PESSOA, 2003, p. 307); “Fifteen men on the Dead Man’s 
Chest./Yo-ho ho and a bottle of rum!” (PESSOA, 2003, p.324)). A 
esta abordagem interessa não apenas focalizar as semelhanças entre 
os dois poemas, mas também ressaltar o teor complementar de uma 



54

ode com a outra. Enquanto em “Ode triunfal” há uma preocupação 
voltada para a exterioridade, para a engrenagem social das fábricas, 
em “Ode marítima” há um retorno ao interior, numa espécie de con-
fissão feita no divã (daí a fundada razão de abordagens psicanalíti-
cas deste poema). Analisando os dois poemas, almeja-se encontrar 
pontos que possibilitem uma leitura da poesia de Álvaro de Campos.

“O rigoroso cálculo da luz”: pensar o cinema a partir da poesia de Car-
los de Oliveira
Patrícia Resende Pereira
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O propósito desta comunicação é discutir o cinema a partir da poesia 
de Carlos de Oliveira, especialmente a série de três poemas intitulada 
“Cinema”, publicada em Sobre o lado esquerdo, de 1968. Uma leitura 
atenta do texto revela que a arte cinematográfica, para o poeta portu-
guês, encontra-se atrelada ao processo de transformação, principal-
mente quando levamos em conta o fato de que é um exame médico, 
possivelmente uma ventriculografia, o ponto de partida para a reflexão 
proposta. Atrelada ao mencionado recurso, é perceptível a forma como 
as imagens são apresentadas com uma ordenação quase sequencial e 
voltadas para a memória do indivíduo, aqui transformado em espetá-
culo, para mencionar os versos do último poema da série. Nesse ponto, 
é importante ainda pensar a forma como a memória e a destruição da 
matéria se configuram em “Fotomontagem”, série de poemas publicada 
na seção intitulada – não por acaso – “Tempo variável”, de Entre duas 
memórias (1971), contribuindo para se pensar o cinema na obra poética 
de Carlos de Oliveira.

Memória de leitura e descentramento na poesia de Adília Lopes
Pauliany Carla Martins 
Universidade Federal de Goiás – UFG

A presente comunicação tem como objetivo tratar da articulação en-
tre o “estar fora de si” – conceito configurado por Michel Collot (1997) 
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–  do sujeito lírico contemporâneo e a memória de leitura na poesia 
de Adília Lopes. Discutiremos sobre como na poesia da autora a me-
mória de leitura, explorada algumas vezes sob a via da narratividade, 
contribui para a configuração de um sujeito lírico reflexivo sobre as 
leituras que fez. A leitura é mais do que um aprendizado cognitivo, 
é também afetivo, uma vez que implica a presença do “outro” fictí-
cio que tem a possibilidade de “ensinar” algo por meio do método 
mimético e comunicativo. O leitor encontra um interlocutor no per-
sonagem de ficção ou no sujeito lírico com o qual dialoga, imagina, 
estranha e transforma outras vivências, o que pode ser observado na 
poesia de Adília Lopes, em especial em alguns poemas em que o su-
jeito lírico justifica o ato de escrever devido a certo autor ou a certa 
história que lhe provocou uma reflexão. As reflexões advindas da lei-
tura ocorrem devido a um descentramento do leitor, visto que o leitor 
concentra a sua atenção no personagem e retira (descentra) a atenção 
de si mesmo. A reconfiguração do sujeito advinda do processo de lei-
tura ocorre devido a essa experiência da alteridade (CALDIN, 2011). 
Essa comunicação objetiva, portanto, elucidar essa estratégia poética 
de Adília Lopes na qual o sujeito lírico, descentrado e incitado pela 
leitura, sai de si para coincidir consigo mesmo. Para esta comunica-
ção, usaremos como base teórica os textos de Michel Collot (1997), 
Clarice Fortkamp Caldin (2011) e como base crítica os textos de Flora 
Süssekind (2002), Célia Pedrosa (2008) e Rosa Maria Martelo (2004).

A sombra do símbolo: palavra e poesia em Luís Quintais
Paulo Victor Cantalice Souza
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O trabalho pretende investigar uma possível concepção de linguagem 
na poesia de Luís Quintais. Tendo em vista principalmente os poemas 
presentes em seu primeiro livro, A imprecisa melancolia, procuramos 
indicar uma leitura para a relação tênue que o poeta constrói entre 
signo e mundo. É a partir da tarefa sisífica de classificação arbitrária 
da realidade que a poesia, ínfima parte dessa construção já debilitada, 
surge. Quintais parece tentar enxergar e recolher os rastros presentes 
nesse esquivo exercício de nomeação. A realidade, insuficiente, não 
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parece ser transcendida pelos invólucros que a recobre. O que resta 
imaginar é a tentativa, ainda que imprecisa, de compor esse mundo 
de sombras.

Helder, desfazer o rosto, tornar-se outro
Rafael Lovisi Prado
Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG

Na leitura dos poemas “Um deus lisérgico”, “Poemacto III”, entre ou-
tros versos de Herberto Helder, notório fica o arrostar como uma ins-
tância que orbita por sua poética e avulta como mote em momentos 
cruciais, a saber, o rosto, ou como preferem nomear Deleuze & Guat-
tari nos Mil platôs, a “rostidade”. Tal temática, que dá a ver uma inter-
cessão entre o poeta português e os filósofos franceses, delineia a ne-
cessidade de que existam rostos delineados em nossos espaços sociais 
(da qual se origina a individuação dos seres) e diz de uma disposição 
dos feixes de poder que atuam segundo as marcações e organizações 
que um rosto permite operar: o fato é que para certas operações de 
captura a produção do rosto mostra-se indispensável. Impulsiona-se 
assim um amplo desmoronamento das semióticas primitivas, polívo-
cas, heterogêneas, dotadas de substâncias e formas de expressão varia-
das, em favor de significações e subjetivações unitárias, segregativas: 
“Ele viu, a muitas noites de distância o Rosto”, na sinalização feita por 
Helder. Na contracorrente, não por acaso, H.H. tece seu elogio ao ator, 
mirando-se nas experimentações com a cabeça, que, por passarem 
por dramatizações e formas animais, encontram-se para além da fo-
calização no rosto: “O actor acende a boca. Depois, os cabelos. / Finge 
as suas caras nas poças interiores. / O actor põe e tira a cabeça / de 
búfalo. / De veado. / De rinoceronte. / Põe flores nos cornos.”. Nesta 
cena, urge a necessidade de se desrostificar, de se desalinhar os traços 
que herdamos ou que nos são impingidos. No caso helderiano, que 
será explorado na comunicação em questão, escreve-se para se perder 
o rosto, para abrir mão de um lugar a priori demarcado e atribuído 
(uma identidade, um estatuto, uma função) tendo como horizonte 
devires outros.
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O topos do exegi monumentum na obra Caronte e a memória, de Pedro 
Tamen
Rafael Campos Quevedo
Universidade Federal do Maranhão – UFMA

Situada no âmbito da reflexão acerca das relações entre lírica contempo-
rânea de língua portuguesa e tradições literárias canonizadas, esta co-
municação aborda variações atuais da tópica horaciana da perenidade 
da poesia (exegi monumentum), cuja mensagem, amplamente cultivada 
pela antiguidade greco-latina e pela poesia portuguesa de índole clássi-
ca (Sá de Miranda, Antonio Ferreira, Camões, Correia Garção e Anto-
nio Gonzaga), trata do poder imortalizador da palavra poética. Nesse 
sentido, poemas da obra Caronte e a memória (2004), do autor portu-
guês Pedro Tamen, serão abordados com o intuito de se discutir que 
novos sentidos são produzidos a partir desse antigo topos e, em última 
instância, o que dizem tais reescritas acerca de traços da própria con-
temporaneidade lírica em língua portuguesa. Como referencial teórico 
serão empregados os estudos de Ernst Robert Curtius sobre investiga-
ção tópica e os de Francisco Achcar sobre os temas horacianos na poesia 
de língua portuguesa.

As várias faces da viagem em Cesário Verde e Gonçalo M. Tavares
Rafaela Faria Vianna
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

A temática da viagem é constante na literatura, devido à questão fun-
damentalmente humana que ela representa: confrontar-se com um ou-
tro, para descobrir o que é próprio de si. Na literatura portuguesa, esse 
tema adquire outras significações além da existencial: Portugal deve sua 
glória de outrora às expedições marítimas, que levaram ao extremo a 
prerrogativa de exploração do desconhecido própria à viagem. A obra 
canônica mais representativa dessa empresa gloriosa é o poema épico 
Os Lusíadas, de Luís de Camões. Inúmeros foram os autores que reto-
maram essa temática, e, em todas elas, há um diálogo - consciente ou 
não - com a epopeia camoniana. Neste trabalho, propõe-se pensar essa 
noção da viagem em duas obras nas quais a retomada de Camões é evi-
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dente: o poema “O Sentimento dum Ocidental”, de Cesário Verde, e o li-
vro Uma viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares. Sendo esses textos que 
se inserem, proposital e ironicamente, na tradição camoniana, objetiva-
se mostrar o modo como a temática canônica da viagem se desdobra 
em diferentes sentidos, cujo surgimento se explica pelas divergências 
de momentos históricos e literários em que cada um desses poetas se 
insere. O trabalho se concentrará em analisar três aspectos que o signi-
ficante “viagem” adquire nesses poemas. Primeiramente, ela será anali-
sada no seu sentido canônico, concebida como deslocamento espacial. 
Além disso, explorar-se-á a viagem do ponto de vista temporal, para 
avaliar como esses dois poetas trabalham com a memória do passado e 
a promessa do futuro. Em última instância, a viagem será pensada como 
trajetória interna: um percurso que as personagens efetuam dentro da 
sua vastidão psicológica. Nesse sentido, objetiva-se analisar cada uma 
dessas facetas nos dois textos, de sorte a descobrir onde as trajetórias 
moderna e pós-moderna se entrelaçam e se distanciam.

“o poema cada vez mais curto para chegar mais depressa”: Herberto 
Helder
Roberto Bezerra de Menezes
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Na continuidade da pesquisa que procura entender o tom tardio dos 
últimos poemas publicados por Herberto Helder, procuraremos, nesta 
comunicação, privilegiar aqueles que, nomeadamente, voltam-se para 
a imagem do poema curto como meio de alcançar o que até então não 
teria sido porventura conquistado: o “poema perfeito prometido”. Com 
esse intento, buscaremos pensar a dimensão do poema como uma das 
figurações do último Herberto Helder, ocasião em que convocaremos 
outras vozes poéticas para estabelecer aproximações e distanciamentos.

A escrita da experiência em Camões: uma absurda modernidade
Rodrigo Corrêa Martins Machado
Universidade Federal Fluminense – UFF
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A poesia de Camões possui inegáveis traços de modernidade que con-
tribuem para que novos poetas e estudiosos se debrucem sobre ela a 
cada dia com novos olhares e perspectivas. O ensaísta Jorge de Sena, 
por exemplo, ressalta que há na poesia camoniana reflexões filosóficas 
à frente do seu tempo e destaca a “Canção X” como aquela em que Ca-
mões revela mais profundamente as suas “tendências existenciais de 
concepção da vida”. Para Camões, o poeta é um ser em exílio, à mar-
gem, angustiado pelo mundo fragmentado em que vive, pelas desrazões 
a que é submetido cotidianamente e que vê na palavra a possibilidade 
de subverter a ordem, de profaná-la. Dessa forma, este trabalho propõe 
uma leitura da “Canção X”, de modo a destacar os elementos modernos 
que nela estão presentes. Para tanto, nos basearemos na concepção de 
“experiência interior”, de Georges Bataille, a fim de destacar que a poesia 
camoniana constitui-se também enquanto palco para as manifestações 
das experiências interiores do erotismo, da guerra, do exílio, fazendo 
com que, a partir do individual, a palavra poética toque os universais 
da existência humana. Camões é um poeta paradoxal: escritor do seu 
tempo e à frente dele que, ao falar de si próprio, atinge a mais universal 
humanidade.

A epopeia contemporânea de Gonçalo M. Tavares em Uma viagem à 
Índia
Rodrigo Medeiros Campos
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

A obra Uma viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares, apresenta contor-
nos que vão muito além de sua diegese. O protagonista, identificado 
apenas por seu sobrenome “Bloom”, percorre um caminho físico en-
tre Lisboa e a Índia em busca de paz, redenção e sabedoria. Porém, ao 
transitar por sentimentos que vão do amor à culpa, passando pelo tédio 
e pelos dilemas existenciais, ele se revela demasiado humano. Bloom 
(nome tomado emprestado de James Joyce) recupera o mito camonia-
no ao apontar a necessidade de movimento, fuga, restauração em um 
mundo cujas fronteiras entre nações perdem valor. Não há glória nem 
heroísmo, apenas a permanente necessidade de se mover. A linguagem 
e o gênero empregados por Tavares também sofrem deslocamentos à 
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medida que o conceito de “modernidade” é lido de modo a profanar 
e problematizar a própria poética / narrativa ao longo de centenas de 
estrofes distribuídas em dez cantos. Assim, a viagem poético-narrativa 
trilhada por Bloom é traçada em um plano de ações, sugestões, senti-
mentos e intuições que resulta em um trajeto de “melancolia contempo-
rânea”, subtítulo de Uma viagem à Índia.

Representações da cidade na poesia de Cesário Verde e de Sophia de 
Mello Breyner Andresen
Romildo Biar Monteiro
Universidade Federal do Ceará – UFC

Compete ab initio esclarecer que o principal objetivo do presente trabalho 
é analisar as representações do ambiente citadino na produção poética 
dos portugueses Cesário Verde (1855-1886) e Sophia de Mello Breyner 
Andresen (1916-2004). Na poesia de Cesário Verde, encontramos a ima-
gem do transeunte, que em processo de deambulação observa o cotidiano 
da vida urbana, o comércio, os operários, os mendigos, as prostitutas e 
o desfilar da burguesia assoberbada. Na poética de Sophia Andresen, a 
cidade exsurge na condição de prisão, constatação geradora do desejo de 
evasão, pois o poeta aspira à liberdade vislumbrada através dos grandes 
espaços e dos vastos horizontes. O que se quer, portanto, é compreen-
der na linguagem poética desses escritores a construção da cidade como 
um locus horrendus, na medida que o ambiente citadino é visto como um 
espaço de intensa movimentação e intranquilidade, marcado pelo sen-
timento de opressão e sufocamento. Para tanto, pautar-nos-emos nos 
princípios provenientes da Literatura Comparada e da Residualidade, 
proposta teórico-investigativa sistematizada por Roberto Pontes (1999), 
alicerçada no princípio de que toda cultura contém resíduos de outros 
tempos e espaços. Nessa perspectiva, trabalhamos com os conceitos de 
resíduo, mentalidade, hibridação cultural e cristalização.

Manuel de Freitas em chave biopolítica
Sandro Ornellas
Universidade Federal da Bahia – UFBA
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O trabalho pretende discutir a noção de vida na poesia de Manuel de 
Freitas, tomando-a como sobrevivência no contexto da sociedade con-
temporânea de controle biopolítico. Tanto as personagens que circulam 
pelos seus versos, cuja linguagem elabora certa narratividade, quanto 
o sujeito poético que estabelece encontros afetivos com essas persona-
gens e ambientes, permitem a este trabalho construir a hipótese de que 
a poética de Freitas agencia uma vida empurrada aos seus limites pelo 
biopoder, mas com uma autorreflexividade que em certos momentos 
parece indício crítico dessa mesma sobrevida.

Para fora, o poema [de Herberto Helder] 
Saulo de Araújo Lemos
Universidade Estadual do Ceará – UECE

Esta proposta de comunicação se volta à poesia de Herberto Helder, a 
suas “multiplicidades antropofagias”, ao fato de ela não se limitar a uma 
visão trágica da existência (clichê habitual da poesia portuguesa, de Fer-
nando Pessoa a Manuel de Freitas, dentre outros), enfatizando que o 
universo não é trágico, tampouco cômico, não é antropomorfo, de que 
nele o humano é uma ocorrência mínima, lateral, percepção de alta im-
portância política). Em lugar disso, pontua-se a busca, da/naquela poe-
sia, por não cair em rótulos definitivos, por encontrar “lugares uns nos 
outros”, como própria a um poema sem nacionalidade, estrangeiro a si 
mesmo (o que pode fazer lembrar, hoje, na própria Europa, a urgência 
do imigrante invasor, da dificuldade de viver junto ao outro, de lem-
brar que “fora existe o mundo”). O poema de Helder é trajeto-bagagem 
para o jogo de uma sensibilidade observadora, enérgica, incomodada, e 
parece produzir imagens insubmissas a postulados éticos ou políticos, 
mas que atuam com eles, mesmo numa experimentação formal não os-
tensiva, mesmo numa sociedade em que o poema facilmente some por 
baixo da mercadoria. Propõe-se, então, uma discussão que vê a referida 
obra poética como um exílio, um apontar para fora, para outro lugar, o 
que será rastreado a partir de alguns textos de Helder (como suas “An-
tropofagias”), bem como de questões conceituais propostas por Michel 
Foucault (em suas considerações sobre a obra de Maurice Blanchot), 
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Raúl Antelo (o fora como “antropoemia”, diferença no corpo do mes-
mo), Roberto Esposito (a Europa como um nódulo de linguagem e de 
pensamento que precisa urgentemente olhar para além de si mesma) 
etc.; isso ajudaria a construir esta fala como um plano de miscigenação, 
de interferências e de fuga, uma tensa intimidade com estranhos, coisas 
de fala e pensamento que talvez ainda sejam problemas para pensar o 
poema escrito por Herberto Helder. 

Rasuras em-comum gravadas numa K7: sobre a música antológica em 
Walkmen, de Manuel de Freitas e José Miguel Silva
Sérgio Lima
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Na abertura do ensaio intitulado “La musica suprema. Musica e politica”, 
que compõe o conjunto Che cos’è la filosofia? (2016), Agamben tece a 
seguinte consideração acerca da relação entre pensamento e música: “A 
filosofia [o pensamento de uma época] pode dar-se hoje somente como 
reforma da música. Se chamamos música à experiência da Musa, isto é, 
da origem e do ter lugar da palavra, então numa certa sociedade e num 
certo tempo a música expressa e governa a relação que os homens têm 
com evento da palavra”. É partindo de tal proposição e de seus desdobra-
mentos no referido ensaio, que se investiga neste breve estudo algumas 
aproximações entre música e poesia, e também os modos como apare-
cem na construção de uma juventude irrecuperável em Walkmen, dos 
poetas portugueses Manuel de Freitas e José Miguel Silva. Se é verdade 
para Agamben que a música está constitutivamente associada aos limi-
tes da linguagem (e vice-versa), também na partilha poética de Walk-
men – a partilha em que se partilha apenas a partilha – a poesia apare-
ce como im-possibilidade da música que tanto se refere à nossa época 
não-musical quanto entrevê na música a intangibilidade epocal. Como 
se seguindo a setlist gravada numa obsoleta K7 perdida nos tempos, a 
análise recorre a alguns elementos poético-enunciativo-musicais que 
percorrem a obra de modo a definir o caráter singular que tanto aproxi-
ma e afasta as poéticas de Manuel de Freitas e José Miguel Silva, quanto 
tangem a um tempo em-comum (à comunicação que, de modo mais 
aparente, se dá no efeito dialógico) quando se encontram na música.
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Entre uma e outra linha, a tela branca
Sofia Glória de Almeida Soares
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

O exercício deste trabalho está inserido no esforço de pensar escrita e 
artes visuais em relação. Observaremos aspectos desse diálogo sob a 
perspectiva da literatura, em poemas selecionados de Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Partiremos sempre dos poemas para pensar como 
eles se relacionam com outras artes, além de outras questões caras a 
algumas líricas modernas, como a espacialização dos versos na página 
e o traço autorreflexivo da poesia. Sabe-se que o que hoje chamamos 
época moderna trouxe consigo avanços técnicos e científicos que modi-
ficaram os modos de vida, a visão e pensamento humano em muitos as-
pectos. Essa nova fase da história também inaugurou desafios nas mais 
diversas áreas: ciência, política, filosofia, artes. O surgimento da foto-
grafia e posteriormente o advento do cinema, por exemplo, são fatos 
importantes para pensarmos o desenvolvimento da arte moderna como 
um todo. Ricardo Basbaum afirma, (o autor baseia-se no texto de Ro-
salind Krauss, “A Escultura no Campo Ampliado”) em “Migração das 
Palavras para a Imagem”: “Um dos termos que localizam, a nível estru-
tural, o campo ampliado da prática artística dentro do âmbito cultural 
dos desenvolvimentos da arte moderna e pós-moderna é, exatamente, o 
par imagem/linguagem” (1995, p. 376). 

O desvelar lírico do não-dito: de Campilho a Natália
Taise Dourado Oliveira
Universidade do Estado da Bahia – UNEB

O diálogo entre as leituras de “Dia de São Tomé”, poema de Matilde 
Campilho (2017), poeta portuguesa, e “Ausência”, poema de Lívia Natá-
lia (2016), poeta brasileira, nos conduzirá ao caminho necessário para 
alinhavar os prospectos do sentimento de “falta” presente nos dois poe-
mas. O pontapé inicial para esse trabalho consiste em verificar o que 
nos foi dito e o que não foi sobre as saudades portuguesa e brasileira: o 
que remanesce? Para tanto, será preciso atravessar esta discussão com 
duas perspectivas diferentes sobre a formação de tais paradigmas so-
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ciais, interpelando-as às leituras poéticas propostas. Para além das pro-
blematizações basilares, que incluem a mítica da melancolia portuguesa 
e os “semióforos” na formação fundamental do povo brasileiro, trazidos 
por Lourenço (2009) e Chauí (2000), respectivamente, visa-se explorar 
as temáticas de cada poema, analisar imagens usadas nas construções 
líricas e elucidar em que instante esses poemas atingem o mesmo ápice 
anímico, dissertando, em mesma instância, sobre a justaposição de tais 
linhagens poéticas. A partir disso será possível pontuá-las a partir da 
forma como crescem em suas diferenças e semelhanças, reconhecen-
do-as como equânimes em verdade e em tino lírico ante as debilidades, 
aqui recortadas, do amor.

Por um “olhar sem cindir”: o sopro poético em Maria Gabriela Llansol
Tatiane da Costa Souza
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

No prefácio à tradução dos Últimos poemas de amor, de Paul Éluard, 
Maria Gabriela Llansol, ao falar sobre seu trabalho como tradutora de 
alguns poetas, lembra que, nesse exercício, há uma procura pela palavra, 
ou seja, uma procura por captar, na poesia, aquilo que está escrito em 
sua forma, seu ritmo, sua textura. Para a autora, é preciso que o poe-
ma se mantenha unido, preciso, não se esvaindo diante das tentativas 
de tradução, configurando, assim, o que ela nomeia como “poesia sem 
impostura”. Nesse sentido, Llansol lança uma questão que deve respon-
der à única procura da poesia: “será possível olhar sem cindir?”. Posto 
isso, pretendemos, a partir dessas colocações, refletir sobre a inserção de 
Llansol num “mundo-poesia”, seja por meio de seu exercício tradutório 
de poemas, seja pela inclusão de alguns poetas como figuras de sua obra, 
orientando a composição de seu texto numa lógica que, aqui, nomeare-
mos, a partir de Jacques Derrida, “poemática”, ou seja, uma lógica que, 
ainda seguindo esse raciocínio do autor, atribui ao poema a responsa-
bilidade de “selar, em um só algarismo, juntamente o sentido e a letra, 
como um ritmo espaçando o tempo”. Buscaremos, ainda, averiguar em 
como a sustentação desse “olhar sem cindir” ressoa na obra llansoliana, 
configurando uma linguagem inédita, atravessada pela matéria vegetal, 
a qual reconhece que “a clorofila é a primeira matéria do poema”.
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Poesia e resistência em Miguel Torga: um estudo do poema “Aos poetas”
Taynara do Nascimento Irias
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG

Tendo em vista que a obra do escritor português Miguel Torga se insere, 
no início do século XX, em um contexto sociopolítico repleto de confli-
tos, especialmente devido à expansão do Imperialismo e ao advento dos 
regimes totalitaristas, este artigo propõe uma leitura da obra poética do 
autor – por meio da análise do poema “Aos poetas” – como forma de 
resistência à lógica do sistema que se instaurava na época. Isso porque, 
com a expansão do estilo capitalista, evidencia-se a “inutilidade da poe-
sia”, em termos de lucro monetário, fazendo-se ainda mais necessário 
que se adotem mecanismos de resistência aos discursos dominantes, 
por meio do discurso poético, o que pode ser observado na obra de Tor-
ga a partir do uso do mito, da sátira, do pós-revolucionário e da utopia. 
Para a análise desses aspectos no poema escolhido, utilizou-se como 
principal referencial teórico o texto “Poesia e resistência” da obra O ser 
e o tempo da poesia (1977), de Alfredo Bosi, e, como suporte, o texto 
“O discurso da crise e a democracia do por vir”, do livro Poesia e crise: 
ensaios sobre a crise da poesia como topos da modernidade (2010), de 
Marcos Siscar.

Uma angústia da afluência: a sombra de Pessoa na poesia de Manuel 
António Pina
Thiago Bittencourt de Queiroz
Universidade de São Paulo – USP

Em um texto intitulado “Mais do que influência, uma afluência”, Ma-
nuel António Pina (1943-2012) comenta sobre a importância dos escri-
tos de Erza Pound para sua poesia. Nele o poeta português conclui que 
o contato com a obra de Pound não resulta em uma influência, mas sim 
uma afluência, no sentido de que os textos de um poeta predecessor aju-
dam a compor e se mesclam com uma nova obra seja pela alusão direta, 
citação, temas, ou mesmo por uma similitude de tons poéticos. A partir 
disso, a presente comunicação busca discutir a relação de “afluência” da 
poesia de Pina com outro poeta: Fernando Pessoa. Sendo, na opinião 
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de Eduardo Prado Coelho (1999), um dos autores contemporâneos que 
mais reescreve e parte, de maneira explícita, da poesia de Pessoa; procu-
ra-se demonstrar de que forma paira uma sombra pessoana na obra de 
Manuel António Pina a partir de duas problemáticas comuns a ambos 
os poetas: o sujeito poético e o ceticismo linguístico.

A estética do desalento e a resignação melancólica de Bernardo Soares 
no Livro do desassossego
Tiago Cabral Vieira de Carvalho
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O trecho sobre estética mais notável presente no Livro do desassossego 
é intitulado “Estética do desalento”, no qual Bernardo Soares declara: 
“já que não podemos extrair beleza da vida, busquemos beleza de não 
poder extrair beleza da vida. Façamos da nossa falência (...) uma coi-
sa positiva”. É notável em tal trecho um sentimento de resignação que 
pode ser associado a duas formas de pensamento provenientes da anti-
guidade: um, o sentido trágico grego, que se expressa por meio de uma 
aceitação em relação ao acaso (na imagem das Moiras) e o destino que 
regem a vida; o outro, a filosofia da Bíblia no Antigo Testamento, cujas 
narrativas mostram a aceitação da vontade divina como forma de res-
tauração. Não parece ser possível, no entanto, denominar Soares como 
um trágico nem como um herói nos padrões bíblicos. O heterônimo pa-
rece se enquadrar muito mais na categoria de melancólico por aparentar 
ter perdido a vitalidade do Eros, a exemplo do personagem Bartleby, da 
novela de Herman Melville. A beleza do desalento do ajudante de guar-
da-livros, portanto, está distante de uma beleza genuinamente trágica, 
representada pela imagem nietzschiana da “dança” em meio à falta de 
sentido da vida, assim como o personagem está distante da figura de um 
herói bíblico, que assume a vontade de Deus como um critério único de 
sua vida.

Uma dobra poética: Adília Lopes e Ana Cristina César
Valéria Soares Coelho
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas
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A Dobra de Adília Lopes e a Poética de Ana Cristina César possuem vá-
rias afinidades. Biografias, correspondências, diários, literatura e crítica 
literária e cultural estão taticamente sobrepostos de forma a nos causar 
surpresas, e, não raro, desconcertos que trazem à tona a ousadia e a ori-
ginalidade dessas duas poetas. Identidade e alteridade estão dispostas 
em jogos encenados, máscaras e camuflagens de sujeitos impertinentes 
que se dobram na palavra. Desdobrar esses vincos de papel, face e ver-
so, interpostos na tessitura de textos ludicamente trabalhados é nossa 
tarefa.

Cecília e Gonzaga: evocação do poeta menino
Wendel Francisco Gomes Silva
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Cecília Meireles, poeta brasileira da modernidade, manteve relações 
significativas com Portugal e parte de sua obra em prosa e em verso, 
profundamente marcada pelo alto lirismo, subjetividade e delicadeza, 
reflete o afeto que demonstra pela história, pela tradição, pelos espaços, 
cantigas e poetas das terras lusitanas. O presente trabalho busca identi-
ficar as imagens presentes no poema “Casa de Gonzaga”, publicado no 
livro Poemas de viagens (1940-1960) e na crônica “A Casa e a Estrela” 
presente na coletânea Crônicas de viagem: vol. 2 (1999), apontando dif-
erenças e aproximações que evidenciem a forma como o passado, as 
memórias e a poesia se materializam nos textos literários analisados.
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niterói

Linhagens em colisão: um olhar sobre silêncios na poesia de Alberto 
Caeiro e José Luís Peixoto
Adriane Figueira Batista
Universidade de São Paulo – USP

As produções poéticas de Alberto Caeiro (heterônimo mestre de Fer-
nando Pessoa) e o nosso contemporâneo José Luís Peixoto, apesar de 
distintas no modo de concepção lírica, temporalmente e contextual-
mente longínquas, estabelecem fortes conexões estéticas – linguagens 
e linhagens que colidem. O silêncio ultrapassa o som e se instaura no 
nada, no outro intangível que dilata os olhares, fazendo emergir a união 
entre forças humanas e da natureza ou como energia única que conjuga 
existencialidades vastas. ‘Não dizer’ na poesia é transgredir, é buscar 
novos sentidos para o vazio existencial. A poesia completa de Alberto 
Caeiro publicada pela Tinta-da-China (2016) e os três livros de poe-
sia de José Luís Peixoto – A casa, a escuridão (2002), Gaveta de papéis 
(2008) e A criança em ruínas (2012) – são as vias de acesso às sombras e 
aos mergulhos líricos pelas turvas águas do silêncio que não se limita a 
fala ou ao estar imóvel das coisas, mas como devir(es) que transpõe(m) 
o lugar-comum no terreno dos afetos e perceptos. No rastro dos debates 
contemporâneos em que o ser é reinventado no tocante a sua subjeti-
vidade(s) e a do outro em sua relação de singularidade e pertencimen-
to, reavivando e propondo novas perspectivas de experimentação – o 
mundo que existe em si e por si mesmo; borrando as fronteiras entre 
o cânone e o novo, introduzindo um diálogo estreito em que a essên-
cia extrapole a existência. Busco entrelaçar a poesia destes dois poetas 
portugueses que se encontra solta na temporalidade histórica, porém se 
une por laços invisíveis onde paradoxalmente o silêncio poético grita 
e ressoa ao mesmo tempo em que transcende a ‘essência’ da palavra – 
ponte entre o aqui e o além – que faz girar a máquina-mundo nos con-
duzindo a rotas de fuga.
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Decidir-se pelo indecidível: a dúvida como processo em Manuel An-
tónio Pina
Aline Erthal
Universidade Federal Fluminense – UFF

Em poesia, a indecidibilidade é uma escolha ética e estética que se mate-
rializa tanto em tema quanto em forma. O gesto de não decidir implica 
a recusa da univocidade, das resoluções definitivas e do estabelecimento 
de normas. Busca-se permitir, dessa maneira, que todas as alternativas – 
conhecidas e desconhecidas – permaneçam em potência. Nesta comu-
nicação, observaremos como tal “metodologia da dúvida” (em expres-
são emprestada de Pedro Eiras) funciona na obra de Manuel António 
Pina, sendo uma das estratégias para movimentar o trinômio fala/falta/
falha – que, segundo julgamos, constitui o suporte de sua escrita (e, em 
sentido lato, o isto da poesia moderna portuguesa).

As relações entre literatura e cinema na poética de Matilde Campilho
Antonio Eduardo Soares Laranjeira
Universidade Federal da Bahia – UFBA

Este trabalho tem como objeto de estudo o livro de poemas Jóquei, de 
Matilde Campilho, publicado em 2014. A poeta portuguesa, que viveu 
no Brasil por três anos, imprime em sua lírica uma dicção atravessada 
por variadas referências intertextuais e intermidiáticas. Neste recorte, a 
abordagem recai, mais especificamente, sobre as relações entre a poética 
de Campilho e a linguagem cinematográfica. Com base em uma mirada 
desconstrutora do campo dos estudos literários, marcada pelas transfor-
mações epistemológicas promovidas pelos entrecruzamentos da Teoria 
da Literatura com os Estudos Culturais, além das reconfigurações da Lite-
ratura Comparada, os poemas de Jóquei podem ser lidos por meio de um 
deslocamento face as teorias tradicionais da lírica. Ao mobilizar os estudos 
de intermidialidade, conforme Claus Clüver e Irina Rajewski, pretende-se 
discutir de que forma a mobilização de referências à tradição literária, à 
cultura pop, de um modo mais genérico e, sobretudo, ao cinema, confere 
à poética de Campilho uma feição intertextual e intermidiática, que im-
plica repensar a constituição do texto lírico na contemporaneidade.
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A poesia de Maria Teresa Horta como forma de libertação feminina de 
estereótipos determinados pela sociedade de sua época
Benesaide da Silva
Universidade do Estado do Amapá – UEAP

O presente estudo trata de uma abordagem sobre a contribuição da es-
critora portuguesa Maria Teresa Horta para a libertação feminina de es-
tereótipos determinados pela sociedade, principalmente no início de sua 
carreira como escritora. Sua luta pelos direitos das mulheres reflete desde 
suas primeiras obras e também através de seu engajamento político-social 
evidenciado em suas diversas participações em movimentos feministas. 
Maria Teresa Horta lutou e tem lutado não só por direitos femininos no 
âmbito social, político e econômico, mas também pelos direitos femininos 
literários. O referido estudo traça um panorama da sua história, de como 
a busca dessa libertação é refletida dentro de sua poesia e assim como em 
suas manifestações públicas. Visões e opiniões de teóricos que tratam do 
assunto e de estudiosos que analisam a poesia de Maria Teresa Horta são 
colocadas em pauta para dimensionar e mostrar a importância de sua in-
fluência. Maria Teresa Horta busca através de sua arte literária a totalida-
de feminina, representando um desejo de liberdade não somente seu em 
particular, mas das mulheres de sua época, na tentativa de romper com 
estereótipos atribuídos às mulheres e advindos da imposição da sociedade, 
de uma visão voltada às mulheres como submissas à figura masculina, ao 
autoritarismo patriarcal. Esta quebra de estereótipos abrange ainda a ques-
tão da libertação feminina na literatura, haja vista que por muito tempo a 
mulher na literatura foi colocada como a inspiração e não como a inspira-
da e por muito tempo o próprio direito de escrever e de produzir literatura 
foi vedado e proibido às mulheres. Assim o estudo que foi feito demonstra 
como a arte literária de Maria Teresa Horta e como o seu engajamento nas 
questões relacionadas às mulheres contribuiu e tem contribuído para a li-
bertação feminina de estereótipos que perduram por muito tempo.

Ensaios sobre forma: Silvina Rodrigues Lopes, Maria Filomena Mol-
der e Rosa Maria Martelo
Carolina Anglada
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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A partir de uma visada comparatista, observaremos três singula-
res modos de pensar o trabalho das formas nas obras literárias. Por 
meio de seu atento gesto reflexivo, Silvina Rodrigues Lopes observa 
na forma a participação em certa instabilidade, que é também a ins-
tabilidade constitutiva da condição material-imaterial da obra. Inte-
ressa-lhe mais perceber como o ritmo cria, dinamicamente, poesia e 
pensamento, destituindo a finalidade e o aspecto de resolução da for-
ma, para ressaltar como nela estão mais em questão a intensidade, o 
ruído, o desajuste, o trabalho contínuo daquilo que jamais forma um 
todo. Em um segundo momento, trataremos do conceito em Maria 
Filomena Molder que, desde a sua tese de doutoramento, voltada para 
a apresentação do pensamento morfológico de Goethe, parece centra-
lizar a questão da transformação como um dispositivo pertinente para 
se pensar a relação, ainda hoje muito em voga, entre forma estética e 
forma viva, entre natureza e arte. Apresentaremos uma terceira pers-
pectiva a partir da obra Forma informe, de Rosa Maria Martelo, em 
que a pesquisadora, por um método comparatista, debruça-se sobre 
os fatores desestabilizadores, de desequilíbrio da harmonia poética, 
dando a ver a importância da oscilação e da queda da forma no infor-
me para a experiência de desencontro da própria linguagem ou para 
a chamada crise do verso. Assim, com o auxílio dessas três autoras, 
objetiva-se perceber não só o que nelas faz o pensamento refletir sobre 
esse conceito tão antigo quanto fundamental, mas delinear os modos 
próprios de teorização a respeito da obra artística.

Juraci Dórea e Miguel Torga: possibilidades telúricas
Clarissa Moreira de Macedo
Universidade Federal da Bahia – UFBA

 “O espaço é uma textura” (WESTPHAL, 2013, p. 186), possui uma 
dimensão intertextual, num movimento que vai do espaço ao texto 
e do texto ao espaço. Todo espaço é legível e a partir dele são feitas 
representações. A terra, aqui tomada como correspondente simbóli-
co-topográfica do termo espaço, ou, precisamente, a imagem telúrica, 
configura matéria relevante à literatura, tanto no âmbito da produção 
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de escritos quanto da pesquisa, pelo caráter diverso de possibilida-
des político-estético-literárias que apresenta. De maneira concisa, é 
possível afirmar que o telúrico configura uma imagem estabelecida 
no literário, mas que por outro lado desponta um caráter passível de 
novidade, de releitura. Na obra de Juraci Dórea e de Miguel Torga, a 
imagética terral é um tópico frequente. Nesse contexto, apresento de 
modo sintético alguns poemas, trechos doreanos e torguianos e ideias 
em que, por intermédio de imagens telúricas, ocorre a conformação 
de uma paisagem poético-política, que pode operar por meio de um 
terceiro espaço (ROSA, 2016), do rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 
1995), de um reencantamento do mundo (MAFFESOLI, 2002), den-
tre outras noções. Assim decorro porque elaboro uma leitura da obra 
poética de Dórea e de Torga no tocante à terra a partir de um viés 
relacional, que averigua diálogos entre os dois, sem a pretensão de 
estabelecer uma relação hierarquizadora – já que estamos tratando de 
um canônico português (Torga) e de um baiano (Dórea) reconhecido 
como artista visual, mas ainda pouco conhecido como poeta, embora 
apresente significativa produção.

Um vestido que me queimasse: o desamparo cotidiano em Adília Lopes
Deborah Simões Colares Raposo
Universidade Federal Fluminense – UFF

Este artigo analisa a constituição das vozes que compõem a escrita de 
Adília Lopes, a partir das ideias enunciadas por Joel Birman, Barthes e 
Paul de Man. Tal estudo é realizado através do funcionamento das rela-
ções entre as personagens e a poesia e do próprio ato de escrita, numa 
constante fricção, uma vez que são construídos a partir de um cotidiano 
aparentemente banal. Para tanto, é necessária a articulação de conceitos 
como “ironia”, “feminilidade”, “desamparo” e “melancolia”, responsáveis 
pelo tom prosaico adiliano, o que nos faz pensar numa experiência exis-
tencial que une autora, pseudônimo e poesia. Afinal, a feminilidade em 
deslocamento nas entidades fluidas, ligada à irônica singularidade das 
construções literárias do dia-a-dia, faz evidenciar um desamparo coti-
diano na poesia de Adília Lopes.
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Poesia e fotografia: estilhaços da paisagem na obra de Luís Quintais
Deyse dos Santos Moreira
Université Paris Sorbonne – Paris IV

A proposta desta comunicação é analisar a poesia de Luís Quintais em 
sua fronteira com o trabalho fotográfico do poeta. Se, como explica Jean 
Luc-Nancy, o “fundo das imagens” nos leva ao texto enquanto enca-
deamento e busca de um sentido, o “fundo do texto” torna presente as 
imagens, constituindo um “tecido de uma tecedura sem fim” já que o 
sentido é indissociável do som, do traço, da figura. Proponho, assim, 
pensarmos sobre o “ver” no limiar entre texto e imagem, enveredan-
do pelo olhar descontínuo e pelos fragmentos de espaços urbanos que 
permeiam as imagens verbais e não-verbais da obra de Luís Quintais. 
Pretendo também demonstrar que os restos e os estilhaços da paisagem 
em sua obra configuram uma forma poética do impasse articulada à 
experiência de perda e a um profundo sentimento de vazio.

Cruzadas e cruzeiros em duas epopeias portuguesas
Evelyn Blaut Fernandes
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

“O Velho do Restelo é o próprio Camões”, escreve António José Saraiva, 
no seu Luís de Camões (SARAIVA, 1972, p. 158 apud SILVEIRA, 2008, 
p. 21). “Mas [...] Camões [...] não é o próprio Velho do Restelo” (2008: 
22), contesta Jorge Fernandes da Silveira, no livro O Tejo é um rio con-
troverso: António José Saraiva contra Luís Vaz de Camões. Buscando 
uma reflexão sobre a relação do episódio do Velho do Restelo e desta 
personagem – que aparece ao final do quarto canto d’Os Lusíadas, para 
logo desaparecer de cena, com uma fala semelhante a de um avisador 
da sua perspectiva feita de experiências –, com uma epopeia portuguesa 
contemporânea, adoto uma abordagem comparativa a fim de confron-
tar a figura do “velho, de aspeito venerando” (Lus., IV, 94), que sinteti-
za a “contradição central d’Os Lusíadas” (SARAIVA, 1972, p. 180-185; 
SILVEIRA, 2008, p. 97), com o protagonista de Uma viagem à Índia, de 
Gonçalo M. Tavares, num quadro que contradiz o anti-épico Velho do 
Restelo e o anti-herói Bloom, um turista à procura de um locus amoenus.
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A teatralidade do Mito em Carlos Alberto Machado e António Pedro
Fernando Ulisses Mendonça Serafim
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp

Nesta comunicação, pretendemos expor as maneiras como os aspectos 
do mítico emergem em alguns poemas de Carlos Alberto Machado e An-
tónio Pedro. A definição de mito nesse caso passa necessariamente pela 
fabulação de um espaço primordial, arquetípico, como veremos por meio 
dos estudos sobre o assunto, num escopo crítico que compreende desde 
a cogência do mito na literatura descrita por Northrop Frye até o olhar 
sobre este contar primevo, exposto por Suzi Frankl Sperber no que ela 
nomeou como “formas simples”. As coincidências das biografias dos dois 
poetas portugueses, que se verificam não apenas pela sua proximidade 
com o teatro, mas também por sua ação militante no campo da cultu-
ra, espraiam-se para o campo da investigação de temas que se imbricam 
entre o teatro, a filosofia e a poesia. Nesse contexto, está em relevo não 
apenas o estatuto dessa última como expressão possível de uma expe-
riência de vanguarda, mas também uma possibilidade de contato do dra-
ma com a filosofia no que tange à posição deste “mito” apropriado pela 
modernidade poética, o que propicia à literatura uma mediação com os 
vetores de uma cosmogonia muito singular, bem como com os da ubiqui-
dade e corporeidade do ser que enuncia a poesia e é por ela atravessado. 
Trata-se de um ser, evidentemente, de todo ligado à força de um mito, a 
uma espécie de narrativa “de formação”, no que ela tem de fundamen-
talmente virgem, inicial. Assim, nossa intenção é a de pôr contra a luz, 
por exemplo, os versos do Protopoema e de Mito para depurar o sopro 
primordial desses poemas no sentido de evidenciar a ancestralidade 
“cênico-poética” com que eles foram construídos. Examinaremos tais 
semelhanças (ou dessemelhanças) tendo em vista, evidentemente, as 
contingências históricas e temáticas específicas de cada obra, de cada 
época e de cada autor.

Pessoa e o desassossego: Melancolia, Decandentismo e poemas em 
prosa
João Tavares Bastos
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
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Objetiva-se enfocar, sob o prisma da “crise do verso” e da passagem 
da poesia para a prosa, o Livro do desassossego, de Fernando Pessoa. 
Vistos como poemas em prosa, os desassossegos constituem um pri-
moroso exercício de mescla entre os gêneros literários e apontam para 
uma via de renovação formal ainda pouco explorada, percorrida por 
precursores do Decadentismo, como Baudelaire e Rimbaud. Preten-
de-se examinar, diante disso, a composição dos textos atribuídos aos 
semi-heterônimos Vicente Guedes, Barão de Teive e Bernardo Soares 
de modo a sublinhar não apenas as delimitações propostas por Pessoa 
a esse molde híbrido, o poema em prosa, como os diferentes impulsos 
subjacentes a sua adoção pelo poeta português. A análise desdobra-se, 
dessa maneira, em dois âmbitos: o primeiro concernente ao exame das 
distintas fases, propostas e temáticas reunidas no Livro do desassossego 
e o segundo referente à mencionada passagem do verso para a prosa e 
à análise comparativa entre as delimitações propostas por Pessoa e as 
praticadas por outros autores consagrados. O recurso ao hibridismo e à 
mescla entre os gêneros literários, além de apontar a acuidade da visão 
crítica de Pessoa, demonstra sua atenção aos movimentos de renovação 
e revitalização poética. Atento à crise do verso declarada por Mallarmé 
e às tentativas de Baudelaire e Rimbaud de desbravar novas vias para 
o belo, o poeta manuseou de forma única o poema em prosa e soube 
evitar as principais dificuldades encontradas pelos autores franceses. 
Dentre as quais, destaca-se, a título de exemplo e contraste, o excessivo 
prosaísmo e narratividade de Baudelaire e o desregramento caótico de 
Rimbaud. A comunicação enfocará os desassossegos de Pessoa sob a luz 
da teoria literária. Para tanto, contará com o auxílio da ampla bibliogra-
fia teórica sobre o autor e com obras voltadas especificamente ao exame 
do poema em prosa e seu percurso histórico.

Neorrealismo: casa ou prisão? – o caso de José Gomes Ferreira
Julio Cesar Rodrigues Cattapan
Universidade Federal Fluminense – UFF

Em suas manifestações iniciais, o Neorrealismo português foi duramen-
te criticado por aqueles que defendiam uma arte desvinculada de quais-



76

quer princípios ideológicos — uma arte que deveria ser a livre expressão 
da interioridade singular do artista, que, por sua vez, deveria zelar por 
sua independência e por sua insubmissão a qualquer imperativo que 
não fosse a sua necessidade premente de se exprimir, numa valorização, 
ainda com viés romântico, dos ideais de originalidade e de sincerida-
de do artista. Os presencistas eram os principais críticos de uma nova 
literatura que, segundo eles, sacrificaria o ideal estético e a expressão 
livre em benefício do ideal social, resultando em obras que abdicariam 
de seu caráter artístico para se tornar meros panfletos ou testemunhos 
documentais. A literatura socialmente engajada era vista por eles como 
um aprisionamento da livre expressão artística. Em livro publicado na 
década de 60, Eduardo Lourenço subverte a crítica presencista e defen-
de que, para os neorrealistas, os princípios ideológicos do movimento 
eram sentidos não como limitadores da expressão, mas como inaugura-
dores de um espaço de libertação e como um exercício de liberdade no 
contexto de repressão da ditadura. Nesta comunicação, analiso a poesia 
de José Gomes Ferreira com o objetivo de averiguar como se dá o pro-
cesso de integração de um poeta ao movimento neorrealista, tomando 
como parâmetro para a reconstrução desse processo a evolução interna 
de sua própria escrita poética. O abraçar uma ideologia traria por con-
sequência um aprisionamento intelectual e artístico, ou seria uma res-
posta a um anseio por libertação? Sua poesia aproximou-se do Neorrea-
lismo por uma imposição abrupta e castradora do poeta à sua própria 
expressão, ou essa aproximação seria o resultado natural de uma escrita 
que evoluía gradativamente em direção à realidade social?
 

O poeta como assassino: as ruínas da tradição literária em Golgona 
Anghel
Leonardo von Pfeil Rommel
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

A presente pesquisa analisa a forma como a poesia de Golgona Anghel 
elabora um discurso desencantado e crítico sobre a tradição literária e 
o fazer poético na contemporaneidade em seu livro de poemas Como 
uma flor de plástico na montra de um talho (2013). Por meio de uma 
poesia que renega os modelos estéticos da tradição lírica clássica, seu 
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discurso poético apresenta-se como uma espécie de contra-poesia que 
desafia os sistemas reguladores da arte, elevando, assim, a figura do poe-
ta ao patamar de um assassino, uma espécie de criminoso, que desvirtua 
e transgride as normas e padrões estéticos a fim de conceber uma poesia 
capaz de simbolizar a fragmentação e a melancolia da vida cotidiana na 
pós-modernidade.

Jorge de Sena e Hannah Arendt: ensaio para um possível diálogo
Lucas Laurentino de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

O presente trabalho tem por objetivo procurar estabelecer um diálogo 
entre a filosofia de Hannah Arendt, mais especificamente o seu conceito 
de ação, exposto no livro A Condição Humana (1958), e a poesia de 
Jorge de Sena, principalmente no que tange a sua poética do testemu-
nho e da metamorfose, conforme exposto em seu prefácio ao volume 
Poesia I (1961) e no posfácio ao volume Metamorfoses (1963). A partir 
deste diálogo, buscamos também refletir sobre como esses dois autores 
pensam o século XX e as suas respectivas contribuições para a nossa 
contemporaneidade.

Mímesis na poesia de Cesário Verde e João Cabral
Maria Aparecida Barros de Oliveira Cruz
Universidade Federal de Goiás – UFG

Esta comunicação integra a tese O sim contra o sim: a mímesis desnatu-
ralizada na poesia de Cesário Verde e João Cabral que pretende inves-
tigar como o mundo se torna matéria preponderante para a construção 
da poiesis desses dois poetas.  Sabe-se que Cesário Verde (1855-1886) e 
João Cabral de Melo Neto (1920-1999) estão distanciados por um lapso 
temporal de pouco mais de trinta anos, que são o bastante para que o 
leitor tenha a impressão de que falamos de poetas totalmente diferentes, 
devido à localização e ao tempo de produção de cada um. Apesar disso, 
há muitos pontos nos quais convergem. Tanto Cesário Verde quanto 
João Cabral perseguem uma literatura pautada na concretude, na ob-
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jetividade, na crítica à tradição romântica e no desejo de elaboração de 
um projeto poético que prima pela representação do mundo. Ademais, 
fazem parede-meia com os artistas plásticos, perceptível pelos procedi-
mentos que adotam e os caminhos que percorrem. Nesse sentido, pro-
curaremos evidenciar nessa comunicação as maneiras encontradas por 
Cesário Verde, em especial, para efetivar a mímesis. Para tanto, parte-se 
da hipótese de que o autor de “O sentimento dum ocidental” pensa a 
representação do mundo não a partir da ideia de imitação, de cópia, 
mas da criação de uma realidade que, em parte, se assemelha ao “real 
sensível”, funcionando como uma amostra do mundo de que fala. A 
análise dos poemas será feita tendo em vista o conceito de exemplifi-
cação, de Nelson Goodman (2006), e de mímesis da produção, de Luiz 
Costa Lima (2003).

O fragmento como gênero: Pólen de Novalis e o Livro do desassossego 
de Bernardo Soares
Natália Fernanda da Silva Trigo
Universidade Estadual Paulista – UNESP/IBILCE

O presente trabalho visa analisar as concepções de fragmento como gê-
nero. Os primeiros românticos alemães, em especial Friedrich Schlegel 
e Novalis, refletiram sobre as relações entre a filosofia e a poesia, diluin-
do as fronteiras entre as duas áreas. Para isso, eles utilizaram da forma 
do fragmento, forma essa que coloca em discussão os próprios gêneros 
literários. Procuramos refletir sobre o desenvolvimento dessa forma 
literária, em especial na obra de Novalis, buscando compreender suas 
principais influências e como o poeta alemão influenciou o Livro do de-
sassossego, de Bernardo Soares, semi-heterônimo de Fernando Pessoa. 
Nesse sentido, procuramos analisar o fragmento 46 de “Poesia” e o frag-
mento 70 de “Observações Entremescladas” do livro Pólen de Novalis. 
Utilizaremos a tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho (2009), em 
comparação com os fragmentos 131 e 443 da edição de Richard Zenith 
(2011) do Livro do desassossego. Para isso, utilizaremos principalmen-
te as discussões e considerações propostas por Scheel (2010), Lacoue-
Labarthe e Nancy (1978), Barrento (2010) e O’Brien (1995) acerca da 
obra de Novalis e do fragmento romântico. Dialogaremos, ainda, com 
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as reflexões acerca do Livro do desassossego de Souza (2016), Guerreiro 
(2004), Pizarro (2014), Sena (1984), Lourenço (1986), Medeiros (2015), 
Eiras (2005) e Martins (2014). Nessa análise, evidenciaremos principal-
mente como os dois autores se aproximam e se distanciam no uso da 
forma do fragmento, procurando ressaltar como Pessoa, em seu livro, 
desenvolve essa forma poética de maneira a levar a discussão sobre a 
poesia e, principalmente, a forma poética a um novo patamar.

A repercussão crítica nas revistas portuguesas contemporâneas de poesia 
Nathalia Primo
Universidade Federal Fluminense – UFF/PIBIC/NEPA
Maria Carolina Cysneiros
Universidade Federal Fluminense – UFF/PIBIC/CNPq

A comunicação visa apresentar a pesquisa que vem sendo desenvolvida a 
respeito de revistas portuguesas contemporâneas de poesia no âmbito do 
projeto coordenado pela professora Ida Alves (UFF/CNPq), denominado 
“Cenas de leitura: vozes e revistas portuguesas de poesia contemporânea”. 
Elabora-se em torno do mapeamento de dados e análise de um conjunto 
de revistas de poesia portuguesa pré-selecionadas como veículos de divul-
gação crítica visando a análise de “cenas de leitura” que abarcam a pro-
dução, circulação e recepção críticas de e sobre poesia. Este percurso de 
análise teve início com o levantamento de dados da revista Relâmpago, a 
qual, desde sua criação, na década de 90, apresenta edições interessadas em 
homenagear importantes poetas portugueses do século XX e por debater 
temas caros à poesia como “O lugar da poesia” e “Como falar de poesia?” 
ou até mesmo prestar tributo a críticos de poesia, como é o caso do nú-
mero dedicado ao filósofo português incontornável, Eduardo Lourenço, 
“leitor de poesia”. Na busca por compreender o sistema poético moderno 
contemporâneo, em Portugal, e suas redes de sociabilidade literária, nosso 
trabalho foca a atenção na revista referida ao apresentar vozes poéticas que 
se sobressaem nesse cenário e ao por em questão problemas acerca da crí-
tica de poesia. Discutiremos, portanto, a importância das revistas de poe-
sia para repercussão crítica de poetas e suas obras, destacando o lugar da 
Relâmpago, com viés comparativo, em relação a outras revistas do passado 
e do presente que constituíram ou constituem cenas de leitura de poesia.
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A boneca, o jogo do chinquilho, os truques: sobre alguns brinquedos 
na poesia contemporânea portuguesa
Paloma Roriz
Universidade Federal Fluminense – UFF

Em seu livro Diante do tempo – História da Arte e anacronismo das 
imagens, Georges Didi-Huberman escreve: “no brinquedo, todo o in-
teresse está no intervalo entre o tempo da coisa desmontada e o tempo 
do conhecimento pela montagem. Inflexão turbilhonária: é o choque, 
a necessidade de colocar em prática ou de um olhar que passa pela 
abertura e logo pela destruição”. O brinquedo seria assim capaz de 
articular em si duas temporalidades heterogêneas atravessadas por 
uma dupla inflexão: o desejo de destruição e de conhecimento. A par-
tir da articulação de proposições feitas por Didi-Huberman, assim 
como por Charles Baudelaire, Walter Benjamin e Giorgio Agamben, 
o propósito desta comunicação é procurar refletir como figurações da 
criança e de alguns brinquedos atravessam poemas de Ruy Belo, Adí-
lia Lopes e Manuel António Pina.

“As palavras dos outros”: Manuel Gusmão e Carlos de Oliveira em diálogo
Patrícia Resende Pereira
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

O livro de poemas A terceira mão, escrito pelo poeta-crítico Manuel 
Gusmão em 2008, é pautado por um evidente diálogo com a obra de 
Carlos de Oliveira, principalmente a narrativa elaborada em Finister-
ra: paisagem e povoamento. Diante dessa particularidade, a proposta 
de estudo é investigar a maneira como, na mencionada publicação, o 
ensaísta é capaz de colocar em prática os princípios do texto “As po-
sições do leitor”, de Dois sóis, a rosa: a arquitectura do mundo (1990), 
que diz “o leitor põe-se a escrever” (GUSMÃO, 2013, p. 45) e discutir 
os pontos de contato proporcionado pela relação a ser estabelecida 
entre a poesia de Carlos de Oliveira e Manuel Gusmão.
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A estética surrealista em Jorge de Lima e Alexandre O’Neill
Rafael Iatzaki Rigoni
Universidade Federal do Paraná – UFPR

Em uma renomada gravura do artista espanhol Francisco de Goya 
(1746-1828) vemos o próprio pintor retratado cercado de animais sel-
vagens, enquanto sobre uma mesa de estudo ele dorme. Na gravura lê-
se: “El sueño de la razón produce monstrous”. Sabe-se que esta gravura 
representa o paradigma do pensamento iluminista da época. O que não 
fora antevisto pelos pensadores iluministas foi o fato de que o despo-
tismo da razão, e consequentemente a exclusão do irracional, também 
viria a produzir monstros. Neste contexto de embate entre a razão e o 
irracional, a estética surrealista é um vibrante e instigante elogio da lou-
cura, do inconsciente e do mundo onírico. Nesta apresentação, gosta-
ríamos de propor uma leitura comparativista de dois poemas em língua 
portuguesa que comumente se associam ao surrealismo: um poema de 
Jorge de Lima e outro de Alexandre O’Neill. Tendo como ponto em co-
mum a tensão entre o espaço do racional no corpo do poema e a estética 
surrealista, analisá-lo-emos tentando delimitar as aproximações e dis-
tanciamentos entre eles e com o surrealismo.

HH ou o alvoroço mortal deste fim de idade
Roberto Bezerra de Menezes
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

A presença da morte como elemento da criação poética acompanhou 
Herberto Helder em toda sua vida literária, de modo direto ou a partir 
de ideias correlatas, como antropofagia e metamorfose. O que se per-
cebe em suas últimas obras é o resultado de uma nova relação com a 
morte, em que o poeta não hesita em deixar transparecer, ainda que 
de modo tensionado, certa subjetividade, que será abordada a partir da 
iminência da morte do sujeito presente em Servidões  (2013), A morte 
sem mestre  (2014) e Poemas canhotos  (2015). Interessa-nos, portanto, 
procurar compreender “o alvoroço mortal deste fim de idade” (2014, 
p. 8) presente nas últimas obras do poeta madeirense.
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Fantasmas da poesia: as peripécias críticas da(s) biblioteca(s) de Gon-
çalo M. Tavares 
Robson José Custódio 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

A proposta deste trabalho é olhar para a poesia e as diversas leituras que 
se desenvolvem a partir dos textos de Gonçalo M. Tavares. A ideia parte 
da Biblioteca – obra lançada na versão brasileira em 2009 – do autor 
português contemporâneo e visita muitas outras, dentre elas a biblioteca 
de Jorge Luis Borges e Lima Barreto, por exemplo. Busca-se, destarte, 
perceber a noção de infinito consequencial em tantos outros trabalhos 
poéticos do autor (e isso não somente exclusividade dele), nos quais 
viajamos e criamos possibilidades de ir além e aquém. Gonçalo é capaz 
de criar uma relação muito próxima na proposta de resgatar o passado 
diante do presente, e assim caminhar para o futuro das histórias, sendo 
muitas vezes com o recurso da intertextualidade. Nesse caminho, pre-
firo utilizar o termo “fantasmas”, justamente porque ele é lembrado por 
Tavares, em uma de suas composições poéticas, como um corpo que se 
esconde e depois aparece, um ser que o acompanha no discorrer de tan-
tas outras obras. Butor (1974) afirma que a obra nova, que surge dessas 
leituras e releituras já construídas, é um germe que cresce no terreno de 
um leitor. Assim sendo, temos uma crítica, pelas ideias do teórico, como 
uma floração. Toda a poesia de Gonçalo Tavares brinca com as ideias e 
nos traz renovações de bibliotecas, visitas que fazemos constantemente 
em outros livros – estejam eles guardados, rabiscados, rasurados, em-
poeirados ou não.

Herberto Helder: o poeta-poema
Sara Sofia Andre da Costa
University of Nottingham

Em Photomaton & Vox , Herberto Helder diz-nos: “Quer dizer: pode-
mos devorar a nossa biografia, podemos ser antropófagos, canibais do 
coração pessoal. Aquilo que se escreva conservará cegamente um tre-
mor central, esse calafrio de ter olhado alguma vez o nosso rosto filma-
do no abismo do mundo” (HELDER, 1979, p. 33). O mistério a partir 
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do qual se cria este mundo é a linguagem como invenção pois o poema 
inventa a natureza, as criaturas, as coisas, as formas, as vozes, a corrente 
magnética que unifica tudo num símbolo: a existência. A experiência 
da escrita, em Helder, tende a encontrar-se não apenas inalienável da 
identidade do poeta mas é também ela o motivo maior para a dissolu-
ção dessa própria existência: o corpo do poeta que cede lugar ao corpo 
poético e que transforma o poema no espaço priveligiado de luta do 
poeta com a própria escrita. O poema emerge, assim, como experiência 
em si mesma (MARTELO, 2004, p. 192) e a apresentação do rosto em 
Helder, intimamente ligada ao tecido de uma obra em construção, é-nos 
comunicada por meio de uma escrita que pretende captar e conservar a 
própria essência do poético, em si mesmo tantas vezes enigmático para 
o próprio poeta, ao mesmo tempo que o texto, rodeado de silêncios, 
comunica algo em constante por vir e acaba resultando na reordenação 
do mundo interior do poema em simbiose absoluta com o que do poeta 
resta. Será a transmutação do corpo do poeta em corpo poético à me-
dida que, deitado apenas no nome, sobre bocados de estrelas de pensa-
mento, o poeta recusa o rosto e deixa o leitor face a face com o poema, 
a reflexão a que nos dedicaremos nesta comunicação.

Manuel de Freitas par lui-même: o poema antológico em Suite de piè-
ces que l’on peut jouer seul
Sérgio Lima
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Recentemente publicada no Brasil, pelo selo da editora Corsário-Satã, a 
antologia Suite de piéces que l’on peut jouer seul (2017) delata um gesto sin-
gular na obra do poeta português Manuel de Freitas. Para além de se tratar 
de uma organização empreendida pelo próprio antologiado (bem como 
a terceira antologia do poeta publicada no Brasil), a coletânea, que já no 
título anuncia um conjunto de “peças poéticas” íntimas, parece se assumir 
neste lugar em que o poder-jogar exerce-se numa força difrativa que se faz 
no jogo solitário entre um eu irrecuperável e um tu que já não se espera. 
Neste sentido – já distante de uma perspectiva panorâmica da obra de Frei-
tas –  também o futuro de leitura que assinala o destino poético aparece na 
coletânea sob o signo das ruínas: suíte de pièces no que tangem à memória 
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da obra (revisitada, dobrada e desdobrada) e no que, ao olhar do poeta, re-
compõe-se na própria perda que tanto assina a sua poética quanto aponta 
para uma exigência que, enquanto tal, só pode ser cumprida por aquele 
para quem se destina. É sob tal perspectiva que neste estudo se analisa uma 
possível relação entre o antológico e o ontológico na coletânea (sem que 
isso pressuponha um gesto reconciliatório) de modo a entrever, no âmbito 
da “autografia”, uma possibilidade ética na obra do poeta.

Incipit, de Manuel de Freitas
Tamy de Macedo Pimenta
Universidade Federal Fluminense – UFF

O poeta e crítico Manuel de Freitas se tornou uma das figuras centrais 
no debate sobre poesia portuguesa no século XXI. Desde a publicação 
do polêmico prefácio “Tempo dos puetas” na antologia Poetas sem quali-
dades, em 2002, seus textos poéticos e críticos têm sido alvo de constan-
te debates por defenderem uma suposta ideia de poesia afastada de um 
elaborado trabalho retórico e mais próxima do cotidiano prosaico de seu 
tempo. Intentaremos demonstrar brevemente nesta comunicação como 
essa ideia é explorada por Manuel de Freitas em seu mais recente livro de 
ensaios, Incipit, de 2015, que reúne comentários acerca de “algumas das 
mais vigorosas estreias poéticas ocorridas em Portugal durante o século 
XX” (FREITAS, 2015, p. 9). Assim, por meio da análise dos nomes esco-
lhidos para fazerem parte do livro – e a consequente ausência de outros 
– e das características salientadas por Freitas, pode-se observar algumas 
das qualidades que este, como poeta e crítico, elege como integrantes de 
sua ideia de poesia.

Uma leitura de Fantasia breve, a palavra-espuma: gerador automático 
de poemas com base em versos de Ana Hatherly
Vinícius Carvalho Pereira
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

O professor, pesquisador e semioticista português Rui Torres, res-
ponsável pelo maior portal/repositório online da poesia experimental 
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portuguesa em todo o mundo (PO.EX), é também poeta de vanguar-
da, dedicado sobretudo a trabalhos que envolvam softwares gerado-
res de poemas. Estes, por meio de operações algorítmicas, perpetram 
recombinações, permutas, ablações, enxertos e amálgamas em textos 
de autores do cânone lusófono internacional. Assim, o que os leitores/
usuários dos sistemas de Rui Torres vêm na tela do computador é uma 
série de transformações, em tempo real, de textos produzidos por escri-
tores como Clarice Lispector (Amor de Clarice, em TORRES, 2005); E. 
M. de Melo e Castro (Baladas eletrônicas para AlletSator, em TORRES, 
2009); Herberto Helder e Raul Brandão (Húmus poema contínuo, em 
TORRES, 2006). Do mesmo artista (e engenheiro de software), anali-
saremos nesta comunicação o rendimento estético de Fantasia breve, 
a palavra-espuma, gerador automático de poemas com base em versos 
de Ana Hatherly. Interessa-nos, nesse sentido, indagar como a máquina 
de Rui Torres, por meio de operações seriais, realiza uma empreitada 
poética a que também se dedicara a poetisa portuguesa na segunda me-
tade do século XX, ainda que em suporte analógico, como o do papel. 
Para tanto, analisaremos como os formalismos caros à exploração visual 
da poesia experimental, presentes desde sempre nos textos de Hatherly, 
ganham nova dimensão quando operados por uma máquina digital, a 
qual conhece apenas formas, algarismos e algoritmos. Processando da-
dos em sistema binário, de 0s e 1s, o software de Rui Torres acaba por 
abrir portas para insuspeitas potências estéticas que o serialimo – da 
escrita de Hatherly e das linguagens artificiais de programação – cons-
troem a partir de intrincados códigos. Fantasia breve, a palavra-espuma 
é, afinal, uma máquina que emula o estilo da poetisa portuguesa e, pela 
repetição infinita que as operações computacionais em loop permitem, 
acaba por nos revelar um algo mais de Hatherly, mediado pela interface 
do sistema e transposto pela linguagem Java.
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ii cOlóqUiO internaciOnal de POesia

POrtUGUesa MOderna e cOnteMPOrânea

cOMitê OrGaniZadOr

Silvana PeSSôa (UFMG)
ida Ferreira alveS (UFF)
raqUel Madanelo SoUza (UFMG)
Manaíra athayde (UCoiMbra)
PatríCia Chanely Silva riCarte (UFMG)
PatríCia reSende Pereira (UFMG)
roberto MenezeS (UFMG)
Mariana Pereira GUida (UFMG)

aPOiO discente

ana laUra rodriGUeS (UFMG)
JoSé ronaldo Pereira (UFMG)
JUliana lobo (UFMG)
Milena Ferreira (UFMG)
raFaela vianna (UFMG)

cOMitê cientíFicO

ana MarqUeS GaStão (FUndação CaloUSte GUlbenkian)
Célia PedroSa (UFF)
Joana MatoS FriaS (UniverSidade do Porto)
JorGe FernandeS da Silveira (UFrJ)
lilian JaCoto (USP)
lUiS MaFFei (UFF)
ManUel GUSMão (UniverSidade de liSboa)
nUno JúdiCe (UniverSidade nova de liSboa)
PaUlo FranChetti (UniverSidade de CaMPinaS)
Pedro eiraS (UniverSidade do Porto)
Pedro Serra (UniverSidade de SalaManCa)
roSa Maria Martelo (UniverSidade do Porto)
SoFia de SoUSa Silva (UFrJ)
tatiana PeqUeno (UFF)
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