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APRESENTAÇÃO
 

O Grupo de Estudos de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea 
(GEPPMC), em comemoração aos seus dez anos de existência, o Cen-
tro de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), o Centro Federal de Educação Tec-
nológica de Minas Gerais (CEFET-MG) e o Departamento de Letras 
da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) farão realizar, nos 
dias 18, 19 e 20 de abril de 2016, o I Colóquio Internacional de 
Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea, nas dependências 
da Faculdade de Letras da UFMG, em Belo Horizonte.

O objetivo do Colóquio, ao reunir pesquisadores e estudantes bra-
sileiros e estrangeiros, é apresentar um panorama alargado da poe-
sia portuguesa, pensando-a como lugar de convergência e de dis-
sonância 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 constituem 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.

   Comissão Organizadora do I Simpósio
Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea
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PROGRAMAÇÃO GERAL

Dia 18

9h: Recepção e credenciamento 

Saguão do Auditório 1007 da Faculdade de Letras

09:45h: Solenidade de abertura do Colóquio

10h: Conferência I

Auditório 1007 da Faculdade de Letras

Lélia Maria Parreira Duarte (UFMG) – Orpheu, a alma nua da poesia

Coordenação: Silvana Pessôa (UFMG) 

13:30h – 15:30h: Sessões de comunicação

15:30h – 16h: Coffee break

16h – 18h: Sessões de comunicação

 

19h: Exibição do documentário Ruy Belo era uma vez (55’), de Fer-
nando Centeio/Nuno Costa Santos (Portugal, 2014).

Sala L4073

20h: Palestra de Manaíra Aires Athayde (UCoimbra)

20:50h – 22:30h: Sessão de comunicação
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Dia 19

10:30h – 12:30h: Mesa-redonda I (Auditório 1007 da FALE)

Coordenação: Wagner Moreira (CEFET-MG)

1. Jorge Fernandes da Silveira (UFRJ) – Lição de Poesia: em primei-
ra pessoa sem medo pela mão de Fiama Hasse Pais Brandão

2. Luis Maffei (UFF/FAPERJ) – Este cantar dos anos de pobreza

3. Sandro Ornellas (UFBA) – O desassossego dos livros

14:30h – 16:30h: Mesa-redonda II (Auditório 1007 da FALE)

Coordenação: Manaíra Athayde (Ucoimbra)

1. Pedro Serra (USalamanca) – Engenho de palato: a poética da 
subalimentação de Nuno Guimarães (videoconferência)

2. Ida Alves (UFF/CNPq) – As hipóteses do poema

3. Caio Gagliardi (USP) – A Genealogia Camões-Pessoa-Sena

16:30h – 16:40h: Lançamento de livros

16:40h – 17:10h: Coffee break

17:15h – 18:30h: Sessões de comunicação

19h: Conferência II (Auditório 1007 da FALE)

Rosa Maria Martelo (UPorto) – Mário Cesariny e a poética de Nicolau 
Cansado, um precursor às avessas

Coordenação: Jorge Fernandes da Silveira (UFRJ)
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Dia 20

10:30h – 12:30h: Mesa-redonda III (Auditório 1007 da FALE)

Coordenação: Bernardo Amorim (UFOP) 

1. Diana Pimentel (UMadeira) – retrato do poeta como natureza 
morta — herbertohelder

2. Jorge Vicente Valentim (UFSCar)– Natália Correia, leitora da 
poesia portuguesa: breve inventário de seu trabalho crítico

3. Sofia de Sousa Silva (UFRJ) – Entre o mar de lágrimas e as 
paredes brancas

14h – 16h:  Sessões de comunicação 

16:30h – 17h: Coffee break

17h: Conferência III (Auditório 1007 da FALE)

Joana Matos Frias (UPorto): Ele viu as palavras desfocadas: os cam-
pos visuais de Nuno Guimarães

Coordenação: Sofia de Sousa e Silva (UFRJ)
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PROGRAMAÇÃO DAS SESSÕES DE COMUNICAÇÕES
18 de abril

13h30min

às 

15h30min 

Sala 2000 

(Faculdade 
de Letras) 

Mesa 1: Mário de Sá-Carneiro 

Coordenação: Roberto Pontes (UFC) 

Cássia Alves da Silva (UFC) - O grotesco e o contempo-
râneo em Mário de Sá-Carneiro: uma análise de “Apo-
teose”

Daniel Aparecido Veneri (UFRJ) - Sombra e oiro: Sá-
Carneiro no labirinto dos estilhaços do eu

Leonardo Antonio da Costa Neto/Vera Lúcia Viana de 
Macedo (UFMG) - Na ribalta da lírica: a teatralização 
do eu poético de Mário de Sá-Carneiro

Roberto Pontes (UFC) - A poética residual de Sá-Car-
neiro

Susane Martins Ribeiro (FAEL) - “Dispersão”, “Quási”, 
“Partida”, “A Queda”: A angústia existencialista na poe-
sia de Mário de Sá-Carneiro.

13h30min 

às 

15h30min 

Sala 3003 

(Faculdade 
de Letras) 

Mesa 2: Visões críticas da poesia

Coordenação: Raquel Madanêlo (UFMG)

André Luis Valadares de Aquino (UFPA): “Sob o man-
to daquelas palavras, a cicatriz crescia em vermelho”: 
Fernando Paixão e a melancolia moderna portuguesa

Carolina Anglada de Rezende (UFMG) - Gesto súbito, 
pouco inclinado: breves considerações críticas sobre 
a forma na poesia

Edneia Rodrigues Ribeiro (UFMG) - Hugo Milhanas 
Machado e sua análise da poesia de João Cabral de 
Melo Neto

Leonardo David de Morais (CEFET-MG) - Poesia fei-
to imagem: o cinema da poesia segundo Rosa Maria 
Martelo

Lisa Carvalho Vasconcellos (UFBA) - O mar, a nau, a 
batalha – a sobrevivência das formas em na Antologia 
da memória poética da guerra colonial 
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13h30min 

às 

15h30min 

Sala 3053 

(Faculdade 
de Letras) 

Mesa 3: Perspectivas experimentais na poesia 
portuguesa

Coordenação: André Corrêa de Sá (UFSCar) 

Francisco Wellington Rodrigues Lima (UFC) - Resí-
duos do medievo na poesia de Almada Negreiros

Francisca Yorranna da Silva (UFC) - Amor e Morte: Re-
síduos do Romantismo em Florbela Espanca

Lucila Nogueira Rodrigues (UFPE) - Marcas do sur-
realismo na geração Orpheu e na poesia contemporâ-
nea portuguesa

Mary Nascimento da Silva Leitão (UFC) - Endocultura-
ção e identidade na poesia de Almada Negreiros

Rogério Barbosa da Silva (CEFET-MG) - A PO.EX POR-
TUGUESA NA ERA DAS MÁQUINAS: as releituras pós
-experimentais no Projeto Arquivo da Poesia Digital 
da Poesia Experimental Portuguesa

13h30min 

às 

15h 

Sala 3055A 

(Faculdade 
de Letras) 

Mesa 4: Novíssima poesia portuguesa: Manuel de 
Freitas, Rui Pires Cabral, Matilde Campilho

Coordenação: Diana Pimentel (UMadeira)  

Felipe Lima (UFRJ) - Vir à linguagem com Matilde 
Campilho: imagens da tradição na gênese do poema

Goiandira Ortiz de Camargo (UFG) - Subjetividade lí-
rica e paisagem na poesia de Manuel de Freitas e Rui 
Pires Cabral

Sérgio Henrique da Silva Lima (UFMG) - O “irrepará-
vel” na poesia de Manuel de Freitas
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13h30min 

às 

15h 

Sala 4004 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 5: Herberto Helder I 

Coordenação: Luis Maffei (UFF/FAPERJ)

Erick Gontijo Costa (UFMG) - Herberto Helder: cor-
pografia simbólica, simbologia corporal

Isabella Batista de Souza (UFMG) - Qu’est-ce qu’une 
tête?: interlocuções entre HH e Alberto Giacometti

Paulo Braz (UFF) - Herberto Helder e os ofícios do 
fogo

16h

às 

18h 

A u d i t ó r i o 
2001

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 6: Conexões pessoanas  

Coordenação: Caio Gagliardi (USP)

Daiane Walker Araujo (USP) - A máscara do poeta: 
Jorge de Sena, Fernando Pessoa e John Keats

Diego Lock Farina (UFRGS) - O compartilhamento de 
um mesmo plano de imanência entre o pensamento 
de Fernando Pessoa e Gilles Deleuze: sensação em 
“Chuva oblíqua” e Francis Bacon: Lógica da Sensação

João Manoel da Silva Queiróz (UFC) - Resíduos român-
ticos na poética de Álvaro de Campos

Paola Poma (USP) - Álvaro de Campos: a atualidade da 
Ode Marítima

Wesley Thales de Almeida Rocha (UFMG) - A vida a 
bordo: a figura do viajante como metáfora do poeta 
moderno, na poética de Álvaro de Campos, de Fernan-
do Pessoa
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16h

às 

18h 

A u d i t ó r i o 
2003

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 7: Mário Cesariny, Eugênio de Andrade

Coordenação: Lucila Nogueira (UFPE) 

André Corrêa de Sá (UFSCar) - «Dessa extinção que 
habita a vida – Homero e Eugénio na Foz do Douro»

Gláucia Maria de Carvalho Cota / Ricardo Divino San-
tos (CEFET-MG) - A poesia de Mário Cesariny em am-
bientes digitais

Julia Pinheiro Gomes (UFRJ) - O Virgem Negra, de Má-
rio Cesariny: um Fernando Pessoa que terá ficado por 
perceber

Moisés de Figueiredo Guimarães (Universidad de 
Jaén) - As inquietações de Ofício de paciência de Eugê-
nio de Andrade: aspectos filosóficos 

16h

às 

18h 

Sala 4004

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 8: Poesia e outras artes e linguagens I 

Coordenação: Rogério Barbosa (CEFET-MG) 

Carlos Junio Leandro Costa Moura (CEFET-MG) - Alle-
tSator, uma poesia gamificada os novos métodos tec-
nológicos para o letramento e o ensino da literatura

Cristiane Costa Baiotto (UFMG) - O Poema cinemato-
gráfico e a relação interartes no cinema de Manoel de 
Oliveira

Jean Américo Cardoso (CEFET-MG) - A poética de Alle-
tSator: mito e técnica

Marcelo Cordeiro de Mello (UFMG) - Fernando Pessoa 
e o Cinema: problemas essenciais da produção pes-
soana vistos a partir de seus escritos para cinema

Naveen Jha (CEFET-MG) - O heroísmo em Os Lusíadas 
e Mensagem



I Simpósio Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea

12

16h

às 

18h 

Sala 4063 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 9: Ana Hatherly, Adília Lopes, Maria do Ro-
sário Pedreira

Coordenação: Jorge Valentim (UFSCar) 

André Luiz do Amaral (UNESP/São José do Rio Pre-
to) - Modernidade e experimentação em Ana Hather-
ly

Maria Severina Batista Guimarães (UFG) - Maria do 
Rosário Pedreira e a poética do contar

Marlova Soares Mello (UFRGS) - Armadília: poesia 
de dupla face

Paula Renata Melo Moreira (CEFET-MG) - Ana Ha-
therly – concretismo além-mar 

16h

às 

18h 

Sala 4069 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 10: Herberto Helder II

Coordenação: Roberto Bezerra de Menezes (UFMG)

Antônio Esteves Junior (UFMG) - Para amar a som-
bra, um poeta obscuro: a busca pela palavra insufi-
ciente

Amanda Damasceno Rodrigues (UFF) - “Enquanto 
escrevia, o mundo parecia deslocar-se”: um movi-
mento herbertiano

Camila Barros de Abreu (CEFET-MG) - “Fonte”: Orfeu 
e Eurídice lidos por Herberto Helder

Roberto Bezerra de Menezes (UFMG) - Herberto Hel-
der e as imagens do canhoto em A faca não corta o 
fogo
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20h50min 

às 

22h30min 

Sala 3002 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 11: Luís Quintais

Coordenação: Manaíra Aires (UCoimbra) 

Edivânia Ferreira Silva (UFMG) - Sujeitos em luto: a 
poesia de Luís Quintais, a ficção de José Luis Peixoto

Fabíola Machado Burgel Aburjaile (UFMG) - Espaço e 
melancolia em Luís Quintais

João Batista Santiago Sobrinho (CEFET-MG) - O vidro: 
linguagem e estilhaços de uma problemática crítica 
civilizacional

Moisés Paim Fonseca (UFMG) - Cenas de escuta na 
poesia de Luís Quintais – alguns exemplos

Rafael Martins da Costa (UFMG) - Mapa inútil: a busca 
do lugar da poesia em Luís Quintais

19 de abril

17h15min 

às 

18h30min 

Sala 4011 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 12: Fernando Pessoa & Cia

Coordenação: Paola Poma (USP) 

Camila Machioro (UFPR) - “No rés-do-chão do pensa-
mento”: Camilo Pessanha à luz de “Opiário”

Elisete Eustáquio Ferreira da Silva (UFMG) - O Classi-
cismo em Ricardo Reis: uma abordagem do conteúdo 
filosófico das odes

Francielle Piuco Biglia (Universidade Pompeu i Fabra) 
- A perspectiva da poesia lírica de Fernando Pessoa 
como metáfora na poética de tradução de Ángel Cres-
po

Rodrigo Corrêa Martins Machado (UFF) - “Duplos são 
todos e um terceiro oculto”: a escrita andrógina em 
Jorge de Sena 
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17h15min 

às 

18h30min 

Sala 3000 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 13: Ruy Belo

Coordenação: Viviane Cunha (UFMG)  

Lúcia Melo de Sousa (Universidade Estácio de Sá-RJ) 
- A poesia de Ruy Belo ou um autorretrato possível 
de um Homem de palavra[s] póstumas

Luiz Carlos Gonçalves Lopes (CEFET-MG) - Permane-
ço na terra da alegria: poesia e pensamento em Ruy 
Belo

Manaíra Aires Athayde (UCoimbra) - “belo belo ban-
deira”, ou entre marginálias e poemas

17h15min 

às 

18h30min 

Sala 3002 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 14: Poesia e outras artes e linguagens II

Coordenação: Elizabeth Dias Martins (UFC)   

Audrey Castañón de Mattos (Unesp) - Autorretrato 
estilhaçado: a poesia de Teolinda Gersão em Os guar-
da-chuvas cintilantes

Elizabeth Dias Martins (UFC) - Duas peças formam 
um todo na poesia de Almada

Romildo Biar Monteiro (UFC) - Resíduos estéticos in-
tertemporais na poesia de Sophia de Mello Breyner 
Andresen
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17h15min 

às 

18h30min 

Sala 3003 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 15: Carlos de Oliveira, Manuel António Pina 

Coordenação: Ida Alves (UFF) 

Maria do Carmo de Oliveira Moreira dos Santos (UFV) 
- “Como se desenha uma casa”: construções e des-
construções

Paloma Roriz Espínola (UFF) - Pensamento, cisão e 
ritmo na poesia de Manuel António Pina

Patrícia Resende Pereira (UFMG) - O momento em 
que o obturador é disparado: fotografia e poesia em 
“Fotomontagem”, de Carlos de Oliveira

Rafael Souza de Oliveira (UFMG) - Trabalho Poético: 
praxis e poiesis em Carlos de Oliveira

17h15min 

às 

18h30min 

Sala 4007 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 16: Nuno Júdice

Coordenação: Duarte Drumond Braga (USP) 

Duarte Drumond Braga (USP) - Por outras mãos: a 
écfrase da écfrase em Nuno Júdice

Ivana Teixeira Figueiredo Gund (UFMG) - Marcas do 
tempo na poesia de Nuno Júdice

Karina Lima Sales (UFMG) - A poesia autorreflexiva 
de Nuno Júdice: considerações a partir de poemas 
selecionados
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17h15min 

às 

18h30min 

Sala 4069 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 17: Al Berto, Luís Miguel Nava, Antônio Fran-
co Alexandre

Coordenação: Sofia Sousa e Silva (UFRJ)

Edgard Pereira Reis (UFMG) - Sobre Aracne, de Antó-
nio Franco Alexandre

Mônica Matos Anunciação (UFBA) - Modernidade em 
aberto, outra forma de presença: o caso Al Berto

Patrícia Chanely Silva Ricarte (UFSC) - Colocar o sol 
em abismo: algumas considerações sobre a condição 
corpórea (e sombria) da linguagem em Luís Miguel 
Nava e Luís Quintais

Raquel Emanuelle das Dores (UFMG) - A coloração 
crepuscular no corpo (do texto): pinturas de um oca-
so na poética de Luís Miguel Nava

20 de abril
14h

às 

16h

Sala 3003 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 18: Gonçalo M. Tavares

Coordenação: João Santiago (CEFET-MG)

Kim Amaral Bueno (UFRGS) - “Máquina de expressão” 
Tavares: a subversão do discurso épico a serviço de 
uma poética “menor”

Marcela Rodrigues Soares (UFBA) - Alegorias do olhar 
na lírica de Gonçalo M. Tavares

Robson José Custódio (UEPG) - “Quando uma vida po-
deria valer mais que outra?” Reflexões sobre a morte, 
a vida e o sacrifício em “Os Velhos Também Querem 
Viver”, de Gonçalo M. Tavares

Valquíria Luna Arce Lima (PUC-Rio) - A impossibili-
dade do desejar em “Uma viagem à Índia”, de Gonçalo 
M. Tavares
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14h

às 

16h

Sala 3053 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 19: Sophia de Mello Breyner Andresen

Coordenação: Bernardo Nascimento de Amorim (UFOP)  

Bernardo Nascimento de Amorim (UFOP) - Sophia e a 
lição de Caeiro 

Eduardo Silva Russell (UFF) - “A busca de uma aliança 
sem mácula”: Sophia lê Torga

Luana Flávia Cotta Drumond (UFMG) - Para conquis-
tar o tempo - o ofício do poeta e a ideia de poesia em 
Sophia de Mello Breyner Andresen

Rita do Perpétuo Socorro Barbosa de Oliveira (UFAM) 
- Considerações a respeito da tríade poética nos en-
saios de Sophia Andresen

Sofia Glória de Almeida Soares (UFRJ) - Sophia de 
Mello Breyner Andresen – poesia, travessia do olhar

14h

às 

16h

Sala 3055A 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 20: Natália Correia, Luiza Neto Jorge, Ana 
Luísa Amaral e Maria Gabriela Llansol

Coordenação: Edgard Pereira dos Reis (UFMG)

Carolina Alves Ferreira de Abreu (UFAM) - Luiza Neto 
Jorge: o embate pela palavra em O Corpo Insurrecto e 
Outros Poemas

Cláudia da Cruz Cerqueira (UFBA) - Das formas às 
buscas dos sentidos poéticos nos trajetos das vozes 
literárias de Ana Luísa Amaral: uma abordagem

Gabriela Familiar de Abreu Carneiro (UFRJ) - Os sítios 
do corpo: um olhar interno da poesia de Luiza Neto 
Jorge

Tatiane da Costa Souza (UFMG) - A voz de um “poema 
sem-eu”: o dom poético em Maria Gabriela Llansol

Valéria Soares Coelho (PUC-MG) - Luiza Neto Jorge e 
Chacal; o corpo e a palavra em suas performances as-
simétricas
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14h

às 

16h

Sala 4079 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 21: Florbela Espanca, Maria Teresa Horta
Coordenação: Constância Lima Duarte (UFMG)

Conceição Flores (Universidade Potiguar) - Maria 
Teresa Horta: diálogo e ruptura com a tradição lírica 
portuguesa em Minha senhora de mim

Fábio de Carvalho Messa (UFPR) / Jerônimo Duarte 
Ayala (UFRGS) - Dicção suicida e pulsão de morte na 
poesia portuguesa

Fabio Fadul de Moura (UFAM) - A voz: expansão do 
desejo em Maria Teresa Horta

Ilane Ferreira Cavalcante / Conceição Flores (IFRN/
Universidade Potiguar) - Reflexões de leitura sobre as 
poéticas da Marquesa de Alorna e Maria Teresa Horta 

Natália Salomé de Souza / Lívia Ribeiro Bertges 
(UFMT) - Maria Teresa Horta: escrita feminina na 
poesia de um corpo liberto

14h

às 

16h

Sala 4069 

(Faculdade 
de Letras)

Mesa 22: Rui Cinatti

Coordenação: Goiandira Ortiz de Camargo (UFG)

  

Clara Anunciação de Vasconcelos (UFMG) - Sete Septe-
tos: análise de algumas imagens bíblicas

Debora Silveira Estanislau Vieira Silva (UFMG) - Pla-
tão x Cinatti: a teoria dos dois mundos em Sete Sep-
tetos

Tiago Cabral Vieira de Carvalho (UFMG) - A busca 
pelo oblíquo no projeto poético de Ruy Cinatti em Ar-
cheologia ad usum animae

Vítor de Carvalho Teixeira (UFMG) - O rol das coisas 
em Archeologia ad usum animae, de Ruy Cinatti
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RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS

Conferência I

ORPHEU, A ALMA NUA DA POESIA

Lélia Parreira Duarte (UFMG)

Breve análise da produção dos principais representantes do grupo Or-
pheu que, fieis ao simbolismo da personagem mítica que dá nome à re-
vista, assumem a atitude crítica característica da modernidade e reve-
lam a consciência infeliz de quem busca o absoluto e encontra apenas 
o próprio vazio interior, testemunhando assim seus eus incompletos, 
feitos apenas de linguagem.  A conclusão é de que seria mesmo difícil 
para o público português da época compreender a nova revista, com 
sua modernidade futurante, de alma nua na rua, em confronto com o 
nada, nessa consciência de que “O homem é o ser que falta a si mes-
mo e consiste unicamente neste faltar-se e na errância que isso abre” 
(Agamben, 2008, p. 137).

Conferência II

MáRIO CESARINy E A POéTICA DE NICOLAU CANSADO, UM PRE-
CURSOR àS AVESSAS

Rosa Maria Martelo (UPorto)

Em meados dos anos 40, o distanciamento de Mário Cesariny relati-
vamente ao Neo-realismo deu origem à invenção de Nicolau Cansado, 
poeta de quem Cesariny “revelou” alguns inéditos e a quem atribuiu 
uma notável fortuna crítica. A história seria retomada e expandida nos 
anos 70, mantendo-se Cansado na mira do mesmo olhar satírico. Hila-
riante encarnação de um desfasamento entre vida e criação artística, 
poeta capaz de estilos muitos diferentes, Nicolau Cansado permite a 
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Mário Cesariny defender uma intrinsecidade fundamental entre vida 
e criação poética, perspectiva que o levaria a deslocar a poesia do es-
trito acto de escrita para o gesto vivencial e performativo. Cansado é 
um precursor às avessas: tudo o que ele exemplifica ou defende em 
1944 anuncia o que Cesariny desvalorizará. E assim vai manter-se. A 
sua “escrita” e os “paratextos” que acompanham “Os Poemas” permi-
tem entrever, em registo irónico, a defesa de um tipo de poética de 
dessubjectivação que traça um caminho particular na poesia portu-
guesa.

Conferência III

ELE VIU AS PALAVRAS DESFOCADAS: OS CAMPOS VISUAIS DE 
NUNO GUIMARÃES

Joana Matos Frias (UPorto)

Com apenas dois livros publicados – Corpo agrário (1970) e Os cam-
pos visuais (1973) –, a que se juntaram alguns textos inéditos e dis-
persos por altura da edição da coletânea póstuma Poesias Comple-
tas, organizada por Fernando Guimarães em 1995, Nuno Guimarães 
tem sido um poeta de difícil inserção no panorama histórico-literário 
portu-guês da segunda metade do século XX, conforme denunciam os 
escassíssimos textos críticos que sobre o autor se publicaram desde a 
sua estreia literária, ainda nos anos 60, malgrado o entusiasmo ime-
diatamente manifestado por alguns dos seus contemporâneos, como 
Ruy Belo ou Gastão Cruz. Nesta reflexão, pretende-se antes de mais 
nada revitalizar a leitura crítica de uma obra que abre indubitavel-
mente um espaço singular no panorama poético português, mediante 
uma cuidada análise e ponderação das consequências que a textua-
lidade poemática, progressivamente alicerçada numa série de refe-
rências intermediais, provocou na construção de um discurso cuja 
composição temática e expressiva parece esboçar-se entre o legado 
elementar de Carlos de Oliveira e a vocação expansiva das imagens em 
Herberto Helder.
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RESUMOS DAS MESAS REDONDAS

MESA REDONDA I

Lição de Poesia: em primeira pessoa sem medo pela mão de Fiama 
Hasse Pais Brandão

Jorge Fernandes da Silveira (UFRJ)

Este cantar dos anos de pobreza

Luis Maffei (UFF/FAPERJ)

Alguns poetas portugueses do século XX mostraram-se profícuos lei-
tores de Camões. Entre eles, nomes como Jorge de Sena, Gastão Cruz 
e Herberto Helder investiram, entre outros, num problema forte para 
o poeta da crise: a pobreza. Pistas deixadas por Sena, Gastão e Her-
berto dão nova legibilidade a esse tema, ou melhor, a essa experiência 
em Camões, que se configura como um dos gestos fundadores mais 
potentes na poética camoniana e na de poetas que também o fizeram.

O desassossego dos livros

Sandro Ornellas (UFBA)

Livros de poesia nunca ocuparam as listas dos mais vendidos e, no 
meio editorial, há a máxima de que poesia não vende. A questão do 
livro na contemporaneidade – diante das novas tecnologias de comu-
nicação e da crescente mundialização do mercado editorial – nos mo-
tiva comentar as relações entre poesia e livro na modernidade como 
forma de entender algumas experiências poéticas que no século XXI 
se exercitam na literatura portuguesa.
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MESA REDONDA II

Engenho de palato: a poética da subalimentação de Nuno Guimarães

Pedro Serra (USalamanca)

A minha intervenção incide sobre a obra de Nuno Guimarães (1942-
1973), poeta situado no trânsito da poesia dos anos 60/70. Uma 
poesia de alta intensidade verbal que, possivelmente pela morte 
prematura do autor, não teve ainda a atenção crítica que decerto 
merece. Neste sentido, centro-me num conjunto de tropos e figuras 
que podem organizar esta obra breve – deixou-nos apenas dois 
livros de poemas, Corpo Agrário (1970) e Campos Visuais (1973) – 
que remetem para o campo semântico da nutrição. Metaforologia da 
poesia como alimento que conforma o que podemos chamar ‘poética 
da subalimentação’, aproveitando o título de um poema de Corpo 
Agrário (“Subalimentação”), onde lemos: “Na boca tolhem a água | os 
alimentos. Palavras | não são de mesa e desertam | dos rios e coisas 
férteis”. O amplexo de tropos e figuras alimentares deste poeta movido 
pela energia da citação, subtraindo do velho o novo, devolve-nos uma 
poesia que, diríamos, fez da digestão a sua Beatriz. Aludo, aqui, a uma 
singular iluminação de José Guilherme Merquior, que nos pode ajudar 
a descrever a razão dos poemas de Nuno Guimarães: “O imaginário, 
também agora, se nutre do real, mas consideremos essa nutrição de 
nova maneira, não mais como apetite destruidor, mas como digestão 
(digere = absorver) e assimilação, síntese e incorporação”. O ‘real’ da 
poesia de Guimarães – os discursos que o conformam e intensificam; 
entre eles, claro está, a tradição poética – ora é alimento ‘farto’ ora é 
alimento ‘escasso’: “Dobadoira do pão e da pobreza | articulada à boca 
como um fruto | aberto e apodrecido sobre a mesa”, como lemos no 
poema cujo incipit dá título à minha intervenção, “Arte que se desdobra 
sobre a mesa”. A poética da subalimentação de Nuno Guimarães é, enfim, um 
“engenho de palato”.
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As hipóteses do poema

Ida Alves (UFF/CNPq)

Trata-se de reflexão sobre a linguagem poética e a construção de ima-
gens a partir de hipóteses do trabalho lírico apresentadas por alguns 
dos poetas portugueses modernos e contemporâneos que não pode-
mos ignorar, como Carlos de Oliveira, Fiama H. P. Brandão, Ruy Belo, 
Nuno Júdice, Luis Quintais e Manuel de Freitas. Ao discutirmos essas 
hipóteses, mesmo que brevemente, buscaremos defender como o li-
rismo de nosso tempo propõe, cada vez mais, o olhar lento sobre o 
mundo: resistência à nossa sociedade acelerada?

Natália Correia, leitora da poesia portuguesa: breve inventário 
de seu trabalho crítico

Jorge Vicente Valentim (UFSCar)

Escritora extremamente ativa no tocante às questões políticas que en-
volvem a liberdade de expressão nos anos vigentes da ditadura sala-
zarista e nos posteriores à Revolução dos Cravos, Natália Correia des-
taca-se como uma intelectual produtiva na poesia, na dramaturgia e, 
sobretudo, no ensaísmo. Suas críticas direcionadas a certos poetas e a 
determinadas obras pouco (ou quase nunca) contemplados pelo crivo 
de uma camada da “estabilishment” acadêmica revelam uma inten-
sa preocupação na manutenção de uma memória cultural e de uma 
identidade portuguesa. A partir dos pressupostos teóricos levantados 
por Eduardo Prado Coelho (1982) e João Barrento (2010), e de mate-
rial recolhido na Biblioteca Nacional de Portugal de Natália Correia, 
procuraremos sublinhar como os prefácios, posfácios e antologias es-
critos e produzidos pela escritora portuguesa ultrapassam o simples 
exercício de recolha e reunião temática e revelam uma inquietação no 
refletir sobre as heranças e os caminhos da poesia portuguesa do sé-
culo XX, incidindo sobre aquilo que João Barrento chama de “gênero 
intranquilo”.
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MESA REDONDA III

A Genealogia Camões-Pessoa-Sena 

Caio Gagliardi (USP)

Entre o vastíssimo universo que compõe as afinidades eletivas de Jor-
ge de Sena – na seção portuguesa do cânone seniano – há dois poetas 
fortes, na acepção bloomniana do termo, Luís Vaz de Camões e Fer-
nando Pessoa. É esta uma das mais notáveis curvas genealógicas que 
se pode traçar entre três poetas portugueses. Vale lembrar que é Jorge 
de Sena – cuja obra ensaística e acadêmica o qualifica como legítimo 
especialista nos dois maiores poetas portugueses – aquele que mais 
aberta e sistematicamente enfrentou a tarefa hercúlea de se enxergar 
como poeta em diálogo permanente com seus dois antecessores de 
vulto. De Camões a Jorge de Sena, extremos de uma congenialidade 
poética (e por que não dizer espiritual), Fernando Pessoa é por vezes 
uma janela aberta, uma seta da modernidade para a contemporanei-
dade, noutras uma pedra no meio do caminho seniano. O objetivo des-
ta comunicação é refletir, sempre através dos poemas de Sena (espe-
cialmente aqueles em que essa genealogia é menos evidente), sobre 
a natureza de sua “poética do testemunho”, a partir da “ressurreição 
formal” da obra camoniana, e de sua proposta de “ultrapassagem” à 
obra pessoana.

retrato do poeta como natureza morta— herbertohelder

Diana Pimentel (UMadeira)

Dir-se-ia que o confronto com a presença que a 
obra, como acto de linguagem, traz se fazia acompa-
nhar da ausência irredutível do seu criador. Como 
se quisesse ser só linguagem, e nada mais.

Luís Quintais (2015: 222)
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Regresso à morte de herberto. Assassino extremo de si próprio, por-
que “Qualquer coisa no retrato ressalta / (...) Vai morrer imensamente 
(ass)assinado” (1961/62): herbertohelder executa-se por “esta / es-
pécie de crime que é escrever uma frase que seja” (1995: 8). “Retratís-
simo ou narração de um homem depois de Maio” inscreve o objecto do 
crime: a assinatura: “(...) é uma autobiografia. É algo que se conquis-
ta à força de palavras.” (1968, p. 16). Entre ausência e presença, em 
(quase) todo herberto retrato e autoria con/juram a favor da (morte 
própria)”: “(...) sei tudo acerca da minha morte, ao ponto de saber que 
essa morte ocorre já, aqui, e eu mesmo sou o seu autor.” (1995: 41). 
É, então, inevitável aceitar-se que “(...) um morto é a melhor garan-
tia de autenticidade da sua autobiografia (...)” (Gusmão: 2002, 98) e, 
consequentemente, que “(...) toute auto-bio-graphieest une auto-bio-
thanatographie.” (Marin, 1991, p. 118). Tome-se Photomaton&Vox 
(fortemente contaminado por Apresentação do Rosto, de 1968)como 
“auto-portrait ou essai” (Lejeune,1975: 14),com uma composição “es-
sencialmente analógica e descontínua [que] aproxima os elementos 
de um auto-retrato” (Martelo, 1998: 141). Se (bem) entendo auto-re-
trato como “a figure of reading” (De Man, 1984: 70) – debruçar-me-ei 
não apenas nos textos referidos (desde 1961/62 a 1995), mas sobre-
tudo no modo como, nos livros editados entre 2013 e 2015, herbertoi) 
‘assina’ a sua própria morte no poema [“o António Ramos Rosa estava 
deitado na cama contra a parede”]: “—  e ele sou eu” (2015: 39); ii) 
fala e vê por Cesariny: “e ele entra sem esperança nenhuma, / só na úl-
tima linha quando o coração rebenta, reconhece quem o olha” (2008: 
206) e, sobretudo, iii) como herberto, “olhado assim por ela” (2013: 
109), retrata a sua morte iminente: “(...) e vão ver, e ele já virou a cara, 
/ já virou o corpo, boca aberta, / interrompida a canção ininterrup-
ta” (2013: 93). Eis o que procurarei perguntar/me: calado o corpo, 
poderá das continuadas morte e canção permanecer o retrato do/s 
poeta/s como natureza-morta, entreparede, porta, fornocrematório, 
lençol sobre lençol?
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Entre o mar de lágrimas e as paredes brancas

Sofia de Sousa Silva (UFRJ)

Sophia de Mello Breyner Andresen, autora que reivindica uma poética 
de impessoalidade, escreve no livro Dual (1972): “Em nome da tua 
ausência / Construí com loucura uma grande casa branca / E ao lon-
go das paredes te chorei” (ANDRESEN, 2015: 586).  Um outro poema, 
de Coral (1950), diz: “Depois da cinza morta destes dias, / Quando o 
vazio branco destas noites / Se gastar, quando a névoa deste instante 
/ Sem forma, sem imagem, sem caminhos, / Se dissolver, cumprindo 
o seu tormento, / A terra emergirá pura do mar / De lágrimas sem 
fim onde me invento.”(ANDRESEN, 2015: 219). O trabalho procurará 
examinar a tensão entre interioridade e exterioridade nessas imagens 
da escrita poética: o mar de lágrimas sem fim e o choro em nome de 
uma ausência, e, ao mesmo tempo, algo que se constrói, como uma 
grande casa branca, com paredes, ou algo onde alguém se inventa e 
que permite que a terra emerja pura do mar. Se a escrita cria espaços 
concretos, ela também parte do pranto de um eu que se anuncia nes-
ses versos. Interessa então pensar como se constrói esse eu na obra de 
um poeta que recusa o subjetivismo e investe na despersonalização e 
na impessoalidade.

***
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES

Amanda Damasceno Rodrigues
Universidade Federal Fluminense (UFF)
“Enquanto escrevia, o mundo parecia deslocar-se”: um movimen-
to herbertiano

Herberto Helder, em 1994, publica a primeira edição de Do mundo. 
Recorro aos versos finais de um poema desse livro para, inicialmen-
te, pensar nos possíveis autorretratos a que a poesia portuguesa dos 
séculos XX e XXI se dedica. Penso nas imagens que são (im)possíveis 
à poesia e na construção poética que se sustenta a partir de inúmeras 
(im)possibilidades: “[...] e a terra, suportaria ela / o poema disso?”. 
Se a terra suportaria, não saberemos, mas num salto de uma déca-
da, pensando nos Poemas Canhotos herbertianos, sabemos que o “[...] 
mundo, não: nunca senti que o mundo estremecesse sob as minhas 
palavras escritas” − “enquanto escrevia, o mundo parecia deslocar-
se.”. Esta comunicação pretende, portanto, pensar nos deslocamentos 
e nos jogos que acontecem no limite do desvio da linguagem.  Penso, 
assim, numa reflexão sobre a palavra e, especificamente, sobre a pa-
lavra poética, sobre um lugar da poesia, sobre os poemas, os poemas 
que apresentam um “início perene, nunca uma chegada seja ao que 
for”, se penso nas palavras de Herberto, apresentando lugares outros 
de encontro, diálogo, convívio e movimento dentro da linguagem.

André Corrêa de Sá
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Dessa extinção que habita a vida – Homero e Eugénio na Foz do 
Douro



I Simpósio Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea

28

O mote para esta comunicação encontrei-o no poema de Eugénio de 
Andrade “Encontro no Inverno com António Lobo Antunes”. Interrogá
-lo-ei, procurando analisar o modo como desenvolve uma intimidade 
com a morte humana que se integra numa tradição ocidental que re-
monta aos hexâmetros da Ilíada.

André Luis Valadares de Aquino 
Universidade Federal do Pará (UFPA)

“Sob o manto daquelas palavras, a cicatriz crescia em vermelho”: 
Fernando Paixão e a melancolia moderna portuguesa

Esta comunicação se interessa pela imagem fisionômica da poesia 
portuguesa na poesia de Fernando Paixão, a partir do “retrato” de Fer-
nando Pessoa, em forma de “Adágio para Fernando Pessoa”, em Pala-
vra e rosto (2010). Na poesia de Fernando Paixão se configura uma 
teoria da poesia que compreende o escrever como tarefa interminá-
vel de delineamento de um rosto, para sempre estilhaçado, de toda 
maneira marcado por uma ferida melancólica proveniente do próprio 
ato do escrever, ferimento que é a própria palavra aberta, aquela que 
não cessa de jorrar sentidos. O jogo contemporâneo com o poema em 
prosa reencena a história da modernidade e da morte do autor, a que 
equivale na poesia de Fernando Paixão à transfiguração do rosto, à 
ambivalência do rosto: a indefinição entre a poesia portuguesa e a 
brasileira, o poema e a prosa, a palavra e a imagem.

André Luiz do Amaral
Universidade Estadual Paulista – São José do Rio Preto (UNESP) 
Modernidade e experimentação em Ana Hatherly

O conceito de Modernidade articulado por Ana Hatherly não é o de 
evento, no sentido de um acontecimento irrepetível, mas de série, na 
medida em que a Modernidade se apresenta sucessiva e ininterrupta-
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mente, desde o século XIX, numa dinâmica acumulativa.  Segundo ela, 
a(s) modernidade(s) implica(m) numa nova atitude frente ao poema, 
inaugurada por Mallarmé, como atestam também Walter Benjamin e 
o grupo da Poesia Concreta no Brasil. A visualidade, a experiência do 
espaço do poema e o uso incomum da linguagem rompem com a retó-
rica burguesa da literatura, então dominante. Essa visada é devedora 
de Adorno, para quem a experimentação é o fundamento do processo 
produtivo da obra de arte moderna, construída na ruína, melancolia 
e perda. Em Hatherly, a reflexão teórica sobre a Modernidade, elabo-
rada em O espaço crítico (1979) e amadurecida em A casa das musas 
(1995), tem seu reflexo em toda a sua atividade poética, principal-
mente em obras como Rilkeana (1999), O cisne intacto (1982) e 463 
Tisanas (2006).

Antônio Esteves Junior
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Para amar a sombra, um poeta obscuro: a busca pela palavra insufi-
ciente

O presente artigo pretende explorar dialeticamente o conceito de ima-
gem na poesia do poeta português Herberto Helder, tomando por base 
o conceito de sombra na filosofia de Platão, que poderia ser entendi-
da como sendo ao mesmo tempo reflexo de algo além da sua própria 
existência pressupondo, portanto, união com aquilo de que ela é som-
bra, e separação, uma vez que a sombra é, mesmo que limitadamente 
enquanto materialidade observável, um em si passível de intelecção. 
Para tanto, será preciso primeiramente estabelecer um recorte, aten-
do-me ao primeiro grau de conhecimento, conforme exposto na “Ale-
goria da Caverna”, Livro VII d’A República. Nesse sentido, apresento 
uma proposta de análise que tem por base o pressuposto acima, acre-
ditando, que por se tratar de uma totalidade, internamente, a poesia 
de Helder apresenta imagens com características de sombra, possí-
veis de serem interpretadas separadas do mundo exterior. Assim, a 
posição que assumo é contrária àquelas de caráter estritamente au-
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tobiográfico, uma vez que estabelecer uma ligação entre aquilo que 
na poesia é imagem como sendo representação de algum ponto espe-
cífico da vida do autor, incorreria, a meu ver, na descaracterização de 
fatos artísticos autônomos subjacentes apenas às estruturas da sua 
própria totalidade.

Audrey Castañón de Mattos
Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Araraquara

Autorretrato estilhaçado: a poesia de Teolinda Gersão em Os 
guarda-chuvas cintilantes

Em Os guarda-chuvas cintilantes, terceiro livro de Teolinda Gersão, 
publicado em 1984, a ideia do autorretrato subjaz a obra graças ao 
paratexto “diário”, colocado logo abaixo do título, com que a obra se 
apresenta. Realizado, entretanto, como um grande mosaico, em que 
fragmentos de pura poesia seguem-se uns aos outros interligados 
por nexo frágil e quase inexistente, o estranho diário se revela mais 
que um poema em prosa sobre o ser, mas um retrato estilhaçado cuja 
mescla entre poesia e prosa indicia a natureza confusa e heterogênea 
desse ser que busca colocar-se em palavras. Percebendo, entretanto, 
que nenhuma lógica seria capaz de descrevê-lo com fidelidade e só o 
encarceraria entre as paredes eternas, porém enganosas, das aparên-
cias, a diarista recorre ao nonsense que só a poesia permite. Recorre, 
outrossim, ao silêncio enquanto signo – um significante ausente e um 
significado a se supor – para mostrar-se não tal como é, nem como 
pensa que é, nem como imagina que outros a vejam, pois que todas 
essas acepções revelam-se frágeis ante a insuficiência do verbo para 
falar de essências, mas como jamais poderia ser: íntegra ou unívoca. 
Calcada, pois, naquilo que não se pode dizer, constrói, pela via da poe-
sia, uma imagem indecidível de si mesma e da própria humanidade.

Bernardo Nascimento de Amorim
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Sophia e a lição de Caeiro



I Simpósio Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea

31

Bastante evidente, a estima que Sophia de Mello Breyner Andresen 
tinha por Fernando Pessoa se revela de modo especial quando se real-
ça a figura de Alberto Caeiro, segundo o próprio autor de Mensagem, 
o mestre dos outros seus dois principais heterônimos, Ricardo Reis e 
Álvaro de Campos. Se este último lidava angustiadamente com a lição 
do mestre, sentindo-se incapaz de incorporar e vivenciar de manei-
ra orgânica os seus ensinamentos, a sua cosmovisão, o mesmo não 
parece acontecer com Andresen, profundamente apegada ao “real”, 
julgado “mais preciso e mais novo do que o imaginado”, conforme se 
lê em um poema do livro Dual (1972), no qual se evoca o poeta que, 
para a sua compatriota, teria tido uma “alma [...] visual até aos ossos”. 
Como Caeiro, significativamente, Andresen mantinha uma postura 
crítica em relação ao espaço citadino, onde a vida lhe parecia “suja, 
hostil, inutilmente gasta”, como em “Cidade”, de Poesia I (1944), seu 
livro de estreia, publicado em plena guerra. Aproximações como essas 
permitem que se destaque uma afinidade particular da poeta, no âm-
bito de seu convívio com a herança ainda então recente do primeiro 
momento da poesia modernista portuguesa. Em minha participação 
neste Colóquio, meu objetivo não será mais do que demonstrar alguns 
aspectos dessa relação, a partir do comentário sobre alguns poemas 
de Andresen e Caeiro.

Camila Barros de Abreu
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
“Fonte”: Orfeu e Eurídice lidos por Herberto Helder

Este estudo tem por objetivo analisar o modo como Herberto Helder 
lê, isto é, retoma, em sua poesia, sobretudo em “Fonte”, o mito grego 
de Orfeu. Para tanto, pretende-se considerar alguns aspectos de apro-
ximação, assim como as possíveis diferenças, entre os dois objetos de 
estudo, por meio do diálogo entre a poética herbertiana e a narrati-
va grega. Pretende-se, também, fazer uma contextualização da obra 
de Herberto Helder, do lugar assumido pela sua poética na Literatura 
Portuguesa, além da tentativa de construir uma breve análise do mito 
e sua ligação com o poema “Fonte”. Dividido em seis partes numera-
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das, essa longa composição herbertiana encena o amor e a tristeza 
do eu-lírico pela perda da figura materna. Essa referência constante 
à mãe, por sua vez, constitui um dos principais temas da poética de 
Herberto Helder. Por fim, ressalta-se que essa poesia consiste em uma 
contínua preocupação com a reescrita, numa busca incessante pela 
depuração da palavra, que se transforma em canto poético. É nesse 
sentido que Manuel Gusmão destaca que, na mudança de um título 
(Poesia Toda) para o outro (Ou o poema contínuo), o poema toma o 
lugar da poesia, ou está por ela (GUSMÃO, 2001, p. 376).  

Camila Machioro
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
“No rés-do-chão do pensamento”: Camilo Pessanha à luz de “Opiário”

Ainda que tenha passado grande parte de sua vida em Macau, o impac-
to que a figura de Camilo Pessanha causou na cena literária portuguesa 
à sua época ecoa até este século. A sua polida e bem lavrada poesia foi 
motivo de grande admiração para a Geração de Orpheu, especialmente 
em Fernando Pessoa. As afinidades de Pessanha com a proposta de 
Orpheu vão desde a questão do exílio (notadamente expressa por Mon-
talvor como característica da revista) até pontos mais sutis verificá-
veis em poemas como “16”, de Sá-Carneiro; “Ode Triunfal” e “Opiário”, 
de Álvaro de Campos. Este último poema, por sua temática, vocabulá-
rio e por tratar do ópio e de um Oriente para além dos limites físicos 
e geográficos, consiste num profícuo ponto de partida para discutir 
certos aspectos importantes da poética de Camilo Pessanha. A busca 
por “Um Oriente ao oriente do Oriente” permeou a trajetória de vida e 
consequentemente a obra deste que foi um dos mais importantes no-
mes da poesia portuguesa. Assim, esta comunicação pretende utilizar 
“Opiário” como base para a análise de elementos da poesia de Camilo 
Pessanha, visando aprofundar aspectos pouco trabalhados pela críti-
ca, tais como o diálogo com poetas mandarins (especificamente Li Bai 
e Wang Wei), a vida à deriva e a influência que possivelmente o uso do 
ópio exerceu em ao menos parte de sua poesia.
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Carlos Júnior Leandro Costa Moura
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

AlletSator, uma poesia gamificada: os novos métodos tecnológi-
cos para o letramento e o ensino da literatura

A presente pesquisa tem a finalidade de adentrar a obra híbrida Alle-
tSator, cuja interface dialoga com artes de diversos campos de estu-
do, sendo que a ênfase maior será dada à poesia de Herberto Helder. 
AlletSator é de autoria do português Pedro Barbosa e do brasileiro 
Luís Carlos Petry. A definição da obra como “opera quântica” vêm dos 
próprios autores, e é facilmente observável e corroborada quando se 
busca o sentido dicionarizado dos dois termos, que juntos definem 
um pouco do conteúdo de AlletSator. Segundo o dicionário online Pri-
beram, ópera significa: “1.Peça dramática desempenhada em canto 
acompanhado de música; 2. Teatro lírico; 3. Edifício onde geralmente 
se realiza essa peça.” Enquanto o termo “quântica”, associado à me-
cânica, diz respeito à grandezas físicas muito pequenas, cuja transi-
ção de valores se dá de forma descontínua.  O nome da obra é um 
palíndromo de Rota Estelar (na grafia da obra, Estellar). Logo em seus 
preâmbulos, AlletSator anuncia ao gamer (e/ou espectador) que ele 
está em outra atmosfera. Em O Jogo Hermenêutico: uma análise da 
Ópera Quântica AlletSator, Arlete dos Santos Petrylida com a ideia de 
jogo para definir o trabalho luso-brasileiro, e é justamente com o con-
ceito de gamificação da obra que esta pesquisa se estrutura.

Carolina Alves Ferreira de Abreu
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Luiza Neto Jorge: o embate pela palavra em Corpo Insurrecto e 
Outros Poemas

Neste trabalho, propomo-nos a abordar o corpo no livro Corpo Insur-
recto e Outros Poemas, de Luiza Neto Jorge, a partir da consideração 
de que o poema se constitui como um sujeito que possui identidade 
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e fala a respeito de seus limites e sua relação com os outros por meio 
de linguagem erotizada. Compilamos os poemas intitulados “Esta Ci-
dade e O Poema”, utilizando para a fundamentação teórica as ideias 
de Georges Bataille no livro O erotismo, bem como as de Octavio Paz, 
no livro A dupla chama, os quais discutem a relação do sujeito com o 
mundo baseada na erotização da linguagem. O poema quebra com os 
preceitos que aprisionam o ser ou o ato criativo da escrita e relaciona 
a ruptura de algumas normas da linguagem com a ruptura dos dog-
mas sociais. A temática abordada em Luiza Neto Jorge direciona-se 
aos padrões de vida estabelecidos em uma sociedade fragilizada pelo 
regime de governo ditatorial através do embate pelo poema. Este tra-
balho resultou, ainda, do projeto de Iniciação Científica desenvolvido 
em 2013 na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), no qual a orien-
tanda recebeu bolsa de estudos do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico − CNPq.

Carolina Anglada de Rezende
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Gesto súbito, pouco inclinado: breves considerações críticas so-
bre a forma na poesia

A partir das considerações sobre a organicidade do poema, objetiva-
se cotejar, nesta comunicação, as contribuições do pensamento crítico 
das teóricas portuguesas Silvina Rodrigues Lopes, Rosa Maria Mar-
telo e Maria Filomena Molder, sobre um dos princípios construtivos 
da poesia, que é a forma. Diante da recusa formal de certos poetas 
modernistas, cujo argumento se pautava em uma concepção de forma 
como unidade fixa e entrave do devir, é preciso refletir em que sentido 
a forma sobrevive na poesia contemporânea, após as radicais viola-
ções da métrica, do ritmo e da ocupação espacial do poema, levadas 
a termo pelas vanguardas e neovanguardas. O que restaria, então, da 
forma-poesia? Ou sua singularidade reside para além de um traba-
lho formal? Desse modo, faz-se necessário percorrer as tensões entre 
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equilíbrio e desequilíbrio, forma e informe, formação e deformação, 
pausa e movimento, identidade e diferença, com o intuito de identifi-
car alguns paradigmas da poesia contemporânea, colocando em ques-
tão, principalmente, a possibilidade ou não de algo lhe ser particular 
em distinção aos outros gêneros, em perspectiva com o contexto pós
-autônomo das artes.

Cássia Alves da Silva

Universidade Federal do Ceará (UFC) / Instituto Federal do Rio Gran-
de do Norte (IFRN)

O grotesco e o contemporâneo em Mário de Sá-Carneiro: uma 
análise de “Apoteose”

Este estudo examina a escrita poética de Mário de Sá-Carneiro, se-
guindo a noção de contemporâneo proposta por Giorgio Agamben, 
que corresponde à ideia de intempestivo e à relação entre passado 
e presente. Dentro dessa proposta, investiga-se o elemento grotesco 
presente nos poemas “Salomé” e “Apoteose”, observando que esse re-
curso se constrói a partir da confluência entre o passado e o presente 
constante na obra do poeta português. Para tanto, parte-se de uma 
análise do que é o contemporâneo, segundo as ideias de Agamben nas 
obras Nudez e O que é contemporâneo?. Em seguida, mostra-se um pa-
norama do grotesco por meio das principais obras sobre o assunto: O 
grotesco: configuração na pintura e na literatura, de Wolfgang Kayser. 
Nesse momento, dialoga-se também com Victor Hugo e seu tratado 
sobre o grotesco e o sublime e com Mikhail Bakhtin em A Cultura Po-
pular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabe-
lais. Em seguida, faz-se um pequeno panorama da poesia de Sá-Car-
neiro, apresentando um pouco das suas características poéticas. Por 
fim, analisa-se o poema “Apoteose”. Durante o estudo, observa-se o 
elemento grotesco exposto no poema e mostra-se de que modo esse 
elemento traduz o intempestivo e a relação entre presente e passado 
no texto de Mário de Sá-Carneiro.
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Clara Anunciação de Vasconcelos
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Sete septetos: análise de algumas imagens bíblicas

Ruy Cinatti é conhecido pelas constantes referências bíblicas presen-
tes em sua obra poética. O objetivo deste trabalho é analisar critica-
mente tais referências bíblicas em Sete septetos, livro publicado em 
1967, a fim de questionar a pecha de “poeta católico” a ele atribuída. 
Foram analisados desde o título do livro que já traz consigo uma refe-
rência bíblica, representada pelo número sete, até a citação explícita 
de imagens bíblicas como Nossa Senhora. Buscou-se através de outros 
escritos portugueses analisar a influência religiosa na poesia de Ruy 
Cinatti. Para tanto, fez-se a leitura de o “Sermão da Sexagésima”, texto 
escrito por Padre Antônio Vieira, que se baseia na parábola do semea-
dor, presente nos três evangelhos sinópticos (Mateus 13:1-9, Marcos 
4:3-9 e Lucas 8:4-8) e no apócrifo Evangelho de Tomé, cuja referência 
aparece no último poema de Sete septetos. Foram observados distan-
ciamentos e aproximações das imagens bíblicas presentes em Sete 
septetos, a fim de refutar ou ratificar o título de “poeta católico” atri-
buído a Ruy Cinatti, analisando a simbologia e representação dessas 
imagens em sua poesia através deste pequeno recorte.

Cláudia da Cruz Cerqueira
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Das formas às buscas dos sentidos poéticos nos trajetos das vo-
zes literárias de Ana Luísa Amaral: uma abordagem

Uma pergunta que pode ser feita a uma escritora contemporânea so-
bre seu processo criativo pode coincidir com um determinado exer-
cício já premeditado, reunido, pela própria perspectiva da criação 
de uma multiplicidade de vozes da artista em questão. Encontramos, 
dessa forma, aqueles resultados de combinações literárias como au-
toconsciência poética em séries de jogos enunciativos de claros e 
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escuros revelados pelo verso. No entanto, além dessa constatação 
que, aparentemente, sugere uma coincidência entre leitura e estado 
de disposição da poesia moderna, os leitores são surpreendidos por 
outros atalhos possíveis, encaminhados pelos silêncios e ruídos auto-
conscientes. Diante desse viés, propõe-se uma reflexão dos registros 
das vozes contemporâneas, na costura autocrítica e crítica da poesia 
de Ana Luísa Amaral. A autora portuguesa tem um doutoramento em 
Emily Dickinson, teve seu livro de poesia Vozes editado no Brasil pela 
editora Iluminuras e foi traduzida para o espanhol, o francês e o ita-
liano.

Conceição Flores
Universidade Potiguar (UnP)

Maria Teresa Horta: diálogo e ruptura com a tradição lírica por-
tuguesa em Minha senhora de mim

Minha senhora de mim é um livro emblemático na produção poética 
de Maria Teresa Horta. Publicado em 1971, pela Dom Quixote, é a obra 
a partir da qual o corpo passa a ter uma centralidade, seja pelo ero-
tismo, seja como espaço de encontro consigo mesma. O livro foi logo 
apreendido pela PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), 
órgão de repressão do governo de Marcelo Caetano, sob a alegação de 
que ofendia a moral e os bons costumes da sociedade portuguesa, e a 
editora foi ameaçada de ser fechada se voltasse a publicar qualquer 
obra da escritora. Este trabalho tem como objetivo analisar o diálogo 
estabelecido com a tradição lírica portuguesa, evidenciando aproxi-
mações e rupturas instituídas pela autora com as cantigas medievais. 
Usando em alguns dos poemas estruturas formais das cantigas de 
amigo – a estrofe de dois versos (dístico), o paralelismo e o refrão – a 
poetisa assume uma dicção feminina ao cantar o corpo do amado e o 
gozo feminino. O suporte teórico para a realização deste trabalho é 
dado sobretudo pela crítica feminista.
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Cristiane Costa Baiotto
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

O poema cinematográfico e a relação interartes no cinema de Ma-
noel de Oliveira

O objetivo deste trabalho é discutir a relação interartes no cinema de 
Manoel de Oliveira, a qual é bastante significativa no amplo conjun-
to da produção do cineasta. O processo de construção de seus filmes 
parece ser composto por um jogo de possibilidades interpretativas 
e dialógicas entre as artes. A partir da leitura de um poema escrito 
pelo próprio Manoel de Oliveira e intitulado “Poema cinematográfico”, 
pretende-se refletir sobre essas relações que compõem um processo 
dialógico interessante, do qual surgem relevantes e diferentes formas 
de articulação do conteúdo pelos meios e instrumentos de cada uma 
das artes, isto é, instaura-se um processo criativo caracterizado, prin-
cipalmente, pelo intervalo contido na passagem de uma linguagem a 
outra. Assim, recria-se um universo que se expande constantemente 
por meio da possibilidade do diálogo, ou seja, um jogo de estruturas 
significativas dentro de um conjunto de influências, as quais apontam 
para a força expressiva do cinema de Manoel de Oliveira.

Daiane Walker Araujo
Universidade de São Paulo (USP)
A máscara do poeta: Jorge de Sena, Fernando Pessoa e John Keats

Partindo das contraposições de Jorge de Sena à poética do fingimen-
to de Fernando Pessoa, manifestadas em seu “Prefácio” à Poesia-I 
(1961), este trabalho propõe uma leitura do poema “A máscara do 
poeta”, homenagem de Sena ao poeta inglês John Keats. No poema, ao 
descrever a máscara de bronze modelada sobre a face de Keats, Sena 
evoca os traços de sua própria poética, segundo a qual a máscara já 
não representa um recurso de artifício para o apagamento do autor, 
tal como no jogo heteronímico, mas sim uma configuração da voz au-
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toral enquanto “disponibilidade de espírito” para testemunhar sobre 
o mundo. Sabendo que Keats legou uma importante contribuição à 
concepção de “impessoalidade” do artista, ao dizer que “o poeta é o 
ser mais impoético de tudo o que existe, porque não tem Identidade”, 
e que foi uma importante referência literária nos anos de formação 
de Pessoa, buscaremos identificar de que maneira Sena se apropria 
dessa consciência estética e, ao mesmo tempo, restabelece a figura do 
autor, porém como máscara da humanidade. Trata-se de analisar os 
momentos em que a poética do testemunho se manifesta, por um lado, 
como recusa à noção de artifício, relacionada ao uso das máscaras, 
bem como aqueles em que, por outro, apreende a lição pessoana do 
sujeito como objeto de linguagem.

Daniel Aparecido Veneri
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Sombra e oiro: Sá-Carneiro no labirinto dos estilhaços do eu

Como muitos artistas do período que ficou conhecido como Decaden-
tismo, Sá-Carneiro substituiu a vida por fartas doses de sonho e estéti-
ca. Olhando-se no espelho da vida, e errando-se, o poeta projeta-se em 
arte. Acompanhando a trajetória de sua obra, percebemos inicialmen-
te um movimento de intenso entusiasmo artístico, sustentado pelo 
caudaloso manancial de uma imaginação seduzida pelo áureo e pelo 
fulvo. Aos poucos, contudo, o seu império astral se vai desagregando, 
à medida que o poeta verifica a sua total inadaptação à vida. Chega o 
momento em que, numa apoteose às avessas, ele quebra a taça de cris-
tal e espanto, dobra seu manto de astro e se retira de cena. Mas, fiel a 
seu projeto estético-existencial, o derradeiro ato de sua breve vida é 
um granfinale. Ainda que em linhas breves, pretendemos surpreender 
a curva ascendente e decadente em sua vida-obra através de versos, 
passagens de cartas e imagens especialmente significativas. Alada-
mente e por instantes, convido vocês a voar ruivamente com o poeta 
emigrado doutro mundo, voo ascensional do Quási, que se estilhaça 
pelo céu nimbado, iluminado por uma luz de outro tempo, tão deca-
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dente quanto a alma estremunhada e nevrótica do poeta que existe 
sem viver: o Esfinge Gorda.

Debora Silveira Estanislau Vieira Silva
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Platão x Cinatti: a teoria dos dois mundos em Sete septetos

A obra de Ruy Cinatti parece ter a religiosidade, a tradição católica, 
como norte; no entanto, sempre envolta de uma postura crítica, satí-
rica e, em muitos momentos, irônica. Ressaltaremos essa perspecti-
va religiosa buscando indicar que os alicerces sagrados estão a todo 
tempo sendo questionados e criticados pela voz poética. Sete septetos, 
publicado em 1967, destaca-se previamente por seu título. Na concep-
ção bíblica, o número sete conota realização, perdão e a questão do 
ciclo. Assim, a Bíblia apresenta este número como “perfeito”, indican-
do que estaria presente desde a criação do mundo ao perdão humano. 
Além do título, o livro também recebeu sete divisões. Já a palavra sep-
tetos faz alusão a uma composição musical regida por sete vozes ou 
instrumentos. Por isso, acreditamos que a escolha do poeta por esse 
título foi intencional, comparando a criação divina com o fazer poéti-
co. Dado o exposto, selecionamos o livro Sete septetos para evidenciar 
a relação ambígua entre os poemas e a religiosidade. Nosso objetivo, 
além de confrontar essa relação, será analisar alguns poemas com a 
teoria dos dois mundos desenvolvida por Platão e contextualizada 
para a realidade da poética de Ruy Cinatti.

Diego Lock Farina
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

O compartilhamento de um mesmo plano de imanência entre o 
pensamento de Fernando Pessoa e Gilles Deleuze: sensação em 
“Chuva Oblíqua” e Francis Bacon: lógica da sensação
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Com o objetivo de aproximar o Sensacionismo de Fernando Pessoa 
e a filosofia de Gilles Deleuze a propósito da sensação, sobretudo na 
obra Francis Bacon: lógica da sensação, o presente trabalho compa-
ra o poema pessoano V de “Chuva Oblíqua” com Figura deitada com 
seringa hipodérmica, um dos quadros mais significativos do pintor 
moderno Francis Bacon, analisado sob a ótica deleuziana. A partir 
da proposição do filósofo José Gil de que os pensamentos de Pessoa 
e Deleuze convergem para um mesmo plano de imanência, visa-se a 
aplicação de um possível transporte conceitual entre os autores no 
intuito de cartografar traços comuns em seus processos de produção 
atravessados por inevitáveis inquietações modernas. Ambas as pro-
duções, articulando-se sobre o devir, o acontecimento e o movimento 
das durações, introjetam o pensamento da sensação na arte, na função 
de extrair perceptos e afetos do vivido e do subjetivo, formando ver-
dadeiros blocos de sensações que darão linguagem a estas manifesta-
ções. O intercruzamento de imagens em “Chuva Oblíqua”, que faz com 
que as sensações atinjam sua velocidade plena, e o corpo sem órgãos, 
vivenciado na pintura de Bacon, forma um jogo duplo instigante para 
o estudo entre Pessoa e Gilles Deleuze.

Duarte Drumond Braga
Universidade de São Paulo (USP) – FAPESP 
Por outras mãos: a écfrase da écfrase em Nuno Júdice

Logo de início do seu percurso, antes da publicação de seu primeiro 
livro, aquilo que se pode chamar écfrase é algo que se apresenta de um 
modo extremamente complexo.  Esta comunicação debruça-se sobre 
um poema inédito, pela primeira vez publicado em 2014, intitulado 
“Mar tempestuoso” (erradamente chamado “A vaga”) (Inédito, 1969). 
O que temos nesse poema envolve uma écfrase clássica, que é o gesto 
de descrição de uma obra artística, mas a complexa fantasia metapoé-
tica que é esse poema vai muito além dessa écfrase. A presente comu-
nicação procurará entendê-lo como uma cena de escrita de um poema 
ecfrástico: um poema sobre um poema sobre um quadro.
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Edgard Pereira Reis
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Sobre Aracne, de António Franco Alexandre

O propósito deste trabalho é acompanhar as mudanças de comporta-
mento, equivalentes à superação de atributos animalescos e incorpo-
ração de elementos da condição humana, através da leitura de Aracne, 
livro de poemas de Antônio Franco Alexandre.

Edivânia Ferreira Silva
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Sujeitos em luto: a poesia de Luis Quintais, a ficção de José Luis 
Peixoto

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a obra de dois poetas 
contemporâneos da literatura portuguesa: Luís Quintais e José Luís 
Peixoto. Para tanto lançar-se-á mão da temática do luto na tentativa 
de aproximar o poema «Em memória de Paulo Jorge Valverde», do livro 
Lamento, de Luís Quintais, e Morreste-me, ficção de José Luís Peixo-
to. Mesmo o luto sendo um ponto de convergência na poética destes 
dois escritores, nota-se que ao desenvolver o tema, cada um escolherá 
um caminho diferente. A perda de amigos ou parentes queridos será 
o mote em ambos, porém, no caso de Peixoto, o pai será a grande fi-
gura a ser relembrada; no caso de Quintais, é o amigo, o antropólogo 
Paulo Jorge Valverde. Para tal análise, utilizaremos como suporte, e 
referencial teórico, autores como Freud, Enrique Foffanie eAdriana 
Kanzepolsky.

Edneia Rodrigues Ribeiro
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Hugo Milhanas Machado e sua análise da poesia de João Cabral 
de Melo Neto
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Este trabalho pretende analisar a crítica feita por Hugo Milhanas Ma-
chado, no artigo “De pedras e poemas: João Cabral de Melo Neto e al-
guns poetas portugueses recentes”, que integra o livro João Cabral de 
Melo Neto: um autor em perspectiva (2013), a esse poeta pernambu-
cano. Ao analisar os poemas “Tecendo a manhã” e “A educação pela 
pedra”, ele atribui à poesia de João Cabral “a capacidade assombro-
sa de conformar línguas”, ideia cunhada por Alberto Pimenta, em O 
silêncio dos poetas. Essa característica, entre outras, de acordo com 
Machado, contribui para que a poesia cabralina se situe entre aquelas 
produzidas por grandes poetas da Língua Portuguesa, como: Camões, 
Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Ruy Duarte Carva-
lho. Além de equiparar João Cabral aos clássicos da poesia em Língua 
Portuguesa, Machado também relaciona a sua poesia àquela produ-
zida por poetas portugueses mais novos, como: Gonçalo M. Tavares 
(1970), Daniel Jonas (1973) e Miguel Manso (1979). Se por um lado 
a inclusão desse poeta brasileiro no cânone poético é inquestionável, 
por outro sua aproximação aos poetas portugueses recentes permite 
discutir até que ponto essas poéticas produzidas em períodos e estilos 
tão distintos se relacionam.

Eduardo Silva Russell
Universidade Federal Fluminense (UFF)
“A busca de uma aliança sem mácula”: Sophia lê Torga

Em 1976, no Boletim de Secretária do Estado e Cultura, Sophia de 
Mello Breyner publica o ensaio intitulado “Torga, os homens e a terra”, 
no qual se põe a pensar sobre a obra do poeta português Miguel Torga. 
Não fossem os vários indícios que os estudos acadêmicos apontam 
sobre a relação amigável e poética que existe entre os escritores, o 
texto de 1976 poderia, por si só, reforçar a consanguinidade que os 
une. A título de exemplo, em uma rápida análise da epígrafe – com 
as linhas de Miguel Torga – que Sophia seleciona para iniciar sua re-
flexão (“No meu sangue corre, a pedir expressão, um rio de miséria e 
de doçura”), vê-se um processo de apropriação – já anunciado. Nesse 
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sentido, é importante entender que a expressão “no meu sangue”, na 
qual o pronome “meu” reforça o sentido de posse, é utilizada de modo 
a permitir uma reflexão acerca de uma possível mistura entre as pes-
soas do discurso: eu e ele. Por estes versos iniciarem o texto de Sophia, 
facilmente podemos pensar que esse “eu” de quem se fala poderia ser, 
na verdade, o “eu” com quem se identifica a autora, marcando, dessa 
forma, uma união, em que um se confunde com o outro. E é essa fu-
são que se pretende observar aqui, pois, para nós, pode ser entendida 
como um processo de despersonalização da autora portuguesa.

Erick Gontijo Costa
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Herberto Helder: corpografia simbólica, simbologia corporal

Este texto investiga a obra do autor português Herberto Helder, mais 
especificamente os seus poemas, sob a perspectiva da experiência de 
escrita, enfocando as seguintes noções em seus textos: leitura, tradu-
ção, nascer da escrita poética, corpo e paisagem. Partindo da articu-
lação entre escrita e vida na obra de Herberto Helder e tendo como 
referenciais teóricos a Filosofia, a Psicanálise e alguns ensaístas por-
tugueses, analisam-se o corpo e a paisagem que se constituem na es-
crita e tradução poéticas como “campo de imanência”, conceito extraí-
do do pensamento de Gilles Deleuze, e não tanto como representações 
de realidades que antecedam a obra.

Elisete Eustáquio Ferreira da Silva
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

O Classicismo em Ricardo Reis: uma abordagem do conteúdo fi-
losófico das odes

Ricardo Reis, heterônimo clássico de Fernando Pessoa, definido em 
sua gênese como “monárquico, semi-helenista, educado em escola de 
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jesuítas”, surge em Pessoa como um exercício poético disciplinado, 
no qual se postula como desafio de criação transpor para o universo 
poético, engendrado na Modernidade, temas relativos à Antiguidade 
Clássica. Dessa forma, irão perpassar a poesia de Reis conceitos filosó-
ficos e estéticos que evocarão concepções que marcaram esse mundo 
antigo e que obtiveram nas odes dimensões de releitura que apon-
tam o modo por que se processaram a atualização e a revitalização 
dos temas buscados nas fontes precedentes. Pelo filtro da poética de 
Horácio, grande poeta latino da Antiguidade, Reis irá alcançar conteú-
dos do pensamento epicurista e estoico, mais precisamente no que se 
refere a seu conceito básico, respectivamente, o “colher” os prazeres 
que a vida oferece a cada dia e o posicionar-se perante a falibilidade 
da existência sem perturbação ou dor. Contudo, essa regra de conduta 
existencial capaz de suscitar o homem em equilíbrio não se cumpre 
plenamente em Reis, sendo em sua poética apenas uma pretensão. A 
consciência da falibilidade da existência, tema recorrente em Pessoa, 
irá transparecer no discurso desse “estoico sem dureza”.

Elizabeth Dias Martins
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Duas peças formam um todo na poesia de Almada Negreiros

Questão existente na obra de Almada Negreiros é a que envolve a “au-
tognose”, sendo imprescindível para adentrar o tema tocar no pro-
blema da voz que traça esse roteiro de autoconhecimento almadia-
no, resultante do processo de transbordamento. Na obra literária de 
Almada, essa concretização da essência do mundo se faz às vezes de 
modo poético ingênuo; noutras, de maneira mordaz, irônica, frenética, 
e mesmo irada. Porém, o mais importante é o fato de todos eles abor-
darem a temática do homem em busca da compreensão de si mesmo 
para atingir a unidade. Prendiam a atenção do autor os problemas 
do homem, do artista, das inovações estéticas que se delineavam no 
período. Porém, a perspectiva de Almada não foi a da fragmentação 
em si mesma. O drama da cisão na obra do autor é o dos homens de 
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seu tempo. E não foge da fragmentação estética como se comprova em 
obras como Invenção do dia claro e A engomadeira. Almada percebia o 
homem cindido, desprovido da possibilidade de interiorização e dese-
java vê-lo unificado. Cabe ressaltar que a obra de Almada se constitui 
num todo, a despeito do puzzle, que se revela a nós, leitores, como 
roteiro conducente ao alcance de uma gnose. Esta é uma das marcas 
de residualidade que permeiam o discurso/percurso artístico alma-
diano.

Fabio de Carvalho Messa e Jerônimo Duarte Ayala

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS)
Dicção suicida e pulsão de morte na poesia portuguesa

Muitos foram o poetas que evocaram, proclamaram e/ou pediram 
pela morte; outros tantos personificaram, fetichizaram, desejaram a 
morte. Esse anseio tem se revelado desde a estética clássica. A poesia 
romântica também investiu bastante nesse aspecto, em determinada 
geração, a do mal-do-século, com todas as suas potencialidades pas-
sionais e intertextuais. Muitos autores suicidaram-se, e em parte de 
suas obras já se evidenciava o prenúncio dessa auto-aniquilação. Na 
poesia portuguesa, há vultos específicos dessas ocorrências como é o 
caso de Mário de Sá-Carneiro, Antero de Quental e Florbela Espanca. 
Este trabalho reúne alguns poemas desses autores que têm em co-
mum a presença obscura (ou muito nítida) da morte em suas vidas, 
impressas em suas obras. Considerando a complexidade envolvida no 
estudo do suicídio, privilegiamos uma abordagem psicanalítica e filo-
sófica. A partir de um olhar psicanalítico, com base em concepções de 
pulsão de morte, luto e melancolia, identificamos essas ocorrências 
e discutimos a possibilidade da existência de uma dicção suicida na 
poesia portuguesa. Alguns eus líricos deparam-se com o suicídio (ou 
o apologizam), num constante e circular exercício de reflexão sobre a 
possibilidade de tal ato, ou como fuga desse pensamento, postergan-
do-o de alguma forma.
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Fabio Fadul de Moura
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
A voz: expansão do desejo em Maria Teresa Horta

A poesia de Maria Teresa Horta é conhecida por perpassar o panora-
ma político do antes, do durante e do depois da Revolução dos Cravos 
em Portugal. Em seus poemas, a autora confere à imagem do corpo o 
pontapé inicial para se pensar em uma revolução contra as formas de 
controle da Ditadura Salazarista. Além do corpo, a voz também surge 
em seus poemas como forma de manifestação do desejo de libertação, 
em “contramirada” à força ditatorial. Como ela mesma diz no poema 
“Pacto”, “Não há nada / que a nossa voz não abra / Nós somos as bru-
xas / da palavra” (2006). Tendo isso em mente, este trabalho tem o 
objetivo de analisar o perfil da voz na poesia de Maria Teresa Horta, 
como movimento e representação do desejo, insurrecto aos modelos 
e à ideologia do patriarcado. Para tanto, partirei da ideia de desejo 
proposta por Suely Rolnik (2011), para quem o desejo é responsável 
pelo processo de produção e de desmanchamento de mundos psicos-
sociais, engendrando no outro (o afetado pela força do desejo), sensa-
ções que lhe trarão imagens/percepções particulares. Nesse sentido, 
a voz é o recurso que afeta e desestrutura bases rígidas. Dessa forma, 
compreende-se que tornar-se audível já é uma forma de revolução.

Fabíola Machado Burgel Aburjaile
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Espaço e melancolia em Luís Quintais

Na poética de Luís Quintais, há um diálogo sobre o indivíduo ser inse-
rido ou não na contemporaneidade. O poeta questiona valores sobre 
a condição melancólica de se expressar homem do seu tempo. Nesse 
sentido, este texto pretende mostrar que o eu-lírico de A imprecisa 
melancolia alterna entre o sentido de ser ou de estar melancólico.
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Felipe Lima
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Vir à linguagem com Matilde Campilho: imagens da tradição na 
gênese do poema

Vir ao mundo, vir à linguagem. Procurar uma via de acesso à infância 
dos tempos é também assumir a consciência de que o corte vertical do 
agora está recoberto por camadas de vozes (e versos) de tantos outros 
começos, de incontáveis aberturas nesse livro de areia que é a litera-
tura. Existe um texto existencial, pré-literário, que assombra qualquer 
jovem escritor. Trata-se de uma matéria vital que precisa aprender a 
falar por versos, na gestação gramatical de uma voz. Todavia, a alusão 
à incoatividade da linguagem assume, na poesia, uma particularidade 
mais densa e inaugural, como a de um segundo parto, fato que não 
deixa sem vestígios esse outro rompimento uterino. Na reescrita de 
si, inscrever os nomes e as vidas dos mais antigos nas entrelinhas é 
evocar os aventureiros iniciáticos, estabelecer um diálogo com a tra-
dição. Ler e reler para cantar um novo tempo. Assim, situamos nesse 
trabalho o livro de estreia de Matilde Campilho, Jóquei (2014): uma 
poética do começo em direção à comunidade, o desejo de uma nova 
língua que busca, na intertextualidade e na dupla nacionalidade lin-
guística, realizar uma leitura da vida contemporânea. Para exemplifi-
car o modo de interação afetivo, mediado pela poesia, interpretamos 
o poema “Paz, uma palavra útil”, que inscreve textualmente os versos 
“thepayiscertainonewayoranother”, do poema “SometimeswithOne I 
Love”, de Walt Whitman.

Francielle Piuco Biglia
Universidade Pompeu i Fabra (UPF)

A perspectiva da poesia lírica de Fernando Pessoa como metáfo-
ra na poética de tradução de Ángel Crespo

O presente trabalho apresenta uma das influências de Fernando Pes-
soa na poética de tradução do seu próprio tradutor na Espanha: Ángel 
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Crespo (1926-1995). Uma das perspectivas da produção poética de 
Fernando Pessoa divide a poesia lírica em quatro graus; diferindo um 
poeta “monocórdio” que “em geral” é “pequeno de emoções”, passan-
do por um poeta lírico que alcança um grau de emoções de grau maior, 
ou já não tem a “limitação delas”, até culminar no quarto grau de poe-
sia lírica “muito mais raro, em que o poeta, mais intelectual ainda mas 
igualmente imaginativo, entra em plena despersonalização”. Esse últi-
mo grau de “despersonalização” serve para Ángel Crespo – quem de-
dicou uma vida inteira no estudo e na tradução da obra de Fernando 
Pessoa – como ponto chave na sua tradução poética.  Neste trabalho 
vamos tratar sobre a influência de Fernando Pessoa no ideal de tradu-
ção do poeta Ángel Crespo, aspecto que nos ajudará a refletir sobre a 
poética da tradução e seus desafios de natureza linguístico-literária, 
sob a ótica deste poeta-tradutor.

Francisca Yorranna da Silva
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Amor e Morte: resíduos do Romantismo em Florbela Espanca

Durante o Romantismo vemos vários escritores se debruçarem sobre 
o tema do amor e da morte. Na Literatura Portuguesa, esses temas são 
retomados por poetas como Antônio Nobre, Fernando Pessoa e Má-
rio de Sá-Carneiro, que tomados pelo sentimento de inadaptação ao 
mundo, cultuaram o amor e, principalmente, a morte em sua poesia. 
Pertencente a essa tradição de inadaptados, Florbela Espanca despon-
ta no cenário da literatura nas primeiras décadas do século XX. Sua 
poesia gira em torno desses dois temas que marcaram o Romantis-
mo, perpassaram o Simbolismo e ressurgiram com toda força no Mo-
dernismo. O objetivo deste trabalho é, portanto, indicar como amor e 
morte reaparecem na forma de resíduo na poesia de Florbela Espan-
ca. Para tanto, nos pautamos na Teoria da Residualidade, via de análise 
proposta por Roberto Pontes, que vem, ao longo dos anos, possibili-
tando a identificação de resíduos de épocas e/ou espaços diferentes 
na literatura e na cultura. Ao fim deste trabalho, esperamos constatar 
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que a idealização do amor, a fragmentação, o tom confessional, entre 
outras características da escritora portuguesa, são marcas literárias 
que revelam a presença da mentalidade romântica em pleno século 
XX.

Francisco Wellington Rodrigues Lima
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Resíduos do medievo na poesia de Almada Negreiros

Almada Negreiros, figura ímpar no panorama artístico e literário por-
tuguês do século XX, foi o poeta que aspirou a variada experiência dos 
movimentos estéticos de seu tempo. Artista de múltiplas linguagens 
(ator, diretor, caricaturista, pintor, dramaturgo, poeta, romancista, 
contista, ensaísta, etc), foi um homem de muitas ideias, formas e per-
cepções; talvez, o mais completo e complexo de todos aqueles que fize-
ram parte de Orpheu. Mergulhar no universo diversificado almadiano 
é mergulhar num grau de completude peculiar que nos exige sensibi-
lidade, vontade e conhecimento daquilo que poderíamos chamar de 
artista completo por natureza. Portanto, o objetivo do nosso trabalho 
investigativo é analisar os resíduos do medievo na pluralidade poéti-
ca de Almada Negreiros, tendo como base as fontes do conhecimento 
oriundas do passado, do presente e de um futuro em (des)construção. 
Dessa forma, buscaremos compreender como é possível que traços 
da cultura medieval subsistam e apareçam vivos na poesia almadia-
na em pleno século XX. O método de procedimento analítico será o 
comparativo. Buscaremos subsídios no corpus teórico da Literatura 
Comparada e os mesclaremos aos conceitos operativos da Teoria da 
Residualidade Literária e Cultural, sistematizada por Roberto Pontes.

Gabriela Familiar de Abreu Carneiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Os sítios do corpo: um olhar interno da poesia de Luiza Neto Jorge
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Com base na leitura de textos teóricos sobre a poesia moderna e con-
temporânea, a pesquisa a seguir se volta para a poesia de Luiza Neto 
Jorge, poeta que participou da publicação da revista Poesia 61 na dé-
cada de 60. Utilizando-se da despersonalização e influenciada pela 
poética do fingimento de Fernando Pessoa, a poesia em Luiza Neto 
Jorge toma forma, e, para isso, faz uso do erotismo tão presente em 
toda sua poesia, bem como da relação que se estabelece entre poema 
e poeta, e que resulta em um olhar interior do poema, assim como 
em sua consubstancialização. Logo, o poema se torna corpo e agen-
te, uma vez que não se trata mais dele por si só, mas juntamente de 
um poeta que a ele se uniu. Observando que o papel do erotismo na 
poesia de Luiza Neto Jorge é base para seus poemas, o trabalho busca, 
juntamente à relação estabelecida entre poema e poeta, estudar como 
a poesia em Luiza Neto Jorge se faz uma escrita que é corpo, agente 
e capaz de autogerar-se, sempre possibilitando novos e incessantes 
significados.

Gláucia Maria de Carvalho Cota e Ricardo Divino
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
A poesia de Mário Cesariny em ambientes digitais

O presente estudo mapeia a utilização dos aparatos tecnológicos na 
difusão das obras do poeta Mário Cesariny de Vasconcelos, um dos 
maiores expoentes do Surrealismo em Portugal, bem como averigua a 
disponibilização dessas obras pelo autor e por sujeitos que se auto-or-
ganizam, publicando-os em diferentes mídias, e, ainda, parametriza 
dados dos sites de consulta que levam em conta os critérios bibliote-
conômicos para a organização e administração dos conteúdos virtuais 
que se referem ao autor. Este trabalho elenca características multise-
mióticas: a edição em diversos tipos de ambientes digitais, os aportes 
sígnicos e sensoriais para a produção dos textos estruturados e colo-
cados em rede, os links e os nexos associativos no espaço digital que se 
relacionam com a poesia de Cesariny. Discute-se em que nível de anco-
ragem as técnicas e os modos impressos de produção perpetuam-se 
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no meio multimidiático e/ou hipermidiático, se e como a utilização do 
conjunto de recursos tecnológicos, seus suportes e suas convergên-
cias, com suas possibilidades de interação, promovem, comprometem 
ou definem limitações para a ocorrência do processo comunicativo no 
conjunto de suas obras poéticas de Corpo visível (1950), e A alma e o 
mundo (1997).

Goiandira Ortiz de Camargo

Universidade Federal de Goiás (UFG)

Subjetividade lírica e paisagem na poesia de Manuel de Freitas e 
Rui Pires Cabral

Nesta comunicação, pretende-se discutir como as representações da 
paisagem constituem aspectos da subjetividade lírica na poesia dos 
poetas portugueses contemporâneos Manuel de Freitas e Rui Pires 
Cabral.  Integrantes de uma tendência conhecida como Poetas sem 
Qualidades, surgida no início dos anos 2000, Freitas e Pires Cabral 
propõem uma poesia que, entre outras práticas, busca um registro lí-
rico próximo da realidade e uma enunciação poética acentuada pela 
experiência de vida, consubstanciada nos temas e imagens da viagem, 
das cidades e seus espaços como ruas e quarto de hotel. Na poesia de 
Freitas e Pires Cabral predominam notas de subjetividades fragmen-
tadas, que provisoriamente se rejuntam e se retêm nas coisas e nos lu-
gares. Assim, por um lado, a vivência do espaço significa uma dimen-
são geográfica urbana e humana, alinhada à poesia da modernidade 
de vertente baudelairiana, que assinala a recuperação das situações 
circunstanciais e corriqueiras, necessárias para compor a sua mescla 
e condição de poesia sem qualidade. Por outro, significa uma formu-
lação discursiva na qual a poesia é o dizer da própria vida, situada em 
um tempo e espaço marcados no plano existencial pela consciência de 
sua descontinuidade, pelo desenraizamento e perda de si; e no plano 
da poesia por uma desauratização do poético, pelo lirismo do comum 
encontrado nos temas do ordinário. A partir do exposto, analisar-se-á 
poemas tendo como chave de leitura crítica as formações da subjetivi-
dade lírica articuladas à experiência da paisagem.
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Ilane Ferreira Cavalcante e Conceição Flores

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN) - Universidade Potiguar (UnP)

Reflexões de leitura sobre as poéticas da Marquesa de Alorna e 
Maria Teresa Horta

A Marquesa de Alorna (1750-1839) e Maria Teresa Horta (1937) fa-
zem parte de uma genealogia feminina constituída não só por laços de 
sangue, mas por ousadias poéticas e biográficas construídas na con-
tramão do que a sociedade espera(va) das mulheres. Neste trabalho, 
pretende-se evidenciar os diálogos que Maria Teresa Horta e a Mar-
quesa de Alorna estabelecem entre si e com a tradição lírica portugue-
sa. Nesse sentido, traça-se uma breve trajetória biográfica das autoras 
e elabora-se uma análise de suas poéticas; analisa-se a forma eleita 
prioritariamente pela Marquesa de Alorna, dando ênfase à sua utili-
zação do soneto, e relaciona-se à poesia contemporânea de sua des-
cendente; procura-se, ainda, observar os temas recorrentes na obra 
das duas autoras, mesmo que eles se apresentem de forma diversa em 
cada uma: o amor (sua negação ou sua invocação); a tradição e a rup-
tura; o engajamento político. Por fim, faz-se uma análise desses temas 
a partir da escolha de poemas das duas autoras em foco.

Isabella Batista de Souza
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Qu’est-ce qu’une tête?: interlocuções entre Herberto Helder e Al-
berto Giacometti

Servidões, livro de H.H. lançado em 2013, tem como epígrafe uma con-
versa entre André Breton e Alberto Giacometti. A anedota é referente 
a um momento de dissidência no Surrealismo francês e é a responsá-
vel pelo tom inicial de Servidões − André Breton diz: “Des têtes! Mais 
tout le monde sait ce que c’est qu’une tête”; Giacometti responde: “Moi, 
je ne sais pas”. O diálogo-epígrafe se refere ao momento em que Alber-
to Giacometti abandona o grupo para seguir um caminho singular, ob-
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cecado pela criação de uma cabeça – motivo do título deste trabalho, 
também inspirado pelo filme de Michel Van Zele sobre o artista, que 
também será utilizado como suporte para esse trabalho. Portanto, o 
objetivo dessa comunicação é analisar as possíveis interlocuções en-
tre o poeta português e o artista suíço, tendo em vista as semelhanças 
entre ambos: não só em relação ao percurso da carreira artística – já 
que Herberto Helder esteve ligado ao Surrealismo português no fim 
da década de 1940 – mas também em relação à visão excepcional so-
bre o fazer artístico. Para isso, usarei textos de Didi-Huberman, Jean 
Genet e também o longa Alberto Giacometti: Qu’est-ce qu’une tête?, 
produzido e dirigido em 2001 por Michel Van Zele.

Ivana Teixeira Figueiredo Gund
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Marcas do tempo na poesia de Nuno Júdice

Este trabalho analisa a presença do tempo na poesia do poeta portu-
guês contemporâneo Nuno Júdice. Para tanto, são escolhidos poemas 
do livro Meditação sobre ruínas, a fim de compreender o tema para 
além do movimento cronológico, em desdobramentos que perpassam 
reflexões relevantes, ora apontando para o próprio fluir da tradição 
literária ora para um passado de ruídos, restos e ausências. Há ainda 
um tempo não cronológico, de fronteiras desgastadas, que se mistura 
entre as estações do ano e a duração do dia. O tempo é marcado por 
uma sensação de movimento contínuo, assinalada em palavras como 
“travessia”, “caminhar”, “percorrer”, “crepúsculo”, “manhã”, “tarde”, 
“noite”, “primavera”, “verão”, que denotam o fluir constante da vida, 
seu caráter mutável e sua imprevisibilidade. O presente é o espaço 
no qual se situa o eu-lírico e é desse lugar que se observa o legado 
recebido pela tradição, o presente como tempo obscuro e incerto e 
o por vir, se não apocalíptico, pelo menos conturbado. Há uma cons-
ciência dos processos dinâmicos que constituem a vida e também a 
escrita. Servem de fundamentação teórica os estudos de Rosa Ma-
ria Martelo (2010), João Minhoto Marques (2006), Ricardo Marques 
(2012), Hugo Friedrich (1978), Giorgio Agamben (2006).
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Jean Américo Cardoso

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
A poética de AlletSator: mito e técnica

Este artigo pretende promover um diálogo entre a ópera quântica 
AlletSator e a conceituação de imagem técnica que Vilém Flusser ela-
bora em sua obra O universo das imagens técnicas: elogio da super-
ficialidade. A interseção entre estes discursos artístico e filosófico 
por meio da concepção mítico-poética das imagens tradicionais e 
técnicas de AlletSator e o elogio da superficialidade de Flusser serão 
tomados como forma de pensar nosso destino, nossa humanidade 
e linguagem, tragicamente. Nesse sentido é que mito e técnica se-
rão requisitados como acesso de leitura à AlletSator. Mito porque 
no Triálogo: prelúdio dialogante a AlletSator, o autor da Ópera, ou 
pelo menos um dos autores, Pedro Barbosa, reconhece que de forma 
geral trabalha com o mito do fim do mundo e de paraíso. Técnica 
porque os meios multimidiáticos de expressão destes mitos os re-
lacionam, a princípio, ao seu caráter artístico. Ou seja, a perspectiva 
mítica será a entrada para o todo da obra, seu sentido mais geral, 
enquanto a técnica procurará dar conta de alguns procedimentos de 
composição da obra além de tentar relacionar seu formato multi-
midiático ao contexto histórico-cultural contemporâneo do advento 
das imagens técnicas.

João Manoel da Silva Queiróz 
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Resíduos românticos na poética de álvaro de Campos

A presente comunicação analisará os resíduos românticos na poesia 
de Álvaro de Campos, um dos mais importantes heterônimos de Fer-
nando Pessoa. Poeta e engenheiro naval, foi uma das figuras mais ati-
vas no processo de mudança estético-literária que se deu em Portugal 
no início do século XX. Poeta simbolista-decadentista, no seu primei-
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ro momento, passando, numa segunda fase, por um sensacionismo e 
futurismo walt whitmaniano deveras exacerbado, Campos surge no 
seu epígono como um poeta intimista, angustiado, abúlico e nostálgi-
co. Nessa fase intimista e pessoal, podemos encontrar, em Álvaro de 
Campos, resíduos da época romântica. Para tanto, pautar-nos-emos 
na Teoria da Residualidade, proposta teórico-investigativa sistemati-
zada pelo poeta, pesquisador e ensaísta Roberto Pontes, da Universi-
dade Federal do Ceará, que se baseia no princípio de que toda cultu-
ra contém resíduos de outros tempos e espaços. Nessa perspectiva, 
trabalharemos com os conceitos de resíduo, mentalidade e cristaliza-
ção. Enfim, nossa comunicação mostrará, pelo viés da residualidade, 
que estão presentes, na escrita do poeta Álvaro de Campos, marcas 
românticas, como em “Excerto de uma ode”; “No tempo em que feste-
javam o dia dos meus anos”; “Tabacaria”; e, por fim, “Cruzou por mim, 
veio ter comigo, numa rua da Baixa”.

João Batista Santiago Sobrinho
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

O vidro: linguagem e estilhaços de uma problemática crítica civi-
lizacional

Na poesia de Luís Quintais visualiza-se uma crítica poético-filosófica 
lastreada na modernidade que nos permite problematizar a questão 
da técnica dimensionada por autores como, por exemplo, Walter Ben-
jamin. Como é de conhecimento, Benjamin vivenciou um dos períodos 
mais brutais da história levado a cabo pelos avanços tecnológicos no 
início do século XX. A proposta crítica quintaisniana do processo civi-
lizatório elabora-se nas contorções da linguagem na qual ocorre uma 
luta intestina entre, digamos, a dimensão padronizante da linguagem 
e a dimensão poética. Em vista do tempo e espaço concedido, esse 
texto deverá ser compreendido como um exercício de abertura a um 
procedimento investigativo que merece uma abordagem muito mais 
ampla.
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Julia Pinheiro Gomes
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O Virgem Negra, de Mário Cesariny: um Fernando Pessoa que terá 
ficado por perceber

Em Portugal, a influência da tradição parece ser um elemento signifi-
cativo para a sua poesia moderna. É nesse contexto que emerge uma 
das mais relevantes correntes do período, o Surrealismo, que embora 
recorresse aos pressupostos franceses, mantinha um diálogo constan-
te com toda a literatura de seu país. Lançando o olhar para um de seus 
maiores expoentes, Mário Cesariny, observamos que ele faz parte de 
uma tradição moderna da poesia portuguesa e deixa transparecer em 
sua obra a influência de diversos escritores e estéticas anteriores, com 
destaque para Fernando Pessoa. Dentre os diálogos estabelecidos por 
Cesariny com o autor de Mensagem, focalizaremos o livro O Virgem 
Negra. Nele, Fernando Pessoa é o próprio eu-lírico dos poemas. O poe-
ta surrealista cria, então, um Pessoa cômico e por vezes sem pudor, 
ao escrever sobre a vida do poeta e ao desconstruir célebres poemas. 
Buscaremos, portanto, analisar esse jogo de referências engenhosa-
mente concebido por Mário Cesariny, constatando como ele foi capaz 
de desmitificar Fernando Pessoa, considerado um dos maiores poetas 
portugueses de todos os tempos. Para tanto, proporemos um mapea-
mento dos traços desses dois autores em alguns dos poemas do livro, 
procurando explicitar a maneira como a fusão de vozes gerou resulta-
dos únicos.

Karina Lima Sales
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A poesia autorreflexiva de Nuno Júdice: considerações a partir de 
poemas selecionados

O texto pretende discutir aspectos relacionados à poesia autorreflexiva 
em Nuno Júdice, poeta português contemporâneo, a partir de poemas 
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selecionados de seus livros Meditação sobre ruínas e As coisas mais 
simples. A poesia judiciana não se encaixa no molde da única estrutura 
estilística da lírica moderna, apontada por Hugo Friedrich. Também não 
apresenta, dadas as “três vozes da poesia”, de T. S. Eliot, apenas a voz 
estritamente lírica do poeta que fala a si mesmo ou a ninguém. Pa-
rece aproximar-se mais da segunda, em que a voz do poeta se mani-
festa diante de um auditório, grande ou pequeno. Assim, distancia-se 
do modelo de Friedrich. Em Júdice, também podem ser encontrados 
a fusão e o rearranjo dos gêneros, fenômeno típico da modernidade. 
A produção de Nuno Júdice, que possui mais de quatro décadas, pode 
ser lida como um “longo poema” e traz como uma de suas marcas a 
autorreflexividade. Poemas sobre o próprio poema, sobre o ofício do 
poeta, poemas críticos e essa reflexão sobre a palavra poética deli-
neiam-se ao longo das páginas de seus livros de poesia, configurando 
uma metapoética sólida e essencial no panorama da poesia portuguesa 
atual. 

Kim Amaral Bueno
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

“Máquina de expressão” Tavares: a subversão do discurso épico a 
serviço de uma poética “menor”

Para Deleuze & Guattari ([1975] 2014), a desterritorialização operada 
pela/na língua caracteriza uma “literatura menor”. Gonçalo M. Tava-
res, em Uma viagem à Índia (2010), constrói um artifício cartográfico 
ao final dos dez cantos que tem o objetivo de, ao contrário de ordenar 
a narração, desterritorializá-la. As coordenadas deste “itinerário da 
melancolia contemporânea” são puramente linguísticas e implodem 
a sequência linear do texto, estabelecendo relações imprecisas entre 
a palavra contida no “mapa”, a nomear determinado ponto, e o poe-
ma correspondente a ser localizado no espaço poético-narrativo dos 
dez cantos. A “ligação do individual no imediato-político [e] o agen-
ciamento coletivo da enunciação” (2014, p.39) também são marcas de 
Uma viagem à Índia. A oscilação de vozes na enunciação do texto é ora 
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emitida pelo narrador/sujeito poético, ora pelo protagonista Bloom, 
ora por uma instância acima destas outras duas, uma entidade maior 
a revelar profunda consciência da construção do texto. Tal oscilação e 
a flagrante interferência lírica na narratividade (anti)épica corrobo-
ram para que “não há[ja] mais sujeito de enunciação nem do enuncia-
do [...]. Mas um circuito de estados que forma um devir mútuo, no seio 
de um agenciamento necessariamente múltiplo” (2014, p.45).

Leonardo Antonio da Costa Neto e Vera Lúcia Viana de Macedo

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Universidade de 
Coimbra (UC)

Na ribalta da lírica: a teatralização do eu poético de Mário de Sá-
Carneiro

Nossa proposta refere-se ao tratamento dos aspectos relativos à tea-
tralização na lírica de Mário de Sá-Carneiro, fundador e um dos prin-
cipais nomes do Primeiro Modernismo português, inaugurado em 
1915 pela revista Orpheu, juntamente com Fernando Pessoa e outros 
nomes, cujas obras nos chegam ao século XXI, ressoando. Para nós, as 
imagens do poeta Sá-Carneiro, bem como as projeções da sua poesia 
no corpo de sua obra, são a expressão maior de que, ao contrário do 
que muito se convencionou, não cabe estreitar sua fortuna literária às 
linhas do biografismo, pois que este fez da sua poesia uma grande re-
presentação, a qual se estende, inclusive, ao seu suicídio, para nós, um 
erro de cálculo culminante nessa tragédia. Especialmente por meio de 
sua correspondência, sobretudo com o amigo Pessoa, fica evidente o 
tom irônico, intempestivo, imperioso do poeta, que fez, não só de sua 
lírica, mas de todo o seu trabalho, uma ribalta da qual dramatizou a 
existência. Refletir sobre Sá-Carneiro em terras brasileiras é, para nós, 
compreender este poeta enquanto uma figura emblemática que rom-
peu ao longo de cem anos e que ainda hoje carece de maior destaque 
na cena das literaturas de expressão em língua portuguesa.
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Leonardo David de Morais
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Poesia feito imagem: O cinema da poesia segundo Rosa Maria Martelo

A imagem, em suas diversas manifestações – fílmica e poética, dentre 
outras –, tem sido, além de subsídio importante para diversos nomes 
da cena poética portuguesa a partir do século XX, foco de escrutínio 
de uma parcela significativa da academia que busca erigir uma visada 
analítica tomando como ponto de partida as possíveis inter-relações 
advindas da apropriação e uso dessas estéticas, a princípio distintas, 
na tessitura do texto literário. A pesquisadora Rosa Maria Martelo tem 
privilegiado ao longo de sua trajetória acadêmica a construção de um 
olhar crítico – mas não menos sensível – relativo a uma vertente da Li-
teratura Portuguesa Moderna e Contemporânea cujos artífices têm se 
orientado por experimentações que conjugam as relações entre ima-
gem e palavra, especificamente, o cinema e a poesia. No livro O cinema 
da poesia, a autora oferece, partindo de uma seleção coesa de autores 
e obras, vários ensaios que buscam ressaltar ou problematizar algu-
mas das estratégias e efeitos oriundos desse movimento que, apa-
rentemente, opera na tensão e na convergência entre tais instâncias, 
lírica e fílmica. Nesse sentido, o objetivo desta comunicação é o de 
jogar alguma luz por sobre aspectos desse trabalho que acreditamos 
relevantes à poética portuguesa de matriz moderna e contemporânea.

Lisa Carvalho Vasconcellos
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

O mar, a nau, a batalha – a sobrevivência das formas na Antologia 
da memória poética da guerra colonial

A Antologia da memória poética da guerra colonial, livro publicado 
pelos lusitanistas Roberto Vecchi e Margarida Calafate Ribeiro em 
2011, é o mais recente esforço no sentido de coletar e dar significa-
do ao enorme corpus poético que foi produzido a partir dos conflitos 
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travados entre Portugal e suas ex-colônias nas décadas de 1960 e 70. 
Entre os muitos eixos temáticos e formais que atravessam os poemas 
recolhidos no livro, o resgate e a reproposição da tradição literária 
portuguesa talvez sejam uns dos principais. No volume, o diálogo com 
as tradições do passado − as Cantigas de Amigo, as crônicas de nave-
gação, a épica camoniana, as figuras históricas e os mitos heróicos – 
são revistos de modo crítico e inventivo. Sua revisitação constrói uma 
ponte de sentido que liga, em um extremo, a origem perdida do Impé-
rio e de seu esplendor, recuperável apenas pela imaginação, a outra, 
na qual se apresenta, de maneira concreta e incrivelmente violenta, o 
desmantelamento da ordem colonial. Mais do que uma releitura paró-
dica do passado, a presença de elementos arcaicos na Antologia deno-
ta a sobrevivência de formas e tensões (cf. Aby Warburg) na cultura 
literária de Portugal, que se renova e reinventa a partir quase sempre 
das mesmas questões (o mar, a conquista, a saudade e a destruição).

Luana Flávia Cotta Drumond
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Para conquistar o tempo − o ofício do poeta e a ideia de poesia 
em Sophia de Mello Breyner Andresen

Autora de uma das obras mais significativas da poesia portuguesa do 
século XX, Sophia de Mello Breyner Andresen refletiu, ao longo de 
toda a sua vida de poeta, sobre o exercício da escrita e o significado 
do poema, essa composição, afirma a portuguesa, capaz de preservar 
o instante. Para essa escritora, que definiu o poeta como escutador 
e declarou serem os versos o seu ponto de contato com o universo, 
pensar a poesia foi prática comum, levada a cabo em diversas oportu-
nidades: em um grande número de poemas, em discursos, em ensaios 
e em Artes Poéticas escritas justamente com esse fim. A reflexão sobre 
o ofício poético é aspecto fulcral da poesia moderna; reconhecendo a 
importância desse assunto na obra sophiana, o estudo analisa, a partir 
dos escritos recolhidos em Obra Poética, datados de 1944 aos anos de 
1990, quem é o poeta e o que é a poesia para Sophia Andresen, como 
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ela se reconhece na figura do escritor e por que se propõe a escrever 
em um “tempo sem deuses”. Discute-se, também, o situar do poema 
entre a inspiração e o trabalho, o equilíbrio especial que a portuguesa 
sustenta ser necessário para que surjam os versos – frutos das Musas, 
embora não descolados da concentração e do esforço.

Lúcia Melo de Sousa
Universidade Estácio de Sá

A poesia de Ruy Belo ou um autorretrato possível de um Homem 
de palavra[s] póstumas

O trabalho propõe, a partir da leitura do livro intitulado Homem de pa-
lavra[s], publicado em 1969, e, sobretudo, do último poema, chamado 
“Cólofon ou Epifáfio”, pensar como a poesia de Ruy Belo vai figura-
tifizar e refletir um mundo de crise, de quedas e catástrofes de toda 
ordem. Sabe-se que a ideia de um mundo em crise e de história como 
catástrofe nos vem desde a Modernidade e se inscreve em obras como 
as de Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé e T.S. Eliot, por exemplo, 
bem como do conceito de história de Walter Benjamin. Na poesia de 
Baudelaire veremos a metáfora da Queda na aura da poesia que cai na 
lama ou, ainda, na imagem da asa quebrada do albatroz/poeta. Na de 
Mallarmé a encontramos na imagem do naufrágio em seu mais céle-
bre poema “Um lance de dados”. Em Eliot, no poema “Terra Desolada”, 
vemos também a ideia de a vida e o novo advirem de uma terra morta; 
logo, da ideia de fim. A poesia de Ruy Belo, cremos nesta hipótese de 
leitura, levanta o problema de como habitar ou não habitar um lugar 
em que a própria palavra se torna provisória e precária para escrever 
o fim e o seu próprio fim, uma vez que fará do recomeço a única possi-
bilidade de adiar o fim último, a morte física.

Lucila Nogueira Rodrigues
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Marcas do Surrealismo na geração Orpheu e na poesia contem-
porânea portuguesa
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No início do século XX, ao ser caracterizada pelas Vanguardas, a poe-
sia portuguesa ofereceu um cenário de transgressão imagética ade-
quada aos princípios do Surrealismo que só depois seriam elencados 
em manifesto por André Breton. Essa postura já se fazia notar em Go-
mes Leal e Teixeira de Pascoaes, e dentre os membros do Modernis-
mo português vão se destacar Ângelo de Lima, Mário de Sá-Carneiro 
e Fernando Pessoa, que na revista Orpheu deram à poesia portuguesa 
um caminho longe da dicção tradicional e haveria de ser seguido por 
Mário Saa,Vitorino Nemésio e Edmundo de Bitencourt. Essa recusa 
aos padrões já vinha desde o Simbolismo em uma obra como a de Ca-
milo Pessanha e se consolidou antes dos dois grupos oficiais do Sur-
realismo português: o de Lisboa, a que pertenciam António Pedro e 
Alexandre Ó›neill; e o dissidente de Cruzeiro Seixas, Mário Henrique 
Leiria e António Maria Lisboa. O que ocorre na geração Orpheu já é 
o pacto com o ilógico e o absurdo, a sensação da realidade como in-
verossímil, a desconfiança do estereótipo verbal, o culto da palavra 
rara, a colagem, o poema visual, o fonético e o letrismo. características 
similares marcariam também traços surrealizantes em autores como 
Isabel Meyreles, Luiza Neto Jorge, Herberto Helder, Natália Correia e 
António Barahona da Fonseca.

Luiz Lopes
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
Permaneço na terra da alegria: poesia e pensamento em Ruy Belo

O presente trabalho pretende interpretar alguns textos do poeta por-
tuguês Ruy Belo (1933-1978), que ganham primeiro corpo com o vo-
lume Aquele grande rio Eufrates, tendo como ponto de partida o diálo-
go entre sua produção poética, que finda no ano de sua morte, com a 
publicação de Despeço-me da terra da alegria e o pensamento trágico 
de Friedrich Nietzsche (1844-1900). Para estabelecer essa articula-
ção entre saber poético e pensamento trágico, iniciamos o movimento 
de comparação tomando como fio condutor da análise a perspectiva 
da alegria trágica, que aparece em todas as obras de Ruy Belo e que se 
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transforma, ao longo do tempo, principalmente se observamos o con-
junto de seus textos. Por meio desse vetor da alegria, é possível apro-
ximar a poesia de Belo ao saber trágico que perpassa a obra de Niet-
zsche, desde O nascimento da tragédia, e que continua como temática 
central em textos da fase final de produção do filósofo alemão. Além 
disso, outros ressonadores trágicos se articulam nessa interpretação, 
tais como as dimensões do corpo, da crítica à verdade dogmática e da 
afirmação incondicional da existência que, de diferentes modos, apa-
recem em cada um desses pensadores da condição trágica do homem.

Manaíra Aires Athayde
Universidade de Coimbra (UC)
“belo belo bandeira”, ou entre marginálias e poemas

Propomos investigar como a poesia de Manuel Bandeira foi impor-
tante para o processo criativo de Ruy Belo, partindo-se sobretudo de 
documentos encontrados no espólio do poeta português. Tentaremos 
demonstrar como Bandeira é um autor que nos ajuda a compreender 
o modo como Ruy Belo lê a sua própria obra enquanto a escreve e o 
traço epigênico que caracterizou parte de sua poesia. Com essa apro-
ximação, procuramos contribuir para novas perspectivas sobre a cria-
ção poética em Ruy Belo e os seus caminhos pela escrita.

Marcela Rodrigues Soares
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Alegorias do olhar na lírica de Gonçalo M. Tavares

Este trabalho tem como objetivo apresentar possibilidades de análise 
dos impulsos alegóricos do olhar em alguns poemas de Gonçalo M. 
Tavares. A alegoria, figura de pensamento que se apresenta enquanto 
modo de expressão revalorizada na lírica contemporânea, desenha-
se nos versos desse poeta em uma espécie de nova flânerie. Em um 
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tempo saturado de imagens, há uma potência do olhar na lírica desse 
sujeito que busca belezas nas experiências de perda, nas falhas e nas 
fraturas de um mundo que não se apresenta como unidade. As coisas 
aparecem aos olhos do poeta-alegorista sob a forma de fragmentos, 
e estes correspondem às suas observações cotidianas, lembrando-o 
de sua tarefa primordial: recolher os escombros da sociedade atra-
vés de um olhar que se projeta em potência nos mínimos detalhes. Ao 
contemplar os fragmentos, o poeta transfigura as experiências vividas 
em sequências de imagens, proporcionando a junção das ruínas, reen-
cantando os restos e reverberando-os em linhas poéticas, através da 
construção de alegorias. Tais alegorias são expressas pela narrativida-
de dos poemas, pela ausência de unidade e pela consequente multipli-
cidade de significações, além do olhar marcado por uma consciência 
da temporalidade, a qual não se pode reverter, mas repete-se, melan-
colicamente, em falha.

Marcelo Cordeiro de Mello
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Fernando Pessoa e o Cinema: problemas essenciais da produção 
pessoana vistos a partir de seus escritos para cinema

Nesta comunicação, partiremos dos escritos para cinema de Fernando 
Pessoa para tratar da relação do poeta português com a arte cinema-
tográfica. Publicados em português pela primeira vez em 2011 pela 
Ática, os Argumentos para filmes de Pessoa estão entre esses escritos 
pessoanos de descoberta tardia que vêm renovar a apreciação crítica 
que se tinha do autor. Durante muito tempo a crítica pessoana acre-
ditou que “Pessoa nunca se interessou por cinema” – como afirma o 
“Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português”. Procu-
raremos retraçar os passos que teriam levado parte da crítica a este 
equívoco (provocado pelo próprio autor). Em seguida, procuraremos 
investigar como os argumentos pessoanos desenvolvem o tema do 
falso, e como este tema encontra eco em noções que norteiam toda 
a produção pessoana, como fingimento e despersonalização. Tratare-
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mos também de algumas anotações sobre projetos nacionalistas do 
escritor que envolvem o cinema. Cotejaremos os textos de Pessoa para 
cinema com a sua produção poética. Além disto, teremos como ponto 
de comparação alguns textos de Pessoa que abordam problemas do 
cinema, como o ensaio sobre a celebridade póstuma Eróstrato e al-
guns trechos do Livro de Desassossego.

Maria do Carmo de Oliveira Moreira dos Santos
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
“Como se desenha uma casa”: construções e desconstruções

A poética de Manuel António Pina traz a sensibilidade do “eu lírico” 
diante de coisas simples, transmutando-as em palavras plenas de re-
ferencialidades.  Nos recantos da casa escondem-se as imagens de vi-
das e mortes, passado revivido ao transitar no tempo.  No livro Como 
se desenha uma casa, a “casa” é uma entidade abstrata, metáfora da 
memória e de sonhos, de tempos e espaços: “Digo ‘casa’, mas refiro-me 
a luas e umbrais”, explica o poeta. Nesse “reviver” em versos, a casa 
torna-se metáfora da “agonia interminável das coisas acabadas”. As-
sim, desenha-se uma casa, riscando versos com as tintas da memória 
numa composição que também se desloca para a metapoesia.

Maria Severina Batista Guimarães
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Maria do Rosário Pedreira e a poética do contar

Na poesia de Maria do Rosário Pedreira pode-se verificar uma cons-
tante centralização do eu, dividido entre pequenas narrativas e re-
cordações, o que torna problemática a identificação desse sujeito em 
constante movimento, mostrando-se e mascarando-se numa atuação 
performática que convida o leitor crítico a um estudo mais aprofunda-
do. Seu tom é intimista, carregado de confidências surradas ao leitor 
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pelo fio da memória, porém há, por vezes, um distanciamento ao tra-
zer para a cena poética fragmentos narrativos que vêm matizados de 
uma objetividade reflexiva que não chega a apagar os sinais da subje-
tividade, mas mescla esse campo numa ruptura dos gêneros literários 
convencionais. Nas três obras poéticas de Maria do Rosário, A casa e 
o cheiro dos livros (1996), O canto do vento nos ciprestes (2001) e Ne-
nhum nome depois (2005), reunidos em Poesia reunida (2012), o leitor 
depara-se com vários elementos próprios da narrativa, contudo, tanto 
as pequenas quanto as narrativas mais longas estão centradas em um 
eu que se dirige a um tu específico, em geral a pessoa amada. São mui-
tas as máscaras usadas por esse sujeito que se faz personagem, mis-
turando ficção e dicção numa poética que se constitui numa voz re-
presentativa de uma tendência da poesia portuguesa contemporânea.

Marlova Soares Mello
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Armadília: poesia de dupla face

Adília Lopes é como a autora assina suas obras e se apresenta em apa-
rições públicas. Entretanto, seu nome de batismo é Maria José da Silva 
Viana Fidalgo de Oliveira. Em Clube da poetisa morta (1997), no poe-
ma “Op-art”, Adília Lopes escreve: “Nasci em Portugal / não me chamo 
Adília / Sou uma personagem/ de ficção científica/ escrevo para me 
casar” (LOPES, 1997, p.292). Assim, não podemos esquecer que Adília 
é uma personagem, uma ficção. O nome poético aparece como uma 
invenção, mas podemos dizer o mesmo sobre o nome civil. O escri-
tor Valter Hugo Mãe, no posfácio da antologia Quem quer casar com a 
poetisa? (2001), nota que o nome de registro e o nome textual confun-
dem-se, e assim Maria José passa a ser apenas mais uma das persona-
gens presentes nas obras de Adília. Pierre Bourdieu no ensaio A ilu-
são biográfica (1998) defende que, como instituição, o nome próprio 
funciona de forma a fixar uma identidade social. Mãe salienta que nas 
obras de Adília estamos imersos num universo de citações, de autores 
ou personagens, bem como em situações do quotidiano aparentemen-
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te real da autora. A identidade subjetiva da poética de Adília Lopes vai, 
dessa forma, se constituir através de uma série de elementos e traços 
que atravessam o nome e os textos que a esse nome se remetem.

Mary Nascimento da Silva Leitão
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Endoculturação e identidade na poesia de Almada Negreiros

Do fragmento à unidade: a lição da gnose almadiana, de Elizabeth Dias 
Martins (2013), levou-nos à reflexão acerca do modo como Almada 
Negreiros apresenta-se uno em meio à fragmentação da Modernida-
de. Integrante do grupo de Orpheu, esteve ao lado de Fernando Pes-
soa e Sá-Carneiro, que claramente demonstraram essa fragmentação 
em seus textos, seja pela temática ou pelo próprio modo de produção. 
Almada, com significativa pluralidade artística, demonstra através de 
muitos de seus poemas o anseio pela unidade. “Encontro” e “A som-
bra sou eu” são exemplos de textos que ilustram a referida ideia. Par-
timos deles para discutir o modo como a identidade (WOODWARD, 
2007) almadiana se constrói ao longo de sua produção literária. Tam-
bém abordaremos a concepção de endoculturação (PONTES, 1999) 
principalmente no que se refere à teoria da residualidade (PONTES, 
1999), para especificarmos os elementos edificadores da identidade 
do poeta, construída também por fragmentos. Nosso foco será o texto 
poético almadiano, cujas imagens deles extraídas nos apresentam ca-
minhos que a todo instante se interseccionam. E isso se torna possível, 
como nos diria Otávio Paz (2012, p. 21), porque a poesia é “confissão, 
experiência inata”.

Moises de Figueiredo Guimarães
Universidad de Jaén

As inquietações de Ofício de paciência de Eugénio de Andrade: 
aspectos filosóficos
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Neste trabalho, é feita uma análise do livro Ofício de paciência do poe-
ta português Eugênio de Andrade. Procura-se verificar a relação esti-
lística da escrita do autor com sua dimensão filosófica, desvelando a 
intensidade das vozes contidas no texto. Verifica-se ainda em seu texto 
sua força interior e os combates internos que o aproximam da morte 
n’alma: angústia, melancolia, solidão, tédio, esvaziamento de sentidos. 
O trabalho explora também alguns aspectos éticos apresentados pelo 
autor, tais como: a aceitabilidade de um mundo em constante tensão; 
a poesia como uma força necessária ao sentido da vida; e a dimensão 
do corpo – e seus desejos – como única medida de felicidade, da har-
monia, da extensão do mundo. A recorrência da cor azul na poética de 
Eugénio de Andrade é também apreciada nesta obra na perspectiva de 
sobressalto, vida, fuga e, até mesmo, em sua intenção de dimensionar 
o silêncio presente na tessitura de sua poética.

Moisés Paim Fonseca
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Cenas de escuta na poesia de Luís Quintais − alguns exemplos

O título que nomeia esta comunicação sobre a poesia de Luís Quintais 
alude a um dos estudos mais interessantes de Rosa Maria Martelo: 
“Cenas de Escrita (alguns exemplos)”. Trata-se de uma reflexão exer-
cida por Martelo em que se destaca o aspecto cenográfico, segundo 
ela potencialmente instigante e sugestivo, do momento de escrita: o 
onde e o quando se escreve. Nesse sentido, tomo as cenas de escrita 
como mote para a minha proposta de cenas de escuta, especialmente 
em Luís Quintais, procurando analisar o fazer poético pelo ângulo do 
ato de ouvir, em contraste à disposição para o ato de observar. Penso 
na escuta como um forte tema da poética de Quintais: a escuta e aquilo 
que pressupõe a escuta: o seu antes, durante e depois; ou seja, “Voz, 
vento, ferrugem”, tal como intitula-se um poema de sua autoria, no li-
vro Duelo (2004). Observemos o que é o contemporâneo: há uma sub-
serviência à luz e ao que ela possibilita − a cultura da imagem. Vive-se 
em tempos tais que o mundo, aposto, estacaria perante um longo apa-
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gão. Desse modo, é interessante pensar o porquê de Quintais destacar 
o valor da escuta, como se este quisesse ir contra o seu próprio tempo. 
Não é de se espantar, a poesia é o lugar da resistência. Sempre há algo 
que fica no poema, suspenso. Como que no ar; como que numa cena 
de escuta.

Mônica Matos Anunciação
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Modernidade em aberto, outra forma de presença: o caso Al Berto

A proposta desta comunicação consiste em analisar alguns poemas de 
O medo, de Al Berto (1987), a fim de pensar a linhagem de sua poe-
sia. Na década de 1960, a poesia portuguesa passou por um momen-
to de revisitação e reelaboração das poéticas do Modernismo e das 
Vanguardas, com acentuada circunscrição da experiência da poesia 
à experiência do poema. Essa condição de identidade entre poesia 
e poema será sensivelmente colocada em xeque na década seguinte. 
Mantendo o traço da ausência de “espessura do real”, perscrutada pe-
los poetas da década anterior, os poetas emergentes de 1970 voltam-
se para a experiência da solidão, da ausência de saídas e do desen-
canto. Valendo-nos dos argumentos de Maria Rosa Martelo, em Vidro 
do mesmo vidro (2007) e no ensaio “Corpo, velocidade e dissolução” 
(2004), analisaremos os poemas a partir da hipótese de que o domí-
nio das referências da poesia de Al Berto perpassa a experiência da 
dissolução do sujeito, como a compreende a Modernidade pós-baude-
lairiana, mas com “o regresso às histórias simples” – o que confere à 
sua poesia o lirismo de características particulares.  

Natália Salomé de Souza e Lívia Ribeiro Bertges
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Maria Teresa Horta: escrita feminina na poesia de um corpo liberto
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A lírica de Maria Teresa Horta desempenha um papel importante nos 
estudos contemporâneos de literatura portuguesa não só pelo seu 
valor literário, mas também pela importância cultural e política que 
desempenha nos estudos feministas. Maria Teresa Horta viveu parte 
de sua vida em um Portugal dominado pelo poder ditatorial, mas não 
se calou diante de um Estado repressor; pelo contrário, desafiou-o 
não só na sua atuação profissional como também com a sua produção 
literária. Maria Teresa Horta dá voz a uma eu-lírica que escreve em 
uma escrita feminina (CIXOUS, 2007) que se realiza através do corpo, 
dando aos seus poemas um teor erótico em que não há silenciamento 
da imanência feminina. Neste trabalho analisaremos dois poemas eró-
ticos de Maria Teresa Horta –“Canto o teu corpo” (1971) e “Propósito” 
(2012) – através da teoria da diferença sexual da crítica literária femi-
nista, usando os conceitos de escrita feminina (CIXOUS, 2007), falar 
(como) mulher (IRIGARAY, 1985) e linguagem semiótica (KRISTEVA, 
1984).

Naveen Kumar Jha
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
O heroísmo em Os Lusíadas e Mensagem

A poesia portuguesa sempre glorificou povos portugueses e suas con-
quistas. É possível perceber essa evidência especialmente na obra de 
Luís de Camões e Fernando Pessoa. Ambos possuem um lugar espe-
cial na poesia portuguesa. Os Lusíadas (1572) e Mensagem (1934), 
dois poemas épicos separados no tempo, porém com similaridades: 
o mar, o amor, a glória aos povos portugueses. Camões conta uma his-
tória que foi vivida pessoalmente (a viagem de Vasco da Gama) e Fer-
nando Pessoa cria um história mítica. Estes dois importantes escritores 
apresentam os povos como herois. O trabalho proposto destaca alguns 
conceitos e algumas diferenças do heroísmo nessas duas obras épicas.
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Paloma Roriz Espínola
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Pensamento, cisão e ritmo na poesia de Manuel António Pina

Na obra poética do escritor português Manuel António Pina, um tema 
é reincidente: o questionamento acerca dos limites da linguagem. 
Através de uma dicção autorreflexiva, intertextual e metalinguística, 
em que corrobora uma permeabilidade textual aberta a múltiplas vo-
zes, a poesia do autor parece gravitar em torno de uma polaridade 
que Giorgio Agamben denomina “palavra poética e palavra pensante”. 
Como se os poemas de Pina operassem sob o signo de uma palavra 
“cindida”, em um movimento ao mesmo tempo dual e unitivo, contra-
ditório e dialético − nos usos de paradoxos, antíteses e jogos de ideias, 
por exemplo −, em que a poesia vem enquanto tessitura lírica, pulsão 
imaginativa, mas também linguagem consciente de sua incompletu-
de e insuficiência, apontando assim para o espaço de fratura e fricção 
entre poesia e pensamento. A presente comunicação propõe refletir 
em que medida o “conflito íntimo”, nas palavras de Jean Luc-Nancy, 
entre poesia e filosofia, desenha na poesia de Manuel António Pina − a 
partir da noção de “ritmo” trazida por Agamben, Nietzsche, Octavio 
Paz e Gonçalo M. Tavares −, um lirismo especulativo de cunho bastan-
te peculiar e de difícil comparação no cenário da poesia portuguesa 
contemporânea.

Paola Poma 

Universidade de São Paulo (USP)

álvaro de Campos: a atualidade da “Ode Marítima”

Passados 100 anos da publicação, no segundo número da revista Or-
pheu (1915), de “Ode Marítima”, o poema continua a estimular dife-
rentes leituras críticas ora  vinculadas ao movimento moderno por-
tuguês, ora às tendências poéticas contemporâneas.  Levando em 
consideração o movimento oscilante (temático e estrutural), este 
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trabalho pretende verificar em que medida esta característica é cen-
tral para se pensar a organização do poema mais extenso da obra de 
Fernando Pessoa. O ensaio também pretende apontar de que modo 
os mecanismos de linguagem do poema se aproximam de uma dicção 
mais próxima da contemporaneidade, mesclando elementos intertex-
tuais e imaginários, e de como o tema posto em questão se dilata, sain-
do do universo necessariamente português para representar também 
o capitalismo ocidental do século XXI.

Patrícia Chanely Silva Ricarte
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Colocar o sol em abismo: algumas considerações sobre a condição cor-
pórea (e sombria) da linguagem em Luís Miguel Nava e Luís Quintais

O questionamento acerca da natureza da linguagem é algo comum 
às obras poéticas de Luís Miguel Nava e Luís Quintais, a despeito da 
patente distinção entre ambas. Um dos pontos que caracterizam tal 
questionamento nos dois poetas diz respeito à relação – metafísica 
por excelência – entre luz e sombra na imagem poética, numa perspec-
tiva que vincula poesia e pensamento. Com base nesse traço de simi-
laridade, mas sem deixar de considerar as fundamentais divergências 
entre essas duas poéticas, proponho, nesta comunicação, abordá-las 
a partir de uma confrontação com dois esquemas filosóficos: 1) As 
provocações esboçadas por Francis Ponge, no poema-ensaio “Le soleil 
placé em abîme” [O sol colocado em abismo], no sentido de denunciar 
a tirania solar sobre tudo o que concerne à existência, ressaltando-se 
que tal fator engendra, como uma de suas imbricações, a aparente-
mente irremediável condição sombria da linguagem, especialmente 
em sua forma singular de escrita literária; e 2) As ideias concebidas 
por Maurice Merleau-Ponty, em sua obra fenomenológica, acerca da 
corporeidade da linguagem, o que, dentre outros aspectos, reforça o 
caráter carnal e espesso de toda percepção e, sobretudo, daquilo que 
se refere à visibilidade.
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Patrícia Resende Pereira
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

O momento em que o obturador é disparado: fotografia e poesia 
em “Fotomontagem”, de Carlos de Oliveira

O propósito desta comunicação é investigar a maneira como Carlos de 
Oliveira discute o processo da fotografia na série de poemas intitulada 
“Fotomontagem”, presente em “Tempo variável”, no livro Entre duas 
memórias, publicado em 1971. Pode-se notar que, ao longo de todos 
os cinco poemas que compõem a série, Carlos de Oliveira tem na fo-
tografia o ponto de partida para refletir sobre a criação poética. Para 
tanto, o poeta faz uso frequente de termos próprios do universo foto-
gráfico, como acontece ao mencionar o obturador, importante meca-
nismo da câmera fotográfica, ou mesmo terminações relacionadas ao 
processo da revelação fotográfica, indicadas, por exemplo, pelo verso 
“um acetato quase branco”, presente no terceiro poema. É necessário 
levar em consideração neste trabalho, ainda, que a série pode se rela-
cionar com o livro Finisterra: paisagem e povoamento, publicado em 
1978, tendo em vista que parece descrever, em alguns momentos, a 
paisagem vista da janela pela família que protagoniza a obra.

Paula Renata Melo Moreira
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
Ana Hatherly – concretismo além-mar

A presente comunicação busca aproximar a obra da portuguesa Ana 
Hatherly à estética concretista. Como se sabe, o Concretismo, no iní-
cio da segunda metade de século XX, arvorou-se em uma poética de 
exportação, em diálogo com a vontade de avanço comum à sociedade 
brasileira à época. Primeiramente, em torno do “Plano Piloto para a 
poesia concreta”, tal estética caminhou no sentido da inovação, con-
comitantemente à tradição. Ao passo que pretendiam uma série de 



I Simpósio Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea

75

procedimentos novos para o fazer poético, como a abolição do estatu-
to do verso, retomavam, progressivamente, um olhar para a tradição, 
na medida em que recuperavam seletivamente autores do passado, 
cuja produção estivesse em consonância com a ideia de uma poesia 
verbivocovisual. Ana Hatherly, autora contemporânea ao movimento, 
aproxima sua estética desse fazer, não só pela produção de poemas 
visuais, mas pela pesquisa simultânea do Barroco, estética essa tam-
bém apreciada pelos concretistas brasileiros. A ideia de um poema 
que precisasse de uma base teórico-conceitual perpassa a poesia de 
Hatherly e é tal amálgama entre produção e teoria, de um colóquio 
entre vanguarda e tradição, que o presente trabalho visa explorar.

Paulo Braz
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Herberto Helder e os ofícios do fogo

O fazer poético de Herberto Helder parece indicar um paradoxo fun-
damental em sua constituição: ao mesmo tempo em que se afirma 
como exercício de liberdade no espaço do poema, apresenta uma face 
servil relativamente à sua laboração. O universo semântico aberto 
pelo recente livro Servidões (2013) explicita, nesse sentido, a contra-
ditória condição de poeta sob uma perspectiva muito particular, pois, 
por meio da prática de um assassinato/assinatura (no dizer crítico de 
Rosa Maria Martelo), enquanto essa poesia cultiva uma imagem forte 
da figura autoral, simultaneamente a rasura ao dispor sua subjetivi-
dade a serviço (em nome) da obra. Vislumbro uma possibilidade de 
leitura desse quadro na concepção de sujeito soberano fundamentada 
por Georges Bataille, ao elaborar as premissas da experiência extática, 
e posta em discussão por Giorgio Agamben, em seu ensaio “Bataille e 
o paradoxo da soberania”. Segundo essa perspectiva, durante o êxtase, 
o sujeito está justamente ali onde deveria faltar, ou falta onde deveria 
estar: este paradoxo basilar parece conferir algum contorno à situa-
ção de Herberto e sua escrita enquanto prática oficinal.
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Rafael Martins da Costa
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Mapa inútil: a busca do lugar da poesia em Luís Quintais

Este trabalho propõe leituras de alguns poemas do português Luís 
Quintais, levando em consideração o diálogo que o poeta estabelece 
com alguns paradigmas estabelecidos por uma certa modernidade. 
Nesse sentido, esta comunicação procura destacar indagações que a 
produção de Quintais faz à mitologia da modernidade, a qual, por ve-
zes, foi lida como o momento em que a poesia deixa de ser conciliá-
vel com a confissão, a subjetividade, a discursividade. Retornam, pois, 
nessa poesia, noções como memória e passado, não tanto pela via da 
afirmação, mas como questões. Por outro lado, a despeito da ideia mo-
derna de que não se faz mais poesia com sentimento e com linguagem 
comunicacional, Quintais aposta na cilada e segue a trilha da intuição 
de que a experiência, a despeito de toda barbárie, nunca é totalmente 
apagável. A experiência deixa de ser afirmada ou negada para reapa-
recer como uma questão. Dentro desse contexto, o trabalho volta-se, 
ainda, para os aspectos formais dessa poesia, a qual não se aproxima 
da prosa e da narratividade.

Rafael Souza de Oliveira
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Trabalho Poético: praxis e poiesis em Carlos de Oliveira

O título dos escritos reunidos de Carlos de Oliveira, o volume Trabalho 
Poético, publicado em 1976 pela Livraria Sá da Costa, parece remeter 
a dois domínios, num primeiro momento, antagônincos. O primeiro 
deles, relacionado ao substantivo “trabalho”, vincula-se à mundividên-
cia neorrealista, à consciência oficinal da vontade poética e à subor-
dinação dessa à praxis e à crítica marxista da alienação. Tal vocábu-
lo, contudo, é matizado pela assunção do adjetivo “poético” que lhe 
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confere uma qualidade diversa, relacionável à rarefação da linguagem 
apresentada por seus versos a partir da década de sessenta, em que 
a reescrita, o enjambement e a textualidade tornam-se marcas fun-
damentais da sua poesia. A junção desses dois domínios, entretanto, 
não parece remeter a uma palinódia em que o poeta relativizaria a im-
portância do neorrealismo e sua matriz ideológica − o materialismo 
histórico − para a obra em questão, uma vez que Trabalho Poético não 
se deixa analisar como um aprimoramento cronológico dessa poesia − 
muitos poemas foram reescritos e mesmo migraram de um livro a outro 
−, mas remete a uma dimensão mais original do fazer humano, algo que 
se pode vislumbrar na própria definição marxiana do homem como um 
Gattunswesen, um “ser genérico”, o que aqui se pretende investigar.

Raquel Emanuelle das Dores
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A coloração crepuscular no corpo (do texto): pinturas de um oca-
so na poética de Luís Miguel Nava 

O gênero lírico moderno “poema em prosa” relaciona-se intimamente 
com o pictórico desde o seu surgimento. Partindo de tal relação me-
dular com as artes plásticas, observa-se como a construção poética 
do escritor português Luís Miguel Nava – desenvolvida amplamente 
através de poemas em prosa – articula-se a partir de características, 
procedimentos e posturas estéticas da vanguarda Expressionista. Tal 
abordagem perpassa a obra poética do autor como um todo e, espe-
cialmente, o seu último livro, Vulcão, que contém o poema em prosa 
“O Grito”, alvo de especial observação neste trabalho por conta de suas 
referências explícitas à obra homônima, do pintor norueguês Edvard 
Munch, arquétipo do Expressionismo.

Rita do Perpétuo Socorro Barbosa de Oliveira
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Considerações a respeito da tríade poética nos ensaios de Sophia 
Andresen
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Nos ensaios “A Poesia de Cecília Meireles”, “Poesia e Realidade”, “Cami-
nhos da Divina Comédia”, “Hölderlin ou o lugar do poeta”, “O Nu na An-
tiguidade Clássica” e “Camões, Ensombramentos e Descobrimentos”, 
Sophia Andresen discorre a respeito da poesia, do poeta e do poema 
como configurações indissociáveis entre si e do modo como a vida é 
experimentada. Propomo-nos a discutir as considerações sophianas a 
respeito da inter-relação dos elementos dessa tríade, dando destaque 
para o papel do poeta no tempo e lugar em que vive e para o poema, 
entendido como a construção artística que possui autonomia para ins-
tigar o leitor ou ouvinte de modo a intervir na transformação de uma 
realidade onde haja o caos ou a injustiça. Empregamos como corpus 
os seis ensaios inicialmente citados, bem como alguns textos poéticos 
para demonstração dos argumentos. A discussão será complementa-
da com as ideias de Aristóteles e Heráclito sobre o modo de pensar do 
homem da Grécia Antiga, entrevistas concedidas pela poetisa e artigos 
a respeito da obra de Sophia Andresen que respaldam o entendimento 
de que Sophia articula o pensamento sobre poesia com a cultura he-
lênica e também com as ideias de poetas e filósofos modernos, como 
Hölderlin e Heiddegger.

Roberto Bezerra de Menezes
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Herberto Helder e as imagens do canhoto em A faca não corta o fogo

A presente proposta de comunicação tem por objetivo mostrar as 
imagens do canhoto nas figurações poéticas do livro A faca não corta 
o fogo, de Herberto Helder. Para isso, partiremos da análise do uso 
das imagens da mão esquerda/canhota e dos termos correlatos nos 
poemas ali em causa, a saber: mão sestra, mão batida, mão fluída, 
mãos inexplicáveis, mão madura, mão de sangue, dedos bêbados, mão 
plenária, mão térmica, mãos estilísticas, mão curta, ambidextro, entre 
outras imagens. Esses elementos se imbricam na formação de uma 
poética que faz conviver o caos e a matemática em vista da maravilha, 
com especial atenção para a encenação da escrita. Parte de nossa in-
tenção é, ainda, verificar em que medida o poeta recorreu à imagem 
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do canhoto em sua poética, como se vê nos livros Última ciência e A 
cabeça entre as mãos, e de que modo isso pode ajudar a compreender 
o intenso uso da imagem feito em A faca não corta o fogo, o que, pode-
mos já inferir, tem reflexos na referência direta presente no título de 
seu livro póstumo: Poemas canhotos.

Roberto Pontes 
Universidade Federal do Ceará (UFC)
A poética residual de Sá-Carneiro

Sá-Carneiro elaborou sua obra a partir de remanescências estéti-
cas persistentes datadas de momentos anteriores. Em seus poemas 
é notório o tributo pago ao Trovadorismo, Classicismo, Barroco, Ro-
mantismo, Simbolismo, Futurismo e Expressionismo, pelo menos. A 
fragmentação do eu nesse autor não poderia deixar de manifestar-se 
na ordem estilística. Sua “dispersão” leva-o a compor uma obra for-
malmente heteróclita. Nela temos uma residualidade estética comple-
xa arraigada em quase todos os estilos de época, enquanto aspira a 
integrar-se às vanguardas: Futurismo, Cubismo, Expressionismo e à 
programática do Orpheu: Paulismo, Sensacionismo e Interseccionis-
mo. Convém alertar para o desiderato da obra de Sá-Carneiro, nitida-
mente onírico, que lhe concede o privilégio de ser considerado pre-
cursor do Surrealismo português enquanto se sente à vontade com 
a medida velha e a quadra popular redondilhesca da traditio ibérica. 
Propomos mostrar como o modernista partilhou muitas das posturas 
estéticas anteriores, logrando alcançar perfil próprio. A comunicação 
consiste num extrato do nosso livro O jogo de duplos na poesia de Sá-
Carneiro, laureado com o Prêmio Nacional de Literatura PEN Clube do 
Brasil/2014.

Robson José Custódio
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

“Quando uma vida poderia valer mais que outra?” Reflexões so-
bre a morte, a vida e o sacrifício em Os velhos também querem 
viver, de Gonçalo M. Tavares
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A questão no título deste trabalho é a que guia toda a ideia tanto do 
objeto quanto das discussões teóricas. Isso, porque quando se reflete 
a vida, pensamos, por conseguinte, na morte. O autor contemporâneo 
Gonçalo M. Tavares em Os velhos também querem viver, traz a obra de 
Eurípides Alceste em novos passos, já que ele transpõe as persona-
gens de Tessália, no século 5.º a.C., para Sarajevo da década de 90, em 
tempos de guerra. Admeto, atingido por um sniper sérvio, é salvo da 
Morte após um acordo feito pelo deus Apolo: alguém deveria morrer por 
ele. Alceste, sua esposa, se sacrifica para o marido ficar vivo. Um texto 
dramático da antiga Grécia para outro em versos nos escritos portugueses 
contemporâneos. Tavares usa da ironia, do ceticismo e do sarcasmo para 
criticar também uma sociedade que joga com a vida e arrisca na morte, o 
que, portanto, gera um sacrifício que nos faz questionar nossas decisões, 
refletir nossa hipocrisia e repensar nossas decisões. Diante disso, é que 
proponho, nesta discussão, aproximar as teorias foucaultianas sobre a 
morte, a vida e as relações de poder que encontramos na hostil socie-
dade contemporânea. Outrossim, busca-se apresentar considerações 
em relação à escrita de Gonçalo M. Tavares, que insere na poética uma 
lógica entre o cômico e o trágico.

Rodrigo Corrêa Martins Machado
Universidade Federal Fluminense (UFF)

“Duplos são todos e um terceiro oculto”: a escrita andrógina em 
Jorge de Sena

Jorge de Sena, escritor cuja vivência perpassa o século XX, testemunhou 
variados exílios: físico, intelectual e político. Ele experienciou o ser à 
margem de seu próprio tempo e teve a escrita como principal arma a 
des-ordenar, subverter a ordem estabelecida, política, social, econômi-
ca, religiosa.  A partir desse lugar Outro e da escrita como resistência, 
o autor de Metamorfoses sublinha, em seus escritos, o desejo de gritar 
a partir do lugar marginal em que está posto, que lhe é imposto pela 
sociedade. Sendo assim, a poesia seniana busca inscrever-se como 
marco político-cultural em uma língua que gerara anteriormente um 
Camões e um Pessoa. Em mais de um poema o autor recorre ao andró-
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gino para falar da sua própria experiência de produção de poesia, o 
que me permite indagar até que ponto a escrita seniana não é também 
andrógina, por conter em si uniões de seres complementares. Uma união 
imperfeita, pois trata-se de um processo em que os dois seres, antes 
separados, possuem no presente um abismo entre si mesmos. Tendo 
como principal objetivo pensar a grafia poemática seniana, o intuito 
deste trabalho é, a partir da leitura d’O Banquete de Platão, das obras 
A experiência interior e O erotismo de Bataille, investigar a escrita an-
drógina como parte da ética da poesia seniana.

Rogério Barbosa da Silva
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEGET-MG)

A PO.EX portuguesa na era das máquinas: as releituras pós-experimentais 
no Projeto Arquivo da Poesia Digital da Poesia Experimental Portuguesa

O objetivo desta comunicação é redimensionar as criações e os proje-
tos estéticos de autores como António Aragão, Herberto Helder, E. M. 
de Melo e Castro, Salette Tavares, entre outros, no contexto da poesia 
digital, considerando-se as releituras propostas por Rui Torres, Jared 
Tarbel, Nuno Ferreira e Rodrigo Melo. A poesia experimental dos anos 
60 marcou o imaginário português com a pluralidade e a diversidade 
de poéticas e permaneceu renovando-se em ciclos nos anos 80 e 2000, 
através de projetos de resgates e afirmação, tal como as diversas ex-
posições organizadas por Fernando Aguiar e agora no século XXI com 
o projeto dirigido por Rui Torres, poeta, criador digital e pesquisador 
da Universidade Fernando Pessoa. Acessível pela Internet, o projeto 
tornou acessível à leitura os dois Cadernos da Poesia Experimental dos 
anos 60, além de uma fortuna crítica sobre os poetas que a praticaram 
ao longo das últimas décadas. E mais importante: tem, através das re-
leituras dos textos pioneiros dessa poética, uma proposta de valida-
ção estética no contexto da era digital. Por conseguinte, nossa propos-
ta consiste numa análise dos procedimentos eletrônicos adotados em 
face das dimensões estéticas, políticas e culturais que poderão haver 
impulsionado a criação dos textos originais.
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Romildo Biar Monteiro 
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Resíduos estéticos intertemporais na poesia de Sophia de Mello 
Breyner Andresen

O objetivo deste trabalho é verificar, na produção literária do poeta 
Sophia de Mello Breyner Andresen, modo como a escritora prefere ser 
nomeada, a presença de resíduos estéticos de vários estilos de época, 
desde o Trovadorismo até o Modernismo. Para tanto, pautamo-nos na 
Teoria da Residualidade, proposta teórico-investigativa sistematizada 
por Roberto Pontes, da Universidade Federal do Ceará, que se baseia 
no princípio de que toda cultura contém resíduos de outros tempos 
e espaços. Caracterizam a residualidade os deslocamentos espaciais 
e temporais de elementos culturais e estéticos, geradores de um pro-
cesso dinâmico que consiste em um profundo mergulho no plano da 
mentalidade que conserva as estruturas mentais através do processo 
de contato entre os povos e da transmissão de valores culturais des-
de a Antiguidade até os dias atuais, denominado hibridação cultural 
e o processo de atualização do resíduo, isto é, o polimento estético 
pelo qual determinado sedimento cultural passa, adaptando-se ao 
novo espaço/tempo, a uma nova realidade, chamada de cristalização. 
Para orientação da nossa pesquisa, o método de procedimento utiliza-
do será o comparativo. Desse modo, buscaremos subsídios no corpus 
teórico da Literatura Comparada.

Sérgio Henrique da Silva Lima
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
O “irreparável” na poesia de Manuel de Freitas

“Saio à rua de caneta, mas sem qualquer intenção de a utilizar. Depois, 
escrevo ou não escrevo sobre o que vejo, o que sinto, o que sofro”. Nes-
sas palavras, que compõem a nota de apresentação ao número 12 da 
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revista Relâmpago, o poeta Manuel de Freitas – indiferente ao que, de 
início, poderia ser uma breve consideração sobre a sua poética – pa-
rece dizer de um lugar que na linguagem se anuncia por meio de uma 
impropriedade e que, no caso da poesia, está para o gesto de inscrever 
o que ali não pode ser escrito, pois a cada possibilidade de escrever 
corresponde a potência de um “poder-não” escrever. Além ou aquém 
da necessidade e da contingência (do não “poder-não” escrever e do 
“poder-não” o cumprir) diz-se de uma experiência poética que se re-
vela enquanto um fazer - uma forma “exemplar” de produção de pre-
sença – que anuncia-se como uma irredimível perda de densidade do 
real da qual a poesia parece não poder mais se desvencilhar. Propõe-
se, nesta leitura, uma reflexão acerca dessa exigência poética que, em 
Manuel de Freitas, encontra-se nos limiares de uma responsabilidade 
estética e do que, na poesia, guarda-se como o seu “irreparável”: o que 
não cessa de se ocultar no rosto (aparentemente estéril) de um pre-
sente “sem qualidades”.

Sofia Glória de Almeida Soares
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Sophia de Mello Breyner Andresen – poesia, travessia do olhar

Este trabalho nasce de uma concepção de poesia que a relaciona com 
o conceito de imagem poética. Sob essa perspectiva, analisar atenta-
mente a construção e o uso dessas imagens nos poemas constitui uma 
atitude crítica. O trabalho está situado no âmbito de um projeto de 
pesquisa de Iniciação Científica que estabelece a análise de imagens 
como uma possível chave de leitura da poética de Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Assim, buscarei explorar algumas aparições do 
mito de Orfeu e Eurídice na poesia dessa autora. As duas figuras mi-
tológicas em questão aparecem com certa recorrência nos poemas de 
Sophia, em pelo menos oito deles a referência é explícita. A análise 
desses poemas traz à tona a reflexão sobre o conceito de imagem em 
termos de instância dupla (a da presença que sustenta a ausência, a 
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proximidade que manifesta a distância). Proponho, então, uma leitura 
que considera a apropriação do mito por parte de Sophia como uma 
espécie de encenação de seu fazer poético.  O trabalho se constitui em 
um movimento de travessia em espiral: Orfeu atravessa os limites dos 
mundos por Eurídice, seu olhar atravessa o corpo de Eurídice, fazendo
-o imagem, as imagens atravessam os poemas, que atravessam a obra.

Susane Martins Ribeiro
Faculdade Estadual da Lapa (FAEL)

“Dispersão”, “Quási”, “Partida”, “A Queda”: a angústia existencia-
lista na poesia de Mário de Sá-Carneiro

Egocêntrico, Mário de Sá-Carneiro é considerado um poeta consciente 
e insatisfeito. Na busca incessante do próprio “eu”, sua poesia é mar-
cada por parâmetros simbolistas, interseccionistas e sensacionalistas. 
É considerável observar que sua poesia prova a presença de caracte-
rísticas solipsistas, que trazem à tona a perquisição perenal do poeta 
pelo seu “estar no mundo”, fato este externado demasiadamente, além 
de permanecer, conforme declara Massaud Moisés (2006), “à mercê 
dos perigos oferecidos pelo dédalo interior”. Dissemina-se no emba-
raço de si mesmo, onde acaba dissociando-se dentro de sua própria 
poesia. Tal panorama é fitado em poemas como “Dispersão” que, por 
sua vez, é marcada também por um extremo saudosismo. Em “Quási”, 
nota-se os anseios do poeta, a transposição da dor, conforme Fernan-
do Pessoa exprime: “a dor que deveras sente”. “Partida” compete à he-
sitação do poeta em viver, busca fugir de sua própria realidade. Já “A 
Queda” reflete que o poeta é responsável pelo conflito cataclísmico de 
sentimentos que enfrenta. Sob os paradigmas aristotélico, sartreano e 
heideggeriano, Mário de Sá-Carneiro representa o que poderia acon-
tecer, de forma verossímil e necessária, levando em consideração a 
essência filosófica do lírico.
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Tatiane da Costa Souza
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
A voz de um “poema sem-eu”: o dom poético em Maria Gabriela Llansol

No livro Onde vais, drama-poesia?, a escritora portuguesa Maria Ga-
briela Llansol propõe a construção de um “poema sem-eu”. Esse gesto, 
que segue na direção do indicado por Silvina Rodrigues Lopes, como a 
responsabilidade do poeta, busca “ir mais além”, ao escrever um texto 
que, atravessado por uma voz que ultrapassa o eu, excede, também, o 
nome próprio da autora. Posto isso, o presente trabalho pretende ave-
riguar de que maneira essa voz, que parece ganhar consistência atra-
vés da referência a alguns poetas da linhagem llansoliana – Emily Di-
ckinson, Robert Musil, Fernando Pessoa (Aossê), Rainer Maria Rilke, 
Friedrich Hölderlin, Arthur Rimbaud –, constrói uma escrita que, es-
vaziada do eu, segue na direção do que a autora nomeia como “dom 
poético”. Para tal, verificaremos como a voz que acompanha o poema, 
em uma operação que busca selar a letra e o sentido, como propõe Ja-
cques Derrida, em Che Cos’è la poesia?, permite a composição de uma 
poética que caminha rumo a uma possibilidade, também apontada 
por Llansol: “olhar sem cindir”. Objetivamos, ainda, averiguar as apro-
ximações entre o “poema sem-eu” e a noção de “contra-assinatura”, 
elaborada por Jacques Derrida, sobre a qual ele afirma: “Nunca assino 
um poema. O outro assina”.

Tiago Cabral Vieira de Carvalho
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A busca pelo oblíquo no projeto poético de Ruy Cinatti em Ar-
cheologia ad usum animae

Partindo do princípio de que Archeologia ad usum animae se propõe, 
ironicamente, como um guia para a busca de uma poética própria, este 
artigo pretende mostrar como Ruy Cinatti recusa quaisquer padrões 
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estéticos pré-estabelecidos para buscar o seu próprio padrão. O poeta 
preza por um estilo oblíquo, caracterizado, principalmente, por uma 
notável irregularidade métrica e rítmica, por uma descontinuidade 
coesiva, pelo uso de imagens incomuns para a linguagem poética e, 
por fim, pela maneira como usa a ironia, já presente no título do livro.

Valéria Soares Coelho
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas)

Luiza Neto Jorge e Chacal: o corpo e a palavra em suas perfor-
mances assimétricas

Podemos estabelecer várias conexões entre a obra poética de Luiza 
Neto Jorge (Lisboa 1939-1989) e a de Chacal (Rio de Janeiro, 1951). 
Ambos trabalham com a poesia experimental e participaram de mo-
vimentos que priorizaram a ruptura com a discursividade para criar 
poemas em que os limites da linguagem tocam a questão da crise da 
noção de representação clássica e do estatuto da verdade. Luíza, com 
o grupo denominado Poesia 61 em Portugal, e Chacal, com a chamada 
“Poesia Marginal” da década de 1970, no Brasil, propõem movimentos 
erráticos com a palavra e o corpo, mas sem perder uma preocupação 
político-social que se solidariza com seu tempo e seu lugar, através de 
novos formatos para o fazer poético, em que o corpo da/na poesia vai 
além do espaço impresso no papel e realiza performances com outras 
artes; o teatro, para ambos, e o cinema, para Chacal,  2015, em Har-
vard, com o filme  “Proibido fazer poesia”.

Valquíria Luna Arce Lima

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

A impossibilidade do desejar em Uma viagem à Índia, de Gonçalo 
M. Tavares
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A presente comunicação visa uma análise da epopeia contemporâ-
nea Uma viagem à Índia − melancolia contemporânea (um itinerário) 
(2010), do escritor português Gonçalo M. Tavares, a partir da com-
preensão das ideias do psicanalista e filósofo Joel Birman acerca da 
tensão espaço x tempo na contemporaneidade. O filósofo defende que, 
na atualidade, a relação com o desejo passou de um nível temporal 
−  que se exprime na imaginação positiva, que culmina na formulação 
do desejar e no planejamento para a aplicação do desejo −  à espacia-
lização −  entendida como a discursividade do desejo de abrangência 
imaginativa, mas que se esvai diante e antes da formulação para a pos-
sibilidade e factibilidade do desejo. Assim, pretende-se ler o percurso 
da protagonista da epopeia de Tavares a partir dessa ótica, estabele-
cendo uma analogia entre as ideias de Birman e a trajetória espacial 
e psicológica da personagem. Tal interpretação antevê uma crítica à 
tendência contemporânea do recurso da expansão territorial − prin-
cipalmente imaginativa − que leva a uma paralização do sujeito dese-
joso diante do objeto desejado; e à própria impossibilidade do desejar 
ante a multiplicidade de alternativas para a concretização do desejo.

Vítor de Carvalho Teixeira
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
O rol das coisas em Archeologia ad usum animae, de Ruy Cinatti

Os ecos e os ruídos, a enumeração dos rastros e as imagens de ins-
tabilidade são presença forte na escrita de Ruy Cinatti (1915-1986). 
Nas listas dessa poesia o leitor do texto se encontra com um desa-
fio. Em 1973, o poeta português comunica, pela Conversa de rotina, os 
seus planos de organizar e publicar Archeologia ad usum animae, (Ar-
queologia para uso da alma). Esse livro póstumo é o resultado de uma 
combinação de duas versões deixadas no espólio do poeta. Neste texto 
percebemos um desejo de querer fixar-se no múltiplo, e tentar sobre-
viver ao caos da diversidade. Querendo erguer um pequeno universo, 
de harmonia particular, a escriturado autor nos remete ao epílogo de 
Borges, em O fazedor. Tal é a nossa proposta de trabalho.
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Wesley Thales de Almeida Rocha
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A vida a bordo: a figura do viajante como metáfora do poeta mo-
derno, na poética de álvaro de Campos, de Fernando Pessoa

A figura do viajante a bordo, sempre em busca de “um Oriente ao orien-
te do Oriente” (veja-se o poema “Opiário”), pode ser tomada como me-
táfora do poeta na modernidade, na poética do heterônimo pessoano 
Álvaro de Campos. A comunicação que aqui se propõe pretende ma-
pear alguns signos dessa metaforização, observando como eles dialo-
gam com o imaginário português e, ao mesmo tempo, o transcende, 
problematizando questões próprias à modernidade. Temos como hi-
póteses de leitura que, de um ponto de vista estético, o poeta (tomado 
pelo tédio e pela angústia de nunca chegar ao seu destino) seria como 
que alvo de todas as sensações em trânsito. Daí, a ideia da viagem coa-
dunar-se com a da vida subjetiva: o fluxo intermitente de anseios e 
frustrações; e, ainda, com a do poema: o fluxo intermitente de signifi-
cantes. De um ponto de vista político, essa alusão por-se-ia em face do 
contexto da modernidade, pelos signos da negação à razão instrumen-
tal e da resistência ao mundo do trabalho junto a ela inscritos.

***
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True Rouge - Tunga
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