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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Jornada de Literatura, História e (Auto)Biografia, em sua primeira edição no ano de 2012, 

homenageou a teórica argentina Leonor Arfuch. Nas edições seguintes, de 2014 e 2016, a pessoas 

homenageadas foram, respectivamente, o ficcionista e jornalista Tomás Eloy Martínez e a professora 

Zahidé Lupinacci Muzart. Nesta edição de 2018, a homenagem da IV Jornada é dirigida para Jorge 

Emílio Medauar, natural da cidade de Uruçuca (BA). 

Além de jornalista e publicitário, Jorge Medauar recebeu atenção da crítica, principalmente 

entre os anos 1950 e 1970, por contos e poemas que ganharam traduções para outras línguas e constam 

em antologias brasileiras e estrangeiras. Seu primeiro livro de poesia, Chuva sobre tua a semente, 

lançado em 1945, e demais produções nesse gênero, destacam-se pelo dom de comunicação. Ao 

lançar-se na ficção, Medauar conquistou o Prêmio Jabuti com Água Preta (1958), livro cujo título 

remete ao antigo nome da cidade-natal e inaugura um ciclo de contos a ela dedicados.  

Dessa maneira, o autor desloca o olhar para outro espaço, além do eixo Ilhéus-Itabuna, já 

conhecido e representado em obras de outros escritores da região cacaueira da Bahia. Detentor de um 

estilo moderno de narrar, que se vale da introspecção e de poucos elementos visuais na configuração 

dos enredos, o escritor de Uruçuca não se limitou ao regionalismo tradicional, contemplando 

personagens que se tornam representativas de fecunda diversidade.  
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HORA ATIVIDADE PARTICIPANTES 
8h Credenciamento -- 

8h30 Saudação institucional 
Homenagem às coordenações do PPGLLR 

-- 

9h Palestra inaugural: 
Putas (auto)biográficas: não só belas, 
mas audaciosas e das ruas 

Profa. Dra. Maria da Conceição Pinheiro Araújo 
(IFBA) 

 
9h40 

Debate 
Mediadora: Profa. Dra. Marlúcia Mendes da 

Rocha (UESC) 
10h 

Mesa-redonda: 
Literatura, história e cultura 

Profª Drª Luíza Santana Chaves (CP/UFMG) 
Prof. Dr. Isaías Francisco de Carvalho (UESC) 

Viviane Carvalho Lopes (UESC) 
Mediadora: Profa. Dra. Inara de Oliveira 

Rodrigues (UESC) 
 

12h Intervalo -- 
13h30 

Mesa-redonda: 
Jorge Medauar 

Prof. Dr. Adeitalo Manoel Pinho (UEFS) 
Prof. Dr. Cristiano Augusto da Silva (UESC) 

Profª Ma. Luana Isabel Silva de Assis 
Mediador: Prof. Dr. Paulo Roberto Alves dos 

Santos (UESC) 
 

14h45 

Mesa-redonda: 
O espaço biográfico no horizonte da literatura 

Prof. Ms. Murillo César da Silva (UFBA/IFBA) 
Elisabete Costa Silva (UESC) 

Tiago Calazans Simões (UESC) 
Mediadora: Profª Ma. Leila Cunha Raposo 

 
16h Palestra de encerramento: 

Escritas de mulheres: experiências diversas, 
lugares dissidentes 

Profa. Ma..Daniela Galdino (UNEB) 

16h40 Debate Mediador: Prof. Dr. André Luis Mitidieri (UESC) 
17h 

Bee Show 

Coordenação: Profª. Drª. Paula Regina 
Siega(UESC) 

Renato Gonçalves Peruzzo (UESC) 
Tales Santos Pereira (UESC) 

 

 

 

 

 



PUTAS (AUTO)BIÓGRAFAS: NÃO SÓ BELAS, COMO AUDACIOSAS E DAS RUAS 

 
Profª. Drª. Maria da Conceição Pinheiro Araújo (IFBA) 

 

Resumo: A proposta é uma leitura entrecruzada dos livros autobiográficos de Gabriela Silva Leite Filha, mãe, avó e 
Puta (2009) e Amara Moira, E se eu fosse puta (2016). Nas autobiografias, as escritoras desnudam o próprio cotidiano 
e revelam o empoderamento de vozes femininas silenciadas na literatura. Gabriela Leite, universitária, presidente de 
ONGs, militante, inicia o processo de conquista dos direitos civis das prostitutas. Amara, no encalço de sua 
antecessora, é uma travesti, doutoranda, que faz uso da escrita para “dar voz” ao sujeito marginalizado. Logo, as 
autobiografias apresentadas marcam-se por uma temporalidade na qual os direitos individuais caminhavam para a 
construção de uma sociedade plural, heterogênea, que apontava para o efetivo respeito à diversidade.  

Palavras-chave: Autobiografia; Diversidade sexual e de gênero; Margens e minorias.  
 

HISTÓRIA E MEMÓRIA CULTURAL NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL EM LÍNGUA ESPANHOLA 
  

Profª Drª Luíza Santana Chaves (CP/UFMG) 
 

Resumo: Este trabalho apresenta alguns dos resultados parciais da nossa pesquisa de pós-doutorado “A literatura 
infantil e juvenil em língua espanhola: um olhar interdisciplinar e intercultural”. Partimos da hipótese de que essa 
literatura traduz a forma como as crianças e os pré-adolescentes são percebidos em um determinado tempo e espaço. 
A literatura infantil e juvenil refletiria, assim, o poder da linguagem na manutenção ou no questionamento da estrutura 
social e suas injustiças. Como objeto investigativo, optamos por livros de escritores latino-americanos, africanos e 
espanhóis destinados à faixa etária de 7 a 12 anos que abordassem ética e esteticamente a temática do trauma, da 
memória cultural e da história. Essa seleção se deu por percebermos, em nossa trajetória docente, que os temas que 
mais interessavam a esse público, sensibilizando-o ao estudo da língua espanhola e suas literaturas, tocavam nas 
questões da morte, da dor, do trauma e da identidade, assuntos por diversas vezes escamoteados, banalizados e/ou 
tratados como tabu em nossa sociedade. Trabalhamos o ensino de literatura e a linguística aplicada em perspectiva 
interdisciplinar, colocando uma nova perspectiva à velha indagação: ensino de língua através de literatura ou ensino de 
literatura através da língua? Como sair dessa dicotomia, por vezes, paralisante? 

Palavras-chave: Literatura e ensino; Interdisciplinaridade; Interculturalidade; Trauma.  
 

DO REVIDE AO CONVITE: NEM COMPLEXO DE CALIBAN, NEM HISTÓRIA-PRÓSPERO 

 

Prof. Dr. Isaias Francisco de Carvalho (UESC) 

Resumo: Proponho abordar a obra O mundo se despedaça (Things Fall Apart, em inglês), do escritor nigeriano Chinua 
Achebe, mais como convite à revisitação crítica histórica do que como revide ou ressentimento. Tomo como base o 
conceito de "outrização produtiva" como contraponto ao sentimento de revide na voz de Caliban (e ao poder 
eurocêntrico de Próspero), em A tempestade, de William Shakespeare, bem como no movimento político-estético La 
Négritude, fundado em 1935 por Aimé Césaire, poeta, dramaturgo e político da Martinica, Tomo Léopold Sédar 
Senghor, poeta e primeiro presidente do Senegal, e Léon-Gontran Damas, poeta e deputado da Guiana Francesa. 
Acesso a abordagem dos estudos culturais pós-coloniais como fundamento teórico. Posturas de mera ab-rogação, em 
face das expressões culturais, sociais e políticas de outros grupos, não condizem mais com a prática efetiva de 
diálogos interculturais na maioria das nações contemporâneas, em que pesem os recentes movimentos em direção ao 
obscurantismo na seara política, no Brasil e em outras partes “civilizadas” do Mundo. Neste trabalho, a narrativa pós-
colonial de Achebe é tomada como chamamento às trocas culturais, quando a memória das violências do colonialismo 
inglês na Nigéria é apresentada de modo ressignificado e culturalmente instigante. 

Palavras-chave: Literatura nigeriana; Pós-colonialismo; "Outrização produtiva". 

 
 



A OBRA FICCIONAL DE LÍLIA MOMPLÉ: ESTÓRIAS QUE ELUCIDAM HISTÓRIAS 
 

Viviane Carvalho Lopes 

 

Resumo: Apresenta-se nesta comunicação a obra literária de Lília Momplé, iniciada no final do século XX, com a 
publicação da antologia de contos Ninguém Matou Suhura (1988), seguido pelo romance Neighbours (1995), editado 
inicialmente pela Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), em 1995, e republicado pela editora portuguesa 
Porto em 2012, juntamente com Os olhos da cobra verde (1997), o seu último registro literário publicado. Para tanto, 
essas narrativas são analisadas sob a perspectiva dos Estudos Culturais e das problematizações da Teoria Pós-
Colonial, compreendida em sentido alargado e polêmico. Assim, com o desenvolvimento desta proposta investigativa, 
de caráter bibliográfico, almeja-se contribuir para o reconhecimento da escrita literária de Lília Momplé, bem como 
espera-se confirmar que as expressões artístico-literárias da autora em destaque, intrinsicamente relacionadas com a 
história de seu país, (re) escrevem trajetórias relacionadas à identidade cultural moçambicana. 

Palavras-chave: Literatura moçambicana; Estudos culturais; Teoria pós-colonial. 

 

Prof. Dr. Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) 

 

UM MENINO E A MELANCOLIA DE TODOS NÓS 

 

Prof. Dr. Cristiano Augusto da Silva (UESC) 

Resumo: No centenário de Jorge Medauar (1918-2018), angustiante é o silêncio em torno de sua obra. Com raras e 
recentíssimas exceções, ligadas ao mundo acadêmico, parece-nos esse apagamento indicativo dos jogos de força 
extratextuais que se fazem presentes em torno da chamada literatura. Autor de doze livros em prosa e seis de poesia, 
Medauar não se dedicou à defesa de sagas familiares, tradições conservadoras ou valores patriarcais do sul da Bahia. 
Pelo contrário, seu olhar acolheu os descentrados da tão cantada “civilização grapiúna”. Talvez resida aí, nessa leitura 
a contrapelo da violência local, o fato de seus livros estarem esquecidos, esgotados, sem nenhum sinal de interesse 
pelas editoras. Somente nos últimos anos, por iniciativa de alguns professores e discentes da Letras e do PPGL - 
Mestrado em Linguagens e Representações -, sua obra tem sido (re)lida, debatida e divulgada na região e em eventos 
pelo Brasil. De modo coerente, nossa breve apresentação tem por objetivo discutir o conto “O apito” sob uma 
perspectiva estranha às leituras enaltecedoras da cultura oficial do cacau como dado irresistível da história. No lugar da 
glória dos arrogantes decaídos, o olhar melancólico sobre a promessa de modernização conservadora não realizada. 

Palavras-chave: Jorge Medauar; Melancolia; Modernização conservadora. 

 

O DESCENTRAMENTO DE JORGE MEDAUAR NA FICÇÃO SUL-BAIANA 

 

Profª. Mª. Luana Isabel Silva de Assis 

 

Resumo: A pesquisa refere-se à discussão do descentramento da produção ficcional de Jorge Emílio Medauar sobre a 
região cacaueira do sul da Bahia. Nas obras literárias do contista, e também poeta, temos o seu imaginário da região 
sul-baiana, principalmente, de indivíduos e suas vivências em Água Preta do Mocambo, localidade hoje denominada 
Uruçuca. Apesar do espaço de enunciação em seus contos, Jorge Medauar desenvolve questões que vão além da 
trama relacionada a um local específico e da intenção de compor o quadro de uma localidade. Suas personagens são 
estranhas a uma tradição de exposição e afirmação da cultura patriarcal, ou seja, estão descentradas, pois às margens 
das relações de poder da região representada em sua obra. Logo, o escritor rompe com alguns aspectos do 
regionalismo tradicional, como a descrição de espaços geográficos e sociais. Com isso, a linguagem, o foco no ponto 
de vista e a exploração do processo introspectivo, na representação das aflições e questionamentos do autor-narrador 
e de suas personagens, consistem nas características expressivas do estilo neomoderno de Jorge Medauar.  

Palavras-chave: Jorge Medauar; Literatura sulbaiana; Descentramento.  



 

CAETANO VELOSO E A VERDADE TROPICAL NO ESPAÇO (AUTO)BIOGRÁFICO 

 

Prof. Ms. Murillo César da Silva Silva 

 

Resumo: O presente trabalho, desenvolvido com metodologia qualitativa de caráter bibliográfico, tem como objetivo 
situar Verdade tropical (2017), do cantor e compositor baiano Caetano Veloso (1942), no contexto das discussões 
referentes ao espaço (auto)biográfico. A partir da afirmação do artista santamarense, quando nega o status de 
autobiografia ao seu livro, mas, ao mesmo tempo, não se nega a contar-se, buscamos apresentar as razões pelas 
quais a narrativa em análise não parece adequada à classificação estabelecida pelo teórico francês Philippe Lejeune, 
em O pacto (auto)biográfico: de Rousseau à internet (2014). Ainda assim, não podemos deixar de reconhecer o perfil 
autobiográfico do referido texto, construído na hibridez de gêneros. 

Palavras-chave: Espaço biográfico; Hibridismo cultural; Caetano Veloso.    

 

DA (DES)ORDEM HILSTIANA EM “FLUXO” 

 

Elisabete Costa Silva 

 

Resumo: Em 1964, instaurava-se no Brasil um regime autoritário que duraria mais de 20 anos. A fim de impedir a 
propagação de discursos considerados subversivos, um minucioso padrão regulatório era traçado pelo governo. Seu 
controle abrangia representações de toda espécie, inclusive da literatura. Foi nesse contexto, em 1970, que a escritora 
Hilda Hilst, até então conhecida por seu trabalho enquanto poetisa e dramaturga, publicou, por aquilo que chamou de 
“vírus da ficção”, o seu primeiro livro em prosa: Fluxo-floema. Neste trabalho, temos por objetivo geral analisar o conto 
que dá início a essa obra, “Fluxo”, buscando compreender como se dão, nele, as representações de sujeitos e/ou 
temáticas que vão contra a ordem vigente, especialmente no que condiz à diversidade sexual e de gênero. Para que 
essa análise se torne possível, optamos por abordagens teóricas não totalizantes, tais como os estudos relacionados 
ao “espaço biográfico” e à “literatura homoerótica”. Além disso, baseamo-nos também em discussões promovidas pelo 
grupo “O Espaço Biográfico no Horizonte da Literatura”, acerca do Relatório da Comissão Nacional da Verdade (2014) 
e dos trabalhos de Renan Honório Quinalha focados no contexto ditatorial e nas homossexualidades, de modo a 
estabelecer possíveis intersecções entre as representações homoeróticas, encontradas no conto, e o contexto político 
brasileiro pós-golpe.  

Palavras-chave: Literatura brasileira; Espaço biográfico e homoerotismo; Ditadura civil-militar; Hilda Hilst. 

HOMOEROTISMO E RASURA HISTÓRICA NO PAÍS DAS SOMBRAS 

 

Tiago Calazans Simões 

 

Resumo: Nossa proposta de rasura à história oficial heteronormativa tem por objeto o romance No país das sombras, 
do escritor pernambucano Aguinaldo Silva, publicado no ano de 1979. Temos como um de nossos principais objetivos 
refletir acerca do ato ficcional que apresenta o desfecho de um relacionamento amoroso entre dois soldados “del-rey” 
condenados por terem conspirado contra a  administração da coroa portuguesa em Pernambuco no correr do século 
XVII. Buscamos visibilizar como o escritor traça paralelos entre os contextos do Brasil-colônia (séculos XVI-XVII) e da 
ditadura civil-militar no Rio de Janeiro (1970-80). No romance em destaque, analisamos representações homoeróticas 
contrapostas a imagens de fundo moralista, de maneira a convocar, ao palco dos estudos literários, a presença das 
sempre atuantes dissidências sexuais e de gênero. 

Palavras-Chave: Literatura brasileira; Espaço biográfico e homoerotismo; Brasil-colônia, Ditadura civil-militar. 

 

 



ESCRITAS DE MULHERES: EXPERIÊNCIAS DIVERSAS, LUGARES DISSIDENTES 

 

Profª. Mª. Daniela Galdino (UNEB) 

 

Resumo: O presente trabalho, socializado em formato de palestra, aborda as diversas experiências de mulheres e 
seus lugares dissidentes no campo literário. Para tanto, destacamos a atuação de escritoras e mediadoras da leitura no 
que denomino como fluxos contemporâneos da contramaré interseccional. A abordagem considera, de forma integrada, 
as cadeias criativa, produtiva e mediadora do livro, destacando o ciberespaço, os clubes de leituras de mulheres, a 
edição cartoneira e as ações de artes integradas como espaços que conferem visibilidade à diversidade de vozes de 
mulheres escritoras. Essa contramaré tem rasurado as formas convencionais de difusão literária e, por vezes, 
diminuído as distâncias entre quem lê e quem escreve. Por toda a potencialidade identificada em tais fluxos, torna-se 
imprescindível fomentar abordagens sobre esse cenário contemporâneo a fim de descentrarmos o olhar nas práticas de 
ensino-pesquisa-extensão e nos processos de formação de leitores. 

Palavras-chave: Mulheres; Criação literária; Dissidências de gênero; Contramaré interseccional.  
 


