
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

06/11/2019 – 15h 

 

O retrato da Amazônia no Ciclo do Extremo Norte, de Dalcídio Jurandir  
 

Willi Bolle (USP) 

 
Resumo: A proposta consiste em apresentar um retrato da sociedade e da 
cultura da Amazônia por meio dos dez romances que compõem o “Ciclo do 
Extremo Norte” (1941-1978), do escritor paraense Dalcídio Jurandir (1909-1979). 
A obra tem a estrutura de um romance de formação, por narrar os anos de 
aprendizagem de um jovem habitante da Amazônia, de nome Alfredo. Ao mesmo 
tempo, trata-se de um romance social, na medida em que o pano de fundo do 
enredo é uma descrição detalhada da vida cotidiana dos habitantes da Ilha do 
Marajó, da metrópole Belém, especialmente de seus subúrbios, e do Baixo 
Amazonas, durante a década de 1920, quando a Amazônia, depois de perder o 
seu monopólio no mercado mundial da borracha, passou por um longo período 
de declínio econômico e de estagnação. De acordo com o caráter da obra como 
um “romance fluvial” – um roman-fleuve, segundo o termo criado pelo romancista 
francês Romain Rolland –, os dez romances serão apresentados em ordem 
cronológica. Ao longo desse percurso, serão indicados, a partir de cada um dos 
romances, “ganchos de leitura”, ou seja, referências a fatos importantes da 
história social e cultural da Amazônia, sobre os quais nos informam obras 
canônicas da historiografia. Um dos destaques da obra de Dalcídio Jurandir é 
que, ao descrever a periferia de uma metrópole e as favelas, ele tornou-se um 
dos precursores a retratar o nosso Planeta Favela (título do livro do historiador 
Mike Davis, 2006). O Ciclo do Extremo Norte merece ser incluído no rol dos 
textos canônicos, na medida em que os romances que o compõem nos permitem 
sentir concretamente a atmosfera social, através da experiência do protagonista. 
O objetivo da palestra é estimular um estudo da sociedade e da cultura da 
Amazônia por meio de um diálogo entre a literatura e a historiografia. 
Palavras-chave: Dalcídio Jurandir. Ciclo do Extremo Norte. Amazônia. 
Sociedade e cultura. Literatura e historiografia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNICAÇÕES 

07/11/2019 – 10h às 12h 

 

 
GESTOS TRANSGRESSORES:  

A NARRATIVA LITERÁRIA, JORNALÍSTICA E FILOSÓFICA EM DEBATE 
 

 

A arte como estratégia de resistência  

em Entre lembrar e esquecer, de Mauro Paz 

 

Neila da Silva de Souza (Doutoranda, UnB) 

 

Resumo: A narrativa Entre lembrar e esquecer (2017), de Mauro Paz, é 
entendida como forma de inserção na sociedade e, relacionada à imagem de 
luta social, remete-nos ao reconhecimento da força estética e, 
consequentemente, política em uma atitude de resistência e diálogo com o 
sistema de dominação no qual o autor se utiliza da palavra para assinalar as 
consequências sociais e estruturais de quem nasce negro no Brasil. Diante de 
diversas situações, o narrador aponta para as feridas históricas que afetam 
cotidianamente as pessoas negras. O romance repercute no debate público e 
possibilita um acesso à perspectiva mais expressiva do que o discurso de 
noticiário, chegando a alcançar desdobramentos possíveis e, com isso, 
permanece a discussão em aberto. Utilizaremos, neste artigo, teóricos como 
Aníbal Quijano e Lilia Schwarcz para aprofundarmos a reflexão entre 
colonialismo e racismo. A partir desse tema, este trabalho tem por objetivo 
refletir, segundo uma concepção epistemológica e estética, o ato da criação e as 
incertezas da existência humana.  
Palavras-chave: Entre lembrar e esquecer. Racismo. Epistemologia do 
Romance. 
 

 

A noção de credibilidade em A vida que ninguém vê de Eliane Brum:  

uma interseção possível entre a Literatura e o Jornalismo 

 
 

Nathália Coelho da Silva (Doutoranda, UnB) 
 

 
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo refletir sobre a noção de 
credibilidade no livro de crônicas A vida que ninguém vê (2006) de Eliane Brum, 
a partir dos apontamentos da teoria complexa da Epistemologia do Romance em 



 
 

comparação com os critérios jornalísticos de acepção do termo. O trabalho 
pretende evidenciar como a construção das narrativas em questão são 
potencializadas pelo gesto transgressor da autora de não se conformar com os 
limites do Jornalismo e utilizar uma estética mais próxima da literária para contar 
suas histórias, transformando pessoas reais em personagens das suas próprias 
vidas, também reais e não criadas num universo ficcional específico. No entanto, 
a interpretação dada pela autora aos fatos narrados levanta questionamentos 
sobre a condição humana, incomuns para a perenidade da linguagem 
jornalística, mas intencionais no jogo hermenêutico promovido pela relação do 
autor, leitor e obra, na Epistemologia do Romance. Assim, com base nos 
apontamentos gerais sobre credibilidade na E.R., no Jornalismo e como ambos 
se mesclam no livro em questão, o trabalho pretende pensar acerca das 
fronteiras não tão rígidas entre ficção e realidade.  
Palavras-chave: Credibilidade. Epistemologia do Romance. Jornalismo. 
Literatura. Conflitos humanos.  

 

 

O significado de teoria na Fenomenologia 
 
 

Lucas Fernando Gonçalves (Doutorando, UnB) 
 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a caracterização do 
conceito de teoria no decorrer da história da filosofia. Abordando a relação do 
método fenomenológico com a tradição filosófica grega acerca do entendimento 
da palavra teoria. Pois na concepção grega a teoria significa: “visão da ideia”. 
Tendo em vista que a ideia mostra o aspecto de alguma coisa. Ideia aqui 
significa o aspecto essencial do fenômeno. Mas também temos o significado 
etimológico de teoria como visão do divino, o maravilhar-se e a por isso a palavra 
teoria (no contexto medieval e da língua latina) tem relação com o termo templo 
como um lugar separado do restante da paisagem. Um Mirante. Um lugar 
destacado do alto para a contemplação (contemplatio). Mas com a modernidade 
temos a teoria como tomar em consideração alguma coisa, tornar funcional. 
Com a Fenomenologia ocorre a retomada do sentido grego de ver.  
Palavras-chave: Edmund Husserl. Fenomenologia. Filosofia. Teoria. 

 

 

A tradução nos Estudos Mesoamericanos: 

O caso da poesia nahuatl  

 

Sara Lelis de Oliveira (Doutoranda, UnB) 

  
Resumo: O presente trabalho esboça o papel da tradução no âmbito dos 
Estudos Mesoamericanos. Traduzir consiste em uma operação chave na 
investigação sobre o passado pré-hispânico – neste caso mexicano – a partir 



 
 

dos manuscritos em que foram registradas, em línguas nativas da Mesoamérica 
transliteradas para o alfabeto latino, antigas tradições recuperadas durante o 
período colonial da Nova Espanha. São várias as disciplinas que partem da 
tradução para produzir conhecimento em suas respectivas áreas, a saber 
Antropologia, História, Linguística, Filologia, Literatura, para citar algumas. 
Tradução e produção de conhecimento estão relacionadas devido a que o 
tradutor, mediante seu trânsito entre as línguas, acede às composições 
linguísticas de textos que portam todo um complexo de cultura e cosmovisão 
provenientes de uma tradição milenária. Como resultado, constrói conhecimento 
na língua traduzida através da manipulação de conceitos entre línguas-cultura 
que se estruturam sob cosmovisões díspares. A referida tarefa, por tanto, não é 
a de um tradutor obstinado pela transmissão do sentido, mas a de um sujeito 
preocupado com a manifestação da cultura e cosmovisão do texto que traduz; 
com a construção desse conhecimento em outra língua. No estudo teórico da 
Epistemologia do Romance, intitulamos o tradutor que executa esse movimento 
de tradutor epistemológico. Seu ofício envolve uma profunda compreensão do 
texto no propósito de reorganizar na língua traduzida o conhecimento oriundo de 
outro universo que deve ser entendido e interpretado em seu lugar de produção 
e transformação, bem como em suas categorias de conhecimento. Essa é a 
problemática inerente às investigações dos tradutores-pesquisadores cujo objeto 
são os manuscritos que integram as fontes dos estudos sobre a Mesoamérica, 
pois o acesso às epistemes ocorre pela linguagem. A título de exemplo, 
apresentaremos e problematizaremos a concepção do conceito de poesia 
nahuatl pré-hispânica após a tradução do nahuatl para o espanhol de 
manuscritos nos quais foram plasmados cantos entoados no período autônomo 
mesoamericano.  
Palavras-chave: Estudos Mesoamericanos. Cantares Mexicanos. Poesia. 
Tradução.  Tradutor epistemológico.  
 

 

MESA REDONDA 1 

07/11/2019 – 14h30 

 

 
HISTÓRIA, CULTURA, MEMÓRIA E LITERATURA 

 

 

História, cultura, memória e literatura:  

convergências e divergências na Amazônia brasileira 

 
 

Itamar Rodrigues Paulino (UFOPA/PPGSAQ) 
 
 
 



 
 

Resumo: A relação entre história, memórias, culturas e literaturas na Amazônia 
brasileira envolve aspectos diversos que se convergem e se divergem ao 
apresentar vários grupos sociais com suas expressões de identidade e memória 
próprias. Modos de vida, relação com a natureza, crenças, rituais, manifestações 
artísticas, apresentações memoriais e documentais registrados por nós 
apresentam vários modelos culturais da região e ajudam no entendimento 
dessas populações que habitam espaços de floresta e de rios. Intentamos 
apresentar diversas culturas originárias alcançadas por nossas pesquisas e seus 
modos de vida próprios, acolhendo percepções externas e internas sobre a vida 
na/da floresta, como marco sobre cenários epistemológicos que nos permitem 
relacionar aspectos da história registrados pela memória popular, bem como 
percepções expostas em obras romanescas e de cronistas sobre a Amazônia, 
para desinventar certas histórias, ressignificando passados e discutindo possível 
condição amazônida de ser e viver na contemporaneidade, decorrentes do 
processo colonizador do território brasileiro, por europeus e africanos 
escravizados trazidos por portugueses, imperiosamente incorporados ao 
universo dos povos indígenas. A proposta é apresentar uma síntese investigativa 
a partir de romances e crônicas de nascidos e não nascidos na Amazônia, para 
termos aproximação “o mais próximo possível” da realidade “insinuada” por eles 
e afirmar não ter havido ocultação ou silenciamento autoral de importantes 
acontecimentos da época, por meio do narrado ou do não narrado, sobre o 
cotidiano sociocultural na Amazônia. Recorremos, pois às crônicas de Frei 
Gaspar de Carvajal e Francisco Orellana (1535-1542), Pedro Teixeira e Cristobál 
Acuña (1637-1639), Henry Bates e Alfred Wallace (1849/1864), e Carl von 
Martius  e Johann von Spix (1817-1820), além das obras romanescas de Inglez 
de Souza (1853-1918) e de José Veríssimo (1857-1916), para apresentar 
contradições e incoerências históricas e apresentar novas configurações que 
permitam discutir culturas e literaturas locais em contraponto à visão 
eurocêntrica. Nosso intento é nos apegar à possibilidade de atuar na 
desinvenção da história da Amazônia, e talvez forjar uma história nova que 
adiante deverá ser revisada para também ser desinventada. 
Palavras Chaves: História. Memória. Cultura. Literatura. Amazônia. 
 

 

Quando um defunto morre: Tanatografia e Epistemologia do Romance de 

deformação em Machado de Assis e Hermann Broch 

 
 

Augusto Rodrigues (TEL/UnB) 
 
 
Resumo: Nas memórias póstumas do Conselheiro Aires e na Morte de Virgílio 
encontramos vertentes que aproximam tanatografia (SILVA JUNIOR, 2009) e 
epistemologia (BARROSO FILHO, 2018) em Machado e Broch. Na confluência 
entre ética e estética variantes do romance de deformação evocam a 
decomposição biográfica, os últimos passos de um autor (criado), a catábase 
autoconsciente e a escrita como auto-dissecação. Personagens defuntos 
invocando reflexões sobre a arquitetura do romance (self-counsciousness, 



 
 

flêuve, bildung, uber) e uma episteme da escrita filosófica perante a degradação 
dos valores humanos (PAULINO, 2014) revelando a questão do mal. 
Personagens não-vivos (ou sonâmbulos) movimentam o grande tempo de um 
mal-estar (tanatográfico) da civilização (FREUD). O escrever diário convoca uma 
dupla articulação, pois o presente da recepção visita um passado híbrido e 
latente. A lembrança, presente daquele que escreve, abarca a estilização, a 
língua viva (BAKHTIN, 2008) e a crítica polifônica – pontos que unem prosas 
romanescas e filosofantes.  
Palavras-chave: Machado de Assis. Herman Broch. Tanatografia. 
Epistemologia do Romance.  

 
 

História e Literatura: um percurso metodológico no estudo da cidade 
 

 
Eloísa Pereira Barroso (PPGHIS/CET – UnB) 

 
 
Resumo: Estudar a cidade via literatura e história é negociar cada passo entre 
a multiplicidade dos fatores relevantes tanto na historiografia, como na produção 
literária. Essa complexidade de reconstrução das relações estabelecidas pelo 
viés da linguagem metaforizada é o que permite captar a formação da ordem 
social da cidade, bem como os processos relacionais inscritos no espaço e no 
tempo definidos pelas pretensões dos projetos de urbanização e pelas práticas 
sociais dos citadinos. O desafio desta comunicação é criar uma estrutura 
interativa de pesquisa, na qual a literatura seja mais um elemento para a história 
compreender e decifrar os processos de mudança cultural e social no espaço 
urbano, sem se reduzir o valor artístico do texto literário. 
Palavras-chave: História. Literatura. Linguagem metaforizada. 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA 

07/11/2019 – 17h  

 

Tradução e Epistemologia do Romance: Alguns apontamentos 

 
 

Ana Helena Rossi (LET/POSLIT/POSTRAD – UnB) 
 
 



 
 

Resumo: A tradução, lato sensu, é hoje um espaço complexo de pesquisa que 
abrange várias áreas disciplinares onde vários conceitos se cruzam. No âmbito 
desta conferência, serão feitos alguns apontamentos entre as relações 
complexas – e nem sempre fáceis de identificação – que entrelaçam a tradução 
e a Epistemologia do Romance. Trata-se de problematizar a tradução que, na 
seara dos Estudos da Tradução/Tradutologia, contribui para (re)pensar as 
categorias epistemológicas relacionadas à escrita romanesca e à escrita 
poética.  
Palavras-chave: Tradução. Epistemologia do Romance. Categorias 

epistemológicas. Escrita romanesca.  

 

COMUNICAÇÕES 

08/11/2019 – 10h às 12h 

 

 
A CONDIÇÃO EXISTENCIAL NO ESPAÇO DA CRIAÇÃO ESTÉTICA 

 

 

 

A credibilidade na ficção: a narração em Cartucho 
 

 
Janara Laíza de Almeida Soares (UnB/SEEBA) 

 
 

Resumo: Pensar a condição humana na ficção ativa as antigas discussões 
sobre ficção e realidade, geralmente pensadas como antagônicas. A noção de 
credibilidade, atualmente discutida no grupo Epistemologia do Romance, pode 
se apresentar como elemento mediador dessa dicotomia. Desse modo, esta 
comunicação pretende refletir sobre a noção de credibilidade enquanto elemento 
que possibilita o reconhecimento e a confiabilidade nas situações narrativas, 
permitindo tratá-las enquanto objetos de conhecimento. Para tanto, a partir dos 
princípios da Epistemologia do Romance, analisaremos textos clássicos que 
tratam da questão da verossimilhança (Adorno, Benjamin, Kristeva, Genette) 
para fins comparativos com a noção de credibilidade, assim como utilizaremos 
como corpus a situação narrativa no livro Cartucho, da escritora mexicana Nellie 
Campobello, em que a escolha de uma narradora criança direciona a 
credibilidade do texto, construindo também outros efeitos estéticos que 
organizam a intepretação e a reflexão em torno da situação de guerra. 
Palavras-chave: Epistemologia do Romance. Credibilidade. Cartucho. 
Literatura latino-americana. 
 
 
 



 
 

A existência estética de “Felipes” nas obras Aura e Terra Nostra, de 

Carlos Fuentes  

 

Denise Moreira Santana (Doutoranda, UnB) 

 

Resumo: Trataremos na presente comunicação sobre o personagem literário 
“Felipe”, presente na obra Terra Nostra (1975) do autor mexicano Carlos 
Fuentes. O trabalho se fundamenta através dos estudos da Epistemologia do 
Romance e pela hipótese de que a existência estética do personagem nos leva 
a um questionamento epistemológico sobre o tempo da obra que joga, rompe e 
antevê questões filosóficas do eterno retorno nietzschiano.  O caminho 
hermenêutico escolhido perpassa H. G. Gadamer e propõe uma comparação 
entre a existência destes sujeitos específicos que tratam da repetição de Felipe 
Montero, historiador originado na obra Aura (1962), e os reis da Espanha, cujos 
nomes são Felipe (Felipe I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Felipe V- atual rei), o 
que nos leva à possibilidade de pensar que Terra Nostra possui uma 
convergência estética com Aura que conduz a construção da racionalidade 
literária do autor e a condição da existência humana no espaço literário destas 
obras. 
Palavras-chave: Epistemologia do Romance. Literatura comparada. Carlos 
Fuentes. Terra Nostra. 
 
 

A saudade dos sonhos e a imagem única: a peste da insônia em Cem 

anos de solidão 

 

Priscila Cristina Cavalcante Oliveira (Mestranda, UnB) 

 

Resumo: Esta comunicação tem como recorte a terceira parte do romance Cem 
anos de solidão (1967), do autor colombiano Gabriel García Márquez. A referida 
parte concentra-se em um dos momentos mais críticos vividos pela aldeia de 
Macondo: o sintoma da insônia e o esquecimento. Os moradores macondianos 
traçam possibilidades para lutar contra o esquecimento que passam pela 
nomeação dos objetos como tentativa de preservação de suas utilidades 
cotidianas, pela interpretação e leitura do passado pelo embaralhar das cartas 
pela personagem Pilar Ternera, pela invenção do dicionário giratório como 
síntese das noções necessárias para viver e, por fim, pelo processo fotográfico 
do daguerreótipo como a criação de uma única imagem-joia da família Buendía. 
Ancorado nos estudos da Epistemologia do Romance, esta proposta busca 
aproximar as proposições teóricas do entendimento da criação desses artefatos 
pelos moradores de Macondo para lutar contra o esquecimento como 
possibilidade de se pensar a condição humana.  
Palavras-chave: Cem anos de solidão. Epistemologia do Romance. Insônia. 
Esquecimento. Condição humana. 
 



 
 

 
O ego experimental enquanto fruto de um processo ontológico  

 

Emanuelle Souza Alves da Silva (Mestre, UnB) 

 

Resumo: Referimo-nos ao personagem fictício da obra literária tomando o termo 
“ego experimental” apresentado por Kundera. O ego experimental é o espaço 
que o autor tem para trabalhar suas hipóteses ontológicas e ele detém uma 
existência a partir do mundo fictício, sendo um ser no mundo. Apresentamos aqui 
a noção de que a ontologia do mundo do autor é o que permite que se estabeleça 
a ontologia do mundo fictício, assim, o autor interessa à Epistemologia do 
Romance à medida que contribui para o entendimento de sua obra. Segundo 
Kundera, o autor imprime nos personagens questões existenciais e 
problemáticas humanas e dessa forma é-nos possível apreender da obra literária 
questões e conhecimentos acerca da condição humana. O personagem (ego 
experimental) é um ser particular e tem maneiras singulares de lidar com seu 
mundo, mas se pensamos numa ontologia na obra literária fazemos o movimento 
do particular para o universal, onde aquela existência particular compartilha de 
um conjunto maior, pois trata do espaço humano. Quando pensamos no leitor, 
temos à frente um terceiro elemento ontológico, pois que o mundo do leitor faz 
relações e fruições diferentes, de acordo com as relações de tempo e espaço 
com o tempo do autor e o tempo da obra. Pretendemos analisar estes aspectos 
ontológicos da obra literária sob um viés filosófico a partir da perspectiva da 
Epistemologia do Romance. 
Palavras-chave: Ontologia. Literatura. Existência. 

 

MESA REDONDA 2 

08/11/2019 – 14h30 

 

 
ARTES VISUAIS E LITERATURA: NARRATIVAS DE SI EM DIÁLOGO 

 

 

“O leitor é um bobo”: Glauco Mattoso e uma intencionalidade estética 

 

Ana Paula Aparecida Caixeta (POSLIT/VIS – UnB) 

 

Resumo: Esta comunicação apresenta uma reflexão sobre gestos estéticos de 
Glauco Mattoso, explorados em Jornal Dobrabil (2001), especialmente no que 
tange uma escrita si como recurso intencional e de credibilidade. Considerando 
essa obra como um objeto verbo-visual, nota-se, ao longo dos folhetins, que, 
além dos inúmeros heterônimos ali explorados e de elementos que corroboram 



 
 

com uma construção autoficcional fora da escrita narrativa, tal recurso funciona 
como possibilidade crível no contexto de leitura e recepção da obra, fomentando 
um jogo estético. Desse modo, amparado pelos estudos da Epistemologia do 
Romance, este texto compreende que a escrita glaucomattosiana, carregada de 
intencionalidades, fomenta experimentações estéticas inusitadas, 
especialmente quando se considera elementos extratextuais como fonte de 
interpretação de sua poética. Tendo em vista um eixo paradigmático que 
sustenta o conjunto de obra do artista – a figura de si explorada à exaustão em 
seus poemas e narrativas –, acredita-se que este trabalho poderá trazer um 
debate importante no contexto da arte e literatura brasileira, quando se pensa a 
escrita de si como forte representação na contemporaneidade.  
Palavras-chave: Glauco Mattoso. Estética. Intencionalidade. Epistemologia do 
Romance. 
 

 

Diálogos interativos:  

perspectivas e abordagens estéticas da Epistemologia do Romance 

 

Maria Veralice Barroso (PPGM/UnB) 

 

Resumo: Embora tenha nascido de olhares e gestos interdisciplinares, cada vez 
mais os desdobramentos teóricos da Epistemologia do Romance impõem aos 
pesquisadores abordagens reflexivas que dificilmente se sustentariam fora dos 
diálogos com outras e novas áreas. Neste contexto, além da Filosofia, da 
Literatura e da História, constantemente reivindicadas nos debates 
epistemológicos do romance, as visualidades têm se apresentado como um 
amplo e fecundo espaço possível de aproximações. Nesse sentido, a presente 
proposta de comunicação deseja refletir acerca das possibilidades dialogais 
entre Epistemologia do Romance e as Artes Visuais no que diz respeito ao 
entendimento do estético. As questões serão problematizadas primeiro a partir 
do lugar de trânsito que ocupa a Epistemologia do Romance no universo das 
discussões acadêmicas e segundo, levando em conta o arcabouço teórico já 
produzido pelas pesquisas desenvolvidas no âmbito especialmente da Literatura 
e da Filosofia. 
Palavras-chave: Epistemologia do Romance. Interdisciplinaridade. Literatura. 
Filosofia e artes visuais. 

 

Artes Visuais e Literatura: 

narrativas experienciais, formação e autoformação do sujeito 

 

Luiz Carlos Pinheiro Ferreira (VIS/PPGAV – UnB) 

 



 
 

Resumo: O presente texto parte da provocação instaurada pelo tema da mesa 
"Artes Visuais e Literatura: narrativas de si em diálogos", levando-me a buscar 
experiências relacionadas com as narrativas de si em diálogos com processos 
formativos e autoformativos, em especial, no campo das artes visuais e da 
literatura. Nesse movimento arqueológico de si, lembrei-me de um episódio que 
marcou minha experiência de escolarização, envolvendo um artefato particular: 
o livro Gato pra cá, rato pra lá, da autora Sylvia Orthof, publicado em 1984. Ao 
resgatar este episódio vivenciado na época de escolarização, articulo questões 
acerca da produção de narrativas de si em diálogo com o processo formativo e 
autoformativo do sujeito. Dessa forma, ao estabelecer interações dialógicas 
entre o campo das artes visuais e da literatura, entendo que a experiência 
formativa e autoformativa a partir da leitura do livro propiciou tanto a 
compreensão de um mundo imaginário, marcado por uma dimensão verbo-
visual, quanto a possibilidade de efetivar esteticamente/plasticamente um 
exercício de reprodução das imagens do livro. A atividade de ampliação das 
imagens do livro estava associada com a visita da autora a nossa escola e foi 
demandada pela professora de Educação Artística que, na época, sabia da 
minha inclinação e gosto pelo desenho. Ao mesmo tempo, a ideia de preencher 
o auditório com reproduções ampliadas do livro representou uma afetuosa 
homenagem para a autora do livro. Assim, compreendo que a experiência com 
o campo das artes visuais e da literatura nesse momento de escolarização 
ampliou significativamente a minha visão da realidade e promoveu a vivência 
com outros repertórios enunciativos e imagéticos. Entendo, também, que tal 
experiência foi determinante para futuras escolhas pessoais e profissionais, 
resultando no caminho trilhado como professor de artes visuais, função que 
exerço até os dias de hoje. 
Palavras-chave: Artes Visuais. Literatura. Experiência. Narrativa de si. 
Formação. 
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Resumo: O riso, a nosso ver, é instância integrante da ontologia da criação 
ficcional. O ato criativo surge mediado pelo tom, pelo ritmo, pelo arcabouço do 
significado que o autor lhe dá – e se tal efeito é constituído pelo riso, o riso é a 
sua ontologia. O riso literário é constituído por quatro unidades, o cômico, o 
humor, a ironia e a sátira, e se manifesta textualmente por meio de estratégias 
de ação que tematizam a visão de mundo do autor. Nos estudos literários, o riso 
é apresentado quase sempre revestido por uma expectativa utópica, a crítica ao 
passado ou ao presente confrontando-se com um ideal, que pode estar explícito, 



 
 

mas que muitas vezes permanece silenciado, subentendido. Já na 
discursivização, o riso literário se apresenta através de muitas formas e 
gradações. Pode variar da sátira desbragada ao humor de fina ironia, pode se 
manifestar em uma piada ou em um chiste ou apresentar-se como paródia; pode 
ser cômico em trocadilho ou caricatura; pode ser de escárnio, de exclusão, ou 
de simpatia, de aceitação. As manifestações do riso podem apresentar 
gradações extremas ou sutis, e os estudos literários expõem, em diferentes 
epistemologias e configurações teóricas, as suas nuances. Os filósofos e os 
estudiosos da literatura, apesar da grande produção literária de textos com 
elementos que indicam comicidade, humor, ironia ou sátira, detiveram-se pouco 
sobre o tema. Aristóteles trata do cômico em sua Poética (em curtas menções, 
no capítulo V), mas o faz en passant. Para configurarmos uma semiose do riso, 
visitamos – entre outros – autores como Propp, Hutcheon, Eco, Bergson, Freud, 
Pirandello, Hansen, Frye e Denis Bertrand. Em síntese, apresentamos uma 
ontologia do riso literário na oposição entre aceitação e exclusão cristalizada em 
figuras discursivas, de linguagem, de pensamento, da retórica ou da narrativa. 
Palavras-chave: Chiste. Comicidade. Humor. Ironia. Sátira. 
 


