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Programação

Auditório da Congregação IRI/USP
9h30 – Abertura
Profa. Dra. Laura P. Z. Izarra, Profa. Dra. Rosalie Rahal Haddad e Ms. Camila Batista

9h40 – Palestra de abertura
"'The Cyclops': o mais irlandês dos episódios em Ulysses"
Profa. Dra. Munira Mutran
Mediadora: Profa. Dra. Laura P. Z. Izarra

10h30 – Intervalo

10h45 – Mesa "A Produção de A Profissão da Sra. Warren em São Paulo”
Profa. Dra. Rosalie Rahal Haddad

Salas A, B e C
11h15 – Painel de comunicações

12h – Almoço

Auditório da Congregação IRI/USP
13h30 – Mesa de pós-graduandos “Literaturas não hegemônicas em língua
inglesa: pesquisas em andamento”
Mediadora: Profa. Dra. Elisa Abrantes

14h45 – Mesa redonda “Olhares sobre a condição da mulher na literatura
irlandesa”
Profa. Dra. Adriana Capuchino;
Profa. Dra. Caroline Eufrausino;
Profa. Dra. Elisa Abrantes
Mediadora: Ms. Camila Batista

15h45 – Intervalo

16h00 – Mesa de encerramento
“James Joyce entre o ruído e o sentido”
Profa. Dra. Amara Moira
Mediadora: Profa. Dra. Caroline Eufrasino
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MESAS-REDONDAS

MESA 1 – OLHARESSOBREA CONDIÇÃODA MULHERNA LITERATURA IRLANDESA

REFLEXÕES CONTEMPOR NEAS SOBRE O CELTIC REVIVAL IRLANDÊS DO SÉCULO XIX

Profa. Dra. Elisa Lima Abrantes (UFRRJ)
E-mail: elisa.abrantes2012@gmail.com

Muito se questiona na contemporaneidade a suposta identidade celta da Irlanda,
especialmente com o grande número de imigrantes chegados ao país. Enquanto geneticistas
e arqueólogos desmentem os mitos de uma origem celta propriamente, a ideia de identidade
como construção social sai fortalecida da discussão. Nesta comunicação trataremos do
movimento nacionalista do final do século XIX e início do século XX e sua influência para o
estabelecimento do Free State em 1921 e o estabelecimento da República da Irlanda em
1922. Para ilustrar a construção do discurso celta na invenção da nação irlandesa traremos
como exemplo breves passagens do livro Mother Ireland (1976) da escritora irlandesa
contemporânea, Edna O’Brien, em que a autora faz uso da paródia para evidenciar o caráter
de construto dos discursos nacionalistas que fundaram uma identidade celta para a Irlanda.
Palavras-chave: Celtic Revival; Irlanda; Identidade celta.

#REPEALTHE8TH THROUGH LITERATURE: VOICING THE DEAD MOTHER IN WHATARE
YOU LIKE? (2000) BY ANNE ENRIGHT

Profa. Dra. Caroline Moreira Eufrausino
E-mail: caru-moreira@hotmail.com

The Republic of Ireland has recently voted and approved the repealing of the Eighth
Amendment in the Irish Constitution. The Amendment, which was approved in 1983,
recognized the equal right to life of the pregnant woman and the unborn, considering any type
of pregnancy termination criminal penalty in Ireland. Feminist campaigners have been fighting
against this amendment since then but the #RepealThe8th hashtag gained force on Twitter in
2012. Before that, the extreme violence to which had been subjected because of this law had
been longed discussed in literary terms. For this paper, I aim to demonstrate how the
contemporary Irish writer exposed this issue in her novel What are you like? published in
2000. Here, the writer manages to uncover women’s subjugation before Law and to expose
the impartiality of justice in a patriarchal society which relays on women’s submission and
Catholic guilty.
Keywords: Anne Enright; Women’s Writing; Repealthe8th.

A LOUCURA FEMININA EM MOLLYSWEENEYE FAITH HEALER DE BRIAN FRIEL COMO
REFLEXO DO CONTROLE DA SOCIEDADE IRLANDESA

Profa. Dra. Adriana Capuchinho (UFT)
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MESA 2 – LITERATURAS NÃO HEGEMÔNICAS EM LÍNGUA INGLESA: PESQUISAS EM
ANDAMENTO

REPRESENTAÇÃO SATÍRICA DOS TROUBLES NO TEATRO

Alessandra Rigonato (PG-USP)
E-mail: alessandra.rigonato@usp.br

Os Troubles (1968-98) na Irlanda do Norte correspondem a um período de acentuada
violência na vida cotidiana da região do Ulster. Essa violência foi representada vastamente no
teatro, por conseguinte muitas obras tratam desse período com diversas nuances; ora em
uma vertente de interpretação trágica como The Freedom of the City (1973) de Brian Friel,
The Riot Act (1985) de Tom Paulin e The Burial of Thebes (2004) de Seamus Heaney, ora
por uma perspectiva cômica como The Flats (1971) de John Boyd, Did You Hear the One
About the Irishman...? (1985) de Christina Reid e The Birds (1999) de Paul Muldoon. Ao
observar que essa temática está presente no teatro pós-conflito e com inclinações cômicas,
este estudo tem como objetivo analisar aspectos satíricos da imagem dos Troubles nas
peças A Night in November (1994) de Marie Jones, The History of the Troubles (accordin’ to
my Da) (2002) de Martin Lynch, Lally the Scut (2015) de Abbie Spallen e Cyprus Avenue
(2016) de David Ireland. Por meio de método comparativo, esta pesquisa busca delinear um
quadro satírico do teatro dos Troubles e interpretá-lo como uma importante reflexão crítica
sobre as questões nacionalistas e a visão da história na Irlanda do Norte.
Palavras-chave: Troubles; Irlanda do Norte; Teatro; Comédia.

ASPECTOS DO ROMANCE HISTÓRICO IRLANDÊS CONTEMPORÂNEO

Camila Franco Batista (PG-USP)
E-mail: francob.camila@gmail.com

Desde o surgimento do romance histórico no século XIX pelas mãos de Walter Scott
(segundo Géorg Lukács, 1937) o subgênero tem passado por diversos ciclos de popularidade
e decadência, ressurgindo com novas características, temas e distintos tratamentos dos
discursos literário e histórico. Na Irlanda, considera-se que o romance histórico tenha
chegado ainda no século XIX como imitação dos romances de Scott (CAHALAN, 1983), mas
com temas irlandeses. O romance histórico irlandês igualmente passa por transformações
constantes ao longo da história, se distanciando do modelo de Scott e adquirindo
características próprias. Este trabalho pretende analisar brevemente dois romances
publicados recentemente: Star of the Sea (2002), de Joseph O’Connor, e The Rising of Bella
Casey (2013), de Mary Morrissy. Busca-se mostrar transformação do romance histórico
irlandês em aspectos como a intertextualidade (BAKHTIN, 1972; KRISTEVA, 1969) a
transnacionalização e a individualização da história. Pretende-se mostrar que romances
publicados recentemente procuram estabelecer diálogo com outras obras e gêneros,
traçando relações transnacionais, e discutem a relação entre história nacional e história
individual.
Palavras-chave: romance histórico irlandês; intertextualidade; transnacionalização;
individualização da história
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RETRATOS FÍLMICOS DA IRLANDA CONTEMPOR NEA: 2003-2018

Cecília Adolpho Martins (PG/USP)
E-mail: cecilia_lere_25@yahoo.com.br

O cinema teve um papel decisivo na criação do imaginário da Irlanda moderna; ele elegeu o
país como unidade de análise por reconhecer sua natureza fragmentada que apresenta
temas subdivididos que se sobrepõem formando uma totalidade. Partindo de um passado
que abrangia uma visão romantizada da ilha, em que a histórica política e as guerras
dominavam o cenário cinematográfico, inicia-se uma mudança temática que retrata a
passagem da velha Irlanda para um país em constante desenvolvimento. A partir dos anos
1990, muitas multinacionais se instalaram no país que passou das margens para o centro da
economia mundial. Com o crescimento econômico acelerado no período do Tigre Celta, que
teve seu ápice por volta de 2003, assuntos como problemas trazidos pela modernidade e
globalização passaram a fazer parte da realidade e se tornaram elementos chave na
produção de filmes contemporâneos. A presente tese propõe avaliar como os temas da
marginalidade e da exclusão social, que são relevantes na Irlanda contemporânea, ganham
voz através de paradigmas universais; e, como indivíduos que são excluídos da sociedade são
representados no cinema e qual a relação desses personagens com o lugar onde habitam.

DESLIZANDO EM FRONTEIRAS: GÊNEROS E NACIONALIDADES QUEER NA OBRA DE
SHANI MOOTOO

Thiago M. Moyano (PG/USP)
E-mail: thiago.moyano@gmail.com

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a obra da escritora indo-caribenha radicada no
Canadá, Shani Mootoo. Nascida na Irlanda, em Dublin, filha de pais trinidadianos de origem
indiana, a obra de Mootoo tem sido estudada pela representação de tensões vividas por
sujeitos pós-coloniais em deslocamento. Em sua maioria indocaribenhos em busca de
melhores oportunidades, estas personagens, marcadas pelo hibridismo próprio à colonização
do Caribe, se veem destituídas de uma identidade nacional ao passo que não mais se
reconhecem em seu país de origem e não se sentem parte da comunidade de seu país de
acolhimento. Em meio a esta dinâmica transnacional, acrescentam-se outras componentes
subjetivas que parecem se entrecruzar ao aspecto pós-colonial constitutivo dessas
identidades: gênero e sexualidade. Acredito que esta recorrente interseccionanalidade (raça,
etnia, gênero, classe) presente nas obras da autora vá ao encontro de discussões
contemporâneas no campo dos Estudos de Gênero, da Teoria Queer e do Pensamento
Decolonial, em um processo de implosão das categorias “gênero” e “nacionalidade”, caras ao
projeto colonial do Norte global. Trabalhos de Judith Butler, Aníbal Quijano, Tina O’Toole, entre
outras, servirão de aparato teórico para esta investigação.
Palavras-chave: gênero, identidade nacional, interseccionalidade, queer.
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AS DIMENSÕES DA LINGUAGEM POÉTICA EM DAYSWITHOUTEND (2016) DE
SEBASTIAN BARRY

Victor Augusto da Cruz Pacheco (PG/USP)
E-mail: victor.augusto.pacheco@usp.br

Partindo da classificação da linguagem feito pelos Formalistas Russos entre linguagem
prática e poética (ARVATOV, 1923), nesta apresentação analisaremos as dimensões da
linguagem poética dentro do romance contemporâneo Days Without End (2016) do escritor
irlandês Sebastian Barry. Ainda que o romance possa ter como principal foco a narrativa
histórica, mostrando a relação migratória entre Irlanda e Estados Unidos, e personagens
homoafetivos, observamos o narrador-personagem, Thomas McNulty, utilizar a linguagem
expressando uma literariedade (JAKOBSON, 2001). Consideramos que o texto apresenta três
dimensões da linguagem poética: a interação entre fala e escrita que gera a voz narrativa
(ZUMTHOR, 2007); a dimensão política da linguagem, apontando para os processos
históricos da língua inglesa e irlandesa (KIBERD, 1995); e a relação entre linguagem e
sexualidade (KRISTEVA, 1984).
Palavras-chave: linguagem poética; Formalismo Russo; literatura irlandesa.

PAINÉIS

PAINEL 1 – JOYCEEMDIÁLOGO

DE DEDALUS AO CORAÇÃO SELVAGEM DA LITERATURA BRASILEIRA: RELAÇÕES
DIALÓGICAS ENTRE A REPRESENTAÇÃO DO ARTISTA NA OBRA DE JAMES JOYCE E DE

CLARICE LISPECTOR

Aluna: Mariana Silva Bijotti (PG-USP)
E-mail: marianasilvabijotti@hotmail.com

Tendo como premissa o Künstlerroman de Herbert Marcuse - ou romance do artista, no qual
apresenta-se um artista como protagonista do romance - propõe-se mostrar um estudo
comparativo entre os protagonistas das obras Um retrato do artista quando jovem, de James
Joyce, o Künstlerroman por excelência, e Perto do coração selvagem, de Clarice Lispector, na
qual a protagonista não se torna efetivamente uma artista, mas apresenta uma aproximação
muito grande com esse tipo de sujeito.
Palavras-chave: Künstlerroman; James Joyce; Clarice Lispector.

O FINNEGANS WAKE E SEUS DUPLOS

Ana Caroline Ferreira Costa (PG-USP)
E-mail: paraanaferreira@gmail.com

Busca-se demonstrar a duplicação como um conceito fundamental para o programa estético
do romance Finnegans Wake de James Joyce. Enquanto suas narrativas lidam de algum
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modo com a localização de origens, a obra estabelece duplos em diversos níveis como forma
de manter em suspensão qualquer referência primeira, evitando assim a constituição de
originais. A partir dos estudos de Jean-Michel Rabaté e Umberto Eco, o livro é visto tanto em
seu caráter estruturalista quanto serial.
Palavras-chave: Duplicação; James Joyce; Finnegans Wake.

PAINEL 2 – LITERATURA EOUTRASARTES

LIFFEYSWIM: UM PROJETO DE TRADUÇÃO COLETIVA

Profa. Dra. Monique Pfau (UFBA)
E-mail: moniquepfau@hotmail.com

O grupo de pesquisa Cityscapes in Contemporary Irish Literatures and Films do Instituto de
Letras da Universidade Federal da Bahia trabalha com o reconhecimento do indivíduo dentro
dos espaços contemporâneos da literatura e cinema irlandeses. Atualmente, o grupo vem
trabalhando no projeto de tradução da obra Liffey Swim (2015), a primeira publicação da
poeta irlandesa Jessica Traynor. Nosso propósito, além de dar mais visibilidade a jovens
poetas como Jessica Traynor, é fortalecer os estudos de literatura irlandesa na Bahia e
favorecer o diálogo cultural do meio acadêmico. O processo de tradução tem sido realizado
coletivamente entre os pesquisadores do grupo. As decisões são acordadas a partir de uma
perspectiva estrangeirizante que traga aos leitores brasileiros a experiência de uma poetisa
irlandesa contemporânea, mantendo tanto a identidade cultural – ou a irlandesidade –, como
a estrutura dos poemas, na medida do possível. Para isso, estabelecemos diálogos com a
poetisa que frequentemente nos conta a história “por trás das cortinas” de seus poemas.
Ainda assim, referências da realidade da cultura irlandesa nem sempre são facilmente
reconhecidas pelo leitor brasileiro. Assim, neste trabalho apresento algumas referências
culturais que marcam a obra de Traynor e, respectivamente, as decisões tradutórias tomadas
coletivamente. A experiência de tradução coletiva da obra tem se mostrado enriquecedora em
vários aspectos, desde a troca de conhecimentos e informações, até as decisões tradutórias
finais, rigorosamente discutidas até chegarmos a um resultado satisfatório entre os membros
do grupo.
Palavras-chave: Liffey Swim. Tradução Coletiva. Referências Culturais. Decisões Tradutórias.

O ENCONTRO DAS DIFERENÇAS – UMA ANÁLISE DO FILME ONCE

Autor: Sanio Santos da Silva (PG-UFBA)
E-mail: sanio.santos@gmail.com

Once é um filme irlandês do gênero musical escrito e dirigido por John Carney. Lançado em
2007, o filme retrata a relação entre um artista de rua irlandês e uma imigrante tcheca, que se
envolvem para gravar canções no período de uma semana. Once aborda questões como
imigração, relacionamentos e consumismo através do contato entre os dois personagens. Tais
aspectos podem ser analisados através da filosofia da diferença de Luce Irigaray (1985), que
afirma que as relações humanas estão fundamentadas em diferenças, oferecendo a
possibilidade do desenvolvimento de uma “cultura de dois”, ao invés da “cultura de um” e das
similaridades ilusórias promovidas pela sociedade patriarcal. A
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relação dos dois indivíduos pode ser compreendida através do conceito da palavra princípio
“Eu-Tu”, apresentada por Martin Buber (2006) como fundamento do mundo da relação. É um
elo de autenticidade onde o sujeito pode apresentar sua totalidade para um outro sem
julgamentos ou limitações. Dentro dessa perceptiva, o objetivo geral é analisar o processo
relacional entre o irlandês e o estrangeiro representado no filme Once, tendo como
embasamento teórico a filosofia das diferenças de Luce Irigaray e o pensamento
existencialista da obra Eu-Tu de Martin Buber. A metodologia escolhida foi a análise de
conteúdo, tal como é definida por Laurence Bardin (1970). A autora afirma que a matéria-
prima da análise pode ser oriunda de diversas fontes, como cartazes, livros, vídeos e filmes.
O presente trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolver mais estudos irlandeses no
Brasil, tendo em vista que a temática ainda é pouco explorada no país, principalmente na
Bahia. Trata-se de uma contribuição para ampliar a diversidade cultural nas pesquisas
acadêmicas locais.
Palavras-chave: Once, irlandesidade, imigração, diferente, cultura.

PAINEL 3 – LÍNGUA, IDENTIDADEEPODER

A BUSCA DE UMA IDENTIDADE NACIONAL - UM ESTUDO SOBRE MICHAEL O’LOUGHLIN

Julia Gomes de Alencar (PG-Unicamp)
Email: juliagalengar@gmail.com

O presente trabalho analisa a relação entre os poetas Michael O’Loughlin e Mikelis Norgelis,
dois autores distintos que não passam de uma única pessoa. Para estudar o processo da
criação e tradução de Norgelis por O’Loughlin, irlandês que, em 2011, lançou o livro In This
Life, com poemas de autoria de ambos, refletimos sobre a identidade nacional irlandesa e a
influência que a tradução e a literatura tiveram sobre a formação e a independência deste
país.
Palavras-chave: Identidade nacional; Michael O’Loughlin; Mikelis Norgelis

A TRADUÇÃO DE “LEABHARGABHÁLA ÉIREANN” E O NACIONALISMO GALEGO

Thayane Gaspar Jorge (PG-UERJ)
E-mail: thayanegasparj@gmail.com

O presente trabalho se centrará na tradução (“A historia de’El-Rei Breogán e dos fillos de Mil,
asegún o Lebhar Gabhala”) dos três primeiros capítulos de Leabhar Gabhala Éireann,
publicados em 1931 em quatro números da Revista Nós (82, 88, 92 e 95); e no texto de
partida, tradução de MacNeill e Macalister de 1916, na qual o texto em gaélico foi traduzido
para o inglês e publicado numa versão bilíngue, o que propicia o cotejo de versões em ambas
as línguas. Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância da tradução para a
construção da identidade galega e como instrumento de poder e legitimação do discurso
nacionalista, constituindo também um elemento de suporte para uma conscientização dos
galegos sobre sua própria história e sobre a necessidade de maior liberdade e respeito para
com sua língua e cultura. A tradução em questão será analisada a partir de suas
peculiaridades, como a ausência do nome do tradutor, a diferença de suporte textual, a



10

oscilação no tratamento de antropônimos e topônimos, a tendência à domesticação ou à
estrangeirização, considerações e ponderações sobre o projeto tradutório no qual foi
concebida.
Palavras-chave: tradução; identidade; nacionalismo; Irlanda; Galícia

PÔSTER

MAPEANDO A HIBRIDIZAÇÃO CULTURAL ENTRE ESPANHA E IRLANDA NO FILME THE
FOOD GUIDETO LOVE

Lara Rebeca da Mata Santa Bárbara (UFBA)
Rosilaine Costa dos Santos (UFBA)

Sanio Santos da Silva (UFBA)
Orientadora: Noélia Borges de Araújo (UFBA)

The Food Guide to Love é uma comédia romântica protagonizada pelo personagem Oliver
Byrne, um famoso crítico culinário e escritor irlandês que se apaixona por uma imigrante
espanhola. Na infância, ele mostra interesse em culinária, sobretudo pela espanhola, apesar
de crescer numa família extremamente nacionalista. Tal aspecto pode ser analisado a partir
do conceito de identidade explorado por Stuart Hall (2002). O autor afirma que o homem
pós-moderno constrói sua identidade a partir de elementos multiculturais, tendo em vista que
as culturas nacionais não estão mais isoladas. Trata-se de uma sociedade onde as fronteiras
culturais não são mais tão nítidas. Nesse sentido, o objetivo geral do presente trabalho é
analisar como as diferentes gerações irlandesas representadas no filme convivem com o
intercâmbio cultural na contemporaneidade, sobretudo em relação à Espanha, promovido
pela globalização. A metodologia escolhida é a análise de conteúdo, tal como definida por
Laurence Bardin (1970). O método compreende técnicas para análise de comunicações
verbais e não-verbais. A relevância deste trabalho está relacionada à necessidade de
oportunizar o diálogo entre a academia brasileira e produções irlandesas. Atualmente,
estudos relacionados à literatura e ao cinema irlandeses ainda são pouco desenvolvidos no
Brasil, principalmente no estado da Bahia.
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