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PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 23 de junho de 2021 (manhã)

9h00 – ABERTURA
Transmissão pelo canal do YouTube da UnB TV
Link da transmissão: https://youtu.be/uV4bRys2Ums

Embaixador Seán Hoy
Embaixada da Irlanda no Brasil

Profa. Dra. Mariana Bolfarine
Presidente da Associação Brasileira de Estudos Irlandeses - ABEI

Prof. Dr. Virgílio Pereira de Almeida
Diretor da Secretaria de Assuntos Internacionais da Universidade de Brasília - UnB

Prof. Dr. Anderson Luís Nunes da Mata
Diretor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília - UnB

Prof. Dr. Cláudio Roberto Vieira Braga
Chefe do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília - UnB

10h20 – PALESTRA DE ABERTURA - KEYNOTE SPEECH

“The Blah-blah and Other Challenges"- Irish Fiction in Translation”
Profa. Dra. Stephanie Schwerter
Université Polytechnique Hauts-de-France

Mediação: Prof. Ma. Michelle Alvarenga (UnB/USP)

14h – Comunicações individuais
O link de acesso à reunião será enviado por
e-mail aos participantes e aos inscritos

Sexuality and Identity Struggles in ‘Stir-Fry’ by Emma Donoghue
Esther Borges (USP)
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Autobiogra�a e auto�cção: um estudo de ‘Object Lessons’ de Eavan Boland”
Jozianne Camatte Vieira Andrade (UFBA)

Quando a psique é recinto (des)confortável: a narrativa adoecida do feminino em “A Redoma De Vidro”
de Sylvia Plath
Francisca Júlia da Silva Soares (UFCG)
Jenicélia Duarte da Silva (UFCG)

Mediação: Victor Augusto Pacheco (ABEI/USP)

17h – Palestra
Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da
Associação Brasileira de Estudos Irlandeses - ABEI.
Link: https://youtu.be/xEezLrKk35s

“Ulysses: muito além do monólogo interior”
Prof. Dr. Vitor Alevato do Amaral
Universidade Federal Fluminense - UFF

Mediação: Prof. Me. Rodrigo Moreira Pinto

Quinta-feira, 24 de junho de 2021

9h – Mesa de Jovens pesquisadores em estudos irlandeses
Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da
Associação Brasileira de Estudos Irlandeses - ABEI.
Link: https://youtu.be/qVbsqKgLCzA

“Uma mulher escandalosa”: situações que marcam a construção de identidade
Albetania Pessoa de Souza (UFT)

"Dezembros selvagens: pequeno retrato da Irlanda rural e seus con�itos”
Munike Martins Bonet (UFT)

“Os tradutores brasileiros da peça teatral The Importance of Being Earnest (1985) de Oscar Wilde”
Guilherme Pereira Rodrigues Borges (UnB)
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11h00 – Comunicações individuais
O link de acesso à reunião será enviado
por e-mail aos participantes e aos inscritos

Irish Memory and Identity in W. B. Yeats’s The Celtic Twilight
Prof. Me. Tiago Ferreira Pereira (UFSC)

O artista no espelho: a crise do Bildungsroman e do Künstleroman em Ulysses, de James Joyce
Hêmille Raquel Santos Perdigão (UFOP)

Soyinka em Redondilha Maior: Um exercício de tradução e recepção do poema Abiku
Nayara Güércio (Trinity College Dublin)

Pôster: A Tranquillitas de Major Robert Gregory: uma proposta estóica de tradução de 'An Irish Airman
Foresees his Death', de W.B. Yeats
Alan Cardoso da Silva (UFF)

Mediação: Laetícia Porto Monteiro (POSLIT/UnB)

14h – Palestra
Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da
Associação Brasileira de Estudos Irlandeses - ABEI.
Link: https://youtu.be/aGo-jOnrlUI

“Primitive Irish, Old Irish and Middle Irish - Written language as a historical
snapshot”
Prof. Dr. Daan von Loon
University of Utrecht

15h - Mesa-redonda
"Recortes da Irlanda antiga e medieval: contribuições para os Irish studies"

Tatiana Boulhosa, Nathany Belmaia, Kauê Neckel, Leila Geroto

Mediação: Prof. Dr. Pawel Hejmanowski (UnB)
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Sexta-feira, 25 de junho de 2021 (manhã)

9h – Mesa de Jovens pesquisadores em estudos irlandeses
Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da
Associação Brasileira de Estudos Irlandeses - ABEI.
Link: https://youtu.be/caYgg-CW87A

“Liberdades sobrepostas no Atlântico Verde em Colum McCann e Sebastian Barry”
Victor Augusto Pacheco (USP)

"Relatos da emigração irlandesa em Days without End, de Sebastian Barry"
Maria Clara Laeber (UFRRJ)

"Carmilla, de Le Fanu: vampirismo queer"
Filipe Chernicharo (UFRRJ)

“The battles behind the forehead: tradição e ruptura na representação da consciência em Ulysses, de
James Joyce”
Camila Peruchi (UNICAMP/ESP)

11h00  – Comunicações individuais
O link de acesso à reunião será enviado
por e-mail aos participantes e aos inscritos

Fantasmas do luto em Hamlet e Shining City
Chrislen Ribeiro da Cunha (UFSC)

O Cinema de Terror na Irlanda – Explorando Medos e Construindo Tradições
Sanio Santos da Silva (UFBA)

Andarilhagens da “Geo”Gra�a – anotações ensaísticas entre Literatura e Geogra�a a partir do poeta
mato-grossense Manoel de Barros
Holdamir M. Gomes (UFF)

Mediação: André Luis de Oliveira (POSLIT/UnB)
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14h30 – Palestra de encerramento
Transmissão pelo canal do YouTube da UnB TV
Link da transmissão: https://youtu.be/oODL4qUji_Q

“Futuros possíveis em The Blackwater Lightship”
Profa. Dra. Cíntia Schwantes
Universidade de Brasília - UnB

15h15 – Apresentações culturais

Banda Tanaman Dùl (DF)
Alex Navar e a Gaita de Fole Irlandesa (RJ)

16h30 – Mesa de Estudos Irlandeses no Brasil

Profa. Dra. Laura Izarra (USP)
Profa. Dra. Maria Rita Drumond Viana (UFSC)
Profa. Dra. Rejane de Souza Ferreira (UFT)
Profa. Dra. Noélia Borges (UFBA)
Profa. Dra. Elisa de Lima Abrantes (UFF)

Mediação: Mariana Bolfarine/UFR/Presidente da ABEI

17h30 – Encerramento - UnB/ABEI
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RESUMOS

Quarta-feira, 23 de junho de 2021
14h – Comunicações individuais
Mediador: Victor Augusto da Cruz Pacheco

Sexuality and Identity Struggles in ‘Stir-Fry’ by Emma Donoghue

Esther Borges
Universidade de São Paulo

The research investigates the formation and change in identi�cation of Maria Murphy, in the
novel 'Stir-Fry' (1994), by Emma Donoghue (1969). It o�ers an analysis of how Maria perceives
her own Self and the Other, after moving away from the rural part of Ireland to Dublin in the
mid-1990s, to attend University. The analysis o�ers an understatement on how she deals with
the cultural di�erences in opposition to the traditional society she was raised in, and how she
expresses her conservative upbringing and change in mindset.

Keywords: Identity, Irish Literature, LGBTQ+, Emma Donoghue

Quando a psique é recinto (des)confortável: A narrativa
adoecida do feminino em “A Redoma De Vidro” de Sylvia Plath

Francisca Júlia da Silva Soares
Jenicélia Duarte da Silva

O (des)conforto humano é perceptível na narrativa A Redoma de Vidro (1963) que magni�ca o
escrito de Sylvia Plath, ao narrar a trajetória de Esther, mulher de futuro promissor, que pelos
percalços angustiantes da sociedade de�nha e busca alívio desse espaço nas extremidades da vida.
Em um relato incômodo, o leitor depara-se com resquícios tenebrosos de uma mente devastada,
a sensibilidade de Esther é afetada, causando o desequilíbrio para lidar com suas angústias,
medos e dores, físicas e mentais. De modo perceptível, a protagonista mostra como a sociedade
impõem uma série de comportamentos e como isso afeta o meio cultural, o modo de agir e
pensar das pessoas e principalmente toda a sua história. Em vista disso, o presente trabalho visa
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examinar os resultados das imposições civilizatórias nos comportamentos e na cultura das
pessoas e perscrutar os aspectos sociais e lógico que o feminino percorre na narrativa. Para tanto,
submerge um estudo analítico da literatura por meio de Candido em Literatura e Sociedade
(1995) e demais colaboradores. O mergulho íntimo e denso na vida de Esther possibilita
con�rmar como as expectativas impostas na vida da mulher em um recinto difícil de convívio a
impossibilita de experienciar vigorosamente as felicidades da vida.

Palavras-chave: Literatura Irlandesa; A redoma de vidro; Civilização.

Autobiografia e autoficção: um estudo de ‘Object Lessons’ de Eavan Boland

Jozianne Camatte Vieira Andrade

“Autobiogra�a e auto�cção: um estudo de ‘Object Lessons’ de Eavan Boland”, propõe-se a
desenvolver um estudo da autobiogra�a Object Lessons: the life of the woman and the poet of our
time (1995), da escritora Irlandesa Eavan Boland, mediante a busca pela presença de traços
indicativos de um per�l múltiplo da escritora. Considerando o per�l múltiplo de Eavan Boland,
que atuou como professora de escrita criativa da Universidade de Stanford e exerceu ainda as
atividades de poeta, crítica literária, palestrante e ensaísta. Daremos destaque a análise de
referências ao processo criativo da escritora na autobiogra�a intitulada Object Lessons: the life of
the woman and the poet of our time (1995), bem como analisar as propostas biográ�cas e
autobiográ�cas, que são acessadas através da memória e preenchidas pela imaginação e que
também se apresentam na obra da escritora. Buscamos analisar as posições teóricas assumidas
pela autora em uma autobiogra�a que se �ccionaliza a todo instante, tentando estabelecer um
diálogo com textos teóricos que permeiam os estudos de Teoria da Literatura, observando os
processos de criação, a crítica literária, as fronteiras entre a �cção e autobiogra�a, entre outros.

Palavras-chave: Eavan Boland; Escritor Múltiplo; Autobiogra�a.
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Quinta-feira, 24 de junho de 2021
11h00 – Comunicações individuais
Mediadora: Laeticia Monteiro

Irish Memory and Identity in W. B. Yeats’s The Celtic Twilight

Prof. Me. Tiago Ferreira Pereira,
Universidade Federal de Santa Maria

In 1923, William Butler Yeats (1865-1939) was awarded the Nobel Prize for Literature. Among
some of the writer's most signi�cant works is The Celtic Twilight (1893), a compilation of
stories about fairies, ghosts, and forest spirits. It is an important work within Irish literary
historiography, as the text participated in a nationalist movement — The Irish Literary Revival
or The Irish Literary Renaissance — which had as one of its premises to revive aspects of
Ireland's cultural heritage, especially related to the Gaelic culture. Thus, The Celtic Twilight
was responsible for recover memories of an overshadowed Ireland, thus representing a symbol of
the identity that the nation sought to display. This work aims to analyze some of the folklore
aspects presented in W. B. Yeats's The Celtic Twilight, from a comparative perspective with a
focus in the intertextuality with other sources.

Key-words: Identity; Intertextuality; Irish Literature; Memory; W. B. Yeats.

O artista no espelho: a crise do Bildungsroman e do Künstleroman em Ulysses,

de James Joyce

Hêmille Raquel Santos Perdigão
Universidade Federal de Ouro Preto

Em The Way of the World, Franco Moretti defende que o início do século XX marca a crise do
Bildungsroman em detrimento do Künstleroman e utiliza, como um de seus exemplos, o
romance A Portrait of the Artist as a Young Man, de James Joyce. O presente trabalho tem
como objetivo discutir vestígios dos dois processos, a saber, o Bildungsroman e o Künstleroman
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em outra obra de Joyce, o romance Ulysses. Para isso, é analisado o novo processo de
reconhecimento como artista pelo qual passa o personagem Stephen Dedalus, processo que tem
como pináculo o momento de encontro com Leopold Bloom.

Palavras-chave: Künstleroman; Bildungsroman; artista.

Soyinka em Redondilha Maior: Um exercício de tradução e recepção do poema Abiku

Nayara Güércio
Trinity College Dublin

O objetivo desta comunicação é demonstrar os resultados dos exercícios de tradução
(Ing&gt;PortBR) e recepção do poema “Abiku” de Wole Soyinka, realizados durante o mestrado
em Tradução Literária em Trinity College Dublin. Busca-se responder a seguinte pergunta: uma
tradução de estrutura restrita seria capaz de transmitir com �delidade o conteúdo do poema de
Soyinka? A estratégia de tradução de “Abiku” foi buscar transmitir as alegorias do poema de
uma forma divergente da empregada no texto de partida (TP), mas sem recorrer à
estrangeirização de conteúdo ou à notas de rodapé. Por essa razão, foi escolhida a medida poética
em versos heptassilábicos, conhecida como Redondilha Maior (RM), métrica mais utilizada no
Brasil (FALEIROS, 2012). Após �nalizada a tradução, o texto de chegada (TC) foi traduzido
oralmente de volta para o inglês e apresentado a seis estudantes nigerianos de pós-graduação
residentes na cidade de Dublin, Irlanda, em 2019. Os resultados da pesquisa mostraram que o
aspecto linguístico do texto prevaleceu sobre o aspecto cultural. Embora a história tenha sido
preservada, a tradução em RM, sem possibilidade do uso de notas de rodapé, resultou em perdas
no conteúdo do poema. Conclui-se que uma tradução de estrutura restrita seja de fato capaz de
transmitir o conteúdo do poema “Abiku” de Wole Soyinka a estrangeiros, mas manter a
complexidade literária e cultural do texto de partida não foi possível.

Palavras-chave: Tradução. Estudo de Recepção. Literatura Nigeriana. Wole Soyinka. Abiku.
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A Tranquillitas de Major Robert Gregory: uma proposta estóica de tradução de 'An Irish
Airman Foresees his Death', de W.B. Yeats

Alan Cardoso da Silva
Universidade Federal Fluminense

Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma nova proposta de tradução do poema “An
Irish Airman Foresees his Death” de William Butler Yeats, bem como fornecer uma crítica de
duas traduções anteriores do mesmo texto, por Nelson Ascher e Jorge Wanderley. O poema de
Yeats foi publicado originalmente no livro The Wild Swans at Coole (1919) e foi escrito em
homenagem ao Major Robert Gregory, único �lho de Lady Gregory, morto durante a Primeira
Guerra Mundial na Itália, no ano anterior. O poema traz como �gura central um aviador
irlandês que está prestes a encontrar a própria morte. Apesar disso, adota uma postura plácida
indo de encontro ao que normalmente espera-se de alguém que luta em uma guerra. Pensando
na maneira como Yeats retrata a �gura inspirada em Robert Gregory, proponho uma tradução
“estóica” de seu poema, tendo como referência o �lósofo latino Lúcio Aneu Sêneca.

Palavras-chave: Tradução; W.B. Yeats; Estoicismo.
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Sexta-feira, 25 de junho de 2021
11h00 – Comunicações individuais
Mediador: André Luis de Oliveira

O Cinema de Terror Na Irlanda – Explorando Medos e Construindo Tradições

Sanio Santos da Silva
Universidade Federal da Bahia

O cinema de terror na Irlanda é um cenário em crescimento, mas que ainda não tem uma
tradição claramente estabelecida. Ruth Barton (2019) a�rma que há poucos estudos que possam
sumarizar as características do gênero no país. Segundo a autora, o terror não foi reconhecível no
cinema nacional até o �nal dos anos 90, mas, na última década, cineastas irlandeses têm estado
cada vez mais envolvidos com o medo na sétima arte. Para Kim Newman (2006), o cinema
nacional da Irlanda ainda está distante de edi�car o que pode ser considerado um modelo
distinto de terror. Contudo, ele destaca que obras como o romance de Oscar Wilde, The Picture
of Dorian Gray, e o conto de J. Sheridan Le Fanu, Carmilla, inspiraram inúmeras adaptações
para televisão e cinema. Ademais, cineastas irlandeses como Neil Jordan, responsável pelo
clássico do terror Interview with the Vampire (1994), obtiveram sucesso com o gênero em terras
estrangeiras. Considerando esses aspectos, Newman (2006) sublinha que existe potencial na
Irlanda para produção de narrativas fílmicas de terror, mesmo que diretores e roteiristas
busquem com mais frequência trabalhar com outros gêneros. Desse modo, o presente trabalho
pretende responder a seguinte questão: como, nos últimos dez anos, cineastas irlandeses estão
construindo uma tradição no cinema nacional de terror? O objetivo geral é mapear, através de
�lmes irlandeses de terror lançados a partir de 2011, quais os aspectos mais frequentes e
temáticas abordadas nessas histórias, traçando uma percepção acerca do desenvolvimento do
cenário de terror na Irlanda. A metodologia adotada para este trabalho é a análise de conteúdo.
A justi�cativa está relacionada à necessidade de desenvolver estudos sobre o cinema irlandês e o
gênero horror que, sobretudo no Brasil, ainda são pouco frequentes.

Palavras-chave: �lmes de terror; cinema irlandês; tradição.
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Andarilhagens da “Geo”Grafia – anotações ensaísticas entre Literatura e Geografia a
partir do poeta mato-grossense Manoel de Barros

Holdamir M. Gomes
Universidade Estadual do Pará

A proposta deste trabalho, em temos ensaísticos, se insere no âmbito de uma das possíveis
contribuições da temática envolvendo interculturalidade e linguagem, diante das relações
dialogais entre literatura e geogra�a. O objetivo é entrelaçar a arte literária e o fazer geográ�co a
partir do mapeamento de alguns versos do poeta Manoel de Barros. Inicia como o entendimento
que a literatura proporciona, desde idos tempos, matéria-prima fértil para a re�exão geográ�ca.
Investiga versos e imaginários manoelinos, os quais atribuem signi�cados singulares à relação
homem-natureza e mundo. Sob o contexto interdisciplinar, dialoga literatura e geogra�a na
criação de mapas geográ�cos no chão poético-literário. Argumenta que o verso manoelino
“entranha-se” com aspectos geográ�cos, com suas (in)signi�câncias e (in)utilidades, viajando
entre o lúdico e o lúcido, possibilitando através de sua poética-�losó�ca melhor entendimento
didático e sensibilidade dos conceitos-chaves da geogra�a. Permite um meio de apreensão do
todo, não fragmentado, valorizando o labor interdisciplinar, alargando a ação acadêmica para
melhor desvendar e dizer o mundo. Discute conceitos geográ�cos como lugar – entendendo
como espaço sentido e experienciado pelo humano –, conforme entendimento da geogra�a
humanista, trazendo também um dos signos vitais da poesia manoelina – o lugar-mundo do
Pantanal – que traz intrínseca a questão humana, não alheia às suas histórias. A análise é
subsidiada, bibliogra�camente, pelas contribuições centrais de Antônio Candido (2002) quando
discorre sobre a literatura e sociedade; Gaston Bachelard (1993) quando traz suas contribuições
sobre a poética do espaço; de Manoel de Barros (2003) com sua obra intitulada Livro de
Pré-coisas; de Yi-Fu Tuan (1980) em sua mensagem central sobre espaço e lugar na perspectiva
geográ�ca humanista. A partir das análises e re�exões apresentadas, em nível conclusivo, os
resultados informam da necessidade de melhor discutir a inter-relação entre literatura e
geogra�a, valorizando o exercício acadêmico da interculturalidade e linguagem, numa
perspectiva interdisciplinar.

Palavras-chaves: Literatura; Geogra�a; Manoel de Barros; Interdisciplinaridade.
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Fantasmas do luto em Hamlet e Shining City

Chrislen Ribeiro da Cunha
Universidade Federal de Santa Catarina
Bolsista de Iniciação Cientí�ca (CNPq).

Um tema regularmente evitado e que tem sido evidenciado na atualidade é a morte. Os modos
de lidar com a transitoriedade da vida e o luto se transformam, amparados por aspectos culturais
(ARIÈS, 2017). O tópico tem fomentado a criação de enredos que permanecem gerando
re�exões, como a peça de William Shakespeare, Hamlet (2019). A corrente pandemia tem
engendrado diálogos sobre a morte, diante disso, abordo aqui o tema por intermédio da análise
do texto dramático intitulado Shining City, do dramaturgo irlandês Conor McPherson (2013),
que, justaposto ao texto Hamlet, apresenta convergências e divergências sobre aspectos da
morte. Com base nas situações alavancadas pelas relações com os fantasmas existentes nas
respectivas tramas, paralelos acerca das atuais contingências podem ser inferidos. Os textos Luto
e Melancolia (FREUD, 2010) e Livro Celta da Vida e da Morte (WOOD, 2011) são utilizados
para o aprofundamento da discussão. As tramas de Shakespeare e McPherson ilustram a
mudança do paradigma de abordagem da morte e do luto entre seus períodos de produção, visto
que em Hamlet são representadas instâncias religiosas, enquanto Shining City o referente é a
psicoterapia. Correlacionar as duas peças na atualidade demonstra a relevância da dramaturgia
em momentos de transição histórica.

Palavras chave: Shakespeare; Conor McPherson; dramaturgia; morte; luto.
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