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É com renovada alegria
que saúdo mais uma edição do
jornal Mulheres em Letras! Cada
novo número representa, para nós
do Grupo de Pesquisa Letras de
Minas, a concretização de um pro-
jeto que vem sendo construído
desde 2006, com companheirismo
e trabalho.

E esta edição chega num
momento estratégico. Estamos
quase fechando mais um ano de
intensa atividade intelectual, em
que realizamos o V Colóquio Mu-

lheres em Le-
tras, participa-
mos de inúme-
ros congressos
nacionais e in-
ternacionais, e
preparamos um
novo livro. Além
disso, retoma-

mos a pesquisa das "Senhoras do
Almanaque", em parceria com a
Universidade de Lisboa, e
reestruturamos o nosso site, ago-
ra hospedado no portal da UFMG,
motivo de orgulho e responsabili-
dade.

Dentre as novidades dessa
edição, destaco os poemas inédi-
tos de Rachel de Queiroz e Mary
Borges; o novo conto de Ivana
Ferrante Rebello; a saudação à
escritora Lívia Paulini e aos 30
anos da AFEMIL; as resenhas do
romance Becos da memória, de
Conceição Evaristo, em sua se-
gunda edição, e do livro de ensai-
os dedicado à obra de Lygia
Fagundes Telles, ambos recente-
mente publicados. A entrevista é

Por Constância Lima Duarte,
professora da Faculdade de Letras

da UFMG e coordenadora do
Grupo de Pesquisa Letras de Minas

Boa leitura!

com a
profes-
sora italia-
na Giulia Manera, sim-
pática estudiosa de literatura bra-
sileira, que participou do V Coló-
quio. Por fim, o jornal traz ainda
notícia de três trabalhos acadêmi-
cos defendidos em universidades
brasileiras, que tratam da autoria
feminina.

O primeiro, na USP, sobre
o projeto de emancipação femi-
nista na imprensa brasileira do sé-
culo XIX; o segundo, na UFSC,
que estuda escritoras contempo-
râneas, como Beatriz Bracher,
Ivana A. Leite e Elvira Vigna; e o
terceiro, na PUC Minas, sobre as
crônicas de Malluh Praxedes, co-
nhecida poeta e ficcionista minei-
ra. Com certeza, dezenas de ou-
tras dissertações e teses vêm sen-
do defendidas a todo momento
nas universidades nacionais. Mas
as três aqui citadas ilustram com
competência o dinamismo e a ur-
gência dessa temática.

Coleção do Almanaque que está sob a guarda
da Universidade de Lisboa (Portugal)

A professora de Literatu-
ra Brasileira na Universidade Es-
tadual de Montes Claros, Ivana
Ferrante Rebello, é quem publi-
ca neste número de ML o conto
Ao lume da lua
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Conheça um pouco da
obra da escritora mineira de
Muriaé (MG), Mary Borges.  Aos
81 anos de idade e há cinco dé-
cadas morando em Belo Hori-
zonte, Mary continua romântica
e escrevendo diariamente. Leia
na
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Nheengarêçaua é um dos
destaques dessa edição. Essa
palavra, que parece estranha, é
o nome  do poema inédito de
Raquel de Queiroz  que o leitor
pode conferir na
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As escritoras Lívia
Paulini, Conceição Evaristo,
Lygia Fagundes Telles e Juçara
Maria Marques são as escrito-
ras comentadas nas páginas de
Academia.

Págs, 4, 5 e 6

A professora italiana
Giulia Manera, que participou do
V Colóquio em abril deste ano,
é a entrevistada do Mulheres em
Letras.
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Bobagem, ele me disse. Vira
pro lado e tenta dormir. Naquela noi-
te ele não teve culpa. Ninguém as-
sistiu à derrisão silenciosa da nossa
casa. Havia uma flor em nosso jar-
dim.

Levantei-me. Ao abrir a janela
fui flagrada pela cara redonda da lua.
Espiei debaixo da cama, mas ne-
nhum monstro viera visitar-me na
noite. Tudo parecia docemente cal-
mo. E sobre todos pairava o lume de
prata da noite. Despi-me. Pelo espe-
lho, uma mulher olhava-me
entediada.

Saí. A noite acolheu-me em
veludos duvidosos. Não sabia para
onde iria. Não deixei bilhete ou qual-
quer sinal. Levei apenas aquele ves-
tido branco e suas pregas
indisciplinadas. Hoje escrevo do ou-
tro lado do mundo. Cato mariscos na
areia e os vendo aos bares. Desco-

bri recentemente o prazer de cami-
nhar descalça. E colho risos dos
desavisados. Quando me perguntam
de onde vim, aponto para a lua.

Agora dei pra ser de poucas
palavras. Às vezes me pego em lon-
ga contemplação do nada. Especial-
mente à hora em que ele se põe. Sin-
to um arrepio de prazer pelo corpo. A
beleza me toma.

Na casa que deixei, as formi-
gas fazem seu trabalho cotidiano.
Deixam apenas os vestígios da sua
pequena tragédia. Quando ele me
amava, era um pouco como as for-
migas em seu trabalho: iam sempre
onde havia um resto de doce.

Na sua rotina, ele deve ter sen-
tido um pouco de saudade. Mas eu
sei que tudo isso é bobagem. A lua
cheia reaparece em turnos de poe-
sia. Vira pro lado e tenta dormir.

Por Ivana Ferrante Rebello,
natural de Montes Claros, dou-
tora em Literatura de língua por-
tuguesa e professora de Litera-
tura Brasileira na Universidade
Estadual de Montes Claros.
Escreve ficção desde os 12
anos, idade em que foi premia-
da num concurso de poemas.
Possui contos publicados em
várias coletâneas, frutos de
concursos literários de que par-
ticipou e foi premiada. Autora do
livro Papagaio conta a história
(2010), produto de sua pesqui-
sa sobre as obras Iracema, de
José de Alencar e Macunaíma,
de Mário de Andrade. Seu pri-
meiro livro de ficção, uma com-
pilação de narrativas curtas, A
Linha de Penélope, será publi-
cado no final de 2013.

Ao lume da lua

Por Mary Borges,
Poeta, mineira de Muriaé, residente em
Belo Horizonte há cinco décadas. Com
81 anos de idade  continua romântica
e escrevendo poemas nas suas mais
de quinze agendas. Abraçada a elas,
Mary sabe que vai entrar para a anto-
logia das poetas mineiras, mas ainda
sonha com a publicação do primeiro
livro.

Um Soneto Inquieto

Afinal, quem sou eu
Estou vestida de mim mesma?
Entre mim e eu existe alguma lacuna?

Neste arrebatado soneto
Imprimo a duplicidade
Entre mim e eu

- Hora sou calma como as águas do
lago
-Hora mergulho nas larvas de um
suposto vulcão
E carrego toda a cinza e carvão

Na visão que tenho de mim mesma
Encontra uma peculiar reconciliação
de opostos
Que perduram pela sua ambiguidade

Afinal, quem sou eu?

Lamentos e Murmúrios

Percorri vales e montanhas
Naveguei mares, rios e lagos
Enfrentei terra, matas e selvas
Meus gemidos, minhas dores,
minhas lágrimas vertidas

Pelo mundo a fora eu lamento de
agora
Chorei hoje a lágrima de ontem
Grito amanhã a saudade de
sempre
Vivo o tormento de outrora

Se a saudade fosse embora
Acenando seu lenço branco
A despedida, uma cruel senhora
Permaneceria  inerte
Na mesma praça
E naquele eterno banco
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Os poemas de
Rachel de Queiroz

"Poesia para mim é quase uma
religião, é um gênero sagrado, inaces-
sível, e tenho poucos santos dentro dele.
O Bandeira é um".

Com esta fala de Rachel de
Queiroz, proferida em entrevista ao Ca-
dernos de Literatura Brasileira, Elvia
Bezerra introduz Mandacaru, publicação
organizada por ela em comemoração ao
centenário de Rachel, em 2010. A obra
traz a publicação de dez poemas escri-
tos pela autora cearense e divulgados
nos jornais O Ceará e O Povo no ano de
1928, portanto, anteriores a O Quinze
(1930).

Mandacaru foi o nome que a pró-
pria autora escolheu para a coletânea
selecionada por ela para divulgação e,
depois, esquecida no fundo de uma ga-
veta do "Sítio do Pici" ou da fazenda
"Não me deixes", propriedades da auto-
ra em que buscava inspiração para sua
escrita sertaneja.

Divulgaremos, a partir desta edi-
ção do jornal Mulheres em Letras, os po-
emas de Rachel, selecionados por ela
para uma possível publicação, para que
nossos leitores conheçam, apreciem e,
quem sabe, pesquisem sobre os referi-
dos textos, uma vez que se encontram
sem pesquisa acadêmica de fôlego.

Homem do Sul, você que conhece a geada e o frio,
Você que já viu primavera,
Inverno, outono como na Europa,
Você não sabe o que é o sol!

Você não imagina
O que é o céu sem nuvens por meses seguidos;
O que é o sol bater de chapa na terra fulva
Trezentos dias encarrilhados!...

Ao meio-dia
Nos tempos de fogo em que o sol é rei,
O ar é tão fino e tão frágil,
Que treme...
O sol fura-o de luz, igualzinho à rendeira
Pinicando de espinhos a trama dos bilros...

Você nunca veio até cá...
                       "- Ceará!...
Retirante, sol quente, miséria..."
O sol do Nordeste foi feito somente
Pra os olhos com medo dos filhos da terra...
O filho da terra, pequeno e feioso,
Que é como o mandacaru:
Quando a tragédia seca escorraça a vida e absorve as seivas,
Só ele, isolado
No meio da caatinga que se apinha
E estende para o céu a lamúria em cinza dos galhos secos,
 luta, verdeja, encontra seiva e vive
macambúzio e erriçado...

E, no entanto, essa gente que mora tão longe
É a mesma que mora nas terras do Norte...
Se o sangue do Sul caldeou-se com o branco imigrante
Numa fecunda mistura,
Ainda existe em suas veias mestiças
Esta seiva que o Norte tem pura...

E, se somos irmãos,
Por que um laço mais forte de amor não nos prende?

Irmão longínquo, senhor das fábricas,
Dos cafeeiros, das minas, de ouro,
Eu quero que o meu poema
Faça as vezes de um vidro esfumado
Através do qual seu olhar deslumbrado
Possa ver esta terra candente do Norte...

Irmão longínquo, detentor da riqueza da Pátria,
Eu quero que as folhas abertas de meu poema
Sejam mãos estendidas
Para um abraço de fraternidade!

Por Laile Ribeiro de Abreu,
doutoranda em Literatura Brasileira pela

Faculdade de Letras (UFMG)

Nheengarêçaua

Estátua de Raquel de Queiroz no banco
de uma praça em Fortaleza (CE)
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A precisão no uso das palavras
e a memória que eclode como uma
pintura vanguardista são traços
marcantes da escrita de Lívia Paulini.
A escritora húngara, naturalizada bra-
sileira, presenteia os leitores com sua
constante e atual produção. Seja nos
ensaios, seja nos textos literários, a
autora desenha como quem escreve
ou escreve como a artista plástica
que é. Tal traço pode ser notado com
facilidade em seus textos, no uso de
metáforas sinestésicas, na constru-
ção de seus períodos. Esse é um
destaque para o texto introdutório do
livro organizado pela autora na oca-
sião dos 30 anos da Academia Femi-
nina Mineira de Letras (AFEMIL).

Academia Feminina Mineira de
Letras: 30 anos em festa é uma obra
cuidadosamente organizada pela
autora - e membro-fundadora - que
mistura a reminiscência e o arquivo
na tentativa de contar a história da
fundação da Academia e a sua traje-
tória até os dias atuais. Paulini pode-
ria optar por uma descrição objetiva
em que relataria esse percurso e dei-
xaria registrada a história das
confreiras que, influenciadas pelas
francesas e portuguesas, aventura-

Nascida em Belo Horizonte em
1946 e residente no Rio de Janeiro
desde 1973, Conceição Evaristo é
uma personalidade singular no cená-
rio cultural afro-brasileiro contempo-
râneo. Participante ativa dos movi-
mentos de valorização da cultura
negra em nosso país, Evaristo es-
treou na arte da palavra em 1990,
quando passou a publicar seus con-
tos e poemas na série Cadernos Ne-
gros, embora tenha iniciado suas
experiências literárias no começo da
década anterior. Em 2003, trouxe a
público o romance Ponciá Vicêncio,
objeto de artigos e dissertações aca-
dêmicas desde sua publicação. Além

de indicado a vários vestibulares de
universidades brasileiras, o livro foi
traduzido para o inglês e já está em
segunda edição nos Estados Unidos.

Em 2006, sai a primeira edi-
ção de Becos da memória, romance
iniciado na década de 1980 e objeto
destas reflexões. A autora tem ainda
em seu currículo os Poemas de re-
cordação e outros movimentos
(2008), com o tom de sensibilidade e
ternura próprio ao lirismo presente
em sua ficção, e que revela um mi-
nucioso trabalho com a linguagem.

E, em 2011, os contos de
Insubmissas lágrimas de mulheres,
em que trabalha conflitos próprios ao

universo das relações de gênero e
etnicidade. A produção literária de
Conceição Evaristo é marcada por
um posicionamento que busca privi-
legiar a sua vivência de mulher ne-
gra na sociedade brasileira. Sua obra
em prosa é habitada por excluídos
sociais, favelados, meninos e meni-
nas de rua, mendigos, desemprega-
dos, beberrões, prostitutas, "vadios".
A escritora constrói em suas narrati-
vas figuras memoráveis como
PonciáVicêncio, Vô Vicêncio, Maria-
Nova, Negro Alírio, Bondade, Tio
Totó, Zaita, Naita,Di Lixão, Duzu-
Querença, Ana Davenga e tantos
outros, que remetem a uma determi-

Entre becos e memórias

Romance de Conceição Evaristo chama atenção para importância histórica da
cultura negra na formação da identidade brasileira

A festa da escrita: Lívia Paulini e os 30 anos da AFEMIL

ram-se em construir essa entidade.
No entanto, a autora de Ancoradou-
ro alia a essa importante missão o
seu bom gosto estético, a sua escrita
sublime.

Tal traço é notado no início do
texto, quando a autora se refere ao
arquivo da Academia para iniciar seu
relato: páginas amarelas, algumas
rasgadas, discursos com palavras
rasuradas ocupam umas gavetas
desta autora testemunhando o pas-
sado movimentado da Academia Mi-
neira de Letras. A ruína, outro aspec-
to marcante da obra de Paulini, apa-
rece aqui para evocar suas memóri-
as, para retirar do fundo do cômodo
o tempo que se apresenta sob a pers-
pectiva da história.

A criação da biblioteca, hoje
nomeada Lívia Paulini, é outro even-
to descrito no texto e nele a escritora
chama atenção para a sua importân-
cia, pois as confreiras deveriam ter
um ar de sabedoria para ser inalado.
Para a autora, o espaço da Acade-
mia não era considerado como sim-
ples passatempo, ou absorção de tí-
tulos, mas um enobrecimento do es-
pírito criativo na Literatura e em suas
diversas áreas.

A história da
Academia se
entrelaça à de
Lívia Paulini, no
que tange à luta
da mulher pela
conquista de
seu espaço, de
um teto todo
seu, uma enti-
dade que lhe
permita criar e ser valorizada, um
local munido de poetas e pensado-
ras, multiqualificadas para um mun-
do novo.

Essa é a descrição da própria
autora, multiqualificada, que, em sua
lucidez e muitos anos de experiên-
cia, teve o cuidado, como a artista
plástica, de desenhar, ou melhor,
detalhar a história desse porto segu-
ro de seus escritos, de um ancora-
douro de sua alma, e de tantas ou-
tras mineiras, que é a Academia Fe-
minina Mineira de Letras.

Lívia Paulini

Cristiane Felipe Ribeiro de Araujo Côrtes,
doutoranda em Estudos Literários pela

Faculdade de Letras (UFMG),
professora de Literatura (CEFET MG)
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nada parcela da sociedade pouco ou
quase nunca presente em nossas le-
tras.

Centrado no drama dos mora-
dores de uma favela prestes a ser de-
molida, Becos da memória ganha
nova e bem cuidada edição, pela
Editora Mulheres, de Florianópolis.
Sob a ameaça de despejo - "o plano
de desfavelamento [...] aborrecia e
confundia a todos"-, vidas e sonhos,
experiências e saberes, são postos
em risco. A trama se desenvolve sob
o olhar de uma menina de 13 anos, a
narradora Maria-Nova, que vive todo
o processo e se torna porta-voz das
alegrias e sofrimentos dos demais:
"Homens, mulheres e crianças que
se amontoaram dentro de mim, como
amontoados eram os barracos de
minha favela". As histórias, tecidas
sem linearidade, vão surgindo a par-
tir de um universo fraturado - a co-
munidade surpreendida pelo pro-
cesso de remoção: "Dava a im-
pressão de que nem eles sabiam
direito por que estavam
erradicando a favela. Diziam que
era para construir um hospital ou
uma companhia de gás, um gran-
de clube, talvez".

É neste espaço, nos becos
sem nome e sem significação mai-
or para os demais habitantes da
cidade, que as histórias guardadas
na memória de Maria-Nova per-
correm o cotidiano de exclusão e
miséria. O discurso da persona-
gem mobiliza experiências, passa
por traumas oriundos da
escravização e recupera saberes
resguardados na oralidade.

Compõe assim uma
narrativa entrelaçada por vozes
afrodescendentes de diversas ge-
rações, em cenários que vão do am-
biente da lavoura aos "quartos de
despejo" das grandes cidades. É por
esta fala de menina - simultaneamen-
te jovem e antiga - que Conceição
Evaristo encena as origens e as
consequências da desigualdade. De
acordo com Maurice Halbwachs, em
A memória coletiva, a memória indi-
vidual está ligada à memória do gru-
po que, por sua vez, vincula-se à
esfera maior da tradição, arsenal de
saberes de cada sociedade. Ao cole-
cionar histórias de si e dos seus, no
momento em que o futuro ganha no-
vos e imprecisos contornos, a perso-
nagem, e o romance como um todo,
incorporam a memória coletiva para

relacioná-la aos processos individu-
ais de identificação.

Conceição Evaristo não entre-
ga ao leitor um enredo "pronto", line-
ar e consecutivo. É preciso costurar
"a colcha de memórias" que nos che-
ga a partir de uma narrativa
descontínua, feita de fragmentos que
oscilam entre passado e presente,
com os dramas e mazelas de cada
um rebuscados nas lembranças da
voz narrativa: "a recordação daque-
le mundo me traz lágrimas aos olhos.
Como éramos pobres! Miseráveis
talvez! [...] escrevo como uma home-
nagem póstuma [...] Homens, mulhe-
res, crianças que se amontoaram
dentro de mim, como amontoados
eram os barracos de minha favela".

E os retalhos de vidas vão sen-
do costurados pelo olhar atento às en-
cruzilhadas do ontem com o hoje. Por

meio dele vão surgindo outros narra-
dores e narradoras, como Vó Rita, ve-
lha parteira que "dorme embolada
com a Outra" e "era boa, muito boa.
Hoje, quando penso em Vó Rita, é
como se pensasse no mistério e na
plenitude da vida"; e outras ainda,
como Bondade, de cujo passado pou-
co se sabia, mas que "conhecia to-
das as misérias e grandezas da fa-
vela [...]. Com Jeito, ele acabava
entrando no coração de todos" e ga-
nhando "o apelido que merecia"; ou
Cida-Cidoca, a prostituta "do rabo de
ouro". Romance de coletividade, Be-
cos da memória traz ainda as narra-
tivas com gosto de sangue de Tio
Tatão; ou de D. Santinha, que surrou

a própria nora que estava no oitavo
mês de gravidez para abortar a cri-
ança e incriminar o próprio filho. Abre
espaço também para a tristeza de
Mãe Joana, que nunca sorria, "nem
por dentro nem por fora"; e para a
fala de Negro Alírio, sindicalista per-
seguido por suas reivindicações em
prol dos direitos dos trabalhadores;
e, ainda, para elogios de Ditinha, a
empregada doméstica alienada e
deslumbrada com a patroa: "Como
D. Laura era bonita! Muito alta, loira,
com os olhos da cor daquela pedra
das joias”.

Na orelha do livro, Eduardo de
Assis Duarte afirma que Becos da
memória "descarta a violência gra-
tuita que marca muitas vezes a re-
presentação dos excluídos em nos-
sas letras". A favela representada na
obra, embora marcada pela miséria,
ainda não conhece a violência do trá-
fico. A menina curiosa retém na me-
mória os diversos acontecimentos
para, um dia, fazê-los chegar ao uni-
verso da escrita a fim de nomear o
que a sociedade insiste em não ver.
Sua fala recupera a história daque-
les que não tiveram voz, com suas
experiências e ensinamentos: "ela
haveria de recontá-las um dia, ainda
não se sabia como. Era muita coisa
para se guardar dentro de um só pei-
to".

Becos da memória dialoga,
pois, com a realidade presente na
vida de muitos sujeitos "invisíveis"
que habitam as periferias do país. Ao
colocar em primeiro plano o senti-
mento do favelado que perde seu es-
paço, a narrativa de Conceição
Evaristo se projeta nos dias de hoje
como reflexão sobre a presença do
negro na construção do país e da pró-
pria formação da identidade brasilei-
ra. O romance dramatiza a atualida-
de da diáspora negra, sobretudo in-
terna, trazendo para a trama a me-
mória como exercício de resgate his-
tórico, chamando nossa atenção para
antigos e novos problemas, velhos e
atuais clamores, tudo isto num ritmo
envolvente que só o talento para fic-
ção consegue construir. Sem perder
a ternura jamais, a escritora revolve
a contrapelo a trajetória dos que saí-
ram da senzala para habitar os be-
cos de nossa modernidade.

Por Margarete Aparecida de Oliveira, mestranda
em Teoria Literária e Literatura Comparada

pela Faculdade de Letras da UFMG

Conceição Evaristo
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Trata-se de uma coletânea de tex-
tos críticos inéditos sobre a obra da es-
critora Lygia Fagundes Telles, cujos
organizadores expuseram diversos olha-
res contemporâneos sobre a ficção e a
memória da autora, abordando o rito de

passagem e a memória, temas explora-
dos na ficção de Telles. O livro reúne ar-
tigos de pesquisadores interessados em
desenvolver os mistérios de sua narrati-
va. Traz o Prefácio de Rosa Maria de
Carvalho Gens (UFRJ), que ao registrar
sua admiração pela escritora e sua es-
critura, adjetiva sua construção literária
como "liberta, que não segue modas, vi-
vente e humana".

A seguir, uma crônica de Ricardo
Ramos Filho, "Semente Resguardada",
entretecida com memórias da infância,
período em que foi colega de sala de
Goffredinho, filho de Lygia. Mais vinte
ensaios de autores, professores, douto-
res, doutorandos e mestres de diversas
Universidades do Brasil e do exterior co-
laboram para a realização deste projeto.
Maria José Somerlate Barbosa avalia os
ritos de transformação das protagonis-
tas, enveredando pelos caminhos tortu-
osos da solidão, loucura e morte; Elódia

Xavier aborda a simbologia do número
três na tríade das personagens femini-
nas em Ciranda de Pedra e Verão no
aquário; Vera Maria Tietzmann Silva, ao
analisar o conto "O tesouro", expõe so-
bre o rito da iniciação e os processos de
metamorfose; Suênio Campos de
Lucena destaca e valoriza a memória
como aspecto integrador da ficção, pers-
pectiva também abordada por Maria Inês
de Moraes Marreco em As horas nuas,
ao aproximar o intimismo da protagonista
com os problemas sociais da época. As
horas nuas é ainda estudada por Ana
Paula dos Santos Marins, quanto às re-
lações históricas da obra com o período
militar e por Ana Carolina Montagnini do
Nascimento, que analisa as relações
entre velhice e morte.

As meninas, romance lançado em
1973, captou o interesse de cinco ensai-
os do livro: o de Maximiliano Torres, que
ao abordar as relações identitárias entre
as três protagonistas, destacou as cons-
truções simbólicas de gênero; o de
Roberta Hernandes Alves, as relações
com o espaço da cidade e seus conflitos
sociais; o de Allex Leilla e Paula Rúbia
Oliveira do Vale Alves: as relações entre
História e Literatura; o de Terezinha Luna
Pereira e Mônica Luiza Socio Fernandes:
os significados de tempo e espaço para
as protagonistas e o de Nara Gonçalves
Oliani e Arnaldo Franco Junior, debaten-
do as características do engajamento
político, assim como o envolvimento da
personagem Lia na luta armada e na de-
fesa do Direitos Humanos. Guilherme
Copati e Adelaine LaGuardia, ao esco-
lherem o romance Ciranda de pedra,
aproximaram a errância da protagonista
com a tradição do Gótico inglês.

Por Maria Inês de Moraes Marreco,
doutoranda em Literatura Brasileira pela

Faculdade de Letras (UFMG)

Lygia Fagundes Telles, entre ritos e memórias: ensaios críticos
Numa incursão ao maravilhoso

mundo dos contos de Lygia Fagundes
Telles, Cláudia Castanheira, pelo supor-
te teórico feminista, analisa a prostitui-
ção em "Apenas um saxofone"; "Verde
lagarto amarelo é estudado com argú-
cia por Maria do Rosário Alves Pereira,
em que destaca as imbricações da me-
mória na construção do enredo; e, reto-
mado por Luciana Moura Colucci de
Camargo e Osiris Borges Filho, aborda
a intriga entre as personagens, a partir
da inveja que paira entre elas. Edson
Santos de Oliveira analisa o crime per-
feito em "Venha ver o pôr do sol" e "O
jardim selvagem" sob a ótica da preme-
ditação; Isabel de Souza Santos e
Suzana Yolanda L. Machado Cánovas fa-
zem uma abordagem de "Venha ver o
pôr do sol" pelo viés mitológico numa
releitura do mito de Medusa; na esteira
do fantástico, Jeane de Cassia Nasci-
mento Santos se vale das indicações de
Todorov para o estudo de "As formigas".
E finalmente, Carlos Magno Gomes con-
tribui com o estudo sociológico, focando
a posição desconfortável do narrador di-
ante dos marginalizados na literatura de
Telles.

Em síntese, os autores cumpri-
ram com brilhantismo seu papel
incentivador, objetivando a ampliação
dos conhecimentos dos seus leitores
através dos estudos contidos nesta me-
recida homenagem à "dama" da literatu-
ra brasileira: Lygia Fagundes Telles.

Artesã da palavra: a prosa e a poesia de
Juçara Maria Marques

Quando eu era criança pequena
lá em Perdões concretiza-se como uma
biografia múltipla, ancorada em perso-
nagens reais - inclusive a autora Juçara
Maria Marques -, como também adentra
o universo da ficção e da fábula prome-
tido pelo título. Com sensibilidade, a es-
critora fabrica a própria memória
transmutando-a em ficção.

O eu presente no título autobio-
gráfico se dispersa em diversos eles que
transitam por ruas e estacionam em es-
quinas para deliciosas prosas. A memó-
ria elaborada ficcionalmente promove o
nascimento da prosa e da poesia, feitas

do barro da terra com a sonoridade doce
das bandinhas do interior de Minas Ge-
rais e moldadas pelas mãos hábeis de
uma artesã da palavra.

Na gama de personagens do livro
emerge, sobretudo, um eu que abre mão
da própria vida pelo outro. Apresenta-se
aí a professora de literatura, que doa a
própria vida à educação e a escritora que
segue ensinando por meio de histórias.
Diante de uma obra tão repleta de sabo-
res, resta apenas devorá-la.

John Wayne Antonio Pereira
Mestrando em Letras - Universidade Federal de

São João Del Rei - MG
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Lygia Fagundes Telles
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Giulia, conte para os leitores um pou-
co sobre o seu percurso pela literatu-
ra e seu interesse pela Literatura Bra-
sileira.
Giulia: Para responder a esta pergunta,
tentei descobrir de onde vem o meu in-
teresse pela literatura. Começou na in-
fância, cresci numa família de leitoras e
minha avó, professora de letras, sempre
lia e contava histórias, sobretudo episó-
dios da mitologia grega e latina, que eu
adorava. Quando tive que escolher uma
faculdade, não tinha dúvidas:  me ins-
crevi em Letras e Filosofia na Universi-
dade de Bolonha. É um curso muito
"clássico", estudei muita literatura - itali-
ana, latina e grega, que na Itália são
muito estudadas também no liceu. No
momento de escolher o tema da minha
dissertação, aproveitando do fato que eu
já falava um pouco de português, apre-
sentei ao professor Roberto Vecchi  (um
dos principais estudiosos de literatura
portuguesa, brasileira e lusófona da Itá-
lia),  um projeto de pesquisa sobre a obra
de Ana Cristina César. A escolha de es-
tudar uma autora foi uma escolha ideo-
lógica antes de ser estética, sempre
achei que fosse necessário que a aca-
demia se ocupasse mais da produção li-
terária e artística das mulheres. Desde
então continuo pesquisando a literatura
brasileira de autoria feminina e não te-
nho intenção alguma de parar.

E a língua portuguesa, como é que se
apropriou tão bem dela?
Giulia: Me apaixonei pela língua portu-
guesa durante uma viagem que fiz no
país, ainda adolescente. Comecei a ler
tudo o que encontrava e a ouvir música,
tentando entender a letra. Aprendi aos
poucos, conversando com amigos, tro-
cando cartas e leituras. Quando estava
na faculdade, graças ao programa de in-
tercâmbio da comunidade europeia, tive
a possibilidade de passar um semestre
em Coimbra. Todos os meus colegas
queriam ir para a França, a Espanha ou
a Inglaterra, eu fui a única da minha fa-
culdade a escolher Portugal como pri-
meira opção. No começo foi muito difí-
cil me adaptar ao sotaque português, eu
que no Brasil me "virava" bem não con-
seguia entender nada. Mas afinal foi uma
experiência muito positiva, me ajudou a
melhorar muito o conhecimento da lín-
gua, mas o sotaque não, eu gosto mes-
mo de falar como se fala no Brasil. Du-
rante os últimos meses morei em São

Paulo para as pesquisas do doutorado e
conviver quotidianamente com a língua
e trabalhar como tradutora me deram
uma familiaridade com o português que
antes não tinha. Mas ainda tenho muito
que aprender!

Observa-se, através do seu trabalho
apresentado no V Colóquio Mulheres
em Letras, bem como nos títulos pu-
blicados, que você dirige sua pesqui-
sa também para os problemas decor-
rentes do "apagamento" das escrito-
ras em detrimento da escrita mascu-
lina. Este é um tema que envolve tam-
bém as pesquisas do Grupo Mulhe-
res em Letras. Poderia dizer-nos algo
sobre esse seu interesse?
Giulia: A marginalização da produção li-
terária feminina,  o seu confinamento ao
segundo plano do campo literário é um
fenômeno  terrivelmente concreto e evi-
dente: basta abrir  uma antologia, uma
história da literatura, ou
até, de certa maneira, en-
trar numa livraria, para
percebê-lo. Foi por oca-
sião da minha pesquisa de
mestrado na Universidade
de Paris Ouest, sobre a
prática literária de Rachel
de Queiroz, que comecei
a analisar de forma mais
estruturada a questão. Quanto mais
pesquisava sobre o romance da década
de 30, maior a ausência de escritoras -
à exceção de Rachel de Queiroz - o que
levantava tantas questões,  ao ponto que
resolvi dedicar meu  doutorado ao tema.
A pesquisa sistemática nas fontes perió-
dicas da Biblioteca Nacional e do IEB tem
revelado, contrariamente ao que a
historiografia nos ensina, que na déca-
da de 1930 existia um número consis-
tente de escritoras que eram lidas, co-
mentadas e também, fato não
negligenciável, muito vendidas. Acredito
que, após uma primeira fase de "resga-
te", o interesse do estudo de gênero da
literatura esteja nas perspectivas
conceituais que esta apresenta. Não bas-
ta, então, resgatar escritoras esquecidas
e dizer que elas existiam, escrevendo,
sendo publicadas e lidas, mas é preciso
entender que incluir no campo literário
sujeitos tradicionalmente marginalizados
torna necessária uma revisão e nova
compreensão das categorias que
estruturam o discurso literário. O V Co-
lóquio Mulheres em Letras, do qual tive

notícia através do site do Fazendo Gê-
nero, representou para mim um impor-
tante momento de troca e de discussão
com outros pesquisadores, representan-
do a vitalidade do tema hoje no Brasil.

O que você tem a dizer a respeito do
assunto em seu país, a Itália, e na
França?
Giulia: Tanto na Itália, como na França,
mesmo se com diferenças relevantes, os
estudos de gênero representam uma re-
alidade viva e multiforme, ainda não ple-
namente representada nas universida-
des. Na Itália grupos como a "Libreria
delle donne" e a "Società Italiana delle
Letterate" efetuam um trabalho político
e crítico fundamental na difusão e na
valorização da produção literária femini-
na. Na França existe um número con-
sistente de pesquisadoras que analisam
a questão da marginalização da escrita
feminina, principalmente numa aborda-

gem sociológica. Penso,
por exemplo, nos traba-
lhos fundamentais de
Christine Planté (o seu li-
vro, La petite soeur de
Balzac, infelizmente ainda
não traduzido em portu-
guês) e de Delphine
Naudier, professora na
EHESS de Paris. Falan-

do da literatura brasileira, na Universi-
dade de Clermont-Ferrand  houve, em
2012, o importante "Colloque
International Genres littéraire et gender
dans les Amériques", organizado por um
grupo de trabalho do qual participam vá-
rios pesquisadores interessados no Bra-
sil.

Giulia, para o grupo Mulheres em Le-
tras  foi um prazer tê-la entre os
comunicadores durante o V Colóquio.
Giulia: Obrigada pelas perguntas. Que-
ro agradecer você e todo o grupo Mulhe-
res em Letras pela força, pelo entusias-
mo e pela competência com a qual vocês
trabalham para que a literatura escrita
por mulheres se torne cada vez mais vi-
sível, como merece. Espero poder parti-
cipar do próximo Colóquio e que dessa
experiência possa nascer uma colabo-
ração entre as nossas universidades.
Grazie!

A entrevistada do ML é a italiana, Giulia Manera, doutoranda em Literatura Brasileira pela Université Paris Ouest
Nanterre La Défense (UPO-França) Mestre em Etudes Romanes - Portugais pela UPO e Mestre em Letras Modernas pela
Università di Bologna. Giulia participou do V Colóquio Mulheres em Letras ocorrido em abril deste ano na Faculdade de
Letras da UFMG. A estudante chamou a atenção da coordenação do colóquio pelo português bem falado, quase sem
sotaque e pelo profundo conhecimento da literatura brasileira, principalmente nos temas: gênero e literatura brasileira
do século XX. E o tema do seu doutorado não poderia ser outro: Modos de inscrição e de representação do gênero no
Romance de Trinta no Brasil.

Literatura brasileira à moda francesa e italiana

Por Imaculada Nascimento,
doutoranda em Literatura Brasileira pela

Faculdade de Letras (UFMG)

Giulia Manera
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Senhoras do seu destino: Francisca Senhorinha da Motta
Diniz e Josephina Álvares de Azevedo - projetos de

emancipação feminista na imprensa brasileira (1873-1894)

Bárbara Figueiredo Souto
Universidade de São Paulo (USP),

setembro de 2013.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Inez

Machado Borges Pinto

A dissertação de Mestrado
intitulada "Senhoras do seu destino:
Francisca Senhorinha da Motta Diniz
e Josephina Álvares de Azevedo -
projetos de emancipação feminista
na imprensa brasileira (1873-1894)"
tem por objetivo discutir projetos de
emancipação feminina em fins do
século XIX, no Brasil, a partir da aná-
lise dos seguintes periódicos: O Sexo
Feminino, Primavera, O Quinze de

Novembro do Sexo Feminino e A
Família. Esses jornais, fundados por
Francisca Senhorinha e Josephina
Álvares de Azevedo dedicavam-se
quase exclusivamente a discussões
de interesse feminino, como a
melhoria da educação da mulher, sua
inserção no mercado de trabalho, a
produção intelectual e o direito ao
voto. Utilizando teorias feministas, a
dissertação ressalta a importância da

imprensa enquanto fonte de pesqui-
sa, questiona a ação das mulheres
no século XIX, repensa o movimento
feminista e, principalmente, resgata
personagens e obras esquecidas pela
história.

Uma trilogia de balanços afetivos: Azul e dura, de Beatriz Bracher, Hotel
Novo Mundo, de Ivana Arruda Leite, e Nada a dizer, de Elvira Vigna

Tanay Gonçalves Notargiacomo
Universidade Federal de Santa Catarina

(UFSC), setembro de 2013.
Orientadora: Profa. Dra. Tânia Regina

Oliveira Ramos

A dissertação apresenta uma
leitura sobre três obras literárias de
autoria feminina publicadas no final da
primeira década do século XXI: Azul
e dura, de Beatriz Bracher, Hotel Novo
Mundo, de Ivana Arruda Leite, e Nada
a dizer, de Elvira Vigna. Ao longo da
análise, a mestranda propõe uma in-
terpretação sobre o que o contempo-
râneo fornece às ficções de autoria fe-

minina, no que diz respeito ao afeto,
à memória, aos deslocamentos, à
transterritorialidade, ao segredo, ao
espaço virtual e ao triângulo amoro-
so. Segundo a autora, essas caracte-
rísticas pertencem a um projeto de li-
teratura das honestidades, ou seja, a
uma escrita que transparece de for-
ma explícita as relações sociais,
afetivas e amorosas. A pesquisa quer

ainda dar visibilidade às autoras e, a
partir delas, abrir espaços para novas
leituras ficcionais não canonizadas e
silenciadas por um mercado editorial
marcadamente masculino.

Memória e representação da vivência feminina nas crônicas de
Malluh Praxedes em Aquele olhar fora do corpo

Maria de Fátima Moreira Peres
Pontifícia Universidade Católica de Minas

Gerais (PUC Minas), agosto de 2013.
Orientadora: Profa. Dra. Suely Maria de

Paula e Silva Lobo

A  dissertação de mestrado
propõe um estudo sobre os aspectos
do literário, do literal e da
"mundivivência" do feminino, presen-
tes nas crônicas publicadas no livro
Aquele olhar fora do corpo de Malluh
Praxedes. Para que o projeto fosse
viabilizado se fez necessário, primei-
ramente, entender o processo histó-
rico das crônicas de autoria femini-
na, bem como o papel das mulheres
e suas lutas nas sociedades do final

do século XIX e início do século XX
até os dias atuais.

O livro contém 47 crônicas que
se desenrolam por meio de diversas
temáticas. Porém, apenas quatro te-
mas foram analisados por conside-
rar que estes contemplariam  formas
mais específicas do universo da es-
crita da autora, quais sejam: a famí-
lia, a escrita imagética por meio do
detalhamento, os sentidos e a escri-
ta epistolar. Considera-se que a es-

critora mineira, de Pará de Minas,
seja um dos frutos desse processo
histórico,  resultado dos diversos mo-
vimentos que elevaram a literatura
de autoria feminina contemporânea
aos patamares que ela ocupa hoje.

Para adquirir um destes livros,
envie um e-mail para

mulheres@letras.ufmg.br, que
entraremos em contato.

Valor: R$ 30,00
(O frete já está incluído)
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