
Há cerca de quinze anos, observa-se nas periferias de São Paulo um fenômeno digno de atenção: a projeção literária de escritores 

oriundos de bairros negligenciados da cidade que atribuem a seus produtos os adjetivos “marginal” ou “periférico”. Trata-se de uma 

produção literária que não se enquadra nas hierarquias simbólicas de praxe e não se utiliza das estruturas mais tradicionais de 

prestígio. Esta proposta pretende expor alguns resultados de uma pesquisa em andamento sobre o movimento da “Literatura 
Marginal”. O objetivo é examinar características do gênero, sobretudo os vínculos que a escrita dos autores marginais mantém com 

os territórios periféricos nos quais estão inseridos e sobre os quais tratam em sua escrita. Gostaria de problematizar essa prática 

cultural tendo em vista experiências estéticas que os saraus, como espaços de participação comunitária e criação textual, viabilizam a 

novos escritores nas periferias da cidade.


Escritora negra é uma categoria praticamente inédita num mercado editorial dominado por homens brancos. Rompendo com os 

lugares que lhes são normalmente reservados, Conceição Evaristo, Bianca Santana, Jenyffer Nascimento ou Ana Maria Gonçalves, 

são expoentes contemporâneos de autoria feminina de memória e resistência. Essas autoras fazem de seus escritos uma história 

duplamente coletiva : de mulheres negras e comunidades marginalizadas. Essas escritas (quase) autobiográficas fazem parte de um 
movimento que Paul John Eakin chama de « identidades relacionais », onde a vida do narrador é relatada de maneira inextrincável dos 

eventos históricos onde ocorrem. Dessa forma, falar dessa produção é uma maneira de colocar essas personagens sob o holofote 

das mudanças estruturais que ocorreram no Brasil nos últimos anos.


Conhecido como uma figura intrépida e polêmica, João do Rio utilizou-se de diversas estratégias para alcançar o status de grande 

literato. O sucesso de seus livros, que rapidamente tornavam-se best-sellers, não passa somente pelo seu inegável talento como 

escritor. O autor usava ferramentas que poderiam ser consideradas de marketing pessoal, tornando-se uma estrela nas noites 

cariocas e arrastando multidões para suas conferências, que iam de comentários mundanos a temas mais eruditos ou controversos. 
Esta apresentação tem como objetivo explorar as fotografias e notas encontradas na imprensa do começo do século XX, algumas 

delas desconhecidas do grande público, que mostram a proeminência do cronista no meio social carioca, bem como as ricas e 

variadas táticas para alavancar a venda de livros, mas, acima de tudo, para atingir uma audiência cada vez maior e sempre em busca 

de novidades. Em suas apresentações, João do Rio colocava sob os holofotes não somente temáticas que lhe eram contemporâneas 

e que ainda hoje são tópicos controversos, mas também sua figura pública: a noite era transformada em um palco onde o escritor 

dava lugar à celebridade literária.
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A comunicação propõe fazer uma breve discussão sobre o valor literário da ficção machadiana a partir da análise do conto 

“Sereníssima república”, publicado em 1881. Num momento em que o Brasil passa por uma grave crise política, o conto machadiano, 

ao abordar o funcionamento das práticas eleitorais no âmbito de uma república imaginária, a das aranhas, que procedem de maneira 

sistemática por meio da corrupção e da fraude, ilumina, como uma presença subversiva, um conteúdo histórico social bastante atual 
para se pensar a sociedade e a cultura brasileiras. O valor literário do conto se encontraria, assim, na formalização de um aspecto 

recorrente na prática política da república brasileira, que segue apostando na fraude e na corrupção como mecanismo de manutenção 

dos interesses dos grupos políticos dominantes. 


A tentativa de separar produção cultural da política não é novidade no contexto brasileiro. Durante a ditadura militar (1964-1985), por 

exemplo, tal separação se deu principalmente por meio de leis extremas de censura ou do exílio forçado de artistas que estavam 

engajados na luta contra o regime em questão. Já o Brasil do novo século parecia ter deixado tal problema no passado e começou a 

atrair os holofotes internacionais não apenas pelo boom econômico como também por sua produção cultural, incluindo o cinema. 
Entretanto, com a crise política que se instalou no país desde de 2014, a combinação produção cultural e política tem experienciado 

problemas que remetem ao passado ditatorial tão conhecido, como o ocorrido com o filme Aquarius de Kleber Mendonça Filho, o 

qual será o objeto de análise desta apresentação. Mais especificamente, serão explorados debates e polêmicas que surgiram a partir 

da manifestação política feita pela equipe do filme no Festival de Cinema de Cannes em 2016. Para tanto, serão analisados artigos de 

jornais e publicações em mídias sociais por parte dos envolvidos, desde a repercussão do protesto até a inclusão ou não do filme 

como representante brasileiro no Oscar Americano de 2017, e sua posterior censura antes da estreia do filme no Brasil; fatores estes 

que refletem a atual fragilidade da democracia brasileira.


This paper will draw on Ismail Xavier’s typology of Brazilian documentary (2009) to explore the formal differences between Consuelo 

Lins’ short Babás (2010) and Gabriel Mascaro’s Doméstica (2012). While the former explicitly acknowledges the disavowal of nannies 

and wet-nurses throughout Brazilian history, Mascaro’s documentary alludes to the legacy of slavery that weighs on relationships 

between domestic workers and their employers. It does so by focusing on present-day maids labouring in claustrophobic home-
spaces as they are filmed by their employers’ adolescent children. Mascaro’s choice to edit together sequences that are composed of 

‘haptic’ images, which destabilise the visual (Marks, 2000) and emphasise soundtrack and the production of affect, highlights the ways 

in which empregadas are required to suppress ties to their own children or partners in order to serve their employers. An analysis of 

both documentaries ultimately demonstrates that attempts to confine empregadas to “de-politicised” home-spaces have been used to 

deny them political and labour rights. 
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‘Praia do Futuro’, directed by Karim Ainouz, is a film beyond nationalities. This aspect is expressed both in its production and its 

cinematographic content. The film involved the participation of artists and organisations from different backgrounds, based on either 

Brazil or Germany. Its characters also move between the spatial references of Brazil and Germany in the story of a life-guard in the city 

of Fortaleza - Donato - who suddenly travels to Germany in order to follow his lover and build a new life there. 

The concept of cosmopolitanism in view privileges the understanding of the human over classifications grounded on social categories 

- such as nationality, gender, class, etc. Based on this concept, this paper claims that the aesthetic elements of the film make it 

cosmopolitan. In focusing on this dimension, the paper explores how this sensitive approach leads to an apprehension of life and the 

world beyond a ‘Brazilian’ authenticity. In following Donato’s trajectory through the film’s cosmopolitan aesthetics, categories such as 

being Brazilian, migrant, or gay, are overcome by an appreciation of what is universal in the reinvention of every human life. 


Taking into account the fascination with otherness in western film festival venues and the global circulation growth of contemporary 

Brazilian cinema in the international art house circuit, this paper aims to analyze the conception of Neon Bull (Boi Neon, 2015), directed 

by emergent director Gabriel Mascaro, focusing on how such artwork was consciously constructed according to the expectations of 

European festival audiences and how a series of transnational agreements, which involved international fund, influenced and shaped 
the final product in question. Therefore, this chapter will demonstrate that NeonBull adopts globalized and cosmopolitan styles 

welcomed by film festivals and strategies of selfexoticism, as a manner of facilitating cultural border crossing and cultural translation. 

In this regard, our theoretical framework will be based on a positive way of approaching cultural difference and otherness, in which 

Neon Bull will not be understood as a merely projection of western orientalist fantasies. Rather, we wish to frame how such film 

agencies mode of address, cultural specificity and international aesthetic in order to reinscribe and rebrand contemporary Brazilian 

subjectives in the global art house arena. 


O Programa Ciências sem Fronteiras, criado em 26 de julho de 2011, abriu um panorama para a discussão da internacionalização dos 

estudos universitários e profissionais no Brasil. Lançado como uma iniciativa para a capacitação de professores e alunos pertencentes 

às redes de ensino profissionalizante e superior no país, ele trouxe consigo uma antiga visão de internacionalização de estudos por 

meio do envio de brasileiros para universidades anglófonas e europeias, especialmente, sob a perspectiva da capacitação em um 
modelo externo e com possibilidades de desenvolvimento do conhecimento científico no Brasil, porém com poucos estudantes 

fazendo o movimento contrário para o país. Em uma análise da consolidação da visão das instituições de ensino e políticas do Brasil, 

este artigo pretende discutir como o programa traz, em si, uma tentativa de reconhecimento político e cultural do país no exterior, 

porém a partir de um antigo paradigma, presente desde as décadas de 1930 e 1940, de capacitação e apropriação do conhecimento 

no exterior cujo caminho contrário ainda se faz pouco presente. 
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A projeção global obtida pelo Brasil recentemente, desde o boom econômico em meio à crise mundial iniciada em 2008 até a 

realização dos dois maiores eventos esportivos do mundo (Copa e Olimpíadas), causou impacto no capital simbólico (Bordieu) da 

língua falada no Brasil? Português ou Brasileiro (Bagno)? Haveria uma variante de maior prestígio sob uma perspectiva internacional 

nos dias de hoje? Esta apresentação investiga marcos históricos da valorização do português brasileiro no âmbito nacional, busca 
evidências do crescimento do interesse internacional pelo português falado no Brasil nos últimos anos, apresenta experiências 

relacionadas aos desafios que as diferenças linguísticas das duas variantes impõem no ensino e no aprendizado do português como 

língua estrangeira e, finalmente, discute a viabilidade de uma abordagem pluricêntrica em sala de aula. É de interesse, ainda, analisar 

de que forma a existência de variantes tão representativas e tão linguisticamente distintas influencia a escolha do material didático 

pelos professores de português como língua estrangeira. 


Since the late 2000s, academics and commentators have analysed the factors that, until at least very recently, explained the ‘rise’ of a 

‘new’ and ‘emergent’ Brazil. Most of those analyses have focussed on the economic and political reforms that contributed to a good 

performance in those areas, at least until the beginning of the Rousseff administration. An element that has been overlooked is the role 

played by international and transnational media organisations. Thus, in this paper I would like to explore both the strategies and 
conditions that explained the emergence of a narrative of success of Brazil in the foreign media. Based on more than 30 interviews 

with foreign correspondents and representatives of the Brazilian government, I want to examine how journalistic practices, editorial 

decisions as well as the political economy of the media played a role in shaping the narrative of an ‘emergent’ Brazil. 


A obra-prima de Gilberto Freyre intitulada Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal 

(1933) provocou uma revisão total das interpretações acerca da formação étnico-cultural do Brasil. Nela, o sociólogo defendia que 

“Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto às relações 

de raça: dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de aproveitamento dos valores e 
experiências dos povos atrasados pelo adiantado; no máximo de contemporização da cultura adventícia com a nativa, a do 

conquistador com a do conquistado” (FREYRE, 2004, p. 16). Sobre estas teses desenvolveu-se o mito da “democracia racial”, 

popularizando a ideia de que as relações raciais no Brasil são historicamente pacíficas. Pretendemos analisar as limitações desse mito 

- que ainda hoje é motivo de entraves na organização política e social do Brasil - identificando o seu impacto na formulação da 

política exterior brasileira do século XX voltada, sobretudo, aos países africanos lusófonos e a Portugal, enquanto agentes históricos 

do processo de mestiçagem brasileira.  
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Since Autumn 2007, when it was announced that Brazil would play host not only to the Football World Cup in 2014, but also the 

Olympic Games in 2016, the country has been the focus of renewed attention from around the world. This was a marvellous 

opportunity to dispel myths and stereotypes and promote a more authentic version of Brazilian culture. Sure enough, several novels 

were translated and published in the UK (for example Adriana Lisboa's Crow Blue and Daniel Galera's Blood-soaked Beard) and 
several anthologies of texts by contemporary authors, such as the Granta Issue devoted to the Best of Young Brazilian Novelists and 

Other Carnivals: New Stories from Brazil, published to mark the establishment of the Flipside Literary Festival. While at the same time 

acknowledging that editing an anthology that effectively represents a particular culture, this paper considers the Brazil(s) portrayed to 

an English-speaking audience.


Discovered in BBC archives, unknown documents and original radio-drama scripts written by Brazilian writer and journalist Antônio 

Callado (1917-1997), and broadcast by the BBC during World War II, call for a radical reassessment of the role and production of this 

politically and socially engaged intellectual, a key figure in allowing us to better understand the relationship between Aesthetics and 

Politics in Brazil. Antônio Callado, considered by critics including Raymond L. Williams, as one of the major Latin American novelists of 
the 20th century, played an emblematic role within political movements of resistance against authoritarianism during the years of 

military dictatorship in Brazil (1964-1985), both on a personal level, through his repeated persecution and imprisonment, and in his 

writing. Current studies on Callado abide by a consensus that dates the beginning of his literary output to the 1950s. Yet, as a young 

writer and journalist during the '40s, he was hired by the BBC Latin American Service to work in London, covering World War II, a 

seminal experience that enabled him to sharpen his global perspective on political issues in Latin America and beyond. Mindful of the 

significance of this period in the author’s career, this paper takes as its starting point my recent discovery of hitherto forgotten 

documents and scripts, in order to understand the development of his career, his literary production and his place in recent Brazilian 

cultural history.


Um maior protagonismo mundial no início do século XXI proporcionou um novo impulso à literatura brasileira no exterior. Muitas foram 

as retraduções de clássicos e as traduções inéditas. Na França, a Edições Anacaona é um exemplo. Tendo como foco editorial obras 

que retratam párias, em 2016 publicou Kéro, un reportage maudit, de Plínio Marcos. A obra de 1976 trata da adolescência de 

violências de Jerônimo da Piedade. De tom ácido e estilo depurado, o texto vale-se da entoação oral, da reescrita de máximas e de 
neologismos para recriar os submundos de Santos dos anos 1970. 


A partir de uma leitura pós-colonial de Haroldo de Campos, o qual propõe o foco tradutório não no idioma estrangeiro (mormente 

prestigiado), e sim no português (periférico-desvalorizado), este trabalho objetiva responder ao questionamento (variação do de 

Spivak) pode o subalterno falar em outra língua? Para tanto, propõe-se um estudo das soluções tradutórias do romance e as 

respectivas consequências à construção de uma imagem do subalterno brasileiro. 
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Uma "nefasta ideologia de gênero", assim como uma "perigosa doutrinação" marxista, teriam sido difundinda nas escolas brasileiras 

nos últimos anos. Estas afirmações são feitas por intelectuais 'neoconservadores', e por evangélicos de diversos setores da 

sociedade: juristas, psicólogos e parlamentares organisados na Frente Parlamentar Evangélica. A ascensão de discursos 

antirepublicanos expõe as fraturas sociais antes escondidas pelo mito da harmônica mestiçagem do povo brasileiro. Em minha 
exposição, retomarei algumas das constantes dos discursos proferidos ao longo do processo de destituição da presidente Dilma 

Rousself e algumas das políticas educacionais formuladas  desde 2002, para lançar as pistas de que as pautas morais (aborto, 

homossexualidade) empregadas pelos deputados da Frente Parlamentar Evangélica ao longo de suas saídas da base de apoio do 

governo no processo de impeachment, não foram suas causas. Retornando, ainda, a alguns sociólogos da religião, tentarei pensar a 

recente ascensão do evangelismo no Brasil.


Over the past months Brazilians (and Brazilianists) have witnessed a radical regime change composed of seemingly daily acts that 

have altered federal policies affecting essential sectors of life in Brazil. From education policies to health care to natural resource and 

cultural management, Brazilian society is in flux. This paper addresses the convergent points of migration and housing. While not as 

consistently ‘hot’ in the news or protest movements, issues of mobility and residence speak to not only the dynamics of local policy 
issues but also insert Brazil into global debates on the relationship between civil rights to the city and cultural citizenship.   


This paper analyzes a convergence of social groups through the case study of the occupation of the building formerly known as Hotel 

Cambridge, located in downtown São Paulo on the major artery of 9 de Julho Avenue. The participation of new migrants and refugees 

along with long-time political activists and displaced, internal migrants from rural areas tests long-standing national ideologies of racial 

and cultural mixture, requires creative public policy intervention and contributes to a growing corpus of social theory regarding urban 

space and identification. 

The purpose of this paper is to investigate aspects of Brazilian culture that have been most often discussed and/or ignored by 

Brazilian novelists currently active in the writing and publishing of crônicas. This literary/journalistic genre continues to thrive in 

blogs, as well as in print and on-line newspapers and magazines. It has indeed created and developed a short, witty and fast 

platform for the discussion of day-to-day deeds, big or small. Many of the topics of choice shed light on Brazil’s so to speak real-
time images of trouble or magnificence, setbacks or advances, disillusion or self-assertion, including the economic and social 

changes which the nation has undergone since the mid-1990s, from Plano Real to the Partido dos Trabalhadores’ legacy. As 

editor of the crônicas section of Library of Congress journal Handbook of Latin American Studies, I have been following, year after 

year, the output of such writers. Due to time restrictions, this presentation will focus on the pertinent insight provided by 

renowned writers Eliane Brum, Fernando Gabeira, and Milton Hatoum.
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Indignation has fuelled recent protests and social movements as groups compete to assert their vision of what Brazil is and/or should 

be. This paper analyses discourses in a high school classroom that provide a microcosm for understanding and exploring this 

indignation within the current socio-political landscape. Drawing on a year of participant observation in an emerging middle-class 

private school in Fortaleza, I outline dilemmas (including inequality and corruption) that were described as unique to Brazilian society. 
As such, students came to understand themselves as oppressed and Brazil as underdeveloped and not quite modern. Alongside 

preparing for vestibular, students honed their abilities to recognise (and/or perhaps construct) their own (and other’s) oppressions and 

perform indignation – all the while articulating a relationship with (and sometimes against) o povo. This paper highlights the shifting and 

conflicting views of the nation and its people that underlie much of the current political turmoil.  

No inicio da república, a nação brasileira necessitava de uma identidade que caracterizasse o povo e servisse de elo entre as distintas 

regiões geográficas do país. O presidente Getúlio Vargas, promoveu políticas públicas para valorizar a nacionalidade, dialogando com 

os objetivos de artistas e intelectuais da Semana de Arte Moderna de 1922, que buscavam referencias e inspiração em bens culturais 

tangíveis e intangíveis. 

A principal política para salvaguarda do patrimônio cultural se deu com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN). Nessa busca pela identidade nacional pautada nos ideais da política do Estado Novo, nomes como o do escultor 

Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) foram redescobertos e tornaram-se símbolos indissociáveis do homem brasileiro mestiço. Esta 

pesquisa pretende abordar os caminhos governamentais que utilizaram a cultura como marketing do governo, com o objetivo de 

combater a regionalização promovida pelo federalismo e pelas oligarquias rurais. Busca-se também estudar o “barroco mineiro” tendo 

em vista as novas abordagens historiográficas do rococó religioso europeu.  


In the past twenty years, art exhibitions, museums and galleries have received heightened attention in the Brazilian megalopolis of São 

Paulo and Rio de Janeiro. According to the sociologist, Paulo Arantes (1999), this is due to an “inverted fetish”, in which the viewer, 

instead seeking an aesthetic experience, attends the events with a consumerist point of view, ready to discard it. While it is particularly 

true with the mega showings (Rodin - Pinacoteca, 1998 and Caravaggio - MASP, 2012), different exhibitions have been offering an 
alternative perspective on art, politics and culture. This is particularly true with the ones which are celebrating the sixtieth anniversary 

of the Concrete Poetry Exhibition (MAM-SP, 1956). Concrete art was part of a collective search for new artistic materials, which 

challenged aesthetic appreciation. In Brazil, particularly, the movement was complex because it was caught in the enthusiasm of 

Juscelino Kubitschek’s government and the apathy of the Military dictatorship. Such a historical shift was somehow reproduced in 

2015-16, when the Brazilian president Dilma Rouselff was impeached. In a period of social distress, the veiled communication and 

intricate political messages that were created by the Noigandres group are reassessed through political resistance and reflection. This 

presentation aims at analysing this Concrete revival in the exhibitions at the Gallery Paralelo (2015) and SESC Pompéia (2016). 

MICHELE WISDAHL 

NATION AND INDIGNATION IN THE CLASSROOM  
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A partir do advento do Sistema Nacional de Cultura (SNC), incluído em 2012 no texto da Constituição Federal Brasileira de 1988, a 

cultura passa a desfrutar de um tratamento normativo jamais visto na história do ordenamento jurídico no Brasil. Deixa de ser 

considerada mero objeto de fomento e proteção estatal, para alcançar o status de instrumento de desenvolvimento humano, social e 

econômico.

O SNC tem chamado a atenção de estudiosos no mundo todo, enquanto modelo jurídico descentralizado e participativo de gestão de 

políticas públicas para a cultura no Brasil. Tais políticas (pactuadas entre União, estados e municípios) abrangem enorme pluralidade 

de formas de expressão cultural: teatro, cinema, literatura, artes plásticas, etc.


No contexto da atual crise política, o Ministério da Cultura brasileiro, órgão central no funcionamento do SNC, chegou a sofrer 

extinção relâmpago. Ante a perspectiva do direito público, o objetivo da apresentação é delinear o impacto da crise nas formas de 

expressão cultural brasileiras e sua repercussão no cenário internacional. 

Durante a II Guerra Mundial, realizou-se, na Royal Academy of Arts, a primeira exposição de arte brasileira na Europa. 70 dos maiores 

pintores modernistas brasileiros doaram 168 obras à Royal Air Force, como reconhecimento pelos esforços de guerra britânicos. 

Oswaldo Aranha, então Ministro das Relações Exteriores brasileiro, teve papel fundamental para que essa mostra acontecesse, com 

apoio do British Council e do FCO. Simultaneamente, o mesmo Aranha patrocinou o envio de 25,000 tropas para lutar no “front” 
europeu, ao lado dos Aliados. Esta apresentação busca demonstrar que ambas as iniciativas inseriam-se nas diretrizes de política 

exterior brasileira de assegurar ao Brasil lugar de relevo na geopolítica e no imaginário do pós-guerra. A exposição de pinturas 

modernas na Royal Academy coroou esforço de amealhar ‘soft power’(“avant la lettre”) por meio da disseminação das artes plásticas 

e da arquitetura brasileira na Europa, à guisa do que já acontecera, em maior medida, nos Estados Unidos. Após batalhas travadas e 

vencidas internamente, o modernismo consolidava-se como síntese da imagem que o governo buscava projetar no exterior. 
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