
2ª Jornada "Da autoria literária:
história, atualidades e perspectivas"

Confira a 
programação

Evento híbrido: presencial e on-line

Dia 22, das 10h30 às 17h30
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin,
Sala Villa-Lobos. Rua da Biblioteca, R.
Cidade Universitária, 21, São Paulo - SP

Dia 23, das 10h às 16h
https://meet.google.com/sri-zrbo-ijb

22 e 23 de setembro de 2022,
quinta e sexta-feiras

Evento gratuito do Grupo de Pesquisa  CNPq 
"Da autoria literária: história, atualidade e perspectivas"

https://meet.google.com/sri-zrbo-ijb


2ª Jornada "Da autoria literária:
história, atualidades e perspectivas"
22 de setembro de 2022, manhã 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 
Sala Villa-Lobos

10h30 – Abertura: Hélio de Seixas Guimarães e Orna
Messer Levin
 
 
10h45 às 13h – Mesa 1
 
A conferência sobre o que é um autor de Michel
Foucault: contexto, teses e impacto
Marco Antônio Sousa Alves (FD-UFMG)
 
"...um mísero testa de ferro": violência, autoria e
responsabilidade jurídica na imprensa do início do
Segundo Reinado
Rodrigo Camargo de Godoi (IFCH-Unicamp)
 
Autoria para além da obra: O caso de O Homem de
Aluísio Azevedo
Thiago Mio Salla (ECA-USP)



2ª Jornada "Da autoria literária:
história, atualidades e perspectivas"
22 de setembro de 2022, tarde

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
Sala Villa-Lobos

  
14h30 às 17h30 – Mesa 2
 
A autoria em disputa:  Arthur Azevedo nas
trincheiras do palco e da imprensa
Orna Messer Levin (IEL-Unicamp)
 
O estilo de Machado de Assis: memória, emulação
e paródia
Sílvia Maria Azevedo (FCL-Unesp/Assis)
 
Machado de Assis, autor de romances (1872-1873)
Lúcia Granja (IEL-Unicamp)
 
Do defunto-autor ao autor-defunto: autoria nas
antologias de Machado de Assis 
Hélio de Seixas Guimarães (FFLCH-USP)



2ª Jornada "Da autoria literária: 
história, atualidades e perspectivas"

23 de setembro de 2022, manhã
On-line - https://meet.google.com/sri-zrbo-ijb

10h às 12h – Mesa 1

As empresas jornalísticas nas bases da
profissionalização dos trabalhadores da imprensa:
repórteres e jornalistas na virada do século
Gabriela Nery (doutoranda, IFCH-Unicamp)

"Chegou a hora de na imprensa apresentar-nos":
Mulheres jornalistas e os óbices da
profissionalização da escrita
Cristiane de Paula Ribeiro (doutoranda, IFCH-
Unicamp)

"Marcas de autoria: Tennessee Williams e a tensão
aprisionada na concisão dramatúrgica"
Elizabete Araújo da Silva, (doutoranda, IEL-Unicamp)

"Lima Barreto: identidade e discurso de um
escritor marginalizado"
Renata Aguiar Nunes (doutoranda, IEL-Unicamp)

https://meet.google.com/sri-zrbo-ijb


2ª Jornada "Da autoria literária: 
história, atualidades e perspectivas"

14h às 16h – Mesa 2

A autoria nos romances de Machado de Assis:
unidade e dispersão
Fernando Borsato dos Santos (doutorando, FFLCH-
USP)

A mão visível do editor invisível: a ficcionalização
da edição em narrativas machadianas
Guilherme de Souza Lopes (mestrando, IEL-Unicamp)

"Machado de Assis tradutor: uma leitura das
traduções de língua inglesa"
Anderson de Souza Andrade (doutorando,
Unesp/Assis)

Ressurreição e Dom Casmurro: o narrador
onisciente e o autor ficcional
Luiza Helena Damiani Aguilar (doutoranda, ECA-USP)

23 de setembro de 2022, tarde
On-line - https://meet.google.com/sri-zrbo-ijb

https://meet.google.com/sri-zrbo-ijb

