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Sobre os autores

Marília Rothier Cardoso 

Professora aposentada de Literatura Brasileira do Instituto de 
Letras da UERJ; atualmente, integra o corpo docente da área de Lite-
ratura do Departamento de Letras da PUC-Rio.

Ana Chiara

Doutora em Letras pela PUC-RJ. Professora associada de Lite-
ratura Brasileira na Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde 
1995, dedica-se à pesquisa nos seguintes temas: corpo, sexualida-
de, memória, escritas de si. Participa do GT ANPOLL de Literatura 
Comparada e Coordena o GPESq Vida, arte, literatura: bioescritas. 
Bolsista de Produtividade CNPq.

Ana Lúcia M. de Oliveira

Doutora em Literatura Comparada (UERJ, 1999), professora 
associada de Literatura Brasileira na UERJ, pesquisadora no progra-
ma PROCIÊNCIA UERJ/FAPERJ e bolsista de Produtividade em 
Pesquisa do CNPq. Traduziu e/ou coordenou a tradução de obras 
filosóficas, das quais se destacam: Caosmose, de Félix Guattari; En-
saios sofísticos e O efeito sofístico, de Bárbara Cassin; Mil platôs, de 
G. Deleuze e F. Guattari. É autora de Por quem os signos dobram: 
uma abordagem das letras jesuíticas (EdUERJ, 2003) e organizadora 
dos livros Linhas de fuga: trânsitos ficcionais (7Letras, 2004); Antônio 
Vieira: 400 anos (EdUERJ, 2011); Cartas e papeis vários, tomo I, vol. 
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5 da Obra completa do Padre Antônio Vieira (Lisboa: Círculo de Lei-
tores, 2014; São Paulo: Loyola, 2014) e Figurações do real: literatura 
brasileira em foco VII (Relicário, 2016).

Andréa Sirihal Werkema

Professora adjunta de Literatura Brasileira da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde dá aulas na graduação, 
pós-graduação e especialização. Doutorou-se em Literatura Brasilei-
ra pelo Pós-Lit/UFMG. Publicou, entre outros, Variações sobre o ro-
mance (2016), Figurações do real (2017), A crítica literária brasileira 
em perspectiva (2013) e Macário, ou do drama romântico em Álvares 
de Azevedo (2012).

Éverton Barbosa Correia

Professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ), fez estágio pós-doutoral inicialmente na UNESP e depois 
na UNICAMP. Sua tese de doutorado foi desenvolvida na Universi-
dade de São Paulo (USP) sobre a obra de João Cabral de Melo Neto. 
Tem publicado em periódicos especializados artigos sobre autores 
da Literatura Brasileira, dentre os quais podemos destacar os se-
guintes:  “Memória, genealogia e subjetividade em João Cabral” e 
“Um poema inédito na obra poética de Manuel Bandeira” (O Eixo e 
a Roda); “Apontamentos para leitura de poemas”, “Dois poemas de 
Pedro de Alcântara — Dom Pedro II” e “O discurso de posse de um 
poeta-diplomata na Academia Brasileira de Letras e outros opúscu-
los” (Remate de Males); “Um baobá no Recife e o baobá do Senegal” e 
“Forma e subjetividade em dois poemas de João Cabral sobre o ovo” 
(Via Atlântica).
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Fátima Cristina Dias Rocha

Professora titular de Literatura Brasileira do Instituto de Le-
tras da UERJ, instituição em que atua na Graduação e na Pós-Gra-
duação. Neste âmbito, desenvolve pesquisa sobre as formas da au-
tobiografia e do memorialismo de escritores brasileiros, publicando 
regularmente diversos artigos em torno desse tema. Em sua pesquisa 
mais recente, a pesquisadora investiga o autobiografismo contempo-
râneo, considerando-o, de um lado, em suas articulações e diálogo 
com a forte tradição autobiográfica que se consolidou no Brasil a 
partir da década de 1940; e, de outro lado, em seu convívio com a 
atual disseminação de narrativas vivenciais.

Giovanna Dealtry 

Professora do PPG de Letras da UERJ. Doutora em Literatu-
ra Brasileira pela PUC-Rio, tendo publicado e coorganizado, entre 
outros, Guerreira, Coleção O Livro do Disco (Ed. Cobogó), O fio da 
navalha — malandragem na literatura e no samba (FAPERJ/Casa da 
Palavra) e O futuro pelo retrovisor — Inquietudes da literatura brasi-
leira contemporânea (Rocco).

Italo Moriconi

Crítico e curador literário, editor, poeta e professor do Insti-
tuto de Letras da UERJ. Como curador, organizou algumas antolo-
gias marcantes, como Os Cem Melhores Contos e Os Cem Melhores 
Poemas Brasileiros do século XX (ambos pela ed. Objetiva), Destino: 
Poesia (ed. Jose Olympio) e a recém-lançada Torquato Essencial (ed. 
Autêntica, 2017). Coordenou o Café Literário da Bienal Internacio-
nal do Livro do Rio de Janeiro de 2009 a 2013. Chefiou a Editora da 
UERJ de 2008 a 2015, onde criou a prestigiosa coleção Ciranda da 
Poesia. Na área da pesquisa biográfica, publicou Ana C.: o sangue de 
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uma poeta e organizou as Cartas de Caio Fernando Abreu, ambos 
agora em segunda edição pela Egalaxia. É autor de Como e por que 
ler a poesia brasileira do século XX (ed. Objetiva, Prêmio Livros Alta-
mente Recomendados da FNLIJ). 

Leonardo Davino de Oliveira

Professor adjunto de Literatura Brasileira na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É doutor em Literatura Compara-
da pela UERJ, especialista e mestre em Literatura Brasileira. Ensaísta, 
procura refletir sobre as múltiplas e heterogêneas modalidades da 
poesia cantada, focado na vocoperformance da canção popular ur-
bana mediatizada e suas produções e partilhas do sensível. É autor 
do blog Lendo canção (lendocancao.blogspot.com). É autor do livro 
Canção: a musa híbrida de Caetano Veloso (Ibis Libris, 2012); e, en-
tre outros, coorganizador e autor do livro Palavra cantada: estudos 
transdisciplinares (EdUERJ, 2014). 

Marcus Vinicius Nogueira Soares

Doutor em Literatura Comparada pela UERJ, é professor as-
sociado de Literatura Brasileira da mesma instituição. É coautor de 
“500 anos de ficção”, publicado na Brasiliana da Biblioteca Nacional 
(Nova Fronteira, 2002) e autor do livro A crônica brasileira do século 
XIX: uma breve história (É Realizações, 2014). Membro do Grupo de 
Pesquisa LABELLE (Laboratório de Estudos de Literatura e Cultu-
ra da Belle Époque da UERJ), UERJ/CNPq. Publicou vários artigos 
sobre a crônica e a obra de José de Alencar em livros e revistas aca-
dêmicas.




