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APRESENTAÇÃO
ESPAÇO EM MOVIMENTO: 
NOVAS CONFIGURAÇÕES

Figurações contemporâneas do espaço na literatura abre-se a uma 
diversidade de acepções que o conceito de espaço abriga nos objetos e 
cenários literários contemporâneos. O próprio texto como um espaço 
espacializante, na sua textualidade como corpo ou na visualidade 
da escrita, configura um espaço de linguagem. O contexto cultural 
e histórico envolve referências e dados situados em determinados 
momentos que articulam um espaço de relações com o texto literário. 
O espaço da institucionalização, com as representações de poder, o 
espaço social, o espaço como paisagem, nas configurações natural, 
regional, física e psicológica, e o espaço do mito, com suas imagens 
e sentidos simbólicos, são outras formas de mobilização do conceito. 
O espaço pictórico, quer como elemento componente da pintura 
ou como a própria linguagem na composição da escritura, que se 
vale de técnicas plásticas, também é contemplado, assim como esse 
tipo de diálogo abriga outros meios e linguagens, como o cinema, a 
propaganda, a fotografia, nas relações entre as artes. 

Há também a possibilidade de se rever o objeto literário, em 
termos de espacialidade, sob essa perspectiva múltipla do olhar con-
temporâneo. Ou seja, no lugar daquele sentido restrito de categoria 
estrutural, o conceito incorpora uma visão ampla e metafórica, dentro 
da qual o próprio texto faz emergir uma concepção e função da espa-
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cialidade por meio de suas estratégias de construção. Diante de tantas 
possibilidades de leitura do conceito, o presente livro reúne textos de 
docentes do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), campus de São José do Rio Preto, que 
abordam aspectos da simbolização espacial em obras literárias que 
implicam um olhar contemporâneo para essas figurações.

No primeiro texto, Susanna Busato traz uma reflexão sobre a 
experiência da recusa ou do deslocamento na poesia brasileira con-
temporânea em “A consciência do zero como a lógica da razão antro-
pofágica da poesia brasileira contemporânea”. A partir da imagem 
do “vazio” como um espaço de contradições do tempo presente, o 
ensaio se concentra na poesia de Frederico Barbosa, cuja linguagem 
poética atua como uma revisão crítica da linguagem que se torna 
criação, afirmando-se como um processo de invenção.

Em “O espaço libidinal da leitura e da escrita em Llansol”, Sônia 
Helena de O. Raymundo Piteri explora a confluência da escrita e da 
leitura na obra da escritora portuguesa contemporânea Maria Ga-
briela Llansol. O texto mostra como a escritora, sob uma perspectiva 
diferenciada, alia corpo e mente num todo indiscernível e harmônico 
ao criar combinações como “sexo de ler” e “luar libidinal”. Também 
demonstra como, paralelamente, há uma consonância entre o escre-
vente e o legente, na medida em que o ato de leitura é incitado pela 
energia procedente do sexo, que, por sua vez, advém da luz que incide 
sobre o escrevente no momento da construção do texto.  

Arnaldo Franco Junior aborda, no capítulo “Da literatura como 
espaço fotográfico-pictórico em textos reescritos de Dalton Trevi-
san”, relações entre literatura, fotografia e artes plásticas. O ensaísta 
demonstra que, no projeto literário e na escrita singulares do escritor, 
a literatura, desde o seu suporte primeiro – o espaço em branco da 
folha de papel – até a sua constituição como espaço plástico, é passível 
de ser concebida como imagem que remete à fotografia e/ou à pintura.

O texto “À procura de ilhas (des)conhecidas”, de Maria Heloísa 
Martins Dias, desenvolve uma análise crítica de distintos textos com 
o propósito de desvendar como se configuram, por procedimentos de 
construção da linguagem, espaços em que se tramam relações iden-
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titárias e culturais. Assim, a narrativa O conto da ilha desconhecida 
(José Saramago), o romance O amor nos tempos do cólera (García 
Márquez), os contos “A mulher que prendeu a chuva” e “Roma” 
(Teolinda Gersão) e os poemas “Quando a pátria lasciva espalha os 
seus odores” e “Nada indica à Figura uma só linha solar” (António 
Ramos Rosa) revelam variadas estratégias de abordagem para se 
colocarem em cena as tensões entre o sujeito e o outro quanto às 
suas formas de resposta às diferenças culturais e ao desconhecido.

Sérgio Vicente Motta, no capítulo “Machado de Assis à luz do 
cinema de Sérgio Bianchi: o espaço em movimento”, analisa como 
o cineasta, no filme Quanto vale ou é por quilo?, uma livre adapta-
ção do conto “Pai contra mãe” de Machado de Assis, desenvolve 
os principais recursos de composição e amplia os temas do conto, 
por meio de sugestivas correspondências na linguagem do cinema. 
No plano formal, os efeitos histórico-documental e ficcional são 
traduzidos em gêneros discursivos alusivos à estratificação social 
configurada no conto. As linhas temáticas, partindo de uma situação 
histórico-social do passado escravocrata, são deslocadas e ampliadas 
em uma complexa trama armada no tecido da sociedade brasileira 
contemporânea. Na trajetória do passado para o presente, da origem 
do “homem livre” e do “mecanismo do favor” para os esquemas de 
corrupção e intermediações institucionalizados, em forma de projetos 
assistenciais, que fazem da pobreza uma mercadoria de lucro, o filme 
reduplica e dinamiza, em várias histórias, as relações estabelecidas 
na estrutura matricial, dando movimento e sentido a todo esse jogo 
da espacialidade social. No filme de Sérgio Bianchi, a literatura de 
Machado ganha forma e um sentido atemporal.

Lúcia Granja, em “Folhetins d’aquém e d’além-mar: a formação 
da crônica no Brasil”, discute o papel que o bas de page/rodapé teve 
no desenvolvimento do gênero “crônica” no Brasil. Por meio da 
análise de textos de nossos primeiros cronistas, verifica a função do 
espaço em que eram publicados esses textos, uma vez que critérios 
editoriais e tipográficos determinaram, por exemplo, que dois textos 
de gêneros diferentes compartilhassem o mesmo rodapé ou, ainda, 
que o romance-folhetim fosse interrompido de maneira diversa em 
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relação ao original francês. A flexibilidade do bas de page/rodapé, 
no qual era possível a coexistência de textos de natureza diferente 
(críticos, imaginários, de variedades), é considerada como uma das 
principais razões para o desenvolvimento das especificidades da 
crônica no Brasil.
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