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Observados os dispositivos do artigo 52 de Resolução 07/2000 – CSPP - UFJF, será defendida no dia 30/03/2017 , às 

14h, na Sala de Defesas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, a tese intitulada: 

“Literatura marginal periférica nos movimentos sociais em rede”, da  aluna Gracinda Vieira Barros, candidato 

ao título de Doutora em Letras: Estudos Literários, área de concentração em Teorias da Literatura e Representações 

Culturais. A Banca Examinadora constituída pelo Colegiado do Curso é formada pelos Professores: 
 

 Nome do (a) Prof. (a) 
Título e entidade 

onde foi obtido 

Entidade a que 

pertence 
Observação 

01 

Rogério de Souza Sergio Ferreira Doutor em Letras 

(Ciência da 

Literatura) pela 

Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

UFJF Orientador(a) e 
presidente da banca 

02 

Charlene Martins Miotti Doutora em 

Linguística pela 

UNICAMP 

UFJF Membro interno 

03 
Alexandre Montaury Baptista 

Coutinho 

Doutor em Letras, 

pela Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro 

PUC-RIO 

Membro externo 

04 
Marcos Vinícius Ferreira de 

Oliveira 

Doutor em Letras 

pela UFJF 

UFJF Membro interno 

05 Juliana Gervason 

Doutora em 

Estudos Literários 

pela Universidade 

Federal de Juiz de 

Fora 

CES-JF/PUC-

Minas 

Membro externo 

06 
André Monteiro Doutor em Letras 

pela PUC-Rio 

UFJF Suplente interno 

07 

Patrícia Nora de Souza Ribeiro Doutora em 

Linguística 

Aplicada – 

UNICAMP 

UFJF Suplente interno 
 

08 
Anderson Gomes Doutor em Letras 

pela UFF 

UFRRJ Suplente externo 
 

09 

Décio Torres Cruz Doutor em 

Literatura 

Comparada pela 

State University of 

New York  

UFBA Suplente externo 
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Resumo da Tese:  

 

A literatura marginal periférica conquistou, na última década, reconhecimento crítico e espaço nos meios 

acadêmicos. Por sua natureza engajada e pela própria dinâmica dessa literatura, observamos que autores 

periféricos utilizam amplamente o ciberespaço para a livre circulação de algumas obras e divulgação de 

projetos culturais. Nesse contexto, pretendemos explorar a interação da literatura marginal com as novas 

tecnologias de comunicação e a maneira como os autores Sergio Vaz, Ferréz e Marcelino Freire utilizam esses 

espaços para difundirem uma literatura combativa que participa dos movimentos sociais ao mesmo tempo em 

que afirma um novo perfil de escritores e uma estética própria da periferia na tradição literária brasileira. 

 
 
 

 

 

Abstract:  

 

Peripheral marginal literature has achieved, in the last decade, critical recognition and space in academic 

circles. Due to the committed nature and dynamics of this literary genre, we observe that  non-canonical authors 

widely take advantage of the cyberspace for a free circulation of several works as well as the spread of 

cultural enterprises. In this context, we intend to explore the interaction of marginal literature with the 

new   technologies of communication and the way in which the authors Sergio Vaz, Ferréz and Marcelino 

Freire benefit from these writing spaces in order to disseminate an engaged literature that participates in the 

social movements at the same time that it affirms both a new profile of writers and a unique aesthetic of a 

Brazilian literary tradition. 


