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Minicurso Materialidades da Literatura 
Prof. Dr. Osvaldo Manuel Silvestre 
 
Datas: 18-19/8; 24-25/8; e 31/8-1/9. 
Horário: das 9 às 12 horas. 
Local: Auditório do IEL. 
IEL - Unicamp 
 
 

Osvaldo Manuel Silvestre, da Universidade de Coimbra, ministrará, de 18 de 
agosto a 1o. de setembro de 2010, um minicurso composto de três módulos, com carga 
horária de 18 horas, sobre o tema “Materialidades da literatura”. O minicurso tratará de 
autores específicos da tradição literária, mas terá um escopo teórico mais amplo 
referente ao modo pelo qual as materalidades da comunicação afetam a noção de 
literatura.  

O minicurso terá, pois, caráter de apresentação de uma nova perspectiva sobre 
o objeto literário, dirigindo-se a docentes, estudantes e pesquisadores de graduação e de 
pós-graduação em literatura e áreas correlatas. 

Cada módulo será composto por uma mesma proposta temática. No primeiro 
dia de cada módulo, o professor fará a exposição do trabalho, seguida de debate. O 
segundo dia será destinado ao detalhamento do tópico apresentado e ao diálogo sobre 
temas de interesse dos participantes que tenham afinidade com a proposta do 
minicurso.  

As inscrições serão feitas pessoalmente, na Secretaria de Extensão do IEL, ou 
por e-mail (eventos@iel.unicamp.br). O interessado deve indicar seu nome completo, 
para posterior confecção do certificado.   

A participação no minicurso é gratuita.  
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PROGRAMAÇÃO 
 
 
 
 

18 e 19/8, 9 horas 
 

A QUESTÃO DA LÍNGUA MATERNA EM FERNANDO PESSOA 
 
 
 

24 e 25/8, 9 horas 
 

LER E OUVIR OS CLÁSSICOS 
 
 
 

31/8 e 1/9, 9 horas 
 

A MÁQUINA DE ESCREVER: O CASO DE FERNANDO PESSOA 
 
 
 
 

 
Osvaldo Manuel Silvestre é professor do Departamento de 

Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Tem 
lecionado nas licenciaturas em Línguas e Literaturas Modernas e Estudos Portugueses e 
Lusófonos, na área de Teoria da Literatura e na licenciatura em Estudos Artísticos (Estética, 
Arte e Multimédia, Introdução aos Novos Média, Análise de Filmes). Leciona ainda, no atual 
Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, na área de Antropologia e 
Literatura, em parceria com Luís Quintais. Na pós-graduação é responsável por disciplinas 
de Teoria da Literatura e de Literatura de Língua Espanhola. Acaba de criar o pioneiro 
Doutorado em “Materialidades da Literatura”, na Universidade de Coimbra. Publicou 
ensaios e livros sobre questões de teoria, estética, literaturas de língua portuguesa, literatura 
comparada, artes e crítica cultural. Foi o coordenador da parte portuguesa da revista de 
poesia Inimigo Rumor, nos números em que a revista funcionou em parceria entre Brasil e 
Portugal. Dirige a editora Angelus Novus. 
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RESUMOS 

 
 
I 
 

A Questão da Língua Materna em Fernando Pessoa 
 
Publicado em 1997, o volume A Língua Portuguesa (ed. de Luísa Medeiros, Lisboa, Assírio 

& Alvim) reúne textos de Fernando Pessoa dedicados a dois temas: «O Problema 
Ortográfico» e «Defesa e Ilustração da Língua Portuguesa». Se percorrermos o volume 
demoradamente, concluiremos que nele Pessoa aborda questões – a possibilidade de uma 
«língua internacional», as línguas imperiais (e, em articulação com ambos os tópicos, o papel 
do latim para a Europa) – decisivas para o seu entendimento da literatura e da possibilidade 
um imperialismo moderno. O livro permite-nos, aliás, aprofundar um debate que Pessoa 
mencionou, en passant, num texto reunido no volume Sobre Portugal. Introdução ao Problema 
Nacional (Lisboa, Ática, 1978): saber se o Quinto Império seria um imperialismo de poetas ou 
um imperialismo de gramáticos. O debate pressupõe a  questão maior da língua 
materna e daquela estranha frase que, no Livro do Desassossego, Pessoa/Soares deixou, em 
registo calculadamente enganador: «Minha pátria é a língua portuguesa».  

O curso visará explorar várias destas questões, a saber: (i) a expressão «Minha pátria é a 
língua portuguesa» tem em Pessoa um significado e alcance pós-imperial ou ainda imperial?; 
(ii) permite a língua portuguesa, com a sua ortografia e gramática, a edificação de um 
império?; (iii) o império em causa será de gramáticos ou de poetas?; (iv) o que é uma 
literatura internacional quando a ideia de Europa se não baseia já no substrato comum do 
latim?  
 

II 
 

Ler e ouvir os Clássicos 
 
No ensaio «What Is A Classic? A Lecture» (Stranger Shores. Essays 1986-1999, Londres, 

Vintage, 2001), J. M. Coetzee conta a história do seu «encontro com o clássico». O «clássico» 
de Coetzee não é contudo, como no caso do de T. S. Eliot, em ensaio que Coetzee 
amplamente discute, um escritor (Virgílio) mas um músico: Bach («O Cravo Bem 
temperado»). Bach, contudo, é um bom exemplo da intemporalidade duvidosa do clássico, 
dado o período de várias décadas em que foi votado ao esquecimento, antes da sua 
ressurreição por Mendelsson, em contexto de afirmação nacionalista (logo, política), após a 
humilhação napoleónica. A tese de Coetzee é a de que Bach não morreu completamente 
porque a instituição musical – o conservatório – o preservou, mesmo que em círculos de 
iniciados. E que a instituição funciona melhor – preserva melhor o clássico – na música do 
que na literatura.  

Partindo das concepções de T. S. Eliot, Frank Kermode e Coetzee sobre o clássico, o 
curso tentará interrogar a noção, hoje, e as suas características definidoras - universalidade e 
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intemporalidade -, tentando ainda estabelecer, a partir do «encontro com o clássico» de 
Coetzee, os paralelos e dissemelhanças entre a figura do clássico (e o encontro com ele) na 
literatura e na música. Inevitavelmente, abordar-se-á a noção de «instituição» e o seu diverso 
funcionamento na literatura e na música. 
 

III 
 

A Máquina de Escrever: o caso de Fernando Pessoa 
 

«Os nossos instrumentos de escrita têm impacto também sobre os nossos pensamentos», 
escreveu F. Nietzsche numa carta, em Fevereiro de 1882, pouco tempo após ter começado a 
usar uma máquina de escrever produzida pelo inventor dinamarquês Malling Hansen. Num 
texto de 1942-43, Martin Heidegger afirmou, por seu turno, que «A tecnologia está embebida 
na nossa história». E, especificamente sobre a máquina de escrever, uma vez que o texto trata 
dela, afirmou que nos afasta da mão, tornando a palavra em algo impresso, «degradando-a [à 
palavra] ao estatuto de um meio de comunicação». Como nota Friedrich Kittler, a diferença é 
que Nietzsche escreveu aquela frase à máquina, enquanto Heidegger recorreu antes à sua 
magnífica caligrafia antiga… 

Aceitando que os média determinam a nossa situação, e que a história da literatura – como 
a das artes ou da cultura ou daquelas formas de vida que aspiram de forma mais impetuosa à 
totalidade do sentido histórico (a política ou a economia) – pode ser recontada, como 
sugeriu Niklas Luhmann, a partir de uma história das tecnologias de comunicação, a relação 
que a máquina de escrever estabelece com o corpo, a forma como afecta a própria noção de 
escrita, não pode deixar de ser tomada em consideração numa análise da situação moderna 
da literatura. Nesse sentido, propõe-se nesta aula reler a obra do modernista português 
Fernando Pessoa a partir do comércio que nela se estabelece entre corpo e máquina (de 
escrever), entre caligrafia e dactilografia, entre materialidades da comunicação escrita e 
materialidades da comunicação visual ou auditiva. Nesta perspectiva a máquina de escrever 
permite reler a obra de Pessoa a uma nova luz, deslocando a própria noção de leitura da sua 
obsessão com a questão hermenêutica para uma série de questões prévias à da constituição 
do sentido. Tudo isto parece poder sintetizar-se na expressão que funcionará como um 
criptograma da sessão: «a máquina de escrever Fernando Pessoa», expressão que se explorará 
em todas as suas dimensões. 
 

 
 


