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Descrição (Caracterização Básica do Projeto): Este projeto de pesquisa, fruto da realização do tripé
institucional-acadêmico ensino-pesquisa-extensão, almeja desenvolver a indissociabilidade triádica em
nível de pós-graduação, no PPCL. Nossa proposta de investigação prevê o estudo do Barroco ao
Neobarroco o qual abraça não somente a arte literária, mas, ainda mais, as relações da mesma com
outras formas artísticas e culturais. Para isso, este projeto intenciona perceber as particularidades
referentes ao transplante, à adaptação, ao desenvolvimento e à diferenciação do barroco produzido na
América em relação ao barroco europeu, com ênfase no barroco produzido na América desde o período
colonial à contemporaneidade sob o signo de Neobarroco - em sua extensão artística escrita,
arquitetônica e escultórica etc. Visamos investigar os desdobramentos do barroco latino-americano
resultado do barroco europeu, resultante de conflitos religiosos e políticos, mas que ao trasladar-se,
converte-se em expressão mais subversiva-colidente ainda na América Latina. Esta pesquisa observa
que nas terras recém-conquistadas, a subversão é ainda mais impactante, pois elas são receptoras
imediatas da cultura da Conquista-exploração, além de serem possuidoras de sua densa cultura local. A
partir do momento da chegada dos colonizadores, fica evidente o desespero, a violência, a busca pela
honra ultrajada, e, ao mesmo tempo, a premente reafirmação da nova identidade, não mais indígena,
nem europeia, mas mestiça, miscigenada, formada a partir da configuração latente da reunião de culturas
– esse é o escopo desta investigação. Foi complexo como se deu esse transplante da transgressão do
clássico pela estética do irregular, a estética do barroco, para as terras recém-conquistadas como, por
exemplo, no Brasil. O barroco de Gregório de Matos alimenta e é raiz da tradição
representada-transgredida por Aleijadinho; o Neobarroco de João Cabral de Melo Neto alimenta e é
tradição criativa para trilhar os caminhos de Oscar Niemeyer. Essa reflexão leva a uma busca de
entendimento por meio de um projeto de pesquisa que contemple a investigação da arte barroca
produzida no Brasil e em outras partes da América Latina, seja ela literária - seja ela
arquitetônico-escultórica-musical, do período colonial aos nossos dias - com ênfase no processo de
hibridização cultural.Para o estudo de obras barrocas e neobarrocas, esta pesquisa funda-se em linhas
teóricas de investigação que observam as obra em suas variadas formas de escrita e de estética com as
devidas aproximações teóricas nas variadas linhas investigativas que abordam o barroco e suas teorias
desde as mais antigas, como a de Heinrich Wölfflin(1888), às mais contemporâneas, como as de José
Antonio Maravall (1997), Severo Sarduy (1989), Eugênio d’Ors (1990), Gilles Deleuze (1991), Lezama
Lima (1988), Walter Benjamin (1984) e Fernando Rodríguez de la Flor (2002). Esse leque teórico será
nossa base para aproximá-las do fazer poético barroco-neobarroco experimental produzido na América
Latina.

Objetivos da pesquisa:
OBJETIVO GERAL: investigar, sob o signo teórico do Barroco-Neobarroco, a literatura e a arte
arquitetônico-escultórica produzida na América Latina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1 - Dialogar sobre o conceito de barroco-neobarroco de acordo com a
concepção de ser esta arte uma estética permanente na cultura; 2 - Pesquisar a literatura barroca e
outras artes produzidas na América Latina desde o período colonial à contemporaneidade, intencionando
a busca por corpus analítico para estudos e investigações; 3 - Compreender a arte arquitetônico
-escultórica produzida no período colonial na América Latina como sendo legado do barroco colonial e
como antecedente constante do neobarroco produzido na contemporaneidade; 4 - Perceber as
particularidades do barroco-neobarroco produzido na América Latina, enfatizando seu processo de
mestiçagem; 5 - Analisar obras (esculturas, pinturas, músicas, poesias, prosas, arquitetura) barrocas e
neobarrocas que possuam relações que possam ser comparadas ao fenômeno cultural da
mestiçagem-hibridização cultural na América Latina; 6 - Implementar análises que revelem outras formas
de expressão barroca-neobarroca, sob o olhar do conhecimento de áreas aparentemente divergentes
para s as criações; 7 - Revelar a quebra da diacronia historicista relacionada à estética barroca do séc.
XVII e mostrar sua contemporaneidade, permitindo que seja possível olhar para o passado com os pés
no presente.

Aspectos teóricos e metodológicos: A pesquisa bibliográfica, de fonte primária, será realizada em três
vertentes: a teórica, a crítica e a contextual cultural. Para o estudo teórico da pesquisa, serão necessários
referenciais a partir dos quais se recorrerá aos estudos mais relevantes que percebem o barroco e o



neobarroco como expressões artísticas que podem se manifestar em diversas formas de arte, desde sua
eclosão no século XVII até a nossa contemporaneidade. Para a instância de investigação crítica, serão
pesquisadas obras, estudos, pesquisas, teses, dissertações, artigos, ensaios e obras que já tratam de
analisar o Barroco como questão perene e seus desdobramentos na América Latina. Para a instância
contextual cultural recorreremos aos manuais de historiografia literária, estudos e antologias produzidos
no século XX que registram o painel historiográfico da Literatura na América Latina através dos períodos
literários. O corpus a ser estudado e analisado nesta pesquisa, para os pesquisadores da graduação,
será colhido a partir de manuais literários produzidos desde a conquista-exploração da América Latina ao
século XXI. O pesquisador-coordenador da equipe irá ler com os demais pesquisadores a historiografia
literária (da América Latina), observando os registros, o apontamento e as escolhas dos autores desses
trabalhos para retirar deles as obras Barrocas registradas e em que medida estão registradas. Os
manuais a serem consultados serão de escolha da orientadora-coordenadora do projeto juntamente com
o/a orientando/a. A leitura dos manuais historiográficos, além de contribuir para a escolha do corpus,
também formará o quadro de informações dos painéis culturais em que as obras foram produzidas. Para
os alunos da pós-graduação, o corpus será selecionado a partir do estudo de antologias e estudos
específicos sobre autores barrocos desde o período colonial ao neobarroco em nossos dias. Serão
estudadas as teorias acerca do Barroco que atestem seu caráter atemporal e abrangente, e que
enfatizam essa arte como um “eon” universal em constante movimentação de hibridização cultural.
Dentre os principais teóricos que reconhecem o Barroco como arte perene estão Wölfllin (2005), D’Ors
(1990), Sarduy (1989) e Deleuze (1991). Wölfllin (2005) analisa o barroco como arte pictórica em
movimento; d’Ors (1990) aborda o Barroco como uma categoria literária constante, que carrega em si os
mais diversos capítulos da história da literatura. Nosso método de trabalho primará por identificar a
síntese de cada conceito citado, para empreender a análise do Corpus selecionado. Afirma-se reiterando
para o fato de que nesta pesquisa, utilizar-se-á abordagem qualitativa, cuja base é de fonte primária. A
pesquisa não será quantitativa, pois é necessário um tratamento rigoroso para estabelecer a relação
entre Barroco-Neobarroco na América Latina em suas faces artísticas que se apresentam por meio da
Literatura, da Arquitetura e da Escultura, a qual não se configura como uma relação simplista.

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: Pensar em repercussões e impactos deste projeto
de investigação científica é pensar sobre o quanto é necessária uma ação científica pensada para a
pós-graduação que se baseie no tripé acadêmico ensino- pesquisa-extensão e que se aprofunde na
investigação já realizada na graduação nos curso de licenciatura da Faculdade de Letras e Artes-UERN,
campus central. Almejamos como resultados e impactos a solidez, cada vez maior, de uma pesquisa na
área do barroco-neobarroco como realidade para e com estudantes de licenciatura e mestrandos
acadêmicos e, com isso, pretende-se que o impacto dessa pesquisa no Programa de Pós-Graduação e
Ciências da Linguagem chegue às salas de aula desde o Ensino Médio à Graduação por meio dos
profissionais que estamos formando. É desafiador para quem almeja uma pesquisa que contrarie o curso
das ideias e teorias vigentes no que se refere a muros entre as áre s de saber, abandonando clichês e
que abre o de até para uma questão crucial para a cultura da América: a mestiçagem e o hibridismo
cultural vistos sob o olhar do barroco como uma forma de identidade. Nos seiscentos, as expressões
artísticas do Barroco eram vistas como exageros incompreensíveis justamente por grande parte dos
leitores/espectadores não possuir um pensamento científico para perceber o Barroco. Hoje, o cenário de
compreensão do barroco e de seus artistas é muito mais convidativo. O estudante/pesquisador não está
mais sozinho no que tange à percepção das obras barrocas que antes foram mal compreendidas. Os
críticos de arte como Wölfflin (2005), Eugênio d’Ors (1990) e Severo Sarduy (1989), dentre tantos que
estão nessa rota e inserem a estética Barroca como um acontecimento permanente da arte. O
procedimento artístico exige mais que isso, pressupõe saberes a partir da(s) ciência(s), sem ribalta. Isso
estimula a quem deseja enveredar pelas curvas da arte barroca. As repercussões, resultados e impactos
esperados são as nossas participações em eventos estabelecendo um diálogo contemporâneo que
revisita o barroco como estética transtemporal e isso nos insere em um diálogo mundial acerca dessa
área de pesquisa; publicações em anais, e-books, livros e periódicos, orientações de TCCs e
Dissertações de mestrado no PPCL; criação dos eventos IV e V Simpósio de Estudos Barrocos e
Neobarrocos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a exemplo das três exitosas edições do
evento já reconhecido e inserido no calendário de eventos da UERN.

Descrição do Financiador: Esta pesquisa não conta com financiamento.


