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IIIº Colóquio Periódicos & Literatura: 

o estado da arte e uma projeção para o próximo biênio 

 

 

 

 Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2016 teve lugar, no Auditório Machado de Assis da 

Fundação Biblioteca Nacional, o III Colóquio Periódicos & Literatura: o estado da arte e uma projeção para 

o próximo biênio. 

 Participaram das mesas os membros do Projeto Periódicos & Literatura: Irineu E. Jones Corrêa, Maria 

Ione Caser da Costa, Iza Quelhas, Maria Cristina Cardoso Ribas, Fernando Monteiro de Barros, Raquel França 

dos Santos Ferreira. 

 As apresentações buscaram oferecer um panorama dos projetos desenvolvidos por cada pesquisador, 

reafirmando o compromisso da equipe com a produção de conhecimento no âmbito da Fundação Biblioteca 

Nacional, bem como reforçando a parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), através 

da participação dos Professores Doutores membros do Projeto.  

 De modo a contribuir com a difusão de conhecimento a cada evento procuramos produzir uma 

compilação dos textos apresentados, em formato de livro. Assim, produziu-se o livro Papéis efêmeros, 

explorações Permanentes, organizado por Iza Quelhas e Irineu E. Jones Corrêa, financiado pela Faperj e 

publicado pela Livre Expressão Editora, em 2012. 

 Os textos do segundo evento, ocorrido em 2014, já foram reunidos e o livro encontra-se em processo 

de edição, também com financiamento da Faperj. 

Nesse terceiro evento optou-se, entretanto, por explorar a página do Projeto no sítio da BN Digital 

como repositório dos textos apresentados. Uma forma de preservar a memória do encontro e manter vivo esse 

importante movimento de pesquisa e produção de conhecimento existente na Fundação Biblioteca Nacional 

que integra ações do Centro de Coleções e Serviços aos Leitores, através da sua Coordenadoria de Publicações 

Seriadas, e do Centro de Pesquisa e Editoração. Jamais olvidando a valiosa participação dos Professores 

Doutores da UERJ, membros do grupo Periódicos & Literatura. 

 

 

Comissão Organizadora 

 

 

 

Apresentação 



 

Auditório Machado de Assis (FBN-RJ) 

28 de novembro de 2016, das 10h às 16h 

 

Manhã 

 

10 horas: Palavras iniciais. 

Irineu E. Jones Corrêa 

Raquel França dos Santos Ferreira 

 

10h30 às 11h10 

Literatura e jornal: quem quer integrar este caso? 

Maria Cristina Cardoso Ribas 

 

11h10 às 11h50 

Faces do Moderno em Kósmos 

Fernando Monteiro de Barros 

 

11h50 às 12h30 

Periódicos manuscritos no acervo de Biblioteca Nacional 

Irineu E. Jones Corrêa 

 

Almoço 

12h30 a 14h 

Tarde 

14h às 14h40 

Anotações sobre o ideário católico na década de cinquenta do Século XIX 

Iza Quelhas 

 

14h40 às 15h20 

Publicações efêmeras, memória permanente: coleção Periódicos & Literatura na Biblioteca 

Nacional Digital 

Maria Ione Caser da Costa 

 

15h20 às 16h 

Despedidas e reencontros: a arte da escrita cronística 

Raquel França dos Santos Ferreira 

 

Programação 

 


