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Aviso de pauta 

 
Santander Cultural recebe Claudia Antunes e Luís 

Augusto Fischer 
 
 

Especialista em Simões Lopes Neto apresenta sua pesquisa e escritor lança livro. 
 
  
Porto Alegre, 28 de novembro de 2016 – Na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, às 14h 
e às 17h, o Santander Cultural é palco para apresentação da pesquisa de Claudia Antunes 
sobre Simões Lopes Neto e lançamento de uma publicação do escritor Luís Augusto Fischer. 
Ações estão em sintonia com a mostra Simões Lopes Neto– onde não chega o olhar 
prossegue o pensamento e são abertas ao público. 
 Estimulada pela mostra, a gaúcha Claudia Antunes resolveu retormar sua pesquisa 
sobre Simões Lopes Neto, tendo como foco a recepção entre escritores canônicos da literatura 
brasileira. “Percorrer a biblio                                                            
                                                                                               
mais ainda: torna-se fonte de estudo, objeto de desejo, e abrem-se diversos caminhos para 
pesquisa”, destaca a pesquisadora.  
 Já o livro, com textos de Simões Lopes Neto, tem como coordenador editorial o 
professor de literatura e escritor Luís Augusto Fischer, que participa do lançamento para 
comentar o resgate destes conteúdos e posicioná-los no contexto da obra simoniana. 
Chamado de Inquéritos em Contraste, o livro é publicado pela editora Martins Livreiro. Artigos 
do próprio Fischer, da jornalista Patrícia Lima, que se dedicou ao estudo dos Inquéritos em seu 
mestrado em Literatura Brasileira, na UFRGS, e do professor Luís Borges, de Pelotas, integram 
o livro.  
 
 Sobre a mostra 
 Com curadoria de Ceres Storchi, a exposição traz uma ampla visão da trajetória do 
escritor com registros de seu legado cívico, jornalístico, dramatúrgico, literário e pedagógico. A 
mostra, que abre com uma experiência sensorial para o visitante, compreende ainda a 
família, o universo mítico das Lendas do Sul por onde a obra de Simões transita, e o 
regionalismo dos Contos Gauchescos. Vale destacar que, de maneira inovadora, o autor dá 
voz ao gaúcho, além de valorizar a história e a tradição do homem do campo e a própria 
formação do território do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo em que ultrapassa tradições 
gaúchas com personagens densos, completos em suas peculiaridades, facilmente 
identificáveis em pessoas do cotidiano atual de diferentes regiões, o autor mundialmente 
reconhecido é fiel a uma cultura enraizada no povo do Rio Grande do Sul.  
 Simões Lopes Neto– onde não chega o olhar prossegue o pensamento é uma 
realização do Santander Cultural, Instituto Simões Lopes Neto e Sistema Fecomércio-RS/ 
Sesc, com patrocínio do Santander e CMPC | Celulose Riograndense, e parceria institucional 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul  e das prefeituras de Porto Alegre e Pelotas, 
dentro das comemorações do Biênio Simoneano e Ano Simões Lopes Neto.  
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Agenda 2 de dezembro  
  
14h - Palestra Escritores Leitores de Simões Lopes Neto 
Com a pesquisadora Claudia Antunes 
Sala Multiuso 
Entrada franca (por ordem de chegada até lotação de 85 pessoas) 
 
17h - Lançamento do livro Inquéritos em Contraste 
Com o autor Luís Augusto Fischer 
Sala Multiuso 
Entrada franca (por ordem de chegada até lotação de 85 pessoas) 
Publicação estará à venda no local 
 

 
Exposição Simões Lopes Neto – onde não chega o olhar prossegue o pensamento 

Em cartaz até 18 de dezembro 
Entrada franca | Programa permanente de ação educativa 

 
Santander Cultural 

Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico | Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 | scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 

Ter a sábado, das 10h às 19h | Domingos, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 

Não abre aos feriados 
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