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Marta de Senna 

Atividades Marta de Senna é mestre em Teoria da Literatura pela UFRJ, com uma 

dissertação sobre a poética de Castro Alves (1975); doutora em Literatura 

Brasileira pela Universidade de Londres – King's College, com uma tese 

sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto (1978); em 1994, realizou 

pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Oxford, nas áreas de 

Literatura e Filosofia, especificamente sobre a ficção de Laurence Sterne e 

sobre a epistemologia de David Hume. 

Lecionou Literatura Comparada na UFRJ e, desde 2002, é pesquisadora da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando no Setor de Pesquisa Ruiana. Em 

colaboração com Laura do Carmo e Soraia Reolon Pereira, dedica-se à 

preparação e à edição de textos de Rui Barbosa. Com Rejane de Almeida 

Magalhães, organizou os volumes Rui Barbosa em perspectiva e Discursos 

de Rui Barbosa em Haia. 

Dedica-se também ao estudo da obra de Machado de Assis, sobre quem já 

publicou dois livros: O olhar oblíquo do Bruxo (2. ed. ver. e mod. 2008) e 

Alusão e zombaria (2. ed. rev. e aum. 2008); e organizou outros dois: 

Machado de Assis – cinco contos comentados (2008) e Machado de Assis e 

  Veja também 

o Plataforma Lattes 

o Quem é quem 
o Artigos 

o Coleção FCRB 
o Coleções – Obras completas de 

Rui Barbosa 
o Conteúdos digitais 
o Edições – coleções 
o Edições – língua e literatura I 
o Edições – língua e literatura II 
o Edições – Rui Barbosa 
o Iniciação científica 
o Machado de Assis em linha 
o Papéis avulsos 

o Pesquisas ruianas 

o Rui Barbosa – obras avulsas 

http://lattes.cnpq.br/9158092791359053
http://www.casaruibarbosa.gov.br/template_01/default.asp?VID_Secao=74&VID_Materia=58
http://www.casaruibarbosa.gov.br/template_01/default.asp?VID_Secao=74&VID_Materia=58
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=43&ID_M=377
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=43&ID_M=375
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=43&ID_M=375
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=43&ID_M=377
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=43&ID_M=377
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=43&ID_M=377
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=8&ID_M=515
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=8&ID_M=515
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=43&ID_M=376
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=43&ID_M=376
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=226&ID_M=65
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=226&ID_M=65
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=226&ID_M=402
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=226&ID_M=402
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=40&ID_M=54
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=40&ID_M=54
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=274&ID_M=539
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=274&ID_M=539
http://machadodeassis.net/revista/index.asp
http://machadodeassis.net/revista/index.asp
http://www.casaruibarbosa.gov.br/template_01/default.asp?VID_Secao=43&VID_Materia=376
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=100&ID_M=2056
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=40&ID_M=299


Fundação Casa de Rui Barbosa 
www.casaruibarbosa.gov.br 

 

 Marta de Senna, Formação e atividades 

 

2

o outro: diálogos possíveis (2012, organizado em colaboração com Hélio de 

Seixas Guimarães). 

Concebeu o sitio eletrônico www.machadodeassis.net, pelo qual é 

responsável. Nele se acham um banco de dados com as citações e alusões 

histórico-literárias encontradas na ficção machadiana; uma publicação 

semestral intitulada Machado de Assis em linha: revista eletrônica de 

estudos machadianos; a edição em hipertexto de todos os romances do 

autor e, até o momento, de dois dos seus livros de contos. 

É bolsista de produtividade do CNPq. 

o Textos online – artigos 

 

http://www.machadodeassis.net/
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=191&ID_M=410

