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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir como se dá a apresentação dos 
gêneros acadêmicos consagrados, como resumo, resenha, artigo e tese, 
internamente àqueles que não o são, como, no caso da pesquisa em questão, a carta 
pessoal, com o intuito de entender como ocorre a inserção dos letramentos 
acadêmicos em um gênero que não é considerado como integrante fundamental da 
academia no cenário brasileiro.  Para isso são analisadas cartas desenvolvidas em 
situação acadêmica, sendo as suas condições de produção bastante específicas 
como: foram desenvolvidas por alunos universitários em uma disciplina da 
graduação com fins avaliativos para o curso em questão; os destinatários escolhidos 
poderiam ser quaisquer pessoas de convívio pessoal destes alunos ou não e os 
conteúdos presentes nas cartas deveriam ser relativos às aulas - uma vez que a 
produção se dava ao fim de cada uma delas - e apresentar as leituras feitas para a 
disciplina, discussões levantadas e outros assuntos que os alunos julgassem 
pertinentes a uma carta e, ao mesmo tempo, a uma avaliação. Dentro destes 
objetivos preestabelecidos, e de uma quantidade variada de interlocutores, foram 
selecionadas, para a formação de um corpus, as cartas endereçadas a amigos do 
escritor, o que soma uma média de 150 cartas. Dentre estas foram selecionados para 
observação aspectos condizentes à leitura feita pelos alunos sobre os textos 
solicitados durante as aulas, como a maneira como eles se referem aos textos dentro 
das cartas e as relações estabelecidas entre suas experiências e outras leituras; 
outro ponto de análise é a maneira com que os alunos desenvolvem seus textos para 
serem lidos e se aproximam as suas produções de gêneros acadêmicos ou se as 
desenvolvem em tom pessoal, tendo em vista o seu interlocutor que é um amigo; 
assim como a maneira com que eles envolvem o leitor na leitura e o consideram para 
a construção do sentido do seu texto. Para dar embasamento teórico a todas as 
análises feitas durante o processo de pesquisa, são estudados diversos autores os 
quais, em alguns de seus trabalhos, desenvolvem os temas abordados neste estudo, 
como o letramento acadêmico, o estudo do gênero carta e, mais especificamente, a 
carta pessoal. Para Silva (2002) a carta, assim como os outros gêneros são 
desenvolvidos em função de demandas comunicativas sociais e são, por estas 
mesmas sociedades, aceitos e contextualizados. De acordo com Cunha (2005) a carta 
pode ser um exemplo do continuum de situações discursivas estabelecido por 
Bakhtin, uma vez que suas características perpassam sem grandes dificuldades 
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entre todos os níveis de comunicação, desde as mais espontâneas (informais) às 
mais elaboradas (formais), o que possibilita o desenvolvimento deste estudo, ora 
abordando ideias e temas mais formais de situações de comunicação escrita dentro 
das cartas, como as leituras de textos teóricos discutidas em sala, ora abordando 
ideias informais como relações pessoais entre locutor e interlocutor; a autora ainda 
afirma, no mesmo trabalho, que o comportamento descrito acima, do gênero carta, 
configura à mesma um grau de complexidade grande dentro da esfera de gêneros 
discursivos, gerando diversidade de temas, textos e propósitos de escrita. Com a 
pesquisa ainda em andamento, os pontos discutidos aqui ainda estão passíveis a 
alterações tanto no que diz respeito à análise quanto no que tange às teorias 
utilizadas como embasamento para esta pesquisa de nível de mestrado, no entanto 
é possível afirmar que o direcionamento dado ao presente estudo é baseado nas 
teorias de Bakhtin desenvolvidas em diversos trabalhos, Silva (2002) e Cunha 
(2005), entre outros autores com foco na carta como gênero discursivo utilizado 
dentro do meio acadêmico e como ela se insere e apresenta as configurações 
consagradas dos gêneros clássicos relacionados aos letramentos acadêmicos.  
 
Palavras-chave: Letramentos acadêmicos. Carta. Carta pessoal. Escrita na academia. 
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RESUMO: O presente estudo parte do pressuposto de que os cursos de formação, tal 
como ainda são formulados na atualidade, impossibilitam que professores elaborem 
o que denominaremos no interior deste trabalho como uma ética customizada, 
compreendida como a via pela qual uma pessoa assume o desafio (e as 
consequências) de pautar suas ações considerando os traços de sua subjetividade e 
não apenas o código moral, coletivo. Considerando que a subjetividade das pessoas 
é constituída na e pela relação com o outro, formulamos a hipótese segundo a qual 
os cursos de formação continuada ocupariam o papel de um Outro, que atuaria 
apresentando elementos com os quais os professores se identificariam, 
constituindo, assim, representações em relação ao ensino de língua materna e ao 
modo como se promoveria o ensino desta. Assim, tendo como objetivo geral 
problematizar o modo de funcionamento dos cursos de formação, visamos, 
especificamente, problematizar as representações de si e do(s) outro(s) que 
emergem dos materiais escritos produzidos em função dos cursos de formação e dos 
dizeres dos participantes da pesquisa; apreender as relações que as pessoas 
envolvidas com o processo de ensino de língua materna são incitadas a manter com 
o que se pode entender como um ideal a ser seguido; e investigar como os sujeitos 
envolvidos no ensino de língua materna e os sujeitos envolvidos no processo de 
formação continuada destes equacionam sua subjetividade e as demandas oficiais. 
Para tanto, tomando como cenário o curso de formação oferecido pelo Pacto 
Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), visamos responder as seguintes 
perguntas: i) quais as representações que os professores tem de formação, de língua, 
de si e do outro ?; e iii) é possível rastrear nos dizeres dos professores marcas que 
indiciam elementos nos cursos de formação que os incitam à assunção de uma 
posição subjetiva com relação ao ensino de língua materna? Se existem, a partir de 
tais elementos, que posição é favorecida? O corpus, em fase de constituição, é 
composto por dois tipos de materiais: publicações escritas produzidas em função do 
referido programa (textos do site do Ministério da Educação e material destinado 
aos professores cursistas) e entrevistas com professores e formadores do curso de 
formação do PNAIC, distribuídos em três grupos: a) dez participantes que tenham 
atuado como formadores do PNAIC; b) dez participantes que tenham participado do 
PNAIC como professores cursistas e c) dez participantes que tenham decidido não 
participar do PNAIC. A fase atual do estudo, qual seja, de realização de entrevistas, 
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transcrição e análise inicial dos dados, tem suscitado, com relação ao referencial 
teórico, leituras de Derrida (1999) e de Julien (1996). De fato, a noção derridiada de 
escritura (Derrida 1999) a nosso ver pode ser relacionada às considerações de Julien 
(1996), para quem a consequência de se reconhecer a diferença sexual é a existência 
de três vias: o discurso do amor; o discurso da relação sexual de complementaridade 
e o discurso da psicanálise freudiana, que interessa de modo particular a este estudo 
e cuja consideração decorre na necessidade de se extrair um saber que se sustente 
por “escrito”, no sentido que é constituído por “letras” no sentido psicanalítico do 
termo. Neste contexto, o discurso da psicanálise, que também pode ser 
compreendido como a ética deste campo do conhecimento, a nosso ver, pode ser 
relacionado à noção derridana de escritura porque esta se apresenta como 
manifestação subjetiva que também é caracterizada pela noção de adiamento. No 
que se refere à conclusões preliminares, ou, mais precisamente, às reflexões 
desencadeadas a partir do exame do corpus, os dizeres dos participantes tem 
revelado de maneira particular um movimento em que a pessoa entrevistada se 
define em relação-oposição às outras com quem convive, como se sua subjetividade 
consistisse nas respostas e nas ações que a pessoa dá-desenvolve em função dos 
outros, percepção esta que tem nos levado a relacionar as considerações que 
Derrida (1999) desenvolve sobre ética e responsabilidade, no sentido de resposta 
que se dá ao(s) outro(s) e a si mesmo. 

 
Palavras-chave: Ética. Língua Materna. Formação de Professores. Subjetividade. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar atividades de revisão (processual 
 constitutiva do processo de textualização  e posterior (ou final)  quando 
realizada depois que se tem uma primeira versão completa do texto) realizadas em 
classes de 5º e 2º ano, em um contexto de trabalho colaborativo. Pretende-se, em 
um recorte sincrônico, analisar procedimentos didáticos e recursos metodológicos 
utilizados, assim como modos de interação verbal constituídos, considerando as 
decorrências para o processo de aprendizado. Além disso, pretende-se analisar os 
aspectos discursivos problematizados e o viés teórico – efetivo  pelo qual a 
linguagem verbal é tomada como objeto de estudo por alunos e professor/assessor. 
Por meio de um recorte diacrônico, a intenção é analisar as apropriações feitas pelos 
sujeitos durante o desenvolvimento do trabalho, quer se refiram à linguagem verbal 
– e às articulações entre as distintas operações discursivas implicadas  quer se 
refiram à concepção de si enquanto sujeito que se reconhece como capaz de 
aprender, de produzir conhecimento e  quem sabe?  de se apropriar de modos de 
aprender sobre a linguagem verbal que se realiza em diferentes circunstâncias 
enunciativas. Dentro das distintas intenções do trabalho, está, também, 
compreender o modo de agir do assessor/professor, sem disfarces: quais conteúdos 
foram tematizados intencionalmente, quais foram tematizados de maneira intuitiva, 
quais as matrizes teóricas de referência efetivas, de modo a tornar mais visível a 
tessitura da ação educativa desenvolvida, em toda a sua complexidade, e de modo a 
identificar relações entre o que foi observado e o aprendizado possibilitado, em uma 
relação dialética entre ensinar e aprender. O trabalho tem como referência o 
sociointeracionismo discursivo, de vezo bakhthiniano e vygotskiano, os quais se 
estendem por todas as concepções implicadas nas ações dos envolvidos.  Nessa 
perspectiva, é importante dizer que foram tomados como objetos de 
estudo/aprendizado, as operações discursivas implicadas no processo de produção 
de textos, assim como os procedimentos, comportamentos e capacidades de 
linguagem e de produção de texto, tal como proposto por PASQUIER e BRONCKART 
(1993), DOLZ e SCHNEUWLY (1998); ROJO (1995, 2003, 2004). A revisão de textos 
é considerada como processo de análise e reescritura de adequação do texto aos 
parâmetros da situação enunciativa, e não simplesmente como reescrita ou 
correção. É compreendida, nesse trabalho, como processo de interlocução dialógica 
(LEAL, 2003; POSSATI, 2013), como um exercício reiterativo de escuta ativa. 
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Conforme BRÄKLING (2014), a revisão é exercício de alteridade, que é múltipla, pois 
requer que o professor se coloque no lugar de quem escreveu para compreender 
suas intenções e verificar se o que foi efetivamente redigido corresponde a elas. Ao 
mesmo tempo, porque implica em que o professor – dada a sua função educativa – 
coloque-se no lugar do aluno e tente compreender o seu caminho de elaboração, 
para que – se inadequada a sua resolução - possa problematizá-la de modo a 
possibilitar reelaborações pertinentes e avanços. Finalmente, porque o professor - 
como pessoa - precisa criar condições para a ampliação e aprofundamento da 
compreensão da vida, do mundo, das pessoas e de si mesmo, que esse aluno possui. 
Nessa perspectiva, não basta que ele tente garantir que o aluno consiga dizer o que 
pensou, mas que, além disso, possibilite ao aluno complexificar e completar a suas 
percepções acerca dos aspectos em jogo – até mesmo mudando sua maneira de 
pensara respeito; e, nesse sentido, precisa oferecer a ele referências suficientes para 
tanto.  Compreende-se também, que quando a revisão se realiza de modo individual, 
é necessário que o autor se desloque de seu papel enunciativo de produtor, 
assumindo o de leitor, voltando para o de escritor, retornando ao de revisor, 
deslocando-se para o de leitor e, finalmente, reassumindo o papel social de autor. 
GRESILLON e LEBRAVE (1983), p.e., ao se referirem ao momento em que o autor de 
um texto necessita assumir o lugar de leitor, o denominam de “a doble enunciation”. 
Trata-se de um processo complexo que, em especial quando se trata de escritores 
iniciantes, exige a mediação responsiva do professor. Os resultados iniciais da 
análise remetem a aspectos positivos no que se refere à utilização de um movimento 
metodológico que preveja a colaboração entre os envolvidos, cada um assumindo o 
seu papel social e as respectivas responsabilidades, especialmente no que se refere 
ao aprendizado. Mas não apenas no que se refere à linguagem verbal: o que vem 
sendo analisado aponta uma aparente mudança da percepção que o sujeito possui 
de si, o qual parece passar a ver-se como sujeito capaz de aprender, de produzir 
conhecimento. A alteridade (entre outros aspectos) realizada no processo de 
trabalho parece tirar o aprendente do lugar da invisibilidade, alçando-o a um lugar 
social diverso do que ocupava anteriormente, um lugar social de maior valor. E há o 
efeito disso sobre o assessor/professor que, ao perceber o aluno como 
ressignificador de si mesmo, também reinaugura-se. 
 
Palavras-chave: Ensino. Produção de textos escritos. Revisão de textos. Ação 
colaborativa.  
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RESUMO: Esta pesquisa tem como foco o processo de formação leitora de 
professores no ensino superior, uma vez que, defendemos o ponto de vista de que a 
formação do leitor é um processo contínuo o qual se constitui, também, ao longo de 
sua vida acadêmica (não só), de acordo com as circunstâncias, concepções e 
objetivos que norteiam as práticas de leitura desenvolvidas por professores e alunos 
na universidade. Assim, os objetivos traçados para esta pesquisa consistem em: 
compreender como as práticas leitoras desenvolvidas na universidade têm 
contribuído para a formação de leitores proficientes para as múltiplas demandas da 
sociedade letrada; descrever o modo como os professores de diferentes áreas do 
conhecimento dos cursos de Letras e de Pedagogia trabalham os diversos 
textos/gêneros, visando à formação leitora dos estudantes para uma atuação mais 
independente em seus campos de atuação profissional; e identificar e caracterizar 
as concepções de leitura e de leitor que subjazem às práticas leitoras desenvolvidas 
pelos professores que atuam nesses cursos. Para muitos estudiosos, as instituições 
formais de ensino devem exercer suas ações visando à formação de leitores críticos 
e proficientes que possam participar de maneira efetiva das diversas práticas sociais 
de letramento, que perpassam uso da leitura/escrita na sociedade. (KLEIMAN, 1995; 
SILVA 2009, 2003; VÓVIO et al., 2010). Desse modo, pensar a universidade enquanto 
espaço de formação leitora é uma necessidade crescente posto que já se superou a 
velha ideia de que a escola fundamental e do ensino médio é a única responsável por 
esta tarefa.  Compreendemos que a sociedade demanda da universidade a formação 
de leitores competentes e capazes de participar da diversidade de práticas leitoras, 
tanto daquelas que fazem parte das atividades acadêmicas pertinentes à sua área de 
conhecimento, quanto das relacionadas ao seu desempenho profissional, enquanto 
futuros professores de língua portuguesa. Neste sentido, é relevante compreender 
como se desenvolvem esses processos formativos no âmbito dos cursos de Letras e 
de Pedagogia por concordarmos que estes dois cursos formam profissionais, que, 
tradicionalmente, são mais responsáveis pela formação de leitores no ensino 
fundamental e médio, o que faz com que a leitura também se constitua em seu objeto 
de estudo e de formação. Esta pesquisa está ancorada nos aportes teóricos de 
estudiosos que se debruçam sobre a leitura, história da leitura e da formação de 
leitores compreendendo-as enquanto práticas culturais historicamente situadas 
(CHARTIER 1988, 1990, 2011; KLEIMAN,1995, 2005; KLEIMAN E MORAES, 1990; 
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SOARES 2010; SILVA 2010, 2013, dentre outros), dialogando com alguns 
pressupostos desenvolvidos no âmbito dos Novos Estudos do Letramento, a 
exemplo do conceito de ‘práticas de letramento’ que segundo Street (2012, p. 78),  é  
“uma tentativa de  lidar com  os eventos e com os padrões de atividades de 
letramento, mas para ligá-los a alguma coisa mais ampla de natureza cultural e 
social". Por se tratar de uma pesquisa com ênfase nos processos de formação de 
leitores, confirmamos a inserção deste estudo no escopo das pesquisas qualitativas, 
cujo “foco de investigação deve se centrar na compreensão dos significados 
atribuídos pelos sujeitos às suas ações” (ANDRÉ, 1995, p. 17). Para Vóvio e Souza 
(2005, p.49), a pesquisa qualitativa é adequada para os estudos sobre o letramento, 
pois “[...] permite o exame mais aprofundado das interações entre os sujeitos e o 
modo como essas interações ocorrem em determinados contextos [...]”. Portanto, 
optamos pela pesquisa qualitativa de perspectiva etnográfica, conforme concebida 
por Street (2010, p. 45), como sendo uma “abordagem mais focada para fazer menos 
do que uma Etnografia abrangente, para estudar aspectos da vida diária e práticas 
culturais de um grupo social, tais como suas práticas de letramento”. Para o 
levantamento dos dados utilizaremos os seguintes procedimentos: observação 
participante que permite maior interação entre os atores envolvidos na pesquisa, 
assim como uma melhor compreensão dos processos e dos contextos nos quais as 
práticas são materializadas (04 observações de aulas: 02 em cada curso); entrevista 
do tipo semiestruturada, (catorze entrevistas individuais) sendo quatro com 
professores (dois de Letras e dois de Pedagogia), e dez com alunos (cinco de cada 
curso). Caso seja necessário, serão aplicados questionários para complementar 
outras informações sobre os pesquisados, a exemplo do perfil socioeconômico, 
assim como a análise de documentos como os textos bases e/ou textos fontes 
trabalhados/indicados pelos professores. Por se tratar de um projeto de pesquisa 
não temos resultados para serem apresentados. No entanto, ensejamos que os seus 
resultados possam trazer contribuições para os estudos sobre o tema no campo da 
Linguística Aplicada, bem como subsídios para a ressignificação da prática docente 
que visam à formação de professores leitores nos cursos de licenciatura em questão. 
Palavras-chave: Letramento. Leitura. Formação de Professores. 
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RESUMO: A proposta deste estudo parte da necessidade de uma prática de ensino 
de língua materna que vise à leitura crítica de textos multimodais, enfatizando a 
modalidade imagem em movimento. Diariamente, sites de relacionamento, como o 
YouTube se tornam lugar da autopromoção, em que  pessoas de qualquer faixa 
etária podem exibir seus “perfis” publicamente. Os discursos que circulam por esses 
vídeos sinalizam, para um leitor mais atento, diferenças linguísticas, culturais e 
sociais e, não é de se surpreender que, nesse meio, esteja a publicidade, a qual busca 
sempre formas de venda e comercialização de produtos e serviços, para atingir um 
percentual considerável do público. Não é incomum depararmos com aqueles 
comerciais feitos para marcas de carro, de margarina, ou mesmo do creme dental 
em que se vende “o produto dos sonhos” com certos estereótipos. Por isso, a 
necessidade de compreender que o Youtube, como uma mídia social, opera sob a 
multiplicidade de modos de linguagem, isto é, apresenta-se multimodalmente como 
uma ferramenta/ um meio de (re)produção de discursos e de práticas sociais. Além 
disso, considerando a possibilidade de os usuários, ao mesmo tempo, serem 
produtores, difusores e consumidores de textos faz pensar que a escola precisa 
discutir esses usos múltiplos e complexos de forma crítica, principalmente no que 
se refere à recepção e reprodução desses conteúdos produzidos e, por isso, fomentar 
e estimular a construção de práticas multiletradas dos alunos no contexto escolar. 
Assim, a fim de promover a discussão sobre representações de estereótipos e 
multimodalidade, foram escolhidos anúncios audiovisuais disponíveis no YouTube 
que possibilitassem interpretações sexistas. Ressalta-se que, a escolha de trabalhar 
com a representação identitária, faz pensar numa visão oposta ao que se entende 
por ser um posicionamento essencialista ou fixo das identidades sociais. Do 
contrário, defende-se a concepção de identidade como algo que se constrói 
discursivamente nas práticas sociais, como nos anúncios publicitários. Dessa forma, 
o objetivo desse trabalho é investigar de que maneira podem ser estudas as 
representações de identidades de gênero em propagandas publicitárias, a partir de 
um grupo focal, constituído por professores em processo de formação continuada. 
Para dar andamento a esse objetivo geral, a pesquisa tem como objetivos 
específicos: a identificação do conteúdo das propagandas, e dos recursos que 
possam ser utilizados na elaboração de atividades para o ensino de língua materna; 
o desenvolvimento de um estudo piloto acerca dos anúncios publicitários em um 
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curso de formação de professores; bem como, a avaliação da receptividade de uma 
proposta do estudo das propagandas por meio do grupo focal. A pesquisa coaduna-
se com as discussões acerca dos Multi e Novos letramentos, com base em Kress e 
Van Leeuwen (1996); Kress (2010); Knobel e Lankshear (2007, 2011); NLG (1996); 
Cope e Kalantzis (2000), entre outros. Também, mobiliza autores dos estudos 
culturais para discutir as identidades, entre eles, Benhabib (1987;1999); Hall 
(2009); Butler (2016); Moita Lopes (2006, 2013) e Garcia -Canclini (1997). Para a 
compreensão dos anúncios publicitários, ancora-se em autores que discutem a 
comunicação, tais como Carrascoza (2004) e Jenkins (2009). O procedimento 
metodológico a ser utilizado é a pesquisa ação. Em consonância com a metodologia 
de pesquisa adotada, serão feitas entrevistas com um grupo focal, constituído a 
partir do curso extensão para formação continuada de professores, intitulado 
“Estratégias publicitárias e Multiletramentos na escola pública”; além disso, será 
observado o questionário de perfil dos participantes e, as atividades de leitura e 
análise dos textos multimodais, a fim de não limitar as observações dos 
participantes. Também será utilizado o diário de campo da pesquisadora, inserida 
no contexto em que a pesquisa será desenvolvida. Por fim, os dados gerados serão 
triangulados a fim de se obter, junto aos participantes, uma melhor compreensão 
acerca da forma como as identidades sociais podem ser trabalhadas pelos 
professores, a partir de textos multimodais, mais especificamente, com anúncios 
audiovisuais. Entre os resultados esperados, destaca-se que o trabalho poderá 
colaborar com a literatura sobre leitura e para a prática da sala de aula dos 
professores em formação, para que tanto professores quanto alunos consigam 
desenvolver análise crítica da diversidade de modos semióticos e de interação 
disponíveis na internet.  
  
Palavras-chave: Leitura crítica. Anúncios audiovisuais. Multimodalidade. 
Identidades estereotipadas.  
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RESUMO: a finalidade deste resumo consiste em apresentar uma pesquisa de 
doutorado em Linguística Aplicada que se encontra em andamento. A pesquisa 
possui como foco a investigação das práticas de letramentos do Ensino Superior, 
mais especificamente de pós-graduandos das diferentes áreas da pós-graduação da 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Para que o intuito da pesquisa seja 
alcançado, é necessário comparar a concepção de escrita acadêmico-científica – e, 
consequentemente, as diversas práticas de letramento acadêmico advindas de tal 
concepção – nas quatro grandes áreas de atividades de ensino, pesquisa e extensão 
da referida instituição: ciências biológicas e da saúde; ciências exatas e da terra; 
ciências humanas e artes; e tecnológica. A UNICAMP é a universidade brasileira com 
maior índice de alunos na pós-graduação, considerando que 48% de seu corpo 
discente é representado por pós-graduandos, segundo dados divulgados pela 
própria instituição em seu website oficial. Além disso, é responsável por 
aproximadamente 12% da totalidade de teses de mestrado e doutorado em 
desenvolvimento no Brasil. Há, atualmente, o oferecimento de vagas em 142 
programas de pós-graduação stricto sensu nas mais variadas áreas de concentração, 
perpassando todas as quatro esferas de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Por meio dos dados apresentados, fica evidente que a pós-graduação possui espaço 
privilegiado na UNICAMP se comparado a outros contextos universitários em nosso 
país. Portanto, é fundamental pensar e investigar de que modo as práticas de 
letramento acadêmico se constituem nesta universidade, espaço em que a pós-
graduação se mostra tão representativa. Em um primeiro momento, torna-se 
importante buscar compreender o que significa escrever no contexto acadêmico, 
refletindo sobre as diversas práticas de letramentos realizadas pelos pós-
graduandos. Em um segundo momento, ao considerar-se a diversidade dos 
programas, torna-se essencial, também, investigar se há heterogeneidade nas 
práticas de letramentos entre as quatro áreas de ensino, pesquisa e extensão e como 
ela se constitui, hipótese a ser estudada nesta pesquisa. Ainda que os pós-
graduandos já tenham entrado em contato com as práticas de letramentos 
acadêmicos em seus anos de graduação, novas práticas e diferentes contextos 
surgem na pós-graduação, sem mencionar o fato de que tais discentes podem ser 
considerados pesquisadores em formação. A visão de letramento como mero 
domínio de um conjunto de competências de leitura e escrita dá base ao mito de que 
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o aluno deve chegar pronto à universidade e, consequentemente, à pós-graduação. 
Entretanto, apresentar um bom domínio da língua não implica contar com um bom 
domínio das práticas da esfera acadêmica. Neste sentido, pode ser interessante 
pesquisar o contexto da pós-graduação, buscando refletir se, mesmo após alguns 
anos em contato com práticas dos letramentos acadêmicos, a produção escrita ainda 
revela-se como conflitante e se, nas diferentes áreas de ensino, pesquisa e extensão, 
tais conflitos se constituem de maneira diferente. Esta pesquisa assume os 
pressupostos teóricos dos Novos Estudos do Letramento, em que a noção de 
letramento passa a ser associada à noção de prática social (STREET, 1984). Assim, 
os estudiosos dos Novos Estudos do Letramento reconhecem a multiplicidade dos 
letramentos, que variam de acordo com o tempo e com o espaço e são constituídos 
pelas relações de poder. Partindo da premissa da existência de múltiplos 
letramentos, surgem os estudos sobre os letramentos acadêmicos. Lea e Street 
(1998), em suas pesquisas, chegaram à conclusão de que há três principais 
perspectivas relacionadas às práticas de letramentos no contexto acadêmico: 
habilidades de estudo, socialização acadêmica e letramento acadêmico. O primeiro 
modelo assume que a escrita é técnica e instrumental, o segundo parte do princípio 
de que o professor deve induzir os alunos na “cultura acadêmica” em um processo 
de aculturamento, enquanto o terceiro compreende a escrita como uma prática 
social situada e constituída por relações discursivas e de poder entre pessoas, 
instituições e identidades sociais. É a partir das concepções teóricas do terceiro 
modelo que pretende-se investigar a produção escrita dos pós-graduandos. Em 
relação à metodologia, a pesquisa buscará investigar as práticas de letramento 
acadêmico no contexto da pós-graduação por meio da análise daquilo que Lillis 
(2008) denominou de “história do texto”. Tal conceito considera a perspectiva da 
etnografia como teorização profunda e não como método, com o intuito de romper 
a dicotomia entre texto e contexto. Assim, a ideia é unir o estudo do texto das teses 
e dissertações dos pós-graduandos a uma perspectiva etnográfica. Para a geração 
dos dados desta investigação, ao menos um pós-graduando de mestrado ou 
doutorado representativo de cada área de ensino, pesquisa e extensão da UNICAMP 
serão eleitos como sujeitos da pesquisa, totalizando, no mínimo, quatro sujeitos e 
suas respectivas teses ou dissertações em andamento, assim como suas “histórias 
do texto”. Além disso, entrevistas e observações de campo (como seminários de 
grupos de pesquisa, reuniões entre orientando e orientador, troca de e-mails, etc.) 
também serão consideradas relevantes para o processo de análise dos dados. 
 
Palavras-chave: Letramento Acadêmico. Escrita científico-acadêmica. Pós-
Graduação. 
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RESUMO: O conceito de letramento tem passado por reformulações desde o início 
de sua discussão. Acompanhando as inovações da sociedade, atualmente, cada vez 
mais pesquisas relacionadas aos multiletramentos são encontradas na literatura, 
uma vez que os textos estão cada vez mais caracterizados pela multissemiose e pela 
multimodalidade. De acordo com Rojo (2008), isso se deve ao surgimento e à 
ampliação significativa de acesso às tecnologias digitais da comunicação e 
informação (doravante TDIC), que implicaram em, pelo menos, mais duas 
mudanças: a intensificação vertiginosa e a diversificação da circulação da 
informação nos meios de comunicação analógicos e digitais, implicando mudanças 
significativas nas maneiras de ler, de produzir e de fazer circular textos nas 
sociedades; e a diminuição das distâncias espaciais. Discussões que dizem respeito 
às TDIC no âmbito escolar também têm tido lugar assegurado em pesquisas 
relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. Consta nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais que dos discursos inquietadores ou apologistas sobre as 
novas tecnologias, a escola deve compreendê-las como atividades humanas e 
sociais, intrinsecamente ligadas à história das lutas da humanidade para a superação 
dos limites biológicos e para a criação de um mundo social mais democrático. 
Sabendo da relação que se estabelece entre as TDIC e os multiletramentos e tendo 
em vista as situações de troca de saberes em espaços escolares, dos anos iniciais aos 
finais, é extremamente importante que atividades com vistas a ampliar os 
multiletramentos sejam desenvolvidas, haja vista que a escola é considerada uma 
das principais agências de letramento e um lugar propício para a constituição de 
cidadãos mais conscientes e críticos em relação às suas práticas linguísticas e 
discursivas. Os professores exercem, nesse cenário, importantes e distintos papeis, 
todavia, nem sempre se sentem preparados para as novas situações de ensinar e de 
aprender presentes no âmbito da escola. É indiscutível que a prática docente é 
permeada por desafios, alguns deles são elencados por Rivero (2004) que, se 
voltando para a educação básica, escreve a respeito da indisciplina e violência 
dentro da sala de aula; de crianças com problemas familiares e comportamentais 
graves; da imposição de métodos pedagógicos ultrapassados; da desvalorização da 
profissão docente, em contradição às menções feitas no artigo 67º, constantes do 
Título VI da LDB/96; e de condições de trabalho precárias. Diante dessa realidade e 

                                                             
78 francielidias.01@gmail.com (CAPES).  

mailto:francielidias.01@gmail.com


Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

228 
 

considerando a importância de práticas que prezem por novos e (multi)letramentos 
dentro dos espaços escolares, por meio do presente trabalho, visa-se empreender 
um estudo acerca da formação de professores tendo em vista as novas demandas da 
educação em meio à uma sociedade de mudanças constantes. Para a consecução do 
objetivo proposto, foi realizada, em um primeiro momento, uma pesquisa 
bibliográfica com base em autores como Lévy (1999), Coscarelli (2003), Buzato 
(2006), Dourado (2007), Pinheiro (2010), Ribeiro (2012), Rojo (2012), Vieira 
(2012) e Street (2014). Ademais, o site “Portal do Professor” foi eleito como objeto 
de investigação. Criado em 2008, o Portal viabiliza a circulação de um acervo variado 
de conteúdos educacionais, funcionando, assim, como uma ferramenta de apoio e 
suporte ao trabalho pedagógico. A primeira de suas áreas é denominada “Espaço da 
Aula”, se afirmando como um lugar para criar, visualizar e compartilhar aulas de 
todos os níveis. Considerando as potencialidades desse espaço para a formação 
inicial, mas, principalmente, continuada de professores, uma aula da disciplina de 
Língua Portuguesa será analisada, a fim de inventariar as suas contribuições para a 
ampliação dos multiletramentos, considerando os quatro aspectos apresentados 
pelo Grupo Nova Londres (1996): Prática situada, instrução explícita, 
enquadramento crítico, prática transformada. Pretende-se, com o presente estudo, 
propor reflexões concernentes ao processo de formação docente, apresentando 
conceitos pertinentes à compreensão dos novos moldes da educação e considerando 
as influências das novas tecnologias nos espaços escolares, uma vez que elas podem 
ser apropriadas como um meio de ampliar multiletramentos e, ainda, contribuir 
para o processo contínuo de formação de professores, a fim de que as práticas em 
sala de aula estejam em consonância com realidade, sempre em transformação, em 
que a escola encontra-se inserida.   
 
Palavras-chave: Multiletramentos. Formação de professores. Novas tecnologias em 
sala de aula.  
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RESUMO: Esta pesquisa de Doutorado em andamento é uma pesquisa-ação, de 
abordagem qualitativa, inserida no campo de investigação da Linguística Aplicada. 
Como objetivo geral pretendemos elaborar e testar um material didático digital de 
língua portuguesa que favoreça os multi e novos letramentos. A justificativa para tal 
interesse está na necessidade de repensar os atuais modelos de conteúdos digitais 
para a escola, já que os Objetos de Aprendizagem e Objetos Educacionais Digitais, 
presentes em repositórios abertos ou disponibilizados através do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), na maioria das vezes, não apresentam propostas 
de atividades inovadoras e sim reproduções do impresso em linguagem digital 
(CHINAGLIA, 2016). Para solucionar esse problema, buscamos fazer atividades que 
trabalhem no paradigma de aprendizagem interativa (LEMKE, 2010), que propõe 
que o alune busque o que precisa saber, em seu próprio ritmo. Além disso, 
pretendemos mobilizar multiletramentos através das múltiplas linguagens e 
diversidade cultural (THE NEW LONDON GROUP, 1996) e novos letramentos, 
mediados por novas tecnologias (LANKSHEAR, KNOBEL, 2007). Paralelamente a 
isso, objetivamos trabalhar com gêneros das esferas científica e de divulgação 
científica, não só por se mostrarem gêneros propícios para o trabalho com multi e 
novos letramentos (MENDONÇA, BUNZEN, 2012), como também pela intenção de 
fornecer uma pré-formação aos alunos do Ensino Médio no universo científico, com 
o qual possivelmente terão contato em cursos técnicos e superiores. A partir disso, 
temos como objetivos específicos: 1) Trabalhar com múltiplas linguagens, 
diversidade cultural e novas práticas de letramentos; 2) Proporcionar vivência em 
práticas de letramentos, de maneira mais autêntica; 3) Proporcionar o paradigma 
de aprendizagem interativa 4) Promover o trabalho com textos das esferas científica 
e de divulgação científica, como forma de contribuição para a pré-formação e 
inserção de jovens no universo da ciência; 5) Investigar as decorrências da 
estratégia de gamificação para a aprendizagem, no intuito de perceber se ela 
contribui para a personalização do ensino e para a motivação e engajamento dos 
alunos. Para que os objetivos sejam cumpridos, em uma primeira fase da pesquisa, 
elaboramos uma sequência didática gamificada, que pretendemos, em uma segunda 
fase, testar. A sequência didática (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEWLY, 2004) foi 
escolhida por ser um modelo já consolidado no Brasil para o ensino de gêneros. Já a 
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gamificação foi escolhida por ser uma estratégia de aprendizagem nova e pouco 
aplicada e estudada em ensino de língua portuguesa, que promete ser capaz de 
engajar e motivar os alunos, além de proporcionar a vivência e a simulação de 
maneira mais autêntica. Nossa sequência, já pré-feita em uma plataforma gratuita 
para criação de sites (Wix) chama-se “Lara Croft nos templos de Camboja” e teve dois 
motivos como inspiração. A primeira inspiração foi tentar fazer algo no modelo das 
atividades “Aventuras”, presentes no repositório estadual paulista Currículo +, que 
se mostrou interessante exemplo de gamificação. A segunda está relacionada à 
franquia de games “Tomb Raider”, que tem como personagem principal a arqueóloga 
fictícia Lara Croft. Como a personagem é uma cientista, ao longo de uma narrativa, 
composta por atividades que incluem a descoberta de artefatos históricos e a 
resolução de enigmas, o aluno é convidado a ler e produzir diário de pesquisa, 
relatório, resumo, infográfico, reportagem, fotorreportagem, infográfico, artigo de 
divulgação científica etc. O local escolhido para realização da pesquisa é o curso 
popular Exato, realizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da Unicamp, 
de maneira que os participantes da pesquisa são os alunos deste curso, que cursam 
ou já cursaram o Ensino Médio em escolas regulares públicas e estão em busca de 
formação complementar de estudos ou pré-vestibular. Como metodologia, na 
pesquisa-ação, o professor é o próprio pesquisador e seus alunos os participantes 
da pesquisa. Para isso, pretendemos coletar e gerar os dados da aplicação em sala 
de aula, através de diário de pesquisa, questionário inicial, entrevista 
semiestruturada, registro de atividades, possivelmente gravação em áudio ou vídeo 
das aulas e utilização de software de monitoramento de buscas. Como possíveis 
resultados da pesquisa, procuramos observar e relatar: o envolvimento dos alunos 
em práticas de multi e novos letramentos; de que maneira o trabalho com os gêneros 
escolhidos contribuíram para a inserção no universo científico; assim como as 
decorrências da gamificação para o ensino de língua portuguesa.   
 
Palavras-chave: Multiletramentos. Novos Letramentos. Sequência Didática. 
Gamificação. 
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RESUMO: A formação do leitor literário no Ensino Médio deve garantir-lhe não só a 
consolidação e o aprofundamento de uma aprendizagem científico-tecnológica 
orientada ao trabalho e à cidadania, mas, também, a apropriação de outros direitos, 
como o desenvolvimento do humanismo, da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico, conforme estabelecem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) (BRASIL, 1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(DCNEM) (BRASIL, 2012). Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), as Orientações Educacionais Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+ Ensino Médio) 
(BRASIL, 2002), as Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCNEM) (BRASIL, 
2004) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM) (BRASIL, 2006) 
apontam igualmente nessa direção pedagógica. Entretanto, parece não conseguir, a 
escola, oportunizá-la, se considerados, por exemplo, alguns dos dados da pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil, já em sua quarta edição (2015), realizada pelo 
Instituto Pró-Livro, sobre o perfil do leitor de livros entre os brasileiros e o seu 
comportamento de leitura (motivações e hábitos, predileções, principais 
influenciadores etc.). De acordo com a pesquisa: a) em meio a 104,7 milhões de 
brasileiros (estimativa populacional quando do empreendimento do estudo),  56% 
são considerados leitores, sob o critério de terem lido ao menos 1 livro (na íntegra 
ou em fragmentos) nos três meses anteriores ao da sua participação na pesquisa; b) 
a escolarização contribui à formação do hábito leitor, sobretudo nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Superior, no entanto, não a garante (se a 
percentagem de leitores não alfabetizados formalmente é de 3%; daqueles 
matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 47%; nos anos finais do 
Ensino Fundamental, 55%; no Ensino Médio, 54%; e, no Ensino Superior, 76%); c) a 
escolha de um livro, para os leitores que, em idade escolar, são potencialmente 
vinculados ao Ensino Fundamental ou ao Ensino Médio, não é influenciada, de modo 
decisivo, pela recomendação docente (o que só ocorre aos de 5 a 10 anos); d) aliás, 
para 55% dos brasileiros considerados leitores, ninguém em especial exerceu 
influência no desenvolvimento de seu hábito leitor; e) a percentagem de gêneros 
literários habitualmente lidos (conto, romance, história em quadrinhos, poesia etc.) 
decresce após os leitores atingirem a maioridade (com exceção da Bíblia) (FAILLA, 
2016). Dados que sugerem, antes, o comprometimento desse desafio – de formar 
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literariamente o aluno do Ensino Médio (BRASIL, 2006), ou de inscrevê-lo em uma 
comunidade de leitores, na qual todos possam ver e viver o mundo (COSSON, 2006, 
2014) –, muito mais pela urgência de se usar a literatura do que estudá-la 
(OLIVEIRA, 2010); se se constata insuficientemente vivenciado, pelo aluno, ou, até 
mesmo, pelo professor (MACHADO, 2001 apud SILVA, 2009), o ato de ler significado, 
no qual as potencialidades do texto e as do leitor devem ser exploradas 
simultaneamente, na interação entre imaginação / raciocínio, fantasia / razão e 
emoção / inteligência (ZILBERMAN, 1988 apud SILVA; ZILBERMAN, 2008). De 
modo que, em face do poder imaterial da literatura sobre a humanidade (ECO, 2001) 
e do estreitamento de seu espaço na escola, em especial quando vinculada à 
perspectiva de leitura subjetiva (LANGLADE; ROUXEL, 2004), aquela mais próxima 
da ideia de letramento aqui prenunciada, a presente pesquisa, de natureza 
bibliográfica, documental (GIL, 2002), sobre a qual incide uma abordagem 
qualitativa (GODOY, 1995), interpretativista (MOITA LOPES, 1996), assume como 
objetivo geral problematizar o agenciamento do saber literário no Ensino Médio, 
estabelecendo-lhe as implicações pedagógicas e os desafios curriculares, e como 
objetivos específicos: a) dimensionar a formação do leitor adolescente e jovem, 
sujeito estudante do Ensino Médio, no que se refere ao seu perfil e comportamento, 
intercruzando avaliações e pesquisas externas às escolas, de realização 
governamental e/ou não-governamental (CBL / BRACELPA / SNEL / ABRELIVROS, 
2001; RIBEIRO, 2003; FAILLA, 2008, 2012, 2016); b) restabelecer as principais 
concepções teórico-metodológicas subsidiárias do ensino de literatura, educação 
literária e/ou letramento literário (ZILBERMAN; SILVA, 1990; LANGLADE; ROUXEL, 
2004; CEREJA, 2005; COSSON, 2006, 2014; MARTINS, 2006; PERISSÉ, 2006; 
TODOROV, 2007; MARCHI; FILIPOUSKI, 2009; JOUVE, 2010; OLIVEIRA, 2010; 
DALVI; JOVER-FALEIROS; REZENDE, 2013; BAPTISTA et al., 2014), comparando-as 
em virtude do objeto (conteúdo) e do argumento (objetivos didáticos) assumidos, 
além dos gestos pedagógicos inaugurados (metodologia e avaliação); c) investigar a 
tensão entre os documentos oficiais de prescrição (LDBEN, 1996; DCNEM, 2012; e, 
BNCC, 2017) e intermediação curricular (PCNEM, 2000; PCN+ Ensino Médio, 2002; 
OCNEM, 2004; OCNEM, 2006), quanto à natureza e à finalidade da literatura no 
Ensino Médio; e, por fim, d) propor o substrato de uma rotina didático-pedagógica 
subsidiária do agenciamento do saber literário no Ensino Médio. Sobretudo, para o 
reconhecimento de que qualquer literatura, quando hermeticamente fechada à 
história, não tem por propósito o de acordar o "leão [que] é mais forte do que o 
domador"; antes, de servir a este, que sabe da força daquele (EAGLETON, 1983). 
 
Palavras-chave: Literatura no ensino médio. Princípios teórico-metodológicos. 
Currículo.  
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Percursos de navegação e leitura por alunos do ensino médio 
público 

 
Regiane da Silva Macedo Lima81 

Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Drª. Inês Signorini 
Linguagem e Educação 

Ensino/Aprendizagem de Língua Materna 
 

RESUMO: Este estudo tem por objetivo descrever e analisar percursos de navegação 
e leitura de alunos do ensino médio público na hipermídia. Partimos da necessidade 
de conhecer o perfil da navegação e, consequentemente, da leitura online, 
empreendidas por alunos desse contexto, considerando a importância das práticas 
escolares de multiletramentos. E principalmente do letramento informacional 
digital, que se caracteriza como um letramento imprescindível na 
contemporaneidade. Utiliza-se como embasamento teórico letramento (KLEIMAN, 
1995), o letramento digital (Santaella (2003), o letramento digital informacional, 
habilidades de uso da informação (JENKINS et al., 2003), a competência 
informacional definida como “a pesquisa, estudo e aplicação de técnicas e 
procedimentos ligados ao processamento e distribuição de informações com base 
no desenvolvimento de habilidades no uso de ferramentas” (Dudziak, p. 147, 2001) 
e a hipermodalidade (LEMKE, 2002). Para o registro dos caminhos de navegação e 
leitura dos alunos selecionamos o webdocumentário Som dos sinos, segundo 
princípios da hipermídia. Compreendida como um estudo de caso, os instrumentos 
utilizados foram: questionário online para identificação das características do perfil 
do participante, captação do experimento de navegação e leitura no 
webdocumentário através do software Camtasia Studio, que além da navegação e o 
áudio, gravou também a imagem do participante. E por fim, a entrevista 
semiestruturada. Em um primeiro momento, analisamos o website à luz da 
hipermodalidade de Lemke (2002) com vistas a descrever como os produtores 
organizam e apresentam o texto multimodal para produção de significado. Na 
sequência, os dados gerados a partir do registro de navegação dos alunos foram 
organizados e categorizados consoante às perguntas de pesquisa. A descrição dos 
percursos realizados foi apresentada em fluxogramas e categorizados a partir de 
características recorrentes e divergentes. Resultados parciais demonstraram que a 
maioria dos alunos realizou percursos coerente com o design estrutural do website, 
partindo dos links do menu principal, que atuam como porta de entrada para as 
seções em torno do tema, o uso da barra de rolagem e links estruturais que ligam as 
seções e subseções. A leitura dos alunos prendeu-se mais aos elementos organizados 
de forma saliente pelos produtores, como hiperlinks centralizados, fontes em 
maiúsculo e textos em destaque. Uma estratégia recorrente de início de navegação 
foi começar pelo mais atrativo e responder a uma necessidade de informação. Tanto 
as categorias audiovisuais, quanto as textuais foram exploradas. Observou-se 
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também um movimento de navegação sequencial sempre “à frente”, com poucos 
movimentos de retorno às seções já vistas. No que se refere a produção de 
significado construído pelos alunos nos percursos, o grupo do 3º ano demonstrou 
um maior domínio das habilidades de leitura online, caracterizando assim, um 
letramento informacional digital mais qualitativo. Poucos alunos saíram do website. 
Quando a ação ocorreu foi para efetuar uma navegação paralela para busca de uma 
informação que não havia no website. A navegação por seções funcionais foi bem 
baixa, assim, consideramos como sendo movimentos de navegação divergente. A 
avaliação da fonte é realizada a partir do conteúdo principal do website. Os alunos 
do 1º ano sinalizaram mais dificuldade para navegar pelas informações e 
recontextualizá-las durante a entrevista. O comportamento linear reflete uma 
prática de letramento informacional digital comum em contexto escolar com o uso 
de sites com configuração tradicional hierarquizada dos conteúdos. Tais 
constatações são pertinentes para refletir acerca das práticas de multiletramentos 
em contexto escolar, que tem inviabilizado o letramento informacional digital como 
necessidade emergente. E também de estudos que objetivem elucidar como ocorre 
o processo produção de significados em interfaces hipermidiáticas.  
 
Palavras-chaves: Linguística Aplicada, Letramento Informacional Digital, 
hipermídia. 
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Linguagem e Educação 
Ensino/Aprendizagem de Língua Materna 

 
RESUMO: Este trabalho busca debater as propostas apresentadas no projeto de 
pesquisa de mestrado, em andamento, no qual o ensino de gramática nas aulas de 
língua materna no Ensino Médio torna-se ponto central da investigação proposta. É 
importante ressaltar que a pesquisa abordará o ensino de gramática a partir da 
proposta de Geraldi (1984), em que se postula um ensino de língua a partir do 
trabalho metalinguístico sobre a mesma. Ao trazer para a pesquisa o ensino de 
língua a partir da análise linguística (doravante AL), entende-se uma aprendizagem 
a partir de uma concepção de língua diferente daquela postulada pela escola, de 
modo que, ao assumir a língua como um espaço de interação, o ensino da língua 
materna se dá com outros objetivos (cf. MENDONÇA E BUNZEN, 2006). Ao propor 
uma nova metodologia de trabalho com a língua, entende-se que AL abarca questões 
tradicionais sobre o ensino de língua, mas não se limita a um simples trabalho de 
correção textual, ou adequação do texto do aluno às convenções gramaticais e 
ortográficas. A contraposição a esse modelo é feita ao ampliar as possibilidades de 
trabalho com o texto, de modo que a AL permite que o aluno trabalhe sua escrita a 
partir das possibilidades de sentido garantidas pela língua em diferentes situações 
discursivas. Sendo assim, o texto e os efeitos de sentido produzidos em situações 
reais de interlocução tornam-se centrais no trabalho metalinguístico permitido 
pelas práticas de AL, uma abordagem de ensino coerente com o posicionamento 
indisciplinar defendido pelas pesquisas desenvolvidas na área da Linguística 
Aplicada (doravante LA), a qual atenta-se às questões de legitimação de ideologias 
linguísticas, inseridas na discussão sobre os modos de ensinar língua materna na 
perspectiva dos multiletramentos e letramentos críticos (cf. LOPES, 2004; MOITA-
LOPES, 2006, 2013a, 2013b; ROJO, 2009, 2014; STREET, 1995/2014). A pesquisa 
tem observado, inicialmente por meio de análise documental, os desdobramentos 
das publicações existentes sobre AL. A partir de uma sistematização temática, 
buscar-se-á uma aproximação das teorias que circulam sobre a AL e os problemas 
sobre a mesma em relação ao trabalho que o aluno faz com a linguagem em seus 
textos, buscando compreender os usos do termo análise linguística em diferentes 
publicações acadêmicas. Pretende-se propor o agrupamento de artigos, dissertações 
e teses em eixos distintos, tais quais (i) a relação do ensino de AL em oposição ao 
ensino da gramática tradicional, ora aprofundando as questões teóricas, ora 
contemplando as práticas docentes (cf. ANDRADE, 2003); (ii) a relação do ensino da 
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prática de AL e gramática tradicional e as questões curriculares (cf. SILVA, A., 2008); 
(iii) a abordagem dos livros didáticos quanto à sistematização dos conhecimentos 
linguísticos (cf. MANINI, 2006); (iv) a relação do ensino de AL para produção de 
escrita e reescrita (cf. GEDOZ, 2014). A partir dessa discussão teórica, a pesquisa 
buscará centrar-se na relação entre aluno e a transformação de seu texto por meio 
da AL enquanto uma prática de ensino que se insere numa ideologia linguística que 
abre espaço para a reflexão sobre saberes linguísticos como caminho para o ensino, 
o que já é previsto pelos PCNs (1998), quando afirmam que o “objeto de ensino e, 
portanto, de aprendizagem é o conhecimento linguístico e discursivo com o qual o 
sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela linguagem” (BRASIL, 
1998, p.22), configurar-se-ia, portanto, um quinto eixo temático: aquele que olha 
para a relação da produção textual e o trabalho metalinguístico do aluno. Em seguida 
a pesquisa abarcará a geração dos dados no ambiente escolar, o que traz um cunho 
etnográfico para o trabalho a ser desenvolvido. Pretende-se observar, nos textos de 
alunos, a transposição de saberes linguísticos por meio de um ensino ancorado em 
práticas de análise linguística. Sendo assim, o momento de geração de dados 
compreenderá à: observação e anotações em diários de campo de aulas de ensino 
de língua materna e produção textual; aplicação de questionários aos alunos no 
início da pesquisa de modo a obter previamente a dimensão que assumem ter sobre 
o trabalho metalinguístico com seus textos. Além disso, será necessário compor um 
banco de dados com textos produzidos em contexto escolar, para, em momento 
oportuno, delinear-se um critério específico de análise para essas escritas. Caberá à 
análise de dados o alinhamento dos dados gerados à hipótese de consciência 
metalinguística, observando categorias como a aula de língua materna e produção 
textual; trabalho metalinguístico e epilinguístico em situações de escrita; 
consciência prévia do aluno sobre sua escrita com fenômenos linguísticos a serem 
observados pelo pesquisador nos textos. Acredita-se que esse caminho para a 
geração de dados possibilitará a observação do trabalho metalinguístico que alunos 
do Ensino Médio fazem ao produzirem seus textos, e ainda, espera-se que tal 
metodologia de pesquisa possa ser discutida junto com outros pares, uma vez que a 
pesquisa se encontra em andamento, atentando-se, nesse momento, para o recorte 
teórico.  
 
Palavras-chave: Ensino de gramática. Análise linguística. Letramentos críticos.   
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Linguagem e Educação 

Ensino/Aprendizagem de língua materna 
 

RESUMO: Este trabalho busca discutir um projeto de pesquisa de mestrado, cujo 
principal objetivo é compreender como a disciplina de língua materna se organiza 
em cursos técnicos de nível médio, do ponto de vista das práticas de letramento 
privilegiadas, dos objetos de ensino selecionados e dos materiais didáticos 
utilizados/ elaborados nesse contexto. Tal pesquisa ocorrerá na ETEC Bento 
Quirino, localizada na cidade de Campinas, SP, e terá como foco o curso de mecânica 
integrado ao ensino médio, bem como o curso de mecânica modular, destinado a 
alunos que já concluíram a etapa básica de ensino e a alunos que estejam cursando 
ao menos o 2º ano da última etapa. A disciplina de língua materna neste contexto 
apresenta diferentes configurações, já que no técnico integrado deve ser ministrada 
por um profissional licenciado em Letras, e precisa cumprir as competências e 
conteúdos do ensino médio regular, bem como dar conta de algumas especificidades 
exigidas pelo curso técnico a que se articula no âmbito das linguagens. No técnico 
modular, a sua vez, o professor não precisa, necessariamente, ter cursado Letras, e 
o foco da disciplina, intitulada Linguagem, Tecnologia e Trabalho, são as 
competências e habilidades de leitura e escrita do curso técnico, pautada no trabalho 
com gêneros da área, pelo o que já se observou nos materiais didáticos e planos de 
curso. Esse contexto bastante diverso de ensino-aprendizagem de língua materna 
que é o ensino técnico de nível médio apresenta-se, portanto, como uma área 
importante de ser investigada, já que coloca diferentes desafios para um professor 
que, geralmente, formou-se sem ter uma preparação para trabalhar com a área 
técnica, visto que grande parte dos cursos de formação de professores de língua 
portuguesa contempla apenas o ensino regular (fundamental e médio). A 
importância de investigação na área aumenta se considerados os grandes 
investimentos feitos na educação profissional técnica de nível médio a partir do 
século XX, e principalmente na última década, entre 2003 e 2014, além dos 
interesses e estratégias por trás da formação técnica para o país. A fim de 
compreender, portanto, como se organiza a disciplina de língua materna nessa área, 
este trabalho tem como objetivos específicos: (a) mapear as práticas de novos e 
(multi)letramentos das esferas profissional e escolar/acadêmica em que a disciplina 
insere os alunos; (b) identificar e problematizar os objetos de ensino que a disciplina 
de língua materna mobiliza em cursos técnicos de nível médio, a fim de verificar se 
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incorpora à sua proposta de trabalho, os letramentos de diversas esferas, 
especialmente a profissional e a escolar/acadêmica, dada a natureza dos cursos 
técnicos em questão; (c) analisar os materiais didáticos utilizados/elaborados no 
contexto das aulas ministradas, identificando quais práticas de novos e 
(multi)letramentos eles mobilizam e quais objetos de ensino selecionam; (d) 
conhecer a visão de professores e alunos sobre o papel da disciplina de língua 
materna no contexto do ensino técnico, a fim de qualificar a análise dos demais 
aspectos; (e) analisar as diretrizes gerais acerca da educação profissional técnica de 
nível médio no que tange às propostas acerca de práticas de leitura e escrita na 
disciplina de língua materna. Depreende-se, então, que um conceito chave para esta 
pesquisa é o de letramentos, a qual toma por base os novos estudos dos letramentos 
(STREET, 1984; KLEIMAN, 1995), entendendo letramento como “(...) um conjunto 
de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos.” (KLEIMAN, 1995, 
p. 19). Compreendendo o letramento como um conjunto de práticas sociais, este 
estudo trabalha também com os conceitos de eventos e práticas de letramento, 
propostos por Barton & Hamilton (2000), em que as práticas de letramento são 
formas gerais de cultura, que envolvem os valores, atitudes e relações sociais dos 
sujeitos, ancorando os usos que estes fazem da leitura e da escrita, enquanto os 
eventos de letramento são episódios observáveis, resultantes das práticas e 
moldados pelas mesmas. Para alcançar os objetivos acima estabelecidos, então, 
recorreremos à observação das aulas, com tomada de notas e gravação em áudio 
e/ou vídeo, se necessário, além da análise de planos de cursos e materiais didáticos, 
e da realização de entrevistas semiestruturadas com professores, coordenação e 
alunos. Os dados gerados por esses três métodos serão triangulados e analisados 
qualitativamente. O trabalho de campo está previsto para o período de agosto a 
outubro e, por isso, o presente trabalho pretende apresentar alguns dos primeiros 
dados gerados, referentes às práticas de letramentos mapeadas, bem como aos 
objetos de ensino identificados.   
 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de língua materna. Ensino técnico de nível 
médio. Práticas de letramentos. Objetos de ensino.  
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RESUMO: Tendo em vista os desafios relativos ao processo de oferta e de qualidade 
do Ensino Médio (doravante EM) veiculado pela rede estadual de ensino do Pará, o 
objetivo da pesquisa é investigar as práticas de letramento, representativas das 
diferentes tensões, finalidades e supostas identidades da aula de Língua Portuguesa 
no EM. Para tanto, são consideradas duas perspectivas de constituição do trabalho 
docente: (i) o processo de planejamento docente de ações didáticas e (ii) a análise 
das práticas voltadas ao ensino de leitura e de escrita, a fim de problematizar as 
ações didáticas da prática profissional e suas possíveis concatenações com os 
diferentes percursos de formação que devem ser alcançados no supracitado nível de 
ensino. Nessa direção, a pesquisa de cunho etnográfico (VÓVIO E SOUZA, 2005; 
MOITA-LOPES, 2013; GARCEZ E SCHULZ, 2015) foi realizada a partir do trabalho de 
dois docentes da disciplina Língua Portuguesa, realizado em uma turma do terceiro 
ano, de uma escola pública e estadual, da cidade de Belém-PA, localizada em um dos 
bairros considerados mais populosos e violentos da região metropolitana. Trata-se 
de uma área caracterizada pela segregação socioespacial e inclusão precária dos 
moradores nos sistemas formais e institucionalizados, relativos à Educação, Saúde, 
Economia, Saneamento Básico, Segurança, etc. (COUTO, 2014; GUSMÃO, 2013; IBGE, 
2010). Nesse sentido, o referencial teórico convocado para foram as concepções de 
escrita e de letramento como manifestação sociohistórica, ancorada e ressignificada 
em diferentes contextos socioculturais (STREET, 1984,1990, 2010, 2014; ZAVALA, 
NIÑO-MURCIA e AMES, 2004; KLEIMAN, 1995; KALMAN, 2010; BARTON E 
HAMILTON, 2000); o debate promovido no âmbito da Educação e da Linguística 
Aplicada acerca do Ensino Médio no Brasil, levando em consideração as disputas 
sociais e de poder que o inscrevem como profícuo e pertinente campo de debate 
para pesquisa teórica e aplicada (MENDONÇA E BUNZEN, 2006; KLEIMAN, 
CENICEROS e TINOCO, 2013; SILVA, 2012, 2015; KRAWCZYK, 2009; FRIGOTTO, 
2005); as contribuições oriundas dos letramentos críticos e emancipatórios que 
refletem acerca do processo educativo e agentivo para formação do sujeito letrado 
(MEDINA, 2006; LUKE, 2014; FREIRE, 2011;  JORDÃO, 2014). A análise dos dados 
sinaliza para as seguintes configurações: (i) uma prática mais voltada para o ensino 
de leitura (discussão de temas sociais, mobilização de textos vernaculares, 
mobilização dos discentes no sentido de efetivar discussões de temas sociais, a fim 
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de tentar engajá-los não só em atividades escolares (pesquisa, seminário, leitura e 
análise de textos), mas também para um engajamento social; mais próximo a uma 
educação emancipatória, participativa, politizada, que teria como fim a realização de 
uma ação social propriamente dita; (ii) uma prática mais voltada para o ensino de 
escrita de uma redação (discussão de temas sociais, mobilização de textos de uma 
esfera mais didática e formal, sensibilização dos discentes no sentido de perceber a 
importância da escrita para conquistar uma vaga em uma IES, (iii) uma prática mais 
voltada para o ensino de literatura por via de realização de encenações teatrais de 
obras literárias, a fim de propiciar uma formação estética/literária que busca 
sensibilizar para a leitura da obra de arte e suas interfaces com outras manifestações 
artísticas. Cabe assinalar que, na primeira e terceira configuração da prática 
docente, as ações didáticas realizadas, neste contexto, são consideradas projetos 
didáticos, que buscam atender a uma demanda de valorização, de reconhecimento e 
de visibilidade do local/vernacular. No segundo caso, as ações didáticas estariam 
mais articuladas a atender a uma demanda escolar mais interligada aos “propósitos” 
de socializar um saber curricular, legitimado, dominante, que atenderia, em tese, aos 
propósitos de uma cultura escolar, de um aparelho docimológico externo à escola, 
necessário, mas não suficiente para uma possível continuidade dos estudos, o que 
permite problematizar sobre as finalidades da formação veiculada nesta etapa final 
da educação básica.    
 
Palavras-chave: Língua Portuguesa. Ensino de leitura e de escrita. Trabalho docente. 
Ensino Médio. 
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RESUMO: O objetivo geral do trabalho é analisar um banco de textos produzidos 
pelos alunos de graduação do Programa de Formação Interdisciplinar Superior 
(ProFIS), entre 2011 a 2017, no âmbito da disciplina Leitura e Escrita de textos 
acadêmicos, com intuito específico de: 1) analisar produções textuais dos discentes 
aprovados da disciplina, observando quais foram os articuladores discursivos 
aprendidos e mobilizados no momento de produção para inserirem-se na escrita 
acadêmica; 2) identificar quais são os conhecimentos linguísticos prévios que os 
alunos de escolas públicas trazem em suas produções e de quê forma isso aparece 
ao longo do texto; 3) investigar o que pode ser apontado como dificuldade aos 
alunos, em relação aos elementos linguísticos e os gêneros discursivos ensinados, 
dentro da universidade; e 4) refletir sobre qual o impacto que a disciplina oferecida 
possui para tais alunos, após seu encerramento. Todo ano uma grande porcentagem 
de alunos (cerca de 30% dos 120 ingressantes) é reprovada na disciplina, 
possivelmente devido à grande dificuldade que os alunos têm em integrarem-se nas 
aulas e acompanharem as atividades desse novo mundo que é a Unicamp. Isto revela 
que o insucesso dos estudantes do ProFIS no ensino superior está atrelado, entre 
outras coisas, à falta de compreensão e de produção de gêneros acadêmicos 
(BEZERRA, 2012). Neste trabalho reconhece-se que para lidar com as demandas de 
leitura e escrita do ensino superior, não basta apenas aplicar ou transferir para esse 
contexto habilidades de escrita supostamente desenvolvidas em níveis anteriores 
de escolarização, mas também é preciso lidar com novos desafios num contexto que 
se configura para o aluno, como novo. Acredita-se que as dificuldades encontradas 
por alunos do ProFIS na leitura e escrita de gêneros acadêmicos advêm também de 
suas histórias de letramento antecedentes, do modelo de letramento ao qual foram 
submetidos e do fato dessas histórias serem tidas como fatores externos ao processo 
de letramento acadêmico. Esses são problemas que igualmente dizem respeito aos 
desafios em lidar com gêneros textuais próprios do ambiente acadêmico, cuja 
própria configuração é bem específica (BEZERRA, 2012). Para tanto, o modelo dos 
Letramentos Acadêmicos, empregado na disciplina e no trabalho, tem por foco a 
construção de sentidos, identidade, poder e autoridade, e coloca em primeiro plano 
a natureza institucional como conhecimento em qualquer contexto acadêmico 
específico. Os autores Street (2003) e Lea & Street (1998) argumentam ser este o 
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que melhor leva em conta a natureza da produção textual do aluno em relação às 
práticas institucionais, relações de poder e identidades – em resumo, consegue 
contemplar a complexidade da construção de sentidos no texto. Os estudantes do 
ProFIS, ao entrarem na universidade, deparam-se então com esse vasto conjunto de 
novas práticas de letramento, às quais não tiveram acesso em outros níveis de 
ensino, justamente por tais práticas apresentarem convenções peculiares e serem 
característico desse domínio. Esses fatores configuram-se como desafios a serem 
enfrentados, pois na instância acadêmica, circulam textos cujos padrões globais de 
organização e de recursos linguístico-discursivos que os materializam se 
diferenciam daqueles que circulam em outros contextos escolares (BAZERMAN, 
2005). Desta forma, através de uma análise documental feita a partir da formação 
de um banco de textos (ou seja, de um conjunto de produções escritas), este será 
utilizado como referência para o ensino e como fonte de dados para esta pesquisa 
sobre questões específicas relacionadas ao letramento acadêmico e científico. 
Assim, cada produção do banco será lida, analisada e escaneada, mas em nenhuma 
ocasião será utilizado fac-símile do texto original ou identificado seu autor, de forma 
a preservar a identidade do aluno que o produziu. A justificativa desta pesquisa se 
deve sobretudo a dois aspectos: 1) trata-se de um banco de textos produzidos em 
contexto de inserção no ensino superior de alunos provenientes da escola pública 
de Campinas e região, que não passaram pelo exame vestibular; e 2) trata-se de um 
banco de textos relacionados à leitura de gêneros científicos e de divulgação 
científica por um lado, e, por outro lado, ao ensino desses mesmos gêneros em 
circulação na Unicamp. Assim sendo, esperamos contribuir em: 1) fornecer 
subsídios de natureza linguística e discursiva para o ensino e a pesquisa sobre 
acesso e apropriação de gêneros acadêmicos e científicos em circulação na Unicamp; 
2) fornecer subsídios de natureza linguística e discursiva para levantamentos e 
avaliações situadas e relacionais, referentes ao desempenho individual e coletivo 
dos alunos do ProFIS;e 3) fornecer subsídios de natureza linguística e discursiva 
para formulação de políticas institucionais de inserção e letramento acadêmico de 
alunos oriundos da escola pública. Espera-se, por fim, como resultado final deste 
trabalho: ampliar a compreensão sobre aquisição e aperfeiçoamento das práticas de 
leitura e escrita acadêmicas e científicas de prestígio na universidade; e a relação 
entre a apropriação dos conhecimentos linguísticos pelos alunos do ProFIS e a 
composição textual destes gêneros argumentativos que circulam na academia.  
 
Palavras-chave: Letramentos Acadêmico. Produção Textual. Argumentação. 
Gêneros Discursivos Acadêmicos.  
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RESUMO: A visão de conhecimento e do que deve ser ensinado na escola, assim como 
os muitos dos letramentos cotidianos, se torna obsoleta, à medida que o mundo e as 
suas relações se transformam com a inserção da tecnologia em nossas vidas diárias, 
levando-nos a adquirir novas habilidades e ou, novos letramentos (LANKSHEAR; 
KNOBEL, 2003). Esse processo é contínuo e há décadas que as tecnologias da 
informação e da comunicação (doravante TICs), estão cada vez mais presentes em 
nossas práticas diárias. Mesmo as práticas que continuam aparentemente as 
mesmas, foram influenciadas pelas multimodalidades trazidas pelas TIC (KRESS, 
2008; SOARES, 2010).. Dentre as práticas que se alteraram, está a da leitura. Antes, 
ler um texto significava lê-lo em papel e em uma direção pré-determinada. Hoje, 
apesar de ainda haver um predomínio dessa forma linear e pré-determinada de 
leitura que foi transferida do meio analógico para o digital, o texto não apresenta 
somente uma forma de entrada e se utiliza de outros recursos para além do escrito 
para fornecer uma informação. Ou seja, nos meios digitais, a informação passa a ser 
multimodal, utilizando-se de imagens, fotografias, vídeos, sons e texto escrito, 
dentre outros, para compor o texto (SILVER,1997).  Assim, ler um texto hoje foge da 
linearidade que se apresentava antes para a produção de significado entre as partes 
e as formas como o texto é lido, em como ele está disposto na página e em como eu 
leitor vou interagir com ele (MENEZES DE SOUZA; MONTE MÓR, 2006). 
Consequentemente, como afirmam ambos autores, essa mobilidade muda o próprio 
conceito de leitura e a experiência de ler “o conceito de leitura passa a ser 
primordialmente o exercício de uma opção de trajetória pela página e a subsequente 
aquisição seletiva de informações parciais presentes em diversos locais na mesma 
página[...] tornando complexa e multifacetada a experiência de ‘ler’ (id. ibid.).” Com 
essas alterações na forma de ler e de como as atividades diárias se organizam, seria 
esperado que a escola, enquanto agência de letramento social e acadêmico 
(KLEIMAN, 1995), reconhecesse a necessidade de se trabalhar com os meios 
digitais, seus gêneros e com práticas de letramento digital, em específico nas aulas 
de língua, sejam elas materna e/ou estrangeira. Nesse sentido, a escola, pensando 
em atingir os seus objetivos educacionais, dentre eles, a formação de cidadãos, que 
pressupõe, por exemplo, a iniciação as práticas de uma comunidade, deveria 
trabalhar com as práticas de letramento gerais e específicas, inclusive as geradas 
pelo uso das TICs (LEMKE,1998) , no entanto, isso não tem acontecido como 
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esperado. Por essa razão, a presente comunicação propõe discutir o papel do 
letramento digital no contexto de ensino de língua estrangeira no ensino médio, suas 
especificidades e intencionalidades e problematizar as interferências (se é que elas 
existem) e experiências (MANOVICH,2010) dos usuários diante de textos 
multimodais digitais em língua estrangeira. Para Bawden (2008 apud Curto,2011), 
o letramento digital é composto pelo domínio do uso das TICs e por um tipo especial 
de pensamento e mentalidade relacionado a esse uso e domínio. Logo, ser letrado 
digitalmente não significa somente dominar as TICs, mas as práticas que as 
envolvem com uma mentalidade e contextos específicos, o que não pode ser 
mensurado por um grupo de habilidades, mas pelo desempenho em práticas de 
interação eletrônica. Nesse sentido, pesquisar ou ensinar o que denominamos de 
letramentos digitais é “desvendar os ‘comos’, os fluxos e os modos de interação entre 
sujeitos e letramentos que configuram essas redes de práticas” (BUZATO, 
2007,p.176) se dão e se percebem. Nesse sentido, utilizar práticas que prorroguem 
pelo uso do letramento digital nas aulas de língua estrangeira seria um processo que 
abarcaria entender as relações entre os sujeitos e os letramentos percebendo e 
tornando visíveis como esses se dão em outros contextos, que podem ser similares 
ou não aos de língua materna. Essa delicada relação, ainda pouco estudada no 
contexto de língua estrangeira, será o tema central a ser discutido nessa 
comunicação.  
 
Palavras-chave: Letramento Digital. Ensino de Língua Estrangeira. Espanhol. Ensino Médio.  
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RESUMO: Atualmente, constata-se a expansão do ensino-aprendizagem de 
Português como Língua Adicional (PLA) nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
no Brasil, justificado pelas crescentes demandas dos processos de globalização 
(MIGNOLO, 2000; HALL, 2003; PENNYCOOK, 2007) e internacionalização (ORTIZ, 
2006). Contudo, este aumento de visibilidade do PLA nas IES não ocorre de forma 
igualitária: universidades relativamente recentes, situadas nas margens do país, 
ainda trabalham pouco ou mesmo não trabalham com o ensino-aprendizagem de 
PLA - trabalho este que, na maioria das vezes, emerge pela necessidade de 
adequação aos parâmetros estabelecidos pelos rankings internacionais (ORTIZ, 
2006), para alcance do status de excelência. Nesse sentido, alinho-me a posições 
epistemológicas de estudos pós-colonialistas (SOUSA SANTOS, 2001; BHABHA, 
2007;), aliadas à Linguística Aplicada Indisciplinar (MOITA LOPES, 2006), para 
investigar de que forma alunos provenientes do Programa Estudantes Convênio de 
Graduação (PEC - G) narram suas experiências de des(re)territorialização 
(HAESBAERT, 2004) em uma universidade pública do estado do Amapá. É 
importante ressaltar que este programa é gerenciado pelo Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) e beneficia, em sua maioria, estudantes de países em 
desenvolvimento, que cursarão suas graduações no país. Meu interesse pelo tema 
da investigação se deu pelo fato de ter realizado minha formação inicial na IES 
investigada e por ter constatado, durante cinco anos de graduação, que as ações de 
promoção do PLA eram (quase) nulas. Por isso, destaco a importância de se 
visibilizar pesquisas que focalizem nuances do PLA, assunto que (ainda) é pouco 
tratado em pesquisas a nível de pós-graduação (DINIZ, 2012; BIZON, 2013). Assim, 
o procedimento adotado para a metodologia do trabalho consiste na realização de 
entrevistas semiestruturadas com três grandes grupos envolvidos no primeiro 
curso de PLA exclusivo para alunos do PEC - G na IES analisada: a administração da 
instituição (representada por membros da Pró-Reitoria de Cooperação e Relações 
Interinstitucionais, doravante PROCRI); os professores e os alunos do curso de PLA. 
Previamente, foram elaborados três roteiros direcionados de questões que 
nortearão estas entrevistas, de modo que seja possível, dentre vários aspectos: (i) 
traçar um breve panorama histórico do ensino-aprendizagem de PLA na IES a partir 
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das falas da administração e dos professores; (ii) visualizar narrativas dos alunos a 
respeito da aprendizagem de PLA em uma região afastada dos grandes centros de 
aprendizagem da disciplina, como o centro-oeste, o sudeste; (iii) verificar as 
possíveis demandas de todas as partes envolvidas no processo de ensino-
aprendizagem de PLA. Levantamentos preliminares apontam para o início tardio de 
institucionalização de ações sobre PLA na IES analisada, o que mostra que este 
campo ainda é pouco explorado em universidades que surgiram na chamada 
modernidade tardia (GIDDENS, 1991). Além disso, deve-se considerar a aplicação 
do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE - 
BRAS), elemento essencial para a oferta do curso de PLA para os alunos do PEC - G. 
O certificado é um requisito para que se tenha acesso à vaga na universidade mas, 
além disso, é também um instrumento importante para a inserção dos alunos nas 
relações sociais e acadêmicas (BIZON, 2013), uma vez que a preparação para o 
exame é o primeiro passo em direção a novas experiências ocasionadas pelo 
intercâmbio. Dessa forma, pretende-se analisar, também, como estes alunos 
posicionam-se ou são posicionados (LANGENHOVE & HARRÉ, 1999) de acordo com 
suas vivências particulares de deslocamento para o Amapá. As marcas destes 
posicionamentos serão determinadas a partir de pistas indexicalizadoras 
(WORTHAM, 2001) e pautarão a análise das narrativas coletadas. Por fim, ressalto 
a relevância da pesquisa no escopo da construção das ditas Epistemologias do Sul 
(SANTOS & MENESES, 2010), considerando que o fazer científico não pode ser 
dissociado de um fazer político (CAVALCANTI, 2006; MAHER, 2010) e que deve, 
portanto, contemplar e agir sobre uma realidade que necessita de intervenções. 
 
Palavras-chave: Português como Língua Adicional (PLA). Programa Estudantes 
Convênio de Graduação (PEC - G). Internacionalização. Territorialidades 
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RESUMO: Mikhail Bakhtin (1895-1975) foi um pesquisador da linguagem humana e 
seus escritos abarcam uma variedade de assuntos como Crítica Literária, História, 
Filosofia, entre outros. A teoria de Mikhail Bakhtin é extensa e considerada 
fundamental para diversas áreas do conhecimento. Assim, a primeira hipótese que 
apresentamos neste estudo é que recortes enunciativos foram realizados em uma 
possível vulgarização da sua teoria. Também operamos com a hipótese de que nos 
Parâmetros, Propostas, Currículos e materiais didáticos, de forma geral, há uma 
estabilização dos objetos de ensino, no caso, dos gêneros do discurso. Para a 
compreensão do processo de cristalização dos gêneros do discurso que passam a ser 
tratados, do ponto de vista metodológico, como “objetos estáveis”, foi realizada uma 
análise comparativa, a fim de se identificar os recortes enunciativos realizados em 
uma possível vulgarização da teoria bakhtiniana. Os gêneros do discurso estão 
presentes em qualquer esfera da atividade humana, e, quando estes são 
introduzidos no contexto escolar, inicialmente com o ensino da língua materna, 
considera-se que os alunos devam ser levados a compreenderem a sua estrutura 
heterogênea bem como devem ser orientados a identificarem as suas propriedades 
e assimilarem sua função na interação comunicativa e social. O mesmo ocorre 
quando se trata de uma língua estrangeira. O aluno precisa adquirir consciência a 
respeito da importância dos gêneros discursivos no aprendizado de uma nova 
língua, apesar das dificuldades apresentadas em relação a sua multiplicidade e a sua 
imprecisão. Dessa forma, ao se utilizar os gêneros discursivos como base para o 
ensino de uma língua estrangeira - no caso, a língua a ser estudada neste trabalho é 
a Língua Inglesa -, destaca-se a possibilidade de haver uma aprendizagem que leve 
em conta o seu contexto de uso. Quando utilizados no processo de ensino-
aprendizagem de um idioma, os gêneros discursivos tornam-se elementos 
fundamentais no que diz respeito ao estabelecimento das relações sociais. Assim, a 
prática da língua estrangeira por meio dos gêneros discursivos pode preparar os 
alunos para terem um contato consciente com a língua e com o contexto em que ela 
é usada, de tal forma que eles interajam por meio da linguagem com a realidade e 
com os sujeitos.  Portanto, durante o processo de ensino-aprendizagem de uma 
língua estrangeira, os gêneros devem ser trabalhados com atividades reflexivas e de 
forma orientada, visando à compreensão e ao desenvolvimento da competência 
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comunicativa, que é constituída de conhecimentos linguísticos e conhecimentos de 
mundo dos indivíduos acerca da cultura.  Além disso, a utilização de gêneros 
discursivos no ensino de uma língua estrangeira pode proporcionar a construção de 
um ambiente motivador e comunicativo no qual haja situações similares às vividas 
no cotidiano, fazendo com que a aprendizagem se efetive e a competência 
comunicativa dos alunos se desenvolvam. Para o desenvolvimento dessa pesquisa 
de mestrado, optamos por trabalhar com o livro didático utilizado na rede pública 
estadual, mais precisamente com o material destinado ao professor. Para tanto, os 
objetivos da presente pesquisa foram, em suma, os descritos a seguir. Inicialmente, 
almejamos identificar a maneira como a teoria de Bakhtin é divulgada (caso de fato 
seja divulgada) no livro didático denominado Caderno do Professor, material 
exclusivo do docente, elaborado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
Como segundo objetivo, analisamos o modo como os gêneros do discurso são 
apresentados ou propostos no Caderno do Professor de Língua Inglesa e como é 
sugerido em tal material o desenvolvimento de atividades ligadas ao objeto em 
discussão. Em seguida, verificamos se as instruções sobre os gêneros do discurso 
presentes nos Cadernos do Professor convergem ou divergem das propostas feitas 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pela Proposta e pelo Currículo de 
Língua Inglesa. Por fim, buscamos compreender como objetos científicos, tais como 
os gêneros de discurso, são transformados em objetos de ensino ou ganham tal 
estatuto. A metodologia que fundamenta este estudo é a dialético-dialógica, e o 
método se baseia no cotejo, tal como foi concebido por Bakhtin (1997) e Geraldi 
(2010). As análises realizadas até o momento demonstram que há a estabilização 
dos gêneros discursivos nos livros didáticos, bem como há a tendência 
tradicionalista de se classificar os gêneros do discurso da mesma forma como as 
categorias gramaticais outrora o foram. Ainda que exista certa diversidade de 
gêneros legitimadas por documentos oficiais como os PCNs, a qualidade do trabalho 
proposto pelo Caderno do Professor não é suficiente para a aprendizagem que se 
espera da Língua Inglesa. Em relação às atividades, pudemos observar que elas são 
monótonas e padronizadas, independendo do gênero do discurso a ser ensinado. 
 
Palavras-chave: Bakhtin. Gêneros do discurso. Caderno do Professor. Vulgarização. 
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RESUMO: A relação entre o Brasil e a China tem evoluído de forma intensa desde as 
últimas décadas. A China é, desde 2006, a principal parceira comercial do Brasil 
(Chiquinelli, 2009). A importância crescente do Brasil e a cooperação entre Brasil e 
China estimularam o interesse pelo ensino da variedade brasileira do português na 
China nos últimos anos. Da mesma forma, a ascensão econômica da China e a 
aproximação política com o Brasil nos últimos anos fizeram com que a procura pela 
aprendizagem de mandarim aumentasse significativamente. Muitas empresas 
brasileiras começaram a intensificar o comércio e traçar novos planos de 
cooperação com a China na última década, surgindo a necessidade da contratação 
de funcionários com conhecimento da língua e da cultura chinesa, e a mesma 
situação ocorreu na China. Nota-se que a partir de tal demanda, criaram-se inúmeras 
oportunidades para o crescimento do ensino de tais línguas e algumas delas ainda 
são muito recentes e pouco exploradas. Sendo assim, o entendimento das políticas 
linguísticas externas de ambos os países exercem um papel muito importante. As 
ofertas do mandarim no Brasil e do português na China ainda encontram-se longe 
de serem adequadas ou satisfatórias e um percurso muito grande ainda precisa ser 
trilhado nesse âmbito. Já há trabalhos científicos concentrados na política linguística 
externa do Brasil, porém nota-se uma lacuna nos estudos que se concentram em 
políticas de promoção do mandarim no Brasil e do português brasileiro na China. O 
presente trabalho objetiva propor uma discussão sobre política linguística (PL) 
como campo teórico essencial para compreensão e ação em contextos de demandas 
linguísticas, como é o caso da cooperação Brasil - China . Segundo Calvet (2007) a 
política linguística implica ao mesmo tempo uma abordagem científica das situações 
sociolinguísticas, a elaboração de um tipo de intervenção sobre essas situação e os 
meios para se fazer essa intervenção. Quando se trata de questões de promoção de 
determinada língua, as intervenções podem ser sobre o corpus (ação sobre as 
línguas), a forma e o status.  Além da PL, a teoria econômica das línguas (GRIN,1996) 
também influencia o ensino/aprendizagem sobre determinada língua. Segundo Grin 
(2005), o valor comercial ou não comercial da língua X para um dado indivíduo pode 
contribuir para explicar o fato de que ele escolha aprender ou não a língua X 
dependendo do desempenho econômico dos países onde a língua alvo é falada. 
Portanto, é preciso ampliar o raciocínio para analisar as escolhas em nível social e 
para fazer face às questões de orientação da política de ensino das línguas. A 
metodologia deste trabalho consiste em análise documental e bibliográfica, de modo 
que se possa traçar um panorama das políticas de expansão do mandarim no Brasil, 
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promovidas pelo Governo chinês, bem como das políticas de expansão do ensino do 
português na China promovidas pelo governo brasileiro. A análise partirá, 
inicialmente, sobre políticas já existentes, como investigação profunda a respeito do 
projeto de leitorado na China, português do Brasil nas universidades chinesas e a 
aplicação da avaliação de proficiência em língua portuguesa Celpe-Bras na China, o 
Instituto Confúcio no Brasil, a aplicação da avaliação de proficiência de Mandarim – 
Certificado HSK/HSKK no Brasil, dentre outros aspectos. Pretendemos, a seguir 
analisaremos o modo de operação do ensino de português/mandarim como língua 
estrangeira em ambos os países, destacando as características das abordagens. 
Objetivamos apresentar uma visão geral da política linguística em ambos os países, 
através do relato da história e do desenvolvimento das agências de promoção da 
língua portuguesa do Brasil e do mandarim da China. Investigar a situação do ensino 
em ambos os países e as respectivas ações empreendidas. Por meio dessa visão, 
reforçar a compreensão mútua, a fim de alcançar resultados que beneficiem as 
relações entre Brasil e China, no tocante ao ensino de português/mandarim. 
 
Palavras-chave: Política linguística. Promoção de Mandarim no Brasil. Promoção de 
português na China. 
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Repensando o papel do ensino de inglês na educação técnica 
 

Tiago Pellim90 
Universidade Estadual de Campinas 

Profª. Drª. Cláudia Hilsdorf Rocha 
Linguagem e Educação  

Ensino/Aprendizagem de Língua Estrangeira 
 

RESUMO: Dada a natureza “prática” da educação técnica, é comum dizer que, nesse 
contexto, o ensino de línguas deve ser voltado para a atividade profissional que será 
exercida futuramente. Nessa linha de pensamento, muitos cursos adotam uma 
abordagem baseada no ensino de inglês para fins específicos, ou, como ficou 
conhecido, ESP (English for Specific Purposes). Nesses contextos, é comum se 
deparar com disciplinas intituladas ‘Inglês Técnico’, ou ‘Inglês Instrumental’ nas 
grades curriculares de cursos técnicos e tecnológicos das mais diversas áreas. Resta-
nos questionar, portanto, qual a importância do ensino-aprendizagem de língua 
inglesa nesses cursos no cenário contemporâneo marcado pelos processos 
globalizadores. Sabe-se que a globalização, aliada às novas tecnologias, têm 
modificado a natureza do trabalho em diferentes níveis, gerando novas relações de 
emprego. Além disso, como apontam autores como Maciel (2011) e Monte Mór 
(2013), a globalização e as novas tecnologias requerem novas habilidades dos 
sujeitos, sendo o desenvolvimento de um pensamento crítico-reflexivo uma delas, o 
que nos lança, mais uma vez, na tarefa de repensar o papel desse tipo de educação 
que pretende formar sujeitos para o “mercado do trabalho” e o lugar da língua 
inglesa nessa formação. Esse panorama nos leva a sugerir que se faz necessário 
repensar as epistemologias do ensino de línguas no contexto do ensino técnico 
profissionalizante, considerando os efeitos da globalização mencionados. É preciso 
se perguntar, por exemplo, se é possível “instrumentalizar” estudantes a usar a 
língua em contextos específicos sem, no entanto, fazer uma reflexão acerca das 
questões sociais e das relações de poder que atravessam tais contextos. Para 
responder a tais questionamentos, faz-se igualmente necessário um trabalho de 
revisitação de conceitos e categorias que embasam essa modalidade de ensino, tais 
como trabalho, globalização, sociedade e cidadania. Sendo assim, esta pesquisa tem 
como objetivo central articular uma perspectiva crítica de educação linguística ao 
ensino de línguas no contexto da formação técnica profissionalizante. Para tanto, 
parte das teorizações sobre multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996; COPE 
e KALANTZIS, 2015), letramento crítico (ROCHA, 2013; MONTE-MÓR, 2013; KANKS, 
2014; LUKE, 2014; MORGAN e RAMANATHAN, 2015) e prática translíngue 
(CANAGARAJAH, 2013; GARCÍA, 2013; GARCÍA e WEI, 2014) para pensar em 
propostas didáticas que contemplem uma dimensão crítica na formação profissional 
de jovens estudantes, atentando para as implicações dessa prática pedagógica. Com 
base nesses pilares teóricos e buscando responder ao objetivo geral traçado para 
esta pesquisa, foram definidos os seguintes procedimentos metodológicos: análise 
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das diretrizes curriculares que norteiam o trabalho na modalidade de ensino 
técnico, com especial atenção para as orientações relativas ao ensino de língua 
estrangeira; análise das expectativas e percepções dos estudantes sobre a 
aprendizagem de língua inglesa nesse contexto de ensino; e análise do processo de 
produção de sentidos e construção de conhecimento em língua inglesa na sala de 
aula impulsionados a partir de sequências didáticas que serão desenvolvidas pelo 
professor-pesquisador com base nos pilares teóricos já mencionados. Espera-se, a 
partir da análise e triangulação dos dados gerados durante a pesquisa, ser possível 
avaliar as implicações de uma prática pedagógica orientada para a criticidade e para 
a formação cidadã no ensino técnico no que se refere ao ensino de língua inglesa. No 
atual estágio da pesquisa, resultados parciais já nos permitem perceber algumas 
incongruências entre o que atestam as diretrizes curriculares nacionais que 
orientam o ensino na modalidade técnica e os documentos que traduzem essas 
diretrizes em ações pedagógicas, como os projetos-político-pedagógicos. As 
ementas dos cursos analisados nos dão pistas da difícil tarefa em articular um ensino 
linguístico crítico, voltado para a construção da cidadania e atento às implicações da 
globalização para atuação profissional na sociedade, com o trabalho pedagógico das 
dimensões discursiva e estrutural da língua, sem deixar de considerar as 
especificidades da área de formação técnica em questão.  
 
Palavras-chave: Ensino Técnico. Língua Estrangeira. Multiletramentos. Letramento 
Crítico. Prática Translíngue. 
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Verticalidades e horizontalidades das políticas públicas de 
acolhimento voltadas aos deslocados forçados: protocolo para 
políticas de ensino de português como língua de acolhimento 

(PLAc) 
 

Helena Regina Esteves de Camargo91 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Ana Cecília Cossi Bizon 
Linguagem e Educação 

Ensino/Aprendizagem de Língua Estrangeira 
 
RESUMO: A presente proposta de pesquisa aborda as políticas de acolhimento e de 
ensino de Português como Língua de Acolhimento (PLAc) aos imigrantes deslocados 
forçados no município de São Paulo. Propõe a elaboração de um protocolo para as 
mesmas políticas a partir das narrativas dos participantes selecionados para a 
pesquisa, a saber: 6 imigrantes deslocados forçados que estudem ou tenham 
estudado PLAc em alguma instituição, 4 professores de PLAc, 1 professor(a) de 
português e 1 diretor(a) de uma escola pública onde haja um contingente 
significativo de alunos imigrantes que não falam o português como língua materna, 
1 assistente social de uma instituição da sociedade civil que oferte curso de PLAc e 
1 funcionário(a) de um órgão regulamentador de políticas públicas.  O projeto de 
pesquisa aqui proposto tem por objetivo analisar a Lei Municipal de Imigração 
16.478 e investigar as políticas públicas de acolhimento e inserção social 
desenvolvidas para imigrantes no município de São Paulo bem como a percepção 
dessas políticas por parte das pessoas envolvidas nelas a fim de compreender como 
essas ações são significadas por esses atores sociais. A partir disso, pretende-se 
propor um protocolo de encaminhamentos para a proposição de políticas de 
territorialização/inserção cidadã e de ensino de PLAc para os deslocados forçados. 
Nesse processo, buscaremos refletir, mais especificamente, sobre qual é a 
importância, da perspectiva dos entrevistados, do aprendizado da língua 
portuguesa para que se sintam inseridos socialmente bem como sobre a oferta e o 
acesso a esse aprendizado. Consideramos as narrativas o instrumento de geração e 
análise de registros mais adequado à linha teórica-metodológica da Linguística 
Aplicada Indisciplinar (MOITA LOPES, 2006), à qual se afilia a pesquisa proposta, 
por seu potencial de fazer ouvir vozes frequentemente silenciadas com o objetivo de 
mudar essa realidade e aprender com ela. Entendemos os processos de globalização 
como fatores da mobilidade (BLOMMAERT, 2010; APPADURAI, 1996; SANTOS, 
2000) que levam milhares de pessoas a se deslocarem devido às crises políticas e 
ambientais, aumento da desigualdade social e defasagens entre os níveis de 
desenvolvimento humano. Ao se deslocarem de seus países para o Brasil, mais do 
que ocupar fisicamente um território novo, os migrantes precisam se 
(re)territorializar (BIZON, 2016; SANTOS, 2000; HAESBAERT, 2004; 2007) para 
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serem efetivamente inseridos socialmente. (Re)territorializar-se implica apropriar-
se da construção social e política que abarca tanto as instâncias materiais quanto as 
simbólicas de um espaço. Portanto, implica também agenciamento e, 
consequentemente, linguagem. Como os imigrantes não são falantes de português 
como Língua Materna, é necessário que se lhes ensine o português a partir de 
metodologias voltadas para o ensino de Língua Adicional. No entanto, esse ensino 
de Português como Língua Adicional deve contemplar as especificidades das 
pessoas que o aprendem, neste caso, os imigrantes deslocados forçados. Assim, o 
ensino de português não deve se limitar a conteúdos puramente linguísticos, mas 
deve visar possibilitar, por meio da língua, o reconhecimento do território onde 
estão e sua inserção social, cultural e política nele. Em outras palavras, o português 
deve ser ensinado como uma Língua de Acolhimento (AMADO, 2013; CABETE, 2010; 
GROSSO, 2010; LOPEZ, 2016; SÃO BERNARDO, 2016).  Embora as políticas 
linguísticas para o ensino de PLAc, como parte das políticas públicas para a inserção 
social de imigrantes, sejam assunto de alta relevância no momento atual, pesquisas 
sobre o tema ainda são insipientes (LOPEZ, 2016). Este projeto de pesquisa também 
se justifica pela possibilidade que oferece aos participantes da pesquisa, bem como 
a outros membros da comunidade de imigrantes deslocados forçados em São Paulo, 
de avaliarem a eficácia das políticas sociais e de línguas voltadas para a inserção de 
deslocados forçados hoje em prática. Esperamos que a avaliação dessas políticas por 
parte daqueles a quem elas são direcionadas possa ser um instrumento para o 
planejamento de políticas linguísticas voltadas ao ensino de PLAc. 
 
Palavras-chave: Português como Língua de Acolhimento. (Re)territorialização. 
Imigração. 
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A educação linguística de filhos de imigrantes bolivianos: Um 
estudo de caso em uma instituição de Educação Infantil da Rede 

Pública no Município de Carapicuíba, Região Metropolitana de São 
Paulo 

 
Naiara Siqueira Silva92 

Universidade Estadual de Campinas 
Profa. Dra. Terezinha Machado Maher  

Linguagem e Educação 
Educação Bilíngue 

 
RESUMO: A América Latina como um todo, mais especificamente o Brasil, vem 
testemunhando um trânsito peculiar de novas levas de imigrantes a partir da década 
de 1980 (BAENINGER, 2012). As justificativas são inúmeras para os sujeitos 
imigrarem nessa nova ordem do capitalismo, a ordem da reestruturação produtiva 
e flexibilização do trabalho, proveniente das políticas neoliberais das décadas de 
1980 e 1990 (HARVEY, 1992), como: melhoria de vida e trabalho comparado com o 
país de origem, exílios políticos, fuga de guerras civis nos países de origem, 
trabalhadores e suas famílias transplantados via as empresas multinacionais que 
trabalham e tem sede no Brasil, exílios decorrente de lutas GLBTs, entre outros. 
Porém em decorrência desses fatos, é sabido que um número considerável de filhos 
desses imigrantes recém-chegados ao país se encontra, hoje, matriculado na rede 
pública de ensino das regiões metropolitanas das cidades brasileiras (VÉRAS, 2012). 
Ocorre que os professores e os outros profissionais das instituições escolares, que 
atuam nesses contextos não tiveram em suas formações áreas específicas voltadas 
para compreender as complexidades linguísticas e culturais desse tipo de alunado e 
seus pais e, consequentemente, para lidar, de forma relevante e respeitosa, com tais 
especificidades (AMADO, 2011). É sabido que a formação do professor para a 
Educação Básica, o curso de Pedagogia, não contempla essas especificidades da 
realidade brasileira com relação ao acolhimento dos sujeitos imigrantes, filhos de 
imigrantes ou falantes de outras línguas, que não o português padrão. Casos assim 
são raros e pontuais.  Tendo essa problemática em mente, o projeto de pesquisa aqui 
proposto, de natureza qualitativa interpretativista (STARK e TORRANCE, 2005), e 
filiado a uma das vertentes da Linguística Aplicada (MOITA-LOPES, 2006), tem como 
objetivo geral, a partir de um Estudo de Caso (VENTURA, 2007), investigar algumas 
das implicações da inserção de 05 (cinco) crianças filhas de imigrantes bolivianos, 
matriculadas no Pré 2, com 05 (cinco) anos de idade, em uma escola da rede 
municipal de Carapicuíba, Região Metropolitana da zona oeste da Grande São Paulo. 
Mais especificamente, almeja-se determinar os perfis familiares e sociolinguísticos 
dessas crianças e analisar os perfis, as práticas pedagógicas e os posicionamentos 
de suas professoras. Além de, superficialmente, perseguir um entendimento das 
Políticas Linguísticas (CANAGARAJAH, 2005; HORNBERGER, 2006; MAHER, 2013; 
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McCARTY, 2011; PENNYCOOK, 2006; RICENTO, 2006; TOLLEFSON, 2006) vigentes 
na instituição escolar.  O suporte teórico utilizado na condução do estudo inclui 
contribuições, dentre outras, de estudiosos que focalizam: os princípios do que vem 
sendo denominado “pedagogia multilíngue” (GÁRCÍA e FLORES, 2012); os conceitos 
de repertório linguístico (BUSCH, 2012 e RYMES, 2014) e de práticas translíngues 
(CANAGARAJAH, 2013), bem como o processo de construção de identidades via 
linguagem (SILVA, 2000; HALL, 2006) e  as práticas e políticas linguísticas em 
contextos educacionais multilíngues (CANAGARAJAH, 2005; HORNBERGER, 2006; 
MAHER, 2013; McCARTY, 2011; PENNYCOOK, 2006; RICENTO, 2006; TOLLEFSON, 
2006). Os instrumentos para a coleta de dados previstos compreendem: (1) 
entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio, com os pais e as professoras das 
crianças provenientes das famílias bolivianas em questão; (2) gravações, em áudio, 
de atividades com essas crianças em “rodas de conversa” em sala de aula e (3) 
observações, registradas em diário de campo, de atividades desenvolvidas com 
participação dessas crianças na escola. A relevância social do projeto de pesquisa 
em questão reside na expectativa de que seus resultados possam contribuir (i) para 
que as políticas linguísticas e educacionais voltadas para filhos de imigrantes 
bolivianos percebam e considerem as singularidades linguísticas, culturais e 
identitárias, não apenas dos sujeitos participantes do estudo, como também de 
outros alunos com perfis semelhantes matriculados na rede pública de ensino do 
país e (ii) para fornecer subsídios para cursos de formação de professores que 
atuam, ou que virão a atuar, junto a esse tipo de alunado. 
 
Palavras-chaves: Educação Linguística de Filhos de Imigrantes Bolivianos. Educação 
Multilíngue e Intercultural em Contexto de Imigração. Formação de Professores. 
Repertórios Linguísticos. 
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Letramento literário: expressões identitárias 
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Linguagem e outros temas relacionados à Educação 
 

RESUMO: O cenário da educação em ensino médio de escolas particulares da região 
de Campinas é intimamente relacionado com o tipo de letramento denominado 
autônomo (KLEIMAN, 1995), que parte da ideia arbitrária de que o estudante é um 
receptor de informações, cabendo a ele absorvê-las inquestionavelmente, e não 
possibilita a criação de identidades, nem a identificação das mesmas com outros 
estudantes ou com os textos que são abordados em sala de aula. O ensino, nesse 
formato, pressupõe sua única forma de desenvolvimento associada ao progresso, à 
civilização e à mobilidade social, agindo como espaço de reprodução de 
conhecimento. Nesse sentido, faz-se necessária a abordagem de práticas de 
letramento (KLEIMAN, 1995) plurais e significativas no tocante da subjetividade do 
educando-leitor. Para tanto, o letramento literário (COSSON, 2011) pode ser um 
meio de alcançar tais permissividades e, decorrentes, identidades. Tal abordagem 
também se justifica pelo crescente cenário de preconceitos, violências, agressões e 
ordens que são reproduzidas por meio de sistemas de autoridade e autoritários, 
negando a multiplicidade de identidades, a liberdade e a autonomia de estudantes. 
Assim, este trabalho tem como objetivo verificar como o diálogo entre educandos 
(FREIRE, 1996) e texto proporciona múltiplos sentidos e novas estéticas deslocados 
daqueles previstos pelo letramento escolar, analisados por meio da linguagem 
textual, dos sentidos construídos por eles na ressignificação dos contos de Sagarana 
(ROSA), trabalhados na oficina literária proposta aos jovens participantes desta 
pesquisa. Para tanto, questionamentos sobre os letramentos (KLEIMAN, 1995) 
locais dos participantes, bem como o modo como as culturas locais se relacionam 
com a cultura valorizada escolar são de suma importância ao andamento da 
pesquisa. As narrativas que emergem nestes eventos e quais as propostas de 
contação dessas narrativas também compõem objetivos deste trabalho. Além disso, 
é fundamental que a recepção dos educandos desse formato de letramento seja 
também explicitada, assim como os resultados do processo de formação de leitores 
literários (REZENDE, 2013). Fazem parte da proposta de Letramento Literário a 
fruição, a reflexão acerca do objeto de leitura, a crítica sobre o objeto de leitura, o 
sentido das reflexões como seu efeito. Em outras palavras, a identificação do sujeito 
agente de tais ações com o objeto de tais ações. Dessa forma, o Letramento Literário 
(COSSON, 2011) tem como um de seus principais fundamentos a obtenção da noção 
de identidade entre sujeito e objeto. Uma das conseqüências dessa identificação é a 
necessidade de expressar-se, por parte do sujeito leitor, a partir da valorização de 
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sua reflexão, compreensão e interpretação do sentido dado ao texto. A formação do 
educando se dá pelo compromisso consigo mesmo antes, daí a necessidade de 
liberdade nas ações que envolvem a abordagem de um texto literário, além da leitura 
integral do objeto de estudo escolhido e, portanto, não compartimentado, como nos 
sistemas educacionais de letramento autônomo. A proposta do projeto de pesquisa 
que aqui é exposta envolve a saída desse lugar de resultados. Uma nova prática 
associada ao aprendizado através da literatura é o movimento pretendido e, por 
isso, é necessário que, ainda que relacionado ao âmbito escolar, ocorra uma 
alteração na motivação, na causa, da fruição em que os jovens se envolverão. A partir 
desse movimento liberto, procurarei compreender se os objetivos dos educandos 
serão diferentes daqueles alcançados pelos materiais de letramento autônomo. 
Acredito que a partir dessa abertura de movimentos, os educandos gerarão novos e 
diferentes sentidos sobre os textos lidos, diferentes daqueles esperados como 
resultado dos materiais, assim como projeções de situações futuras, advindas dos 
movimentos interpretativos de cada um, possivelmente ocasionando novos anseios, 
sonhos e percepções sentimentais, sensoriais e críticas da realidade que os cerca. 
Tais diálogos e encontros ocorrerão sempre com minha presença docente, como 
interlocutor e mediador, sem que haja, no entanto, interferência direta em qualquer 
das partes de criação da oficina. A ideia central é ofertar aos participantes a 
possibilidade de se expressarem – oral, física, temporal e textualmente. Assim, o 
Letramento Literário pode ser entendido como uma busca por identidade, 
reconhecimento e autonomia. O cronograma da pesquisa aplicada compreende a 
leitura/fruição dos textos, a reflexão subjetiva e coletiva, a produção textual de 
contos por parte dos educandos, a revisão dos textos escritos e a publicação de tais 
contos de autoria dos próprios educandos. 
 
Palavras-chave: Letramento. Letramento Literário. Educação. 
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RESUMO: A reflexão sobre o atual cenário educacional nos faz compreender a 
necessidade de integrar as tecnologias digitais da informação e da comunicação 
(TDICs) ao ensino e, ao mesmo tempo, questionar o papel dos materiais didáticos 
nessa nova configuração. Afinal, na cultura da convergência, como os materiais 
didáticos podem contribuir para essa integração, dialogando com a realidade dos 
alunos para que a aprendizagem seja significativa? A presente pesquisa tem como 
objetivo suscitar a discussão sobre a necessidade de produzir e utilizar materiais 
didáticos de Língua Portuguesa que integrem as TDICs e, ao mesmo tempo, 
contemplem a pedagogia dos multiletramentos (GRUPO DE NOVA LONDRES, 1996). 
Defende-se que esta produção se utilize de estratégias mais interativas e 
participativas, como a narrativa transmídia (JENKINS, 2009) e, ao mesmo tempo, 
seja mais próxima do contexto dos alunos do século XXI para engajá-los como a 
gamificação (KAPP, 2012). Acredita-se que, por meio de novas estratégias, não 
apenas os materiais didáticos estarão de acordo com as necessidades dos alunos do 
século XXI, como também poderão contemplar os multiletramentos (ROJO, 2012). A 
apropriação de estratégias como as narrativas transmídias e a gamificação na 
produção de material didático tem sido objeto de estudo, pois possibilita articular 
conteúdos disciplinares com atividades presentes no cotidiano dos alunos. A 
narrativa transmídia promove a integração de diferentes mídias ao processo de 
ensino-aprendizagem, aumentando o engajamento dos alunos a cada mídia 
explorada, além de vinculá-los emocionalmente com a história. A gamificação está 
relacionado com a mentalidade 2.0, o que é positivo para o desenvolvimento não 
apenas cognitivo, mas de relacionamentos e de características como resiliência, 
perseverança e determinação, em um contexto amplo e social – relacionado com a 
cooperação na formação de cidadãos conscientes, autônomos, sociais, ativos e 
comunicativos. Como há uma transgressão natural das relações de poder pré-
estabelecidas e do processo de ensino-aprendizagem, pois as TDICs divergem do 
paradigma de aprendizagem curricular vigente, uma vez a que conduta presente é a 
da Mentalidade 2, mais compatível com o que Lemke define como paradigma da 
aprendizagem interativa (LEMKE, 2010), colaboração contrastar com o paradigma 
curricular. Avaliando materiais produzidos a partir da proposta dos 
multiletramentos, conheci o Aventuras Currículo+, um projeto de recuperação de 
aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática para os estudantes do 6º ano do 
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Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. O material foi desenvolvido com 
o objetivo de possibilitar que estes estudantes aprendam conteúdos e desenvolvam 
competências e habilidades básicas relativas à leitura, à escrita e aos conhecimentos 
matemáticos. As atividades didáticas foram desenvolvidas por Professores 
Coordenadores de Núcleo Pedagógico (PCNP) da Rede Estadual de São Paulo, 
coordenados por professores universitários e pesquisadores da área de ensino de 
Língua Portuguesa e de Matemática e o projeto ocorre nas escolas estaduais por 
meio de livre adesão. O material analisado foi o de Língua Portuguesa, que se utiliza 
de elementos de gamificação com possibilidades de a narrativa ser transmídia. Com 
o objetivo de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais lúdico e interativo, foi 
criada a narrativa que convida os estudantes a participarem da defesa da Terra por 
uma invasão alienígena como agentes máster. Os estudantes são engajados em 
atividades lúdicas que envolvem a resolução de tarefas. Essas tarefas incluem 
demandas de trabalho em duplas, em grupo ou coletivas, como forma de engajar os 
estudantes coletivamente na resolução de problemas, e suas resoluções permitem o 
acesso dos estudantes a outros desafios, que vão sendo “desbloqueados”, dando tom 
de suspense à atividade e continuidade à narrativa. Mais do que isso, por se tratar 
de um material voltado para a Língua Portuguesa com foco em leitura e produção 
escrita, a narrativa conta com a participação dos estudantes como coautores da 
história, que criam e apresentam novas informações sobre a invasão por meio da 
produção de texto e de conteúdo. O estudo já passou da fase da conceituação e está 
na análise do material, identificando tanto as propostas da gamificação como 
relacionando características da narrativa transmídia e, também, relacionando as 
duas estratégias para potencializar o uso do material, que, durante o período de 
pesquisa, deixou de ser meramente voltado para recuperação, passando a ser 
utilizado no currículo regular nas escolas estaduais de São Paulo. Também, busca-se 
identificar de que forma as atividades promovem a pedagogia dos multiletramentos 
e a relação com as estratégias utilizadas e analisar o papel de professores e alunos 
neste contexto. 
 
Palavras-chave: Multiletramentos. Narrativa Transmídia. Gamificação. Materiais 
didáticos.  
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RESUMO: A emergência de novas redes sociais na atualidade configura o 
desenvolvimento de relações pautadas em vias de supermobilidade ou 
superdiversidade (VERTOTEC, 2007). Da mesma forma, visualizamos a 
materialização dessas conexões (em smartphones, por exemplo) que (re)configuram 
uma nova relação com a mobilidade e dão espaço para laços de ubiquidade que 
borram as fronteiras “entre físico e o virtual” (SANTAELLA, 2010). Dado que as 
interações sociais ocorrem necessariamente através da linguagem, podemos 
encarar esse cenário a partir de uma análise sociométrica do estatuto dos idiomas 
(RONCARATI et al, 2012), a qual situa a Língua Inglesa no status de língua 
hegemônica. Através desse reconhecimento, também é perceptível um grande 
crescimento do Português brasileiro na Internet (GRADDOL, 2006; OLIVEIRA, 
2013), seja através de sua concepção como  língua internacional, língua franca ou 
língua comum (nos países da CPLP), seja por um entendimento descolonizador no 
viés transnacional (SIGNORINI, 2013), ou ainda de uma gramatização linguística 
transnacional do Português do Brasil (ZOPPI-FONTANA, 2009). Na contramão desse 
cenário, apenas quatro universidades brasileiras contam com cursos de graduação 
voltados à formação do professor de Português Língua Estrangeira (doravante PLE) 
ou Português como segunda língua. Nesse contexto, é possível identificar a crescente 
demanda pela institucionalização da formação inicial e continuada de professores 
de PLE, diante de um quadro ainda muito escasso de cursos dessa natureza no Brasil. 
Como resultado, no mercado de trabalho atual, vagas estão sendo preenchidas por 
profissionais com pouco ou nenhum respaldo dessa formação acadêmica. Em 
contrapartida, espaços virtuais têm sido cada vez mais acessados como uma das 
maneiras de acesso à informação e trocas de experiências pedagógicas nesse campo. 
Desse modo, com esta pesquisa, ainda em sua fase inicial, pretendo tomar como 
objeto de análise um grupo aberto do Facebook destinado a professores de PLE, 
visando investigar como o espaço é construído nas interações entre os usuários e de 
que forma esse espaço (não) se evidencia como um recurso em potencial para a 
formação contínua de professores de PLE, sob uma perspectiva educacional 
orientada para a criticidade e para a cidadania (ROCHA; MACIEL, 2015).  Mais 
especificamente, tenciono avaliar quais discursos emergem dessas interações e 
quais conhecimentos (não) são construídos nas relações travadas nesse espaço, 
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refletindo sobre as implicações dos resultados o ensino-aprendizagem de PLE na 
atualidade. Diante do exposto, o estudo que me proponho a desenvolver conjuga 
objetivos que pressupõem um olhar mais acentuado para as redes sociais como 
ambientes de formação (eco)sistemática de professores, compreendendo tais redes 
como uma influência possivelmente positiva no que se refere à construção de 
conhecimentos e à vivência de reflexão crítica, permitindo uma formação 
significativa em uma comunidade ecológica (PAIVA, 2016) ao fomentar 
principalmente relações de protocooperação e ética hacker (PRETTO, 2010). Para 
que tal formação seja significativa e voltada para a educação linguística mais aberta, 
plural e descentralizada (ROCHA; MACIEL, 2015), assim como vinculada ao 
compromisso ético com a crítica (CAVALCANTI, 2013), entendo a importância ao 
estímulo da transgressividade para vivências mais radicalmente democráticas 
(FABRÍCIO, 2015) nesse espaço. Para realizar o estudo proposto, de natureza 
qualitativa e de cunho interpretativista (MOITA LOPES, 2006), situo o trabalho no 
campo da Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2010) e no âmbito da formação 
transgressiva e contínua do professor de línguas na atualidade (JORDÃO et al, 2011). 
Nessa linha, adoto um referencial enunciativo-discursivo para abordar a linguagem 
e o sujeito (BAKHTIN, VOLOCHINOV, 2014) e uma concepção de ensino-
aprendizagem pautada pelas noções de complexidade e ecologia (SOUSA SANTOS, 
2010; GEE, 2004). De modo resumido, a partir da pesquisa apresentada, pretendo 
problematizar os construtos de língua e linguagem que emergem e se sobressaem 
nas interações discursivas realizadas na rede social mencionada,  assim como 
discutir ideias e valorações que possivelmente emerjam nessas relações, tais como 
a noção de “estrangeiro”, as visões acerca da tecnologia e ideias ligadas ao processo 
de formação docente. Nesse intuito, tenciono discutir e avaliar se e como esse espaço 
pode ser compreendido como potencialmente favorável à circulação de discursos 
transgressores ou transformadores, de ordem mais centrífuga e de (novas) 
epistemologias (MOITA LOPES, 2013), evidenciando-se, assim, como um importante 
recurso (em potencial) para a formação contínua de professores de PLE. Com base 
nisso, será possível compreender como se constitui uma política do signo que 
(re)signifique a formação de professores em contexto de rede através de uma 
contingência que se realiza através de discursos autoritários e/ou discursos 
internamente persuasivos/transformadores. Por fim, cumpre dizer que entendo 
esse cenário atual dos atravessamentos de tecnologia e informação como propício 
para que sejam ampliadas as zonas de contato entre professores em formação inicial 
e contínua, bem como entre diferentes epistemologias e discursos. Reconheço, por 
decorrência, a importância (da investigação) de novas/outras possibilidades de 
desenvolvimento de redes sociais, visando ao fortalecimento de uma formação 
crítica, cidadã e menos seletiva, dado também à interconexão cada vez mais ubíqua 
de relações ditas online em relação ao mundo da presença.   
 
Palavras-chave: Facebook. Formação de professores. Português Língua Estrangeira, 
redes sociais.  
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RESUMO: As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) se fazem 
presentes no dia a dia de muitos jovens, que as utilizam para compor suas coleções 
de músicas, de vídeos, de séries, de animações etc., para produzir suas colagens e 
montagens, seus vídeos expressando suas opiniões ou para colaborar para 
construção de conhecimento e ainda para se comunicar com seus amigos, colegas, 
conhecidos no mundo on-line, seja por voz, por emoticons ou emoji, por imagens, por 
textos e vídeos. As tecnologias de acesso (internet, web) e da conexão contínua 
(redes móveis ou sem fio, smartphones, tablets) (SANTAELLA, 2011; 2013) são 
utilizadas para mostrar eventos que não são mostrados pela grande mídia e podem 
alcançar distâncias inimagináveis, difundindo enunciados compostos por diversas 
linguagens. Em mídias sociais digitais, como o YouTube, podemos encontrar 
diversas produções de vídeos, caseiros ou que exploram técnicas audiovisuais por 
meio de diversos equipamentos, desde falar para a câmera, tutoriais, até vídeos mais 
elaborados, defendendo causas ou convocando pessoas para uma participação na 
vida off-line. No Facebook, também encontramos perfis individuais, grupos, fanpages 
que se manifestam em prol de causas diversas, que também convocam ou estimulam 
à participação. A conexão em redes permite a grande circulação de enunciados que 
antes eram somente controlados pela grande mídia. Diante dessas práticas sociais, 
e acompanhando a preocupação de estudiosos na área de educação em relação ao 
que ensinar na escola em tempos de multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 
2006[1996]) e baseando-nos na Constituição Federal de 1988, art. 205, que prevê, 
na área da Educação, preparar os estudantes para o exercício da cidadania, 
proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa e a qualificação para o trabalho, 
nossa pesquisa (em andamento) tem como objetivos conhecer e compreender 
práticas juvenis nas mídias sociais digitais YouTube e Facebook, com o intuito de 
pensar um ensino de línguas que abranja o desenvolvimento de práticas associadas 
às TDIC que possibilitem aos estudantes participar de decisões, defender seus 
direitos, construir seu futuro, em tempos de novos e multiletramentos. Para 
compreender as participações juvenis e pensar o ensino, é necessário definir de que 
jovens falamos, compreender quais práticas são consideradas participação juvenil, 
além de compreender também o conceito de protagonismo. Isso porque a categoria 
“juventude” não é homogênea, mas uma noção construída culturalmente, “uma 
categoria construída a partir da relação tempo e espaço” (VOMMARO, 2014, p. 58), 
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“categoria política, como uma forma de viver o momento histórico, como uma forma 
de se situar em um momento” (SILVIA, 2015[2014]), “produto das relações de força 
em uma determinada sociedade” (REGUILLO, 2003, p. 104),  “uma construção social 
e histórica” (REGUILLO, 2000, p. 56). Assim, situá-la em um tempo e um espaço 
sociais determinados abrange singularidades que distinguem gerações de jovens em 
cada época e sociedade, permitindo-nos compreender quem são esses jovens e o que 
seriam suas participações. Ademais, como nosso objetivo é pensar o ensino de 
línguas em tempos de novos e multiletramentos, verificaremos as propostas como a 
do Grupo Nova Londres, de autores como Cope e Kalantzis, que discutem a educação 
na contemporaneidade. Vale ressaltar que os objetivos da Educação apontados na 
Constituição de 1988 são abrangidos pelos âmbitos apontados pelo Grupo Nova 
Londres (1996): vida pública, vida privada e trabalho. Por isso, é interessante 
retomá-los e acompanhar as produções desses autores para perceber como a 
proposta se desenvolve no decorrer dos anos, pós-manifesto de 1996. Vale também 
verificar os apontamentos sobre educação nos autores Lankshear e Knobel que 
apresentam o conceito de novos letramentos, estes determinados por um novo ethos 
(LANKSHEAR, KNOBEL, 2007): participação, colaboração, conhecimento coletivo e 
distribuído, além da autoria descentralizada, já que são comportamentos que se 
disseminam com as TDIC. Nossa pesquisa é um estudo transdisciplinar (recorre às 
áreas da sociologia e da comunicação) de abordagem qualitativa observacional, com 
base em análise bibliográfica e em “documentos” (gerados a partir de mídias sociais 
digitais). Por fim, esperamos poder identificar as várias formas de participação dos 
jovens nas mídias sociais digitais, mapear ao menos um número significativo delas, 
e propor caminhos para um ensino de línguas, partindo da análise das propostas de 
educação feitas pelos autores citados. 
 
Palavras-chave: Participação. Juventude. Mídias sociais digitais. Ensino de línguas.  
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RESUMO: O Certificado de Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) é 
dividido em duas partes: Escrita e Oral. O presente trabalho concentra-se na Parte 
Oral do exame. Nessa etapa o participante interage com um avaliador-interlocutor 
sobre assuntos variados apresentados através dos elementos provocadores, que são 
pequenos textos e imagens de temas variados que circulam na imprensa escrita 
brasileira, durante os aproximadamente 20 minutos de interação face a face o 
participante é avaliado pelo avaliador-interlocutor e pelo avaliador-observador. A 
interação é guiada pelo Roteiro de Interação Face a Face, produzido pelos 
elaboradores do exame, no qual são indicadas uma série de perguntas sobre cada 
elemento provocador, o avaliador-interlocutor deve seguir esse roteiro durante a 
interação, mas tem a liberdade para modificar, acrescentar ou suprimir alguma 
pergunta, simulando, assim, uma conversa realista em língua portuguesa. De acordo 
com o Guia do Participante do exame, espera-se que o participante seja capaz de 
conversar em língua portuguesa de forma a soar o mais natural possível, sendo 
capaz, ainda, de compreender a fala do avaliador-interlocutor, bem como as ideias 
presentes nos textos verbais e não verbais dos elementos provadores (BRASIL, 
2013).  Sendo essa uma das únicas informações apresentadas aos participantes de 
como eles serão avaliados na Parte Oral, percebe-se uma falta de clareza no 
construto de proficiência oral do exame, entende-se por construto denominações 
construídas que visam referenciar o teste teoricamente. Definir, teoricamente, o que 
um teste avalia é papel dos elaboradores, aplicadores/ avaliadores e usuários dos 
resultados do teste. No entanto, todas essas definições se ancoram no que é 
divulgado, principalmente, pelos documentos oficiais de um teste. Considerando 
que o objetivo do teste deve conduzir para a definição do seu construto e que esse 
construto deve ser útil para o propósito do teste (FULCHER, 2014), a falta de clareza 
sobre o construto de proficiência oral do exame Celpe-Bras constitui o problema 
desta pesquisa. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é tentar definir o 
construto de proficiência oral avaliado no exame. A seguir, os objetivos específicos 
são: entender como os elementos provocadores e o Roteiro de Interação Face a Face 
contribuem para a operacionalização desse construto e analisar a produção oral dos 
participantes a fim de verificar se essa produção reflete o construto do exame. Para 
cumprir tais objetivos, analisa-se os documentos oficiais do exame, os instrumentos 
de avaliação (elementos provocadores, Roteiro de Interação Face a Face e grade) e 
a produção dos participantes das edições 2017/1 e 2016/2 que fizeram o exame em 
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um Posto Aplicador no Brasil. A abordagem metodológica deste trabalho é a 
qualitativa interpretativista, na abordagem qualitativa o pesquisador coloca 
questões que vão surgindo e sendo discutidas ao longo do processo de investigação 
(SUASSUNA, 2008),  as hipóteses, assim, servem de base para serem confrontadas 
com a realidade estudada. A coleta de dados foi feita através de análise documental, 
uma vez que todos os dados foram gerados antes da pesquisa e sem a participação 
do pesquisador.  Considera-se análise documental a pesquisa realizada a partir de 
documentos – contemporâneos ou retrospectivos – considerados cientificamente 
autênticos e constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 
complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 
novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Esse tipo de análise visa 
interpretar e sintetizar as informações a que tem acesso, com o objetivo de 
determinar tendências e fazer inferências, de modo a produzir uma interpretação 
coerente com o questionamento de pesquisa inicial (SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 
2009).  Os resultados preliminares revelam que os materiais oficiais do exame 
Celpe-Bras pouco revelam sobre seu construto, apenas afirmam que será avaliada a 
capacidade do participante conversar de forma natural e compreender os textos 
(verbais e não verbais) e a fala do avaliador-interlocutor, no entanto, não se pode 
afirmar, ainda, o que seria essa ‘forma natural’ exigida no exame. As perguntas do 
Roteiro de Interação Face a Face são úteis para avaliar a compreensão tanto dos 
elementos provocadores quanto da fala do avaliador-interlocutor. Em uma segunda 
etapa de análise, a produção oral dos participantes será analisada, esse tipo de 
análise visando o construto é algo inédito em pesquisas sobre o exame Celpe-Bras, 
espera-se encontrar evidências do construto na produção oral dos participantes. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Proficiência oral. Testes de proficiência. Celpe-Bras. 
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RESUMO: É possível entrever a auto/biografia de um indivíduo por meio de 
materialidades textuais publicadas por meio de uma rede social? Diante desse 
questionamento mais amplo que norteia o desenvolvimento da tese de doutorado 
“Linhas do tempo do Facebook como curadorias de si: uma construção 
autobiográfica”, realizada no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada 
do IEL/UNICAMP, este trabalho busca discutir em que medida as linhas do tempo 
do Facebook podem ser consideradas formas pertencentes ao chamado espaço 
biográfico contemporâneo, prefigurado como horizonte de inteligibilidade para 
formas canônicas e não canônicas que tratam da narrativização da vida de um 
indivíduo. Essa noção advém, principalmente, dos estudos da pesquisadora 
argentina Leonor Arfuch – que se basearam e buscaram expandir a investigação de 
Philippe Lejeune, teórico francês e precursor dos estudos autobiográficos – e 
procura abarcar a multiplicidade e a hibridização de textualidades próprias de nossa 
cultura em seu estado atual. Buscamos uma conciliação teórica entre o aporte 
analítico proposto pela pesquisadora e uma apropriação específica do conceito de 
curadoria digital, sendo esta definida como a possibilidade de selecionar, organizar 
e apresentar conteúdo na internet, em diferentes plataformas e redes sociais, a 
partir de critérios elencados pelos usuários da web. Ademais, a curadoria digital 
pode ser abordada como a prática, o plano e o projeto específico de transformar todo 
e qualquer tipo de materialidade textual disponível no imenso banco de dados que 
é a internet em artefatos interpretáveis pelo outro. Compreendemos ainda que essa 
atividade sustenta um modo de subjetivação e autorreferência que não é encontrado 
em narrativas pessoais ou relatos auto/biográficos canônicos, mas que se constrói 
de modo latente nas materialidades textuais diversas (textos próprios, memes, 
fotografias, notícias, gifs etc.), publicadas pelos usuários do Facebook. Por esse 
motivo, argumentamos que esse tipo de curadoria é a principal operação que 
sustenta o empreendimento de estratégias autobiográficas para a “exibição de si”, 
um dos imperativos primordiais da tese em questão. Tendo em vista a consolidação 
de uma fronteira dentro do auto/biográfico de uma rede social – que assim como 
permite o trânsito, também demarca alguns limites –, e por essa razão merece um 
gesto analítico e metodológico específico, discutiremos igualmente os aspectos 
metodológicos do estudo, que levam em consideração o caráter contingente das 
postagens do Facebook e um percurso que vem se delineando no próprio decorrer 
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da pesquisa. Isso se deve ao fato de que, no interior de nossa proposta de leitura 
interpretativa, avaliamos que as operações de seleção (e de exclusão) daquilo que 
será compartilhado no perfil, por parte de seu possuinte, caracterizam autoridade e 
independência de escolha das materialidades textuais que compõem essa página 
virtual, focalizando a vida do usuário do perfil e, portanto, delineando a 
potencialidade autobiográfica das linhas do tempo do Facebook. Para alcançar o 
objetivo deste estudo, isto é, investigar a configuração das linhas do tempo dessa 
rede social como relatos autobiográficos contemporâneos, engendrados por meio 
de práticas curatoriais digitais, contamos com questionários abertos autoplicados, 
que servem para subsidiar as reflexões iniciais que podem vir a compor a análise 
dos sentidos produzidos pelo corpus composto por linhas do tempo de 25 
participantes voluntários; além de se constituírem como uma fonte complementar 
de dados. Ainda em relação aos aspectos metodológicos da pesquisa, a leitura das 
linhas do tempo é viabilizada não só como reconstituição do universo de conteúdos 
com os quais entra em contato o indivíduo que constrói sua página pessoal, mas 
também como um modo associativo de se narrar. Este modo associativo vai se 
estabelecendo nas entrelinhas da composição da linha do tempo do usuário da rede 
social, em um itinerário autobiográfico, que só pode assim ser entendido pela 
repetição de preferências, pensamentos, desejos, interesses, sentimentos, críticas, 
posicionamentos e gostos que nela aparecem. Trata-se de verdadeiras pistas e 
índices de alguém que ali se apresenta. A análise dos dados compostos pelas linhas 
do tempo dos sujeitos pesquisados é realizada sob a luz da articulação teórica 
mencionada. Levamos em consideração o conjunto das materialidades textuais 
publicado no ano de 2014 pelos indivíduos participantes da investigação, haja vista 
a hipótese de que os sentidos auto/biográficos são produzidos justamente por essa 
reunião de elementos discursivos e não isoladamente. Em outras palavras, os 
significados se mostram pelas próprias operações curatoriais que têm como seu 
“produto contingente” um modo de expressão auto/biográfico.  
 
Palavras-chave: Autobiografia. Curadoria Digital. Facebook.  
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é analisar uma seleção de vídeos 
encontrados no site “The Bible Project”, a fim de considerar a transposição da Bíblia 
como texto literário para animação imagética narrada, a partir da opinião dos 
internautas acerca da qualidade, relevância e influência dos vídeos em sua 
experiência literária. A importância desta pesquisa deve-se ao fato de que o estudo 
das representações multimodais é de fundamental importância para a literatura 
hoje, uma vez que esta encontra-se envolta em processos comunicativos, visuais e 
artísticos diversos e em constante mudança pelo surgimento das mídias digitais. É 
perceptível que análises dos processos de leitura sofreram diversas modificações 
quanto à sua ênfase no decorrer das décadas, por vezes prestigiando a intenção do 
autor e sua superioridade sobre outras possíveis interpretações; Bakhtin, 
entretanto, em Estética da criação verbal (2003) já enfatizava a leitura como um ato 
dialógico constituído por diversos atores. Em se tratando da leitura de textos 
literários, Manguel (1997) e Proust (2003) abordam a leitura como um ato íntimo e 
formador da identidade do leitor, visão que será retomada na obra organizada por 
Rouxel e Langlade (2013), estas últimas com um olhar voltado para a educação de 
literatura. Além dos processos de leitura, os desdobramentos da literatura frente às 
novas mídias digitais também chamam atenção, sobre os quais dois pontos se 
revelam os mais importantes tratados neste trabalho. O primeiro ponto é a 
transmidiação literária; a partir da semiótica social, Lemke (2009) descreve em seu 
trabalho os gêneros multimodais – como diferentes mídias passaram a compor 
sintagmas a partir de múltiplo signos (imagéticos, musicais, orais, etc), de maneira 
sincronizada, produzindo uma mensagem – e também a travessia transmídia – como 
os gêneros multimodais passam a ser agrupados e trabalhados 
mercadologicamente, de forma que uma mensagem seja explorada em múltiplas 
mídias, atendendo demandas comerciais (a exemplo de romances best-sellers que 
são traduzidos em filmes, séries, quadrinhos, vídeos, etc). Enquanto Lemke explora 
os processos de produção transmidiática, Recuero (2009) trata da Comunicação 
Mediada por Computador (CMC), e como a interação se dá entre os atores das redes 
sociais; considerando que as novas mídias estão presentes tanto no processo de 
produção de conteúdo, como na transmissão, divulgação e acesso à opinião, a 
interação na rede se revela uma das principais fontes de dados dos atuais leitores 
internautas e consumidores de outras mídias. Tendo isso em mente, pretendo 
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realizar um levantamento bibliográfico inicial para fundamentar os conceito de 
transmidiação e seus principais efeitos nos hábitos de leitura subjetiva, e analisar 
como a Bíblia – material literário sujeito aos processos de apropriação de leitores 
subjetivos – está retratada pelo site “The Bible Project”, a partir da geração de dados 
provenientes de comentários de internautas postados no canal de transmissão, que 
está no site Youtube (site de compartilhamento de vídeos). Devido às poucas 
categorias de análise existentes para interações advindas das mídias digitais, 
Herring (2004) cunhou o termo CMDA (Computer Mediated Discourse Analysis) que 
se refere à Análise do Discurso Mediada por Computadores como principal 
ferramenta metodológica para a análise de dados gerados nesse meio; esta 
abordagem é coerente com a proposta do presente trabalho de análise de 
comentários na rede social em que os vídeos estão disponíveis. Além da análise 
textual, a autora também reforça a necessidade de se criar categorias de análises de 
diferentes sistemas de signos – como imagens, por exemplo – trazendo pesquisas 
desenvolvidas por ela e sua equipe, cujos resultados colaboram com a análise de 
vídeos proposta neste trabalho. Os resultados esperados são uma maior 
compreensão da visão dos internautas sobre os efeitos transmidiáticos de ambas as 
mídias, literatura e animações; espera-se compreender os efeitos das animações 
sobre os leitores da bíblia como um texto literário – sendo um possível material de 
apoio às suas leituras, ou uma abordagem ao texto bíblico cujos efeitos são muito 
diferentes da leitura literária, ou ainda uma outra forma de arte com pouco diálogo 
à literatura que a inspira, ou outros efeitos. Espero ainda ter muito a acrescentar aos 
estudos na área da Linguística Aplicada que se dedicam a pesquisar a relação entre 
Literatura e Tecnologia e seus efeitos na sociedade leitora, uma vez que interliga as 
áreas de Linguagem, Artes e Comunicação. 
 
Palavras-chave: Leitura subjetiva. Literatura. Processos transmidiáticos. Bíblia 
como texto literário. Comentários online.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar as práticas de multiletramentos 
envolvidas em um processo de adaptação de uma experiência de espiritualidade 
para um contexto digital. A proposta de pesquisa metodológico-investigativa busca 
verificar quais práticas de letramentos são necessárias para um real aproveitamento 
da experiência; bem como analisar o que a experiência traz de novo: se ela se 
apropria das potencialidades da Cultura Digital (LANKSHEAR e KNOBEL, 2011 e 
BUZATO, 2012) ou se faz apenas uma transposição da experiência presencial. E 
também verificar a relação entre mediação, remidiação e hipermidiação nessa 
prática e quais as contribuições positivas ou negativas trazidas pela utilização das 
diversas mídias. Ao trabalhar o tema dos multiletramentos em Linguística Aplicada, 
pensa-se no âmbito das escolas, das empresas, mas muito pouco se fez no âmbito da 
religião, que é algo muito presente na sociedade e permeia o dia a dia das pessoas. 
A religião é também um ator importante nas questões de letramento ao 
considerarmos as escolas confessionais e grupos religiosos que há séculos cumprem 
o papel de alfabetização e educação, funcionando como agências de letramento. Em 
uma prática tão antiga, que perdura por séculos, os exercícios espirituais podem 
deixar de ser um privilégio de poucos que têm acesso presencial aos seus locais de 
oferecimento, para se expandir via tecnologia da EAD, remidiando-se para chegar 
aos lugares mais longínquos. Segundo afirma a teóloga Aline Amaro da Silva, em sua 
obra “Cibergraça: fé, evangelização e comunhão nos tempos da rede”, Deus pode 
habitar no ciberespaço e se relacionar com os seres humanos, transbordando a sua 
cibergraça. No entanto, há vários desafios inerentes a esse processo. O objetivo 
principal dos Exercícios Espirituais é que o exercitante tenha um encontro com Deus 
e dialogue com ele sobre sua vida e ações do dia-a-dia. Aqui se invoca a dupla lógica 
da imediação e da hipermidiação. Jay Bolter, na obra “Remediation and the Desire 
for Immediacy” aponta para a nossa como uma cultura que deseja igualmente 
multiplicar suas mídias e apagar os traços de mediação, ou seja, quer apagar as 
mídias que separam o intérprete da experiência, no próprio ato de multiplicá-las. 
Apesar de se utilizar de diversas mídias para ensinar, propor e acompanhar o 
exercitante, o objetivo da prática via EAD é que ele tenha uma real experiência com 
Deus no momento em que deixa de lado todas as mídias propostas para estar a sós 
com Deus, em oração, e fazer a sua própria experiência. O desafio também é lidar 
com os contextos interacionais múltiplos e simultâneos (o ambiente EAD, o 
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ambiente físico e o ambiente interno da reflexão e contato com o divino). Quando a 
proposta dos exercícios é vivenciada em uma casa de retiros, o local e todo o 
contexto ao redor – silêncio, natureza, afastamento das preocupações cotidianas – 
auxiliam na experiência espiritual proposta. No meio digital, há uma multiplicidade 
enorme de atividades comunicativas concorrentes que podem dispersá-lo do 
objetivo final. Adota-se o conceito de multiletramentos, tal como proposto pelo New 
London Group, porque o mesmo leva em consideração os múltiplos contextos de 
prática, institucionalizados, informais e culturais e as múltiplas modalidades 
semióticas, não só o “letramento da letra”, mas também da imagem, do som, do 
vídeo. Essa diversidade de textos, agora associados com as TIC (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) e a multimídia, apoia e amplia a diversidade cultural e 
subcultural. No contexto de pesquisa, há a presença de acompanhantes e 
participantes que já possuem alguns letramentos necessários para a participação na 
experiência e que necessitam de novos letramentos para imergirem nesse universo 
que para eles é novo, apesar de alguns deles já terem também vivenciado a proposta 
no contexto presencial. A investigação acontecerá em um ambiente virtual de 
Educação a Distância onde a prática dos Exercícios Espirituais online é oferecida. 
Será feita uma análise do conteúdo dos fóruns de partilhas existentes nesse 
ambiente, pelos quais um grupo de acompanhantes propõe atividades espirituais 
para os participantes que, por sua vez, descrevem como foi a sua experiência e quais 
são as suas dificuldades em progredir no caminho proposto. Além da análise desse 
discurso já disponibilizado, também serão feitos questionários via formulário e 
entrevista via Skype para investigar qualitativamente a percepção dos participantes 
em relação às diferenças entre a prática presencial e a prática online dos exercícios 
espirituais.  
 
Palavras-chave: Multiletramentos. Religião e Tecnologia. Exercícios Espirituais. 
EAD. 
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RESUMO: Como consequência da grande relevância que o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) adquiriu entre aspirantes ao Ensino Superior após 2004, quando 
passou a ser utilizado como critério de seleção para participar do Programa 
Universidade para Todos (Prouni), e após 2009, quando passou a ser mecanismo 
único de acesso ao ensino superior em diversas Instituições Federais de Ensino 
Superior (VICENTINI, 2013), surgem diversas iniciativas de cursos preparatórios 
específicos para o exame, tanto online quanto presenciais. A prova discursiva 
cobrada no exame, um texto dissertativo-argumentativo com defesa de um ponto de 
vista, também adquiriu um estatuto de alta importância, tendo em vista que é a 
prova de maior peso (1000 pontos) e cuja anulação acarreta a impossibilidade do 
candidato de participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) e do Prouni. Nesse contexto, a ideia desta pesquisa 
surgiu a partir da observação de que há uma demanda por plataformas virtuais 
voltadas ao ensino de redação do modelo ENEM, principalmente por aqueles que, 
além de videoaulas, oferecem espaços de prática da produção textual e alguma 
forma de feedback. Das quatro plataformas mais populares nesse quesito, três 
oferecem ao usuário duas opções de feedback: a correção por um profissional da 
área, a qual possui uma taxa; e a correção colaborativa, por meio da qual os outros 
usuários atribuem nota, avaliam e comentam as redações uns dos outros. 
Considerando que a segunda opção se situa no contexto e se alinha aos princípios da 
Web 2.0 (O’REILLY, 2005), revelando valores de uma mentalidade ciberespacial 
pós-industrial (LANKSHEAR & KNOBEL, 2006), o objeto escolhido para esta 
pesquisa é a plataforma Mundo Edu, na qual a correção colaborativa é a única opção 
e ocorre no fórum de perguntas do site. Observa-se que, apesar da competitividade 
atrelada ao contexto de um preparação para vestibular, os usuários se engajam em 
uma atividade colaborativa com o objetivo de ajudar uns aos outros. Dessa forma, o 
objetivo que dá norte à pesquisa é observar e analisar a interface e a dinâmica de 
interação entre participantes no fórum do site MundoEdu sem a presença de um 
mediador/tutor, buscando entender os modos como constroem e negociam sentidos 
sobre suas próprias produções textuais e a dos outros usuários, a partir da ideia de 
colaboração e da perspectiva dos novos letramentos (LANKSHEAR & KNOBEL, 
2006). Dentro desse objetivo geral, pretende-se cumprir outros dois específicos: i) 
analisar em que medida a interface de comunicação do fórum possibilita a interação 
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e a construção coletiva de conhecimentos entre os usuários, e ii) analisar momentos 
de interação no fórum para buscar entender como os usuários se comportam 
enquanto avaliadores e como essa prática possibilita a aprendizagem colaborativa. 
O referencial teórico que sustenta a pesquisa abarca o conceito de Web 2.0 
(O’REILLY, 2005), as discussões dos Novos Letramentos (LANKSHEAR & KNOBEL, 
2007, 2011), o conceito de inteligência coletiva (LÉVY, 2003; JENKINS, 2009), as 
noções de cooperação, colaboração e aprendizagem colaborativa (COLL; MONEREO, 
2010); (PINHEIRO, 2011), os ambientes virtuais de aprendizagem (COLL; 
MONEREO, 2010); (SANTOS, 2009) e, por fim, o conceito de Zona Proximal de 
Desenvolvimento (VYGOTSKY 2003[1930]). Tendo em vista que os dados que serão 
analisados são do tipo primário, ou seja, já estão disponíveis, a investigação se insere 
no campo metodológico da pesquisa documental. A seleção dos dados se baseou, 
primeiramente, em um critério temporal, recortando as postagens do fórum que 
ocorreram no ano de 2015, visto que foi a época de maior pico de interações. Além 
disso, foi necessário filtrar as postagens que continham perguntas pontuais, com a 
intenção de formar um corpus homogêneo composto exclusivamente pelas 
postagens de produções textuais dos usuários. Dentro do corpus descrito, serão 
analisados apenas os momentos em que há interatividade. Espera-se, por meio dos 
resultados das análises, lançar luz sobre como as práticas colaborativas que 
ocorrem no contexto descrito podem ajudar no desenvolvimento dos aprendizes no 
que se refere à produção textual. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa. Produção textual. Web 2.0. Novos 
Letramentos  
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RESUMO: Este trabalho propõe compreender quais deslocamentos se apresentam 
ao lugar do professor nos novos arranjos curriculares, pedagógicos e sociais que o 
uso das novas tecnologias de informação e comunicação requisita para a sala de 
aula, e em que medida as novas tecnologias podem legitimar-se num elemento 
facilitador ou efetivador dos conteúdos.  Pretende-se verificar as concepções 
norteadoras do trabalho do professor sobre o conhecimento colaborativo e a 
dimensão tecnológica, e observar práticas de aula para examinar elementos 
delineadores da presença docente e do processo de desterritorialização do lugar 
professoral de transmissor de saberes nos contextos de uso das novas tecnologias 
(COLL 2010). Propõe-se observar atividades e práticas de sala de aula de uma 
professora de Língua Portuguesa do Ensino Médio, de uma escola da rede pública, 
utilizando-se a pesquisa-ação, com duas classes da 1ª. série do Ensino Médio de um 
colégio estadual de ensino médio e técnico, solicitados a produzir releituras das 
obras Lisbela e o Prisioneiro, de Osman Lins (1963), e A hora e vez de Augusto 
Matraga de Guimarães Rosa (1946), a partir de outros gêneros textuais e outras 
mídias, utilizando notebook e celular. Pretende-se mapear e descrever as ações da 
professora durante as práticas e atividades desenvolvidas com a classe, dividida em 
pequenos grupos ou duplas de trabalho, verificando o tipo de ambiente psicossocial 
que se configura, quais as tecnologias de comunicação e informação utilizadas e 
quais as características da interação que se estabelece entre os participantes e 
verificar as características das ações interventivas da professora durante a 
atividade, a partir das etapas das práticas e os possíveis efeitos que sugerem ou não 
o deslocamento do lugar professoral convencional além de observar as alterações 
no contexto da sala de aula como o lugar físico de aprendizagens juntamente com o 
objeto de aprendizagem que se produz na materialização do processo de ensino-
aprendizagem. Pretende-se também verificar as concepções de ensino-
aprendizagem norteadoras do movimento da professora para compreender em que 
medida apontam para realidades ou expectativas de usos efetivos e as 
correspondências entre práticas de uso vigentes do programa curricular e projetos 
técnico-pedagógicos, sustentadas por discursos e perspectivas ou ações e práticas. 
Pretende-se filmar dois conjuntos de quatro práticas de aulas, utilizando-se os 
pressupostos teóricos de Vygotsky (2001), da pesquisa-ação (BURNS 2009) e dos 
Novos Letramentos (COLL 2010), para se cotejarem rupturas e continuidades entre 
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práticas convencionais e contemporâneas de ensino-aprendizagem e do lugar 
professoral, na busca de compreender quais possibilidades emergem como 
interferências no deslocamento da sala de aula para um lugar referencial de 
aprendizagens instável, movediço e autônomo (SANTAELLA 2014). Pierre Levy 
(1999) nos lembra que a emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece 
uma evolução geral da civilização em que uma técnica é produzida dentro de uma 
cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. Assim, 
também as relações que se desenham nos processos de ensino-aprendizagem e nos 
domínios das salas de aula vêm nos requisitando outros trajetos a partir da 
experiência de observar as formas de aquisição do conhecimento, com a emergência 
das novas mídias e dos novos letramentos. Assim quando se olha para o ato de 
ensinar, quando se pensa nas competências desejáveis ou necessárias ao professor 
no processo de ensino-aprendizagem, na concessão de importância que se dá ao 
processo de construção do conhecimento realizado pelo aluno e na mediação do 
professor nesse processo, desde a alfabetização pelos livros ilustrados, jornais e 
revistas, até as mídias contemporâneas, portáteis, móveis, imersivas, interativas, 
conectadas à internet e que pervagam as relações, promovendo processos de 
transformação que inauguram outras formas de gestão do espaço e do tempo e das 
relações do sujeito consigo mesmo e com os outros, inscrevendo diferentes 
desdobramentos no registro do conhecimento, é necessário perguntar-se sobre a 
função da escola, da sala de aula e do professor em meio a esse cenário. Por isso, 
torna-se imperativo elucidar as questões que atravessam os deslocamentos para o 
lugar professoral, examinando os novos papeis e funções que se inscrevem na 
cultura digital, investigando as condições de uso da tecnologia e seu trajeto nas 
relações de sentido, a fim de compreender as possibilidades da reafirmação do lugar 
do professor nos processos de ensino-aprendizagem da nova sociedade da 
informação. 
 
Palavras-chave: Lugar Professoral. Novas Tecnologias. Sala de Aula.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados parciais de um 
projeto experimental exploratório, que propôs investigar o percurso individual de 
busca de informação na internet, bem como as estratégias utilizadas durante a 
realização de uma atividade em contexto escolar. A compreensão desse processo 
demanda novas competências e, consequentemente, propõe novos desafios, tanto 
no contexto educacional quanto fora dele. Kumar et al (2005) pontuam que as 
abordagens de busca de informação mudaram com o avanço da internet e com os 
recursos online, o que resultou na evolução de novos métodos de aprendizagem e 
estratégias de letramento informacional digital, ainda desconhecidos, processo que 
tem modificado a forma como buscamos, avaliamos e usamos as informações para 
resolver um determinado problema. Para fins deste estudo, propôs-se uma 
atividade codificada em língua inglesa sobre sustentabilidade, com vistas à 
construção de um infográfico. A atividade teve duração de trinta minutos e foi 
realizada por estudantes do sexto semestre dos cursos de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais e Segurança da Informação de uma 
faculdade estadual de tecnologia no interior do estado de São Paulo. Os participantes 
foram alocados em dois grupos: Grupo 1, alunos que cursaram seis semestres de 
língua inglesa na instituição, mas nunca fizeram cursos de inglês em escolas de 
idiomas e Grupo 2, alunos dispensados da disciplina língua inglesa nos seis 
semestres e que também nunca fizeram cursos de inglês em escolas de idiomas. Os 
registros foram gerados, principalmente, pela gravação em vídeo e áudio por meio 
do aplicativo Camtasia Studio, que permite capturar a tela do computador e a 
imagem dos estudantes. A fim de recuperar o processo individual de busca de 
informação na internet, um questionário composto por questões de múltipla-
escolha e também por questões abertas foi aplicado aos participantes antes da 
realização da atividade, além de uma entrevista semiestruturada que foi realizada 
ao final. Assim, os pressupostos teóricos que orientaram a análise dos dados foram 
os estudos propostos por Shankar et al (2005) sobre letramento informacional 
digital, compreendido como a habilidade de acessar, avaliar e aplicar informações 
advindas de diferentes fontes para a construção do conhecimento, o que requer dos 
participantes o manejo de conteúdo multimídia como imagens, sons e textos. 
Buckingham (2010) afirma que o letramento digital deve prever a localização e 
seleção de materiais por meio de navegadores, hyperlinks e mecanismos de busca e 
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destaca a importância de avaliar e usar a informação de forma crítica para 
transformá-la em conhecimento. Embora Fisher et al (2005) apresentem várias 
teorias sobre comportamento de busca de informação na internet, o modelo de 
Shankar et al (2005) pareceu ser o mais adequado para atender as necessidades de 
análise neste estudo. Portanto, os dados foram analisados à luz do modelo de 
comportamentos de busca da informação empreendido por Ellis (1989) e adaptado 
por Shankar et al (2005) ao contexto digital, o qual permite a organização dos dados 
em seis etapas individuais de busca: o indivíduo pode iniciar sua busca a partir da 
página da internet ou site (início); seguir por páginas da web ou por links de 
hipertexto para navegar para frente ou para trás (encadeamento); realizar leituras 
rápidas quando a página é visualizada (navegação); avaliar a natureza e a relevância 
dos conteúdos pesquisados e selecionar a informação em potencial (diferenciação); 
utilizar marcadores de página para destacar fontes de informação consideradas 
importantes e agilizar futuras visitas para resolver o problema de busca 
(monitoramento); e extrair as informações para desenvolver a atividade (extração). 
A organização e o mapeamento das etapas individuais de busca de informação 
durante a realização da atividade revelaram um processo complexo de análise e não 
seguiram a ordem sequencial das etapas propostas por Shankar et al, conforme 
sugerido pelos próprios autores. A descrição e análise dos movimentos dos 
estudantes em cada uma das fases serão apresentados, contudo, os resultados 
preliminares apontaram que as fases de encadeamento e diferenciação foram 
privilegiadas durante a realização da atividade. 
 
Palavras-chave: Letramento Informacional Digital. Busca de informação. Internet. 
Ensino superior de tecnologia da informação. 
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RESUMO: Pensar o smartphone na sala de aula é uma maneira de tentar aproximar 
as práticas de aprender institucionalizadas e estabilizadas da escola com as formas 
de aprendizagem informal e baseada em circulação- cooperação- colaboração 
engendradas pela cultura digital. A experiência de ensino-aprendizagem em sala de 
aula nas escolas públicas é hoje – ou deve ser – bastante diversa daquela com que 
nos acostumamos ao longo da nossa experiência discente. No que tange ao ensino 
de língua inglesa, ela muda significativamente por conta das várias influências 
culturais e tecnológicas com as quais hoje os alunos têm muito mais contato do que, 
há algum tempo, conseguiam manter. Pesquisadores  reconhecem o potencial das 
tecnologias móveis como ferramenta de aprendizagem para os alunos e as 
incorporam em algumas práticas de ensino. No entanto, pouca pesquisa tem sido 
realizada para categorizar os exemplos de aprendizagem móvel no contexto da sala 
de aula de língua inglesa. O uso de uma aparelho móvel se faz oportuno, mas não se 
pode pensar em atividades que descaracterizem o potencial desse dispositivo, posto 
que não foi concebido para uso em sala de aula, enquanto a sala de aula parece ter 
sido planejada para isolar o aluno do mundo. Neste ponto encontro o principal 
problema de pesquisa: como integrar o celular de forma produtiva (i) sem mutilar o 
artefato em suas possibilidades de inovação e (ii) assumindo que a entrada efetiva 
do artefato necessariamente vai desestabilizar o que está estabelecido? Ao levar tais 
aspectos em consideração, proponho criar uma atividade baseada em teorias de 
MALL (Mobile Language Assisted Learning), na teoria de Task Based Learning 
(ensino baseado em tarefas) para o que pretendo  usar como fundamentação 
pedagógica.  Apoio-me na teoria ator-rede de Bruno Latour e colegas  para 
fundamentação teórico-metodológica, e proponho-me a realizar uma pesquisa-ação 
cujo objeto de estudo será o uso do smartphone na sala de aula de lingua inglesa em 
escolas públicas. Vale ressaltar que existem teorias que reconhecem o papel 
mediador dos artefatos na aprendizagem, como a teoria de aprendizagem 
sociocultural (VYGOSTSKY, 1978, 1994, 2000), cuja perspectiva teórica sugere que 
a aprendizagem é afetada e modificada pelas ferramentas utilizadas para ela e que, 
reciprocamente, as ferramentas de aprendizagem são modificadas pela forma como 
são utilizadas. A tradição teórica estabelece que a aprendizagem é um 
empreendimento social situado, facilitado e desenvolvido por meio de interações 
sociais e conversas entre pessoas (VYGOTSKY, 1978), e mediada através do uso de 
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ferramentas (WERTSCH, 1991), porém o smartphone não é um artefato comum, e, 
portanto,  há necessidade de outros enfoques, outras teorias, sobretudo no que se 
refere à questão da mobilidade, seja do ponto de vista da Mobile Assisted Language 
Learning ou da Teoria Ator Rede. O contexto da pesquisa é uma sala do ensino médio 
de uma escola pública da rede estadual localizada na periferia de São Paulo. O 
objetivo geral da pesquisa é elucidar como essa rede em que o aparelho móvel 
smartphone está atuando cresce ou se desestabiliza a partir de uma intervenção 
com o TBL e MALL tendo como interese iluminar os processos que estão em curso 
nos usos de smartphones em sala de aula. Os resultados esperados são um conjunto 
apontamentos metodológicos baseados em pesquisa sobre o uso de smartphones no 
ensino de língua estrangeira em escolas públicas brasileiras e uma caracterização 
do celular enquanto agente ativo no processo educativo, além disso, uma vez que se 
trata de uma pesquisa-ação, também pretendo obter como resultado a redução dos 
conflitos entre professores, administração e alunos em torno do uso do aparelho de 
smartphone  e  a melhoria do desempenho do docente e dos alunos da referida 
turma, de modo a fundamentar ações semelhantes no restante da escola.  
 
Palavras-chave: Smartphones. Teoria Ator-Rede. Mobile Assisted Learning. Task 
Based Learning. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar e demonstrar os resultados do 
treinamento linguístico a ser realizado em um software de reconhecimento de voz, 
que fornece a transcrição e a tradução simultânea-automática, com opção de pós-
edição do conteúdo coletado nesse processo. Além disso, será analisado o resultado 
do processo de correção feito na ferramenta que conta com o desenvolvimento de 
uma inteligência artificial (IA) voltada para o processamento de linguagem natural 
(PLN). Dentre as diversas abordagens de software e ferramentas que buscam 
automatizar o processo simultânea de transcrição/tradução, para uma melhor 
eficiência neste procedimento, é necessário um tratamento linguístico adequado. 
Com este projeto, pretende-se treinar linguisticamente uma ferramenta de 
transcrição e tradução simultânea, de modo a se obter uma melhor acurácia, já que 
ferramentas deste tipo são uma crescente no mercado e quanto mais eficazes, 
melhor o resultado final que será obtido. Levantamos a hipótese de que um software 
que atenda os objetivos citados, mas sem um tratamento linguístico apropriado, não 
será tão eficaz, assim como o mesmo processo feito manualmente, não será tão 
eficiente em termos de tempo de execução das tarefas. A demanda de cursos a 
distância tem crescido ao longo dos anos, bem como a internacionalização em todas 
as áreas de conhecimento. Por conta da globalização, há uma crescente necessidade 
de disseminar informações em tempo real a nível mundial, principalmente no que 
diz respeito à troca de conhecimento específico de cada país (KNIGHT, 2004). 
Partindo dessa premissa, torna-se notável crescimento e a procura da EAD, 
mediante ao nascimento da sociedade informatizada e cada vez mais conectada com 
o mundo e diferentes formas de adquirir conhecimento (MORAN, 2000). Para que a 
EAD atinja realmente o ponto principal de conexão com o mundo, deve haver o 
processo de internacionalização do instituto que oferece essa modalidade, a fim de 
localizar suas diretrizes às buscas de diferentes países (KNIGHT, 2004). Entretanto, 
além do processo de internacionalização do instituto, que deve sofrer grandes 
alterações para disseminar a informação nessa escala, há uma grande barreira a ser 
quebrada para que esse conhecimento possa ser compartilhado com pessoas de 
diferentes países, o idioma. Hoje em dia há poucas ferramentas automatizadas 
disponíveis que possam fornecer a “quebra” dessa barreira que impede a instituição 
de se internacionalizar e contribuir com a globalização na disseminação do 
conhecimento. Dessa forma, o instituto que serve como modelo para essa pesquisa, 
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cujo está passando pelo processo de internacionalização, optou por desenvolver 
uma ferramenta que oferece a tradução simultânea das aulas transmitidas à 
distância e ao vivo, como saída para o problema da falta de recursos tecnológicos 
que permitissem que o instituto de se internacionalizar. Assim, o presente projeto 
pretende analisar e treinar essa ferramenta que oferece a transcrição e tradução 
automática através do reconhecimento de voz, ferramenta tal que conta com um 
mecanismo de inteligência artificial, tornando seu desenvolvimento empírico, 
aumentando a eficácia da automatização de um processo, que hoje é, 
essencialmente, manual. Basicamente, a ferramenta conta com o PLN de forma 
automatizada, porém com a pós-edição do resultado gerado, seguindo as premissas 
da linguística do corpus quanto a estrutura de análise e pesquisa. Para tanto, 
selecionaremos como exemplo uma aula a distância oferecidas por um instituto 
especializado em cursos de MBA, o instituto PECEGE, que conta com transmissões 
ao vivo de suas aulas, para analisar o tempo de resposta desse software mediante à 
pós-edição da transcrição e tradução simultânea-automática, e o tratamento 
linguístico aplicado neste trabalho, de forma que a ferramenta fique cada vez mais 
eficaz sem um processo manual desgastante e, analisando também, as correções que 
estão sendo construídas através desse treinamento. A análise dessa ferramenta será 
desenvolvida através da geração de um conteúdo automático de uma das aulas, da 
edição desse conteúdo gerado e da comparação conclusiva entre as duas versões, 
automatizada e editada/corrigida. Essa pesquisa se dará de forma quantitativa e 
qualitativa, explorando o corpus gerado pelo próprio sistema e comparando-os após 
o processo de correção executado. 
 
Palavras-chave: Educação a distância; Linguística do corpus; Linguística 
computacional; Treinamento de software; Tecnologia. 

 
 
  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

287 
 

 
 
 
 

LINGUÍSTICA APLICADA 
 

Linguagem e Sociedade 
 

Linguagens, Culturas e 
Identidades 

 
 



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

288 
 

Aplicação de estratégias de ensino de LE/L2 no processo de 
ensino e aprendizagem do português escrito como segunda língua 

para surdos (PL2S) 
 

Danielle Coelho Lins106 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Ana Cecília Cossi Bizon 
Profa. Dra. Wilma Favorito 

Linguagem e sociedade  
Linguagens, culturas e identidades 

 
RESUMO: A presente proposta de pesquisa aborda a aplicação e a validação de 
estratégias de ensino de LE/L2 no processo de ensino e aprendizagem do português 
escrito como L2 para surdos (PL2S). Propõe-se a aplicação de uma oficina a alunos 
do sexto ano do ensino fundamental do Instituto Nacional de Educação de Surdos 
(INES). Para tal, são consideradas estratégias de ensino amplamente utilizadas em 
salas de aula de aprendizes ouvintes de segunda língua e/ou língua estrangeira, área 
farta em pesquisas. Esta escolha pauta-se em ser o indivíduo surdo aprendiz de uma 
L2, assim como inúmeros indivíduos ouvintes aprendizes de L2. Busca-se, então, a 
comparação entre os campos através de questões como gêneros discursivos, 
gêneros textuais, aspectos interacionais e culturais, gramática, avaliação e 
letramento crítico. Além disso, pretende-se estabelecer as semelhanças e as 
divergências do uso das referidas estratégias com aprendizes surdos e ouvintes. Os 
objetivos específicos são testar as produções em português escrito dos alunos em 
questão durante e após a oficina; e observar os comportamentos em relação à língua 
portuguesa antes, durante e após o processo no que diz respeito à crença comum 
entre eles de que não sabem português; à autonomia e à segurança. O objetivo geral 
é inserir a questão do ensino de português como segunda língua para surdos em um 
campo maior e já existente de ensino de segundas línguas. A pesquisa justifica-se 
por estabelecer diálogo entre a área da Linguística Aplicada voltada ao processo de 
ensino e aprendizagem de línguas e a área da surdez que trata do ensino e 
aprendizagem de português como segunda língua. Para tal, serão considerados 
estudos da área da surdez (CAVALCANTI, 1999; FAVORITO, 2006; MAHER, 1997, 
2007 QUADROS & KARNOPP, 2004; SKLIAR, 1998), da área do ensino de segunda 
língua para surdos (ALBRES, 2010; QUADRO & SCHMIEDT, 2006; SALLES ET AL, 
2004, vol. 1) e da Linguística Aplicada (PENNYCOOK, 2006). Além disso, serão 
contempladas questões como dialogismo (BAKHTIN, 2006), gêneros discursivos 
(MARCUSCHI, 2002; ROJO, 2005), letramento crítico (LUKE, 2014), competência 
comunicativa (LARSEN-FREEMAN, 2000) e metodologias de ensino (JOHNSON & 
JOHNSON, 1999; LARSEN-FREEMAN, 2000; LEFFA, 1988). Para a metodologia da 
pesquisa, serão necessárias intervenções com os alunos do sexto e do sétimo anos, 
através de grupos focais, para que sejam consideradas as expectativas de 
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aprendizagem do português antes e após cursar a série foco da pesquisa, a saber, o 
sexto ano; e intervenções com a equipe de língua portuguesa do segundo segmento 
do ensino fundamental do Instituto, através de grupo focal, para análise do plano de 
curso corrente e do plano proposto para a oficina através de um quadro elaborado 
pela pesquisadora. Com os alunos do sexto ano, será realizado, analogamente, um 
questionário com o intuito de pesquisar as funções sociais da língua portuguesa para 
esses indivíduos, além de tentar identificar estratégias de ensino e aprendizagem 
significativas. Além disso, será realizada uma testagem de gêneros com os alunos do 
sétimo ano para que se possa observar quais dos gêneros abordados no ano letivo 
anterior foram efetivamente significativos para o grupo. Após a análise dos dados 
gerados nas interações descritas, acontecerá uma oficina de português L2 com os 
alunos do sexto ano para que sejam analisadas estratégias possíveis no ensino de 
português para surdos. A análise dos dados será qualitativa através da observação 
de vídeos e escuta de áudios, atrelada à análise das produções escritas dos 
indivíduos. Até o presente momento, a pesquisa foi submetida e aprovada pelo 
Comitê de Ética e os materiais para os grupos focais estão sendo finalizados para 
entrada imediata em campo. Espera-se que o presente estudo insira a área de PL2S, 
efetivamente, nas discussões acerca de metodologias de ensino de L2. 
 
Palavras-chave: Português como Segunda Língua. Surdez. Libras. Gênero discursivo. 
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RESUMO: Fundada em 1955, Arapoti é uma pequena cidade ao norte do interior do 
Paraná que ao longo de sua história, após cinco anos de emancipação, recebeu 
diversos grupos étnicos, dentre estes: poloneses, espanhóis, portugueses e 
ucranianos, mas, foi em 1960 que um grupo maior, composto por algumas famílias, 
chegou à cidade, os holandeses – estes que são focalizados aqui nesse trabalho. Tais 
movimentos migratórios fizeram com que a cidade se constituísse tanto pelos 
brasileiros já moradores da região como por diversos grupos étnicos que chegavam, 
os quais trouxeram consigo suas culturas e suas línguas, fazendo com que línguas 
portuguesas e línguas de imigrantes configurem Arapoti como um espaço 
plurilíngue (CÉSAR e CAVALCANTI, 2007; CAVALCANTI, 2013). Tendo em vista esse 
contexto constituído no e pelo plurinlinguísmo – usos e escolhas linguísticas com 
base nas visões locais sobre as línguas - e a interculturalidade é que o objetivo desse 
trabalho é buscar, por meio de uma incursão etnográfica, observar e compreender 
os diferentes modos com que os sujeitos locais (HALL, 2009; 2014) concebem as 
línguas - o holandês e o português-, consequentemente, como estes se relacionam 
localmente com essas línguas. Nesse sentido, um olhar mais ampliado para as 
ideologias linguísticas (BRIGGS, 1998; KROSKRITY, 2000; WOOLARD, 1994; 1998) 
está preocupado em compreender como os diferentes discursos acerca das línguas 
(que constituem e são constituídos pela interculturalidade) estão sendo produzidos, 
bem como construindo, em contextos específicos, representações de seus (não) 
falantes. Assim, as ideologias linguísticas estão imbricadas às políticas linguísticas 
(sob uma perspectiva etnográfica McCarty, 2011; Ricento, 2000; 2006; Shohamy, 
2006), que são pensadas pelos sujeitos locais, desde que estes sejam vistos como 
agentes, ou seja, também conscientes dos seus usos linguísticos. Essas ideologias e 
políticas linguísticas são, então, estrategicamente utilizadas pelos sujeitos que, por 
sua vez, estão pensando diferentes usos através das suas diversas funções de acordo 
com as práticas locais. Sendo assim, a partir desse olhar, para como os sujeitos estão 
se relacionando em meio aos multilinguísmos, como parte do objetivo desse 
trabalho também há um interesse em olhar para como esses sujeitos locais estão 
mobilizando os letramentos – a leitura e a escrita interseccionadas às outras 
linguagens – nas diversas práticas sociais da colônia holandesa de Arapoti. Isto, pois 
o cerne da agenda dessa pesquisa é refletir e discutir os distintos modos como as 
práticas de usos das linguagens e, consequentemente, da leitura e da escrita ocorrem 
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localmente. Para tanto, o trabalho está fundamentado nas contribuições dos Novos 
Estudos de Letramentos, que concebem as práticas de letramentos como práticas 
sociais, diferentes modos de utilização da escrita e da leitura (BARTON & 
HAMILTON, 2000; 2008, STREET, 1984; 2005; 2014). A importância de se pensar o 
letramento como um conceito plural - portanto letramentos-, está no fato de 
considerar as práticas sociais em que a leitura e escrita são focalizadas sob uma 
perspectiva intercultural, uma vez que os sujeitos falam de lugares cultural, social e 
historicamente distintos.  Portanto, estabelece-se nesse trabalho uma oposição a 
uma relação autônoma dos letramentos com vistas a uma visão que considera as 
práticas de letramentos como ideológicas (STREET, 2014). Em vista disso, 
metodologicamente, a pesquisa é um estudo etnográfico, adota os princípios 
qualitativos-interpretativistas considerando, inclusive, o pertencimento da 
pesquisadora ao contexto em questão, consequentemente, o processo de geração de 
dados é construído a partir da inserção da pesquisadora no contexto, também em 
consequência do seu pertencimento à colônia. A etnografia é essencial para a 
compreensão das práticas de letramento e suas intersecções com as outras 
linguagens, visto que estas são estrategicamente pensadas conforme as relações 
construídas localmente entre os sujeitos e as línguas, logo cabíveis de uma visão 
mais ampliada. Diante disso, é que são relacionados nessa investigação os Novos 
Estudos dos Letramentos às questões de interculturalidade, políticas linguísticas e 
ideologias linguísticas, uma vez que é conforme as visões sobre língua que esses 
sujeitos agem conforme as suas necessidades, podendo, então, haver contraposição 
a esse modelo autônomo (universal) de letramento. 
 
Palavras-chave: Políticas Linguísticas. Ideologias Linguísticas. Letramentos. 
Interculturalidade. 
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A transnacionalização da cultura dos Ballrooms 
 

Henrique Cintra Santos108 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Daniela Palma 
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Linguagens, Culturas e Identidades 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de 
transnacionalização da cultura dos Ballrooms, com enfoque em seu 
desenvolvimento no território brasileiro, assim como as questões identitárias, 
performáticas e linguísticas que envolvem esse processo. A cultura dos Ballrooms, 
surgida em Nova York em meados do fim da década de 70, consiste em uma 
comunidade performática e de competição LGBT que, em sua formação original, era 
majoritariamente parte de uma expressão cultural negra e latina dos EUA. Desde a 
sua formação, suas práticas têm sido exploradas pela cultura mainstream e, dessa 
forma, sua existência transpassou os limites periféricos das grandes cidades norte-
americanas e é hoje uma cultura transnacionalizada com expressivas formações em 
países europeus e no Brasil. Porém, apesar de haver esse movimento cultural 
transnacional e se tratar de uma cultura que, a priori, propõe uma prática subversiva 
contra as hegemonias que reprimem essas minorias, há um controle por parte das 
comunidades originárias dessa cultura (em específico, as norte-americanas) para 
que as comunidades europeias e latino-americanas respondam às demandas desses 
grupos originários e, mais do que isso, procurem por seu reconhecimento. Sendo 
assim, pretende-se aqui não apenas observar as práticas desses grupos, as questões 
de gênero e sexualidade que envolvem suas performances e o papel linguístico 
dentro dessa dinâmica grupal, mas também o processo pelo qual a 
transnacionalização se dá, quais diferenças e inovações nas práticas do grupo essa 
transnacionalização provoca e por quais dispositivos se dá o controle dessas 
comunidades pelos grupos “originais” americanos. Tal atenção para tal 
cultura/comunidade se deve ao fato de ser um grupo performático ainda pouco 
visado e analisado academicamente e que carrega em sua prática e difusão, várias 
questões que concernem não somente às questões identitárias de gênero, raça e 
sexualidade, mas também às relações linguísticas de poder e controle que 
interpelam os processos de expansão global dessas práticas performáticas. Um olhar 
como o proposto neste trabalho confirma a inclinação analítica transdisciplinar 
defendida pela Linguística Aplicada. Como aparato teórico, destaca-se os trabalhos 
de BAILEY (2013) e JACKSON (2002) como fonte para a compreensão dos processos 
de formação da comunidade dos Ballrooms e seu desenvolvimento na atualidade. 
Nesse mesmo enfoque, há os documentários de LIVINGSTON (1990), PEDDLE 
(2005) e BUSCH (2006) que auxiliam no panorama dos desenvolvimentos 
originários e os contemporâneos desses grupos. MACRAE (2005) e AMRSTRONG 
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(2002) apresentam um aparato para se compreender as formações de guetos 
culturais e sua importância para a defesa social dessas minorias e sua ação 
subversiva. A teoria queer desenvolvida por BUTLER (1990; 1993) embasa as 
questões de gênero e sexualidade e são utilizadas aqui para observar se as 
problematizações nesse âmbito se dão da mesma forma aqui no Brasil em relação 
aos EUA. PRETI (1984) coloca as questões de signos de grupo como pontapé para a 
discussão linguística dentro desses grupos, assim como o poder controlador dos 
grupos americanos exercido através da linguagem em relação às comunidades de 
Ballroom estrangeiras (em especial aqui, a brasileira). Esses aparatos teóricos são 
alguns que se destacam como reflexão epistemológica inicial para a discussão das 
dinâmicas dessa comunidade. No decorrer do trabalho, outros autores e fontes 
aparecem como aparato teórico para as análises. Para a realização da pesquisa, além 
dos diversos materiais midiáticos existentes sobre essas comunidades, formou-se 
um corpus para análise a partir de entrevistas com participantes dessas 
comunidades e performances. Em um primeiro momento há duas entrevistas 
realizadas com três participantes da comunidade dos Ballrooms europeia 
(especificamente, Alemanha e França), como forma de demonstrar alguns 
desdobramentos da transnaciolização dessa cultura em território europeu. A 
segunda parte desse corpus de entrevistas (e a maior fonte dos dados) é constituída 
de entrevistas feitas presencialmente em um evento internacional dos Ballrooms 
realizado em Belo Horizonte e outras entrevistas concedidas virtualmente com 
participantes brasileiros. Essa segunda parte do corpus consiste o grande enfoque 
da pesquisa, a fim de demonstrar os desdobramentos dessa comunidade em 
território nacional. A partir desse corpus e o embasamento teórico considerado, já 
foi possível observar como essa cultura LGBT, apesar de se promover como algo 
subversivo e com pretensões de se distanciar de normas sociais hegemônicas, 
constrói um aparato controlador próprio que não só rege as performances e as 
possibilidades identitárias internas, mas também pretende organizar e limitar a 
disseminação dessas práticas para outras localidades. Como um dos aparatos 
principais de controle entre esses grupos dos Ballrooms, a linguagem se destaca já 
que se apresenta como um dispositivo sutil e, ao mesmo tempo, eficiente para 
promover tais supervisões.  
 
Palavras-chave: Estudos Culturais; Performance; Gênero e Sexualidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

294 
 

A vida por um fio: no limi(t)ar de um acontecimento 
 

Thais Caroline Alves109 
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Profa. Dra. Maria José Rodrigues Faria Coracini 
Linguagem e Sociedade 

Linguagens, Culturas e Identidades 
 
RESUMO: A pesquisa em pauta estuda as representações (ou imagens) de vida-
morte no dizer de pessoas que passaram por alguma situação de quase-morte e visa 
a contribuir para a construção de um novo olhar sobre a morte, comumente tão 
ignorada pela sociedade ainda que seja uma realidade imutável. É nesse sentido que 
este estudo situa-se no grupo de pesquisa “Vozes (in)fames: exclusão e resistência”, 
coordenado pela Profa Dra. Maria José Rodrigues Faria Coracini, já que em nossa 
língua-cultura (CORACINI, 2011) não só o dizer sobre a morte é silenciado, como o 
ouvir também. Acreditamos que a falta de estudos sobre o tópico seja sintomática e 
que os resultados dessa pesquisa poderão incidir sobre outras áreas do 
conhecimento (como a medicina, a educação, a psicanálise...), bem como nos auxiliar 
a melhor compreender o eu e o Outro. Tendo em vista tudo isso e partindo do 
pressuposto de que não é possível ao sujeito ter controle das situações e de si, 
lançamos a hipótese de que a situação de quase-morte funciona como 
acontecimento (DERRIDA, 1930 [2004]; FOUCAULT, 1984 [2007]) na vida do 
sujeito, que faz com que novas discursividades sejam produzidas. Em outras 
palavras, o susto da proximidade com a morte traria à consciência, mesmo que por 
alguns minutos, a incompletude da vida e a falta de controle sobre todas as coisas 
(DERRIDA, 2002) – seria um real (LACAN, 1985) (aquilo que escapa, que repete e, 
no entanto, não é totalmente simbolizável por meio da palavra) que se impõe – e 
toda a vida, a partir disso, passaria a ser repensada. Sendo assim, a partir do 
testemunho-ficção (DERRIDA, 1998) dos participantes – testemunho porque a 
situação se ancora na realidade, mas ficção, pois sempre se trata de uma 
interpretação – buscamos responder às seguintes perguntas de pesquisa: quais são 
as representações de vida-morte que emergem dos dizeres dos participantes? Há 
marcas na materialidade linguística que apontam para a possibilidade ou não de 
apreender o acontecimento? Em caso afirmativo, quais? É importante salientar que 
optamos por coletar o corpus através da oralidade, isso porque a fala é uma 
produção mais espontânea, através da qual, acreditamos nós, torna possível rastrear 
com mais propriedade traços da equivocidade da língua, que são evidenciados 
através de lapsos, risos, chistes, silenciamentos, (re)formulações, hesitações. Para a 
análise dos dados são utilizadas as perspectivas de Michel Foucault, para estudos do 
discurso, de Jacques Derrida, para a problematização das dicotomias herdadas da 
epistemologia ocidental, e da psicanálise, a partir de conceitos freudo-lacanianos, 
sobretudo no que diz respeito à subjetividade e identidade. O viés escolhido deve-
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se principalmente ao fato de que essas vertentes teóricas trazem explicações que 
englobam questões para além do tema vida-morte e isso, acreditamos nós, nos ajuda 
a entender melhor o que se passa no interior (que vem do exterior e é também 
interior) de cada sujeito. Como resultados parciais, temos observado que a situação 
classificada como quase-morte (adotamos a palavra “classificada” pois, se 
considerarmos que ninguém sabe quando irá morrer, todas as situações em que 
vivemos podem ser encaradas como quase-morte), ao ser lembrada e simbolizada 
na forma de testemunho, é marcada linguisticamente por palavras e expressões que 
denotam surpresa. A religião é algo recorrente e, aparentemente, funciona como 
uma forma de dar sentido àquilo que parece não ter: o sofrimento. Além disso, há 
um constante relato, por parte dos participantes, das novas formas de encarar a vida 
que foram propiciadas pelo ocorrido (principalmente nos momentos seguintes à 
sobrevivência), fato que, junto aos outros, aponta para o caráter de 
acontecimentalidade da situação. Ainda assim, parece-nos que mesmo com a 
rememoração, tempos após a ocorrência do caso, essa concepção de vida e morte 
separadas por uma linha tênue (vida-morte) começa a ser novamente suprimida e, 
acreditamos que isso aconteça, não só como uma forma de superação do caso, mas 
principalmente pelo fato de que em nosso inconsciente cremo-nos imortais (FREUD, 
1915). Daí, decorre-se a tamanha importância do dizer e do refletir sobre a morte, 
afinal, se é fato que a vida é vista com outros olhos, diante de uma ameaça e, 
consequentemente, é mais valorizada, é preciso que tenhamos consciência de que 
todos os dias somos ameaçados (ainda que não de modo direto), para que assim, 
consigamos viver plenamente. 
 
Palavras chaves: Quase-morte. Testemunho. Vida-morte. Representações. 
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RESUMO: Com o objetivo de contribuir para as reflexões acerca da educação em 
direitos humanos, tornada um dos pilares de ensino do Brasil após a inserção dos 
temas transversais na Matriz Curricular Nacional e a implantação das Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, em 2012, este estudo visa, 
especificamente: i) examinar as mudanças institucionais que desencadearam na 
modernidade e na pós-modernidade, dando origem a uma concepção de sujeito 
cindido e detentor de diversas identidades alternantes de acordo com a situação na 
qual se insere ao longo de sua existência; ii) verificar a maneira com que as políticas 
de identidade, isto é, os projetos políticos que reforçam a solidariedade a grupos 
marginalizados, permeiam a formação dessas representações; e iii) apreender o 
modo com que os discursos dos direitos humanos desembocam e se misturam ao 
discurso pedagógico. Tomando como objeto as políticas de identidade, voltadas para 
as parcelas da população usualmente discriminadas, no contexto da formação das 
representações, como metodologia envidamos esforços para a realização de uma 
análise discursiva baseada no desconstrutivismo de Jacques Derrida e na 
arqueologia e genealogia de Michel Foucault, e utilizamos métodos de pesquisa 
qualitativa, focando as relações humanas e a construção da realidade com base no 
contato com ela. Assim, realizamos o exame de dois jogos didáticos elaborados para 
a conscientização de crianças e adolescentes de questões sobre diversidade cultural 
e direitos humanos, quais sejam, o “Jogo da Igualdade e das Diferenças”, fruto de 
uma parceria entre a Rede de Cidadania Mateus Afonso Medeiros (Recimam), 
organização não governamental mineira, e o Programa de Educação para a 
Diversidade (Proged) da Universidade Federal de Ouro Preto, o qual simula casos 
de bullying e violação de direitos entre colegas e/ou funcionários da escola e 
promove, desse modo, uma dinâmica para debater a temática na sala de aula, em 
grupos e com mediação do professor, e o “Diário do Amanhã”, recurso desenvolvido 
pelo Senac São Paulo e pela Associação Palas Athena, com apoio da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que se propõe a ensinar 
a crianças e adolescentes os princípios fundamentais da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, vigente desde 1948. No que se refere à teoria mobilizada nesta 
pesquisa, cumpre esclarecer que adotamos como referência a teoria psicanalítica 
lacaniana e também as contribuições do sociólogo jamaicano Stuart Hall (2001, 
2007). Quanto à teoria psicanalítica, partimos da noção de subjetividade, que 
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segundo Jacques Lacan (1961) começa a se constituir no estádio do espelho, 
metáfora utilizada para explicar o processo de identificação: nessa etapa da vida, o 
bebê, ao ver refletidas a imagem de si e da pessoa responsável pelos cuidados que 
garantem sua existência biológica (e mesmo, ou, sobretudo, psíquica, e 
consequentemente humana), reconhece-se apenas em contraste com ela, seu outro. 
Esse(s) outro(s) integra(m) a vida da criança e a insere(m) nos sistemas simbólicos 
do mundo. Trata-se do que Lacan chama de identificação primária, ou eu ideal, que 
vai se modificando com as expectativas alheias as quais se depositam no sujeito, o 
ideal do eu. Apesar de ser dividido, esse sujeito vive sua identidade como se fosse 
reunida e resolvida, resultado da fantasia de unidade constituída após a fase do espelho. 
Em relação à Hall, cuja visão é uma das norteadoras para a análise do corpus, sua 
reflexão admite as identidades como produto de processos psicológicos 
inconscientes e, também, do contexto socio-histórico em que se formam, além de 
serem múltiplas, fragmentadas e perenes, isto é, uma “celebração móvel” em meio 
às rupturas instauradas no seio da pós-modernidade, surgindo na relação com a 
diferença, portanto, sou isso porque não sou aquilo – a marcação da diferença define 
quem somos “nós” e quem são os “outros”. 
  
Palavras-chave: Desconstrutivismo. Psicanálise. Análise do discurso. Linguística 
Aplicada. 
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RESUMO: Inserido no grupo de pesquisa, interinstitucional, registrado no CNPq, 
"Vozes (In)fames: exclusão e resistência", sob coordenação geral da Profa. Dra. 
Maria José R. F. Coracini, o presente trabalho pretende investigar, através da escrita 
do livro Quarto de despejo: diário de uma favelada (Carolina Maria de Jesus), de que 
maneira a escrita e leitura podem se configurar como sinthoma (LACAN, 2007) e 
resistência (FOUCAULT, 2004) para aqueles que vivem em situações de exclusão. 
Entendemos “vozes (in)fames” a partir de Foucault (2000), como “as vozes de 
pessoas comuns, sem fama ou famosas por terem cometido crimes hediondos” 
(CORACINI, 2007). Trata-se daqueles que jazem calados na cela da homogeneização, 
aquelas “milhões de existências que estão destinadas a não deixar rastro” 
(FOUCAULT, 2000). A pesquisa é pautada na perspectiva teórico filosófica 
discursivo-desconstrutivista que se apoia nos estudos do Discurso (a partir do viés 
foucaultiano), da Psicanálise (lacaniana) e da Desconstrução (derrideana); além 
disso, tem como aporte teórico os estudos de gênero. Tendo em vista o projeto da 
Prof. Dra. Maria José R. F. Coracini junto ao CNPq, “Gênero, discurso e escrit(ur)a de 
si: vidas itiner(r)antes”, e considerando que, na sociedade, as mulheres têm 
frequentemente suas vozes silenciadas e suas condutas delineadas de modo que se 
adequem a padrões de “mulher”; nosso objetivo específico é compreender de que 
modo uma mulher colocada à margem da sociedade faz sua voz ser ouvida e 
sobrevive no e pelos seus escritos. Como objetivo geral, visamos contribuir para os 
estudos da área de Linguística Aplicada, cuja preocupação gira em torno das 
questões sobre identidade, subjetividade, discurso, poder e diferença; colaborando 
também para a formação de professores e alunos, no que diz respeito à discussão de 
temas sociais, que passam desapercebidos pela maioria, além de serem raramente 
(ou nunca) abordados em sala de aula. Analisaremos a escrita, pois consideramos 
que escrever é ter voz, legitimar-se, mas ao mesmo tempo, é ser apagado enquanto 
autor, diante de todas as outras vozes que perpassam o sujeito. Considerando a 
perspectiva com a qual trabalhamos, cujo objetivo não é apresentar esclarecimentos 
e resultados “fechados”, mas investigar e problematizar os sentidos; realizaremos 
uma análise qualitativa interpretativa acerca do tema de pesquisa, levantando 
questões de natureza epistemológica relacionadas às bases teóricas nas quais nos 
ancoramos. Analisaremos a escrita do livro, observando os processos de significação 
e construção discursiva de identidade. Mais precisamente, observaremos na 
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materialidade linguística a emergência de representações acerca de corpo, gênero, 
leitura, escrita e política. Além disso, pretendemos mostrar de que forma tais 
representações se manifestam na materialidade linguística. A partir da análise, 
poderemos investigar se a escrita se configura como sinthoma e de que modo é 
construída como resistência para as vidas (in)fames. Assim, com nossa pesquisa, 
pretendemos fomentar discussões acerca da imprescindibilidade da escrita para a 
subjetivação das mulheres que são excluídas e silenciadas. Tomando como 
pressuposto que os gêneros são socialmente construídos na e pela linguagem, 
observamos a partir da vivência feminina como um todo, que a identidade da mulher 
é diretamente relacionada à passividade, beleza e delicadeza. Nesse contexto, o 
exame de Quarto de despejo indicia que Carolina fez do seu corpo e de sua escrita 
algo singular. Ainda que suas condições não lhe oferecessem meios para que fosse 
uma escritora, ela vivenciava a escrita e a leitura como formas de “ser e estar” no 
mundo. Carolina tinha de trabalhar arduamente todos os dias para conseguir 
sobreviver e alimentar seus filhos, mas não tinha a sua existência limitada por suas 
condições sociais, por exemplo; o que nos remete a Foucault (2004), quando diz que 
o poder se dá em relações e sempre traz consigo resistência. Os processos de 
subjetivação podem até ser assujeitadores, mas o modo como esse assujeitamento 
ocorre depende do sujeito. Nisso, a singularidade seria a maior forma de resistência. 
Para resistir a essa sujeição e à sujeição referente às imposições da sociedade de 
modo geral, as técnicas de si seriam fundamentais, pois permitiriam que o indivíduo 
modificasse a si próprio. Carolina, com o seu livro, olha para si mesma, modifica-se 
em seu singular e faz de sua vida e de seu corpo uma espécie de “obra de arte”, nos 
termos foucaultianos. No que tange à questão de gênero, em seus próprios escritos, 
a autora traz um pouco da visão estereotipada da mulher que estava em voga nas 
décadas de 50 e 60, quando escreve sobre as mulheres que viviam na favela do 
Canindé. Porém, ela mesma com sua (r)existência “quebra” ideias sexistas a respeito 
das mulheres. Por outro lado, quando escreveu seu diário, Carolina ansiava que sua 
voz fosse ouvida, que as pessoas olhassem para as condições daqueles que viviam 
em situação de pobreza.  E ainda que a sociedade insista em tornar invisíveis as 
existências (in)fames, além de calar suas vozes, eles resistem.  
 
Palavras-chave: Identidade. Exclusão. Mulher. Escrita. Discurso. 
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RESUMO: O presente trabalho parte da perspectiva discursivo-desconstrutivista de 
viés psicanalítico para problematizar as representações de professores brasileiros 
de japonês por meio de análise de materialidade linguística colhidas por meio de 
entrevistas orais. Quando se pensa em professor de japonês, no contexto brasileiro, 
é razoável evocar um imaginário social de uma pessoa que possua algum traço 
familiar de descendência japonesa e que, portanto, possa corresponder à nossa 
expectativa em relação à escolha daquela língua para formação universitária e, 
posteriormente, inserção no carreira docente. Contudo, aqueles que ingressam na 
licenciatura em japonês nem sempre possuem descendência nipônica, sendo que os 
descendentes, no contexto investigado – universidade pública do Distrito Federal – 
são a minoria quantitativa de professores de japonês em formação. Atualmente, os 
cursos de graduação superior direcionados para a língua japonesa são ofertados em 
oito universidades públicas brasileiras, compondo um quadro amplo de pessoas 
envolvidas, sendo que nem todos possuem o traço familiar como um elemento que 
vem de encontro a esse imaginário social de que para aprender o japonês seria 
necessário ser descendente. À vista disso, como compreender esse sujeito que, sem 
uma relação esperada com a língua-cultura, almeja não somente aprender, como 
também tornar-se professor dela? Quando nos deparamos com o contexto de 
pesquisa investigado, identificamos que muitos dos alunos ingressantes na 
licenciatura em japonês entram no curso desconhecendo a língua-cultura que terão 
habilitação para ensinar, imprimindo um efeito de que será no espaço da 
universidade o local de não somente formar-se professor de japonês, mas antes de 
tudo, de aprender essa língua-cultura. Acreditamos haver fatores outros que movem 
os sujeitos a estarem nesse contato-confronto com a língua japonesa, possivelmente 
uma tentativa de gozar como gozam os outros (PRASSE, 1997), portanto de 
experienciar um gozo novo. Todo esse contexto é nosso pano de fundo de 
investigação para problematizar questões que sempre incidem e insistem e que, 
portanto, demandam um olhar investigativo por uma perspectiva diferente da 
comumente adotada. Tais questionamentos visam produzir deslocamentos nas 
maneiras como os professores de língua japonesa em formação são representados, 
bem como em que discursividades se inscrevem, a partir da exploração de um 
contexto de pesquisa pouco explorado dentro da Linguística Aplicada no Brasil. 
Destacamos esse viés no intuito de rastrear nos dizeres dos participantes indícios 
de suas constituições identitárias durante o processo de formação de professor de 
japonês, assim como possíveis efeitos que as representações sobre a língua japonesa 
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podem ter em suas identidades. Acreditamos que essa problematização se mostra 
bastante relevante dentro do espectro de ser-estar entre línguas-culturas, trazendo 
à baila elementos pouco explorados no eixo da língua-cultura japonesa no Brasil, 
como relações de poder/saber, imaginário social e o desejo – entendido pelo viés 
psicanalítico – de apre(e)nder essa língua-cultura do outro.  Sendo assim, cumpre-
nos problematizar a constituição subjetiva desse professor de japonês, tendo o traço 
familiar de descendência japonesa como um elemento a mais a ser observado nessa 
investigação. Entendemos como relevante essa questão da descendência, 
considerando seu suposto funcionamento como objeto – em termos freudianos –, 
portanto, uma representação inconsciente do outro e que inscreve no sujeito a 
noção de identificação (FREUD, 2011 [1923]) NASIO, 2012 [1997]). Com efeito, o 
traço familiar de descendência parece ser importante, na medida em que, no 
imaginário social, aos descendentes de japoneses – nikkeis – é pressuposto que 
dominem a língua que seus olhos anunciam filiação; ao passo que para os não-
nikkeis, muitas vezes a relação é de estranhamento social e constante 
questionamento do porquê decidiram estudar japonês, imprimindo um efeito de 
sentido que aos não-nikkeis não fosse esperado ou autorizado aprenderem aquela 
língua-cultura, menos ainda se formarem professores dela. Pelo exposto, assumimos 
como condição de produção um recorte histórico-social da contemporaneidade, no 
qual o sujeito se vê às voltas com o constante contato-confronto com línguas-
culturas, cujos efeitos ressoam em suas constituições identitárias, em especial 
naqueles que estão em processo de formação de professores de línguas estrangeiras. 
Pensando pelo viés da língua japonesa, para os nikkeis, o contato remonta uma 
memória social que pressupõe que eles devam falar a língua de seus antepassados; 
ao passo que para os não-nikkeis, acercar-se do japonês seria ir ao encontro do que 
lhes seria permitido, sendo a inexistência do traço familiar o disparador de um 
estranhamento em relação ao interesse daqueles pela língua-cultura. Dessa forma, 
pressupomos que as representações sobre a língua japonesa são basilares para a 
constituição identitária de professores de japonês em formação. Com efeito, dado o 
imaginário social que se tem sobre a língua-cultura japonesa no Brasil, o traço 
familiar aparentemente se mostraria como um elemento explicativo que pressupõe 
o conhecimento do nikkei e afasta o não-nikkei da língua japonesa. 
 
Palavras-chave: Ensino de japonês. Psicanálise. Identidade. Identificação.  
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Linguagem e Sociedade 

 
RESUMO: O objetivo da pesquisa é apresentar os vínculos existentes entre a 
memória de torcedores e a produção de identidades no universo do futebol. Neste 
sentido, partimos da ideia de que o futebol é palco privilegiado em que as 
identidades -diferenças diversas são colocadas sob tensão, num complexo processo 
de identificação (WISNIK, 2008). Concordando que o conceito de identidade deve 
operar “sob rasura” (DERRIDA in HALL, 2000), pretendemos explorar o conceito, 
suas relações com a memória, com a história e com a antropologia, para defender a 
hipótese geral de que é na produção da linguagem que se materializam tais 
complexos. No caso, partiremos da linguagem para discutir a construção de sentidos 
identitários em um grupo de torcedores organizados de futebol, os Gaviões da Fiel 
Torcida em Pról do Grande Corinthians. A hipótese é que tais torcedores seriam o 
núcleo de preservação de sentidos, tradições e imagens sobre torcer e ser 
corintiano. No entanto, compreendendo que esse núcleo não é estático ou fixo, 
evitando com isso, um olhar essencialista ou naturalizante para a produção de 
identidades. Seria, portanto necessário, identificar as relações entre si e os outros, 
ou seja, internamente de dentro do grupo, a partir de seus discursos e práticas, e a 
relação com os outros (a sociedade, torcedores comuns, organizados, instituições da 
sociedade e etc.) Para tal, é preciso compreender a produção de “perto e de dentro” 
(MAGNANI, 2009). Em linhas gerais, as narrativas (em sentido amplo) que circulam 
na sociedade, quase sempre partindo de uma visão essencialista em termos 
identitários, produzem sentidos e estereótipos sobre o torcedor de futebol de modo 
geral e em específico. Isto é, durante a história do futebol no Brasil, como apontado 
pelo historiador Bernardo Buarque de Holanda em sua tese de doutorado, O clube 
como vontade e representação (2011) a imprensa, os clubes, os agentes diretamente 
envolvidos no futebol, foram responsáveis por construir discursos que 
normatizassem o ato de torcer. Por outro lado, cada grupo, identificado com seu 
clube, seus “mito-fundadores”, suas relações foram incorporando tais sentidos 
oficiais e rechaçando outros. Produzindo formas particulares de compreensão do 
que é ser torcedor, sempre vinculados aos supostos sentidos “originais” de seus 
clubes. Neste sentido, o Corinthians sempre foi apresentado como o time do povo, 
que enfrentaria as adversidades, buscando a vitória. E seu torcedor, por 
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particularidades de sua história, seria o povo sofrido, porém fiel, que nas horas mais 
difíceis estaria ao lado do time. Tamanhas particularidades, fizeram do Corinthians 
e de sua Torcida objetos de análise nos últimos quarenta anos. Neste sentido, os 
Gaviões da Fiel disputam as identidades, já que consciente ou inconscientemente, 
sabem que elas não são estruturas fixas e imutáveis, pelo contrário, estão 
constantemente em disputa. Logo, mais que disputar quem canta mais alto, a 
existência de uma torcida como essa poderia revelar um pólo de disputa em termos 
imaginários e narrativos, sobre o que é ser Corintiano.  Complementando o exposto 
acima, este projeto pretende partir do entendimento de que as identidades são 
construídas, disputadas, contingentes, mutáveis e permeáveis, como afirma a 
perspectiva cultural, da qual emergem conceitos como hibridismo (HALL, 1992), 
performatividade (BUTLER, 1999),  memória forte/fraca (CANDAU, 2016). A 
escolha de tais pressupostos teóricos, aliado ao entendimento de que é preciso 
produzir uma Linguística Aplicada de caráter indisciplinar (MOITA-LOPES, 2016), 
pretende mostrar as relações de construção da identidade e sua materialização por 
meio da linguagem. Deste modo, a pesquisa em curso, além das incursões a campo, 
de caráter etnográfico, tem procurado gerar dados orais, em que a partir das 
narrativas de alguns torcedores, se permite mapear o funcionamento deste processo 
identitário. Além disso, tais grupos são produtores letrados de dizeres 
performativos, como faixas e cânticos, que se presentificam em seus locais de 
atuação pública. Tais artefatos serão centrais ao lado das narrativas no processo de 
análise. A pesquisa pretende, em termos mais amplos ressaltar a centralidade do 
futebol na sociedade contemporânea, bem como a possibilidade de compreensão da 
sociedade brasileira, subalterna, e portanto, em processo  constante de 
descolonização, a partir de um universo revelador de caracteres, imagens e saberes. 
Além disso, tais relações de torcedores com os outros, com a sociedade, com 
instituições podem confirmar ou fazer emergir pistas de funcionamento das 
relações de poder na sociedade brasileira. 
 
Palavras-chave: Estudos Culturais. Torcidas Organizadas. Linguagem e Sociedade.  
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RESUMO: Inserida no campo teórico pós-colonial (HALL, 2003), a pesquisa, que tem 
como finalidade uma dissertação de mestrado, tem por objetivo principal analisar 
as narrativas de haitianos participantes do programa do governo federal Pró-Haiti 
em uma universidade pública do interior do estado de São Paulo. A análise deve se 
debruçar sobre os possíveis efeitos das políticas de acolhimento e políticas 
linguísticas que perpassaram a estadia desses imigrantes em contexto brasileiro. O 
Pró-Haiti foi desenvolvido pelo governo federal no ano de 2010 a partir da 
necessidade de prestar auxílio ao Haiti devido ao abalo sísmico sofrido pelo país em 
janeiro do mesmo ano de magnitude de 7.3 na escala de Richter. A pesquisa se 
justifica pelo deslocamento de focos hegemônicos do fazer científico para a 
preocupação com problemas de pesquisa provenientes de contextos periféricos, 
portanto não hegemônicos: Baptiste (2015), por exemplo, se preocupou em 
investigar aspectos inerentes à transição para a vida adulta de haitianos que se 
encontram na mesma situação dos participantes desta pesquisa; e Bizon (2013) 
analisou as narrativas de congoleses oriundos de outro programa do governo 
federal, o PEC-G. Entretanto, não há ainda uma pesquisa cujos objetos de pesquisa 
são as políticas linguísticas e de acolhimento que perpassaram a estadia desses 
haitianos em uma universidade brasileira. Pautada no conceito das horizontalidades 
verticalidades (SANTOS, 2008) das políticas linguísticas, analisar-se-á a 
funcionabilidade das mesmas para a plena territorialização (HAESBART e 
LIMONAD, 2007) dos intercambistas. A pesquisa cuidará, portanto, de investigar se 
houve não somente uma viável inserção dos participantes em contexto brasileiro, 
mas se houve também uma apropriação por parte deles do espaço-território da 
universidade e da cidade nas quais atuaram como discentes e habitantes pelo tempo 
proposto pelo programa. Para a obtenção dos dados, serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas com os participantes em grupos e individuais, a fim de que eles 
tenham a oportunidade de negociar significados de suas narrativas entre si e 
também que tenham a oportunidade de se sentirem mais confortáveis, quando 
sozinhos, de relatar as experiências para o pesquisador. Também será solicitado aos 
participantes que relatem algumas experiências vividas no decorrer da imersão em 
contexto brasileiro por e-mail diretamente para o pesquisador, para que haja 
diversidade não só de dados, mas de gêneros nos quais esses dados aparecerão 
(entrevista e e-mail). Vale ressaltar que, de acordo com a prática científica pós-
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colonialista que esta pesquisa se propõe a realizar, os interesses contidos nos 
objetivos e nas perguntas de pesquisa foram elaborados pelo pesquisador em 
conjunto com seus participantes de pesquisa, uma vez que dar a voz a participantes 
de pesquisa oriundos de contextos não hegemônicos se estende também ao fazer 
científico. Embora a investigação ainda esteja em estado incipiente, alguns 
resultados podem ser esperados a partir de uma análise inicial do contexto de 
pesquisa. Considerando que, como postula Santos (2008), diferente de como é 
tratada, a globalização em muito pouco contribui para a criação de uma aldeia 
global, mas, pelo contrário, faz criar espaços hegemônicos e lugares de fuga para as 
resistências não hegemônicas, não há uma equidade nas políticas de acolhimentos 
de estrangeiros oriundos de países economicamente desenvolvidos e de países 
economicamente não desenvolvidos. Há ainda, cultural e institucionalmente, uma 
valorização colonialista maior de países hegemônicos, tornando os auxílios como o 
Pró-Haiti por muitas vezes ineficazes em seus objetivos. Espera-se, por exemplo, 
relatos que apontem para uma territorialização precária dos participantes - como já 
pode ser visto em uma entrevista coletada entre os participantes, e como apontam, 
também, as pesquisas conduzidas por Bizon (2013) e Baptiste (2015) - em um 
contexto universitário dominado pela classe média brasileira jovem; relatos que 
tratem de situações racistas e xenofóbicas; e, por fim, relatos que apontem para a 
implantação de cursos de PLE que se situam ainda nas horizontalidades, ou seja, que 
são pouco incentivadas como políticas públicas, mas criadas a partir da necessidade 
pungente dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Políticas Linguísticas. Português para Estrangeiros. 
Territorialização. Pró-Haiti. 
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RESUMO: Esta pesquisa busca refletir sobre o tema do silêncio na obra de Charles 
Chaplin. Um dos elementos mais conhecidos e significativos na carreira 
cinematográfica de Chaplin é o fato de que o diretor adotou abertamente uma 
postura de resistência à adoção do som e principalmente das falas em seus filmes. 
Essa resistência transpareceu em sua própria criação cinematográfica: o cineasta 
iria levar um tempo consideravelmente longo desde a chegada do som no cinema 
até realizar um filme completamente falado. Considerando que o cinema falado 
surgiu em 1927, com o filme O Cantor de Jazz (The Jazz Singer), Chaplin realizaria 
um filme completamente falado apenas a partir de O Grande Ditador (The Great 
Dictator), obra de 1940, ou seja, cerca de treze anos após essa mudança nas 
tecnologias da sétima arte. Partindo do fato de que haveria uma defesa do cinema 
mudo e de uma “estética silenciosa” por Chaplin, considero ser possível pensar que 
o silêncio pode ser visto como um elemento criativo e positivo em sua obra. Nessa 
visão, o silêncio pode ser encarado não como uma falta ou um defeito presente nos 
primeiros tempos do cinema, mas como um elemento que, relacionado com outros 
(como a interpretação corporal e a linguagem cinematográfica), pode atuar na 
criação da arte de Chaplin, e até mesmo levar a uma consideração das falas como 
supérfluas ou desnecessárias. Esta pesquisa traz uma reflexão mais aberta de um 
espectro amplo da obra de Chaplin, que considera, como critério de seleção dos 
filmes, a presença de um controle mais efetivo do cineasta com relação à sua obra. 
Desse modo, a seleção dos filmes abarcaria desde as suas obras na companhia 
cinematográfica Mutual, em 1917, quando já as dirigia e criava com bastante 
liberdade e controle, até o filme Luzes da Ribalta (Limelight), de 1952, última obra 
do cineasta produzida em solo americano (a seguir passaria vinte e cinco anos em 
exílio na Europa, e os dois filmes produzidos pelo cineasta nesse período seriam 
obras “menores”, nas quais Chaplin exerceu menos controle, principalmente no 
sentido financeiro/administrativo). Esta pesquisa pode justificar-se por alguns 
motivos. Em primeiro lugar, por trazer uma leitura do tema do silêncio, tema ainda 
pouco discutido nos estudos das linguagens e do cinema. Em segundo lugar, por 
procurar fazer uma reflexão sobre um dos artistas mais importantes do cinema, até 
hoje uma das suas figuras mais conhecidas e reconhecidas, com o seu Carlitos. Ao 
mesmo tempo, essa figura quase mitológica de Carlitos, com sua presença 
impactante, pode ofuscar o olhar à obra de seu criador; nesta pesquisa, pretendo 
fazer um retorno à obra de Chaplin, aos seus elementos constituintes, às suas 
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linguagens específicas e materialidades. Com relação às materialidades, esse 
componente é destacado nesta pesquisa, principalmente através do recurso ao 
campo de estudos chamado de Materialidades da Comunicação. A ênfase nas 
materialidades é representada principalmente pela utilização de conceitos e 
reflexões do teórico alemão Hans Ulrich Gumbrecht, como o de produção de 
presença (2010) e de ambiência (2014), além do tcheco/brasileiro Vilém Flusser, 
com as discussões de cultura material/imaterial (2017), aparelhos e programas 
(2011), e gestos (2014). Com a utilização dessas teorias e questões, pretende-se, ao 
mesmo tempo, estabelecer um caminho e um enfoque direcionado ao tema do 
silêncio, e também abrir possíveis questões e olhares com relação mais 
especificamente à obra de Chaplin. Com relação ao silêncio, longe de defini-lo 
completamente, pretende-se nessa pesquisa demarcar, delinear o tema, através da 
utilização de algumas obras que apontem para a sua multiplicidade e possibilidade 
criativa, entre as quais as de David Le Breton (1997) e de Susan Sontag (2015). A 
apresentação desta pesquisa se concentrará principalmente nestes dois elementos, 
materialidades e silêncios, já que a discussão desses temas deve constituir uma base 
teórica da tese, discussão essa que norteará as reflexões mais práticas posteriores. 
Além disso, serão apresentados alguns questionamentos relacionados à obra de 
Chaplin, como sobre a sua já mencionada resistência ao uso de falas nos filmes e 
sobre alguns elementos ou características fundamentais do seu cinema. Pretende-
se realizar uma discussão da pesquisa que apresente algumas contribuições teóricas 
e metodológicas, mas que também já indique algumas possibilidades futuras e 
alguns caminhos pretendidos no desenvolvimento da tese. 
 
Palavras-chave: Charles Chaplin. Silêncio. Materialidades. Corpo. 
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RESUMO: Na contemporaneidade, observamos a manifestação de grupos 
minoritários que se organizam em busca de representatividade, legitimidade e 
empoderamento por meio da luta nos movimentos sociais, por exemplo. No cenário 
nacional, a questão indígena conquistou maior visibilidade devido a necessidade de 
se fazer real e específico os direitos assegurados constitucionalmente, indicando a 
complexidade sociocultural e a tensão política acerca do tema. Ademais, refletir 
sobre a temática implica considerar as imagens construídas do que é ser índio no 
Brasil e, considerando Maher (2016), as mudanças que ameaçam a estabilidade de 
uma identidade étnica, tais como o deslocamento urbano dos povos indígenas e o 
seu acesso aos recursos tecnológicos. Nesta pesquisa, busco identificar 
performatizações da indianidade realizadas na Web 2.0. Meu objetivo será 
investigar, a partir da análise da produção midiática indígena, indiciamentos e 
posicionamentos acerca dos modos de ser indígena na contemporaneidade e na 
virtualidade. Mais especificamente, conduzirei a pesquisa na tentativa de 
compreender o emprego de recursos performáticos e de estratégias discursivas na 
atividade narrativa a partir da agentividade do sujeito recuperados pela memória: 
as temáticas que cercam seu cotidiano, tais como a vivência do indígena na cidade, 
a tutela, o protagonismo indígena, entre outras. A Internet organiza e regula a era da 
informação e fundamenta a rede como a base tecnológica da pós-modernidade, 
opera a economia global e estrutura atividades sociais, políticas e culturais 
(CASTELLS, 2001). Tomando-a como tecnologia e também como prática social, seu 
conjunto de interconexões viabiliza expressões comunicativas descentralizadas, a 
expansão de espaços e temporalidades acessíveis e acessáveis (DIAS, 2012) e 
implicações políticas. Com sua popularização e o aumento da variedade de suas 
funções ampliou-se também a diversidade de usuários e de ambientes de utilização 
tecnológica e de criação digital, sendo constituída como instância de produção 
discursiva e recurso de transformação e intervenção social. A sociedade atual é 
regulada pelo poder/saber (FOUCAULT, 2007). Ora, isso implica considerar que a 
informação favorecida pela rede e seu respectivo acesso constituem-se mecanismos 
de empoderamento. São tantas as mudanças propiciadas pela chegada do 
computador, que vemos a abertura de espaço para as vozes periféricas bem como 
ao surgimento de novas práticas de letramento (BRAGA, 2007). Participar da rede 
de comunicação e informação mundial denominada Internet é também desejo dos 
minorizados (cf. CAVALCANTI, 1999), tais como os povos indígenas. No entanto, 
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cabe a eles um duplo enfrentamento: a viabilização de seus espaços e o controle da 
difusão de suas próprias vozes enquanto lidam com uma grande mídia que prefere 
difundir o que é dito sobre os índios em detrimento do dizer dos índios (GALLOIS; 
CARELLI, 1998). Tal tipo de saber mobilizado hegemonicamente tem sido alvo de 
críticas quando se trata de políticas inclusivas, afinal desfavorece o diálogo e edifica, 
sobretudo, ações colonizadoras de via única, renegando a proposta de 
interculturalidade tão necessária no cenário nacional, onde mais de 230 povos 
originários têm morada. Desse ponto de vista revela-se a urgência de (re)ações 
decolonizadoras. Algumas mídias alternativas produzem conteúdos voltados à 
contestação e à problematização de verdades reguladas e são alimentadas a fim de 
atrair um público/audiência/comunidade específicas. A divulgação midiática 
bottom-up possibilita a visibilidade de sujeitos anônimos, a contradição de práticas 
discursivas hegemônicas e a emergência de vozes infames, como teorizou Foucault 
(2003), compondo uma ferramenta democrática por micropoderes. Diante disso, é 
possível observar que a tecnologia digital mudou a forma como criamos, acessamos, 
distribuímos conhecimento e inclusive o modo que participamos culturalmente de 
nossas comunidades O referencial teórico a ser utilizado inclui considerações acerca 
i) das noções de performance, performatização cunhadas por Bauman e Briggs 
(1990), Bauman (2014), Butler (1997) e Moita Lopes (2009) e performatividade 
(AUSTIN, 1962), apontamentos sobre o ii) papel que as etnomídias exercem no 
estabelecimento de uma ciberdemocracia (LEVY, 2006) e de uma internetnicidade 
(NUNES JUNIOR, 2009) e discussões no que tange às (iii) políticas identitárias 
(MAHER, 1996; 2010; WOODWARD, 2000). Essa pesquisa se justifica quando se 
considera o fato de que investigações acerca da apropriação tecnológica do indígena 
e sua utilização, embora importantes para a compreensão dos processos de 
mobilidade social, são ainda bastante escassas em âmbito nacional (MAHER, 2016). 
Outra justificativa do estudo concerne à expectativa de que os resultados possam 
constituir aportes para a problematização dos papéis tradicionalmente 
estabelecidos aos povos indígenas e ao entendimento das negociações culturais e 
identitárias nas mídias alternativas a fim de produzir insumos às propostas de 
fortalecimento étnico no ciberespaço. O estudo em pauta se insere no viés 
qualitativo e interpretativo, numa pesquisa de etnografia digital (ROCHA, 2006; SÁ, 
2005). Os procedimentos adotados para a geração de dados serão a seleção de 
vídeos na plataforma Youtube, a transcrição dos áudios dos vídeos escolhidos e a 
seleção de textos e imagens nos sites definidos. Os aspectos éticos da pesquisa estão 
explicitados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido desta proposta de 
investigação. 
 
Palavras-chave: Performance. Indígenas. Etnomídia. Web 2.0. 
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Vozes aprisionadas: análise discursiva de dizeres de jovens 
mulheres em conflito com a lei 
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é analisar como se dão as representações 
identitárias de jovens mulheres em conflito com a lei, problematizando o que dizem 
de si mesmas e considerando o imaginário que se tem de adolescentes, de jovens em 
conflito com a lei e de mulheres na sociedade. Julgamos esta pesquisa relevante, pois 
acreditamos que ouvir e analisar os dizeres de indivíduos pretensamente excluídos 
da sociedade, considerando que o fato de serem mulheres agrava sua situação de 
silenciamento, poderia, ainda que parcialmente, levar-nos a rastrear ou a apontar 
quais são as representações de si e do outro que essas jovens construíram, trazendo 
à tona possíveis deslocamentos de sentido do que pensamos que sabemos e vemos 
dessas jovens na mídia, arraigados no senso comum. A violência e a socioeducação 
de adolescentes é um tema premente para educadores e estudiosos tanto da 
linguagem quanto da exclusão social, principalmente por buscarem problematizar 
as relações sociais e a estrutura de um sistema homogeneizante, que diz igualar 
oportunidades, mas revela oferecer somente punição aos que se distanciam de suas 
expectativas, em uma sociedade normatizadora que ignora a construção de 
identidades e discursos como um tecido contínuo, multifacetado e inacabado. Além 
disso, ainda é desconsiderada a relevância dessas vozes excluídas no discurso 
hegemônico, ignorando o fato de que também se apoiam nos modos de organização 
e na ordem vigentes na sociedade, sendo constituintes do mundo como vivemos e 
também seu reflexo. A partir de uma perspectiva teórico filosófico discursivo-
desconstrutivista com viés psicanalítico, arraigada nos pensamentos de Michel 
Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan, partimos do pressuposto de que falar de 
si permite que sejam rastreados fragmentos da constituição identitária do sujeito 
que se expõe ao relatar sua história (CORACINI, 2008). E, além disso, consideramos 
que essas jovens são colocadas num lugar de infâmia (FOUCAULT, 1994), ou seja, de 
descrédito e até de ignomínia, seja por consequência histórica ou por não terem 
alcançado fama durante suas vidas, tendo como consequência o fato de que muito 
se diz sobre elas, mas pouco se ouve do que elas têm a dizer. Um exemplo disso se 
deu na polêmica discussão sobre a redução da maioridade penal, em que muito se 
falou dessas jovens, tanto na mídia, na sociedade em geral quanto nas votações em 
câmara dos deputados, visando determinar qual seria um bom direcionamento para 
suas vidas quando em conflito com a lei, mas em nenhum momento elas foram 
questionadas sobre essa mudança ou ouvidas em relação a qualquer tratativa do 
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tema. A partir disso, pretendemos, considerando o senso comum e a imagem 
estigmatizada e atribuída às jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, 
ouvir o que elas têm a dizer sobre si e sobre o outro, buscando analisar como 
emergem e quais são as representações identitárias presentes em seu discurso. 
Entrevistamos, até o momento, três mulheres que passaram por privação de 
liberdade na adolescência e gravamos esse material com seu consentimento livre e 
esclarecido, partindo de um roteiro semiestruturado que visará fomentar 
depoimentos acerca de suas vivências e histórias, ou o que mais julguem relevante 
para falar de si e da(s) situação(ões) que as levaram até a conjuntura em que se 
encontram. Nosso trabalho está em sendo redigido para a qualificação, mas, como 
resultado parcial, temos a indicação da confirmação de nossa hipótese de que, 
apesar de haver interferência do imaginário social em suas identidades, as 
representações dessas mulheres excedem ou extrapolam o que delas espera e diz o 
senso comum.  
  
Palavras-chave: Identidade. Prisão. Mulher. Adolescência. Exclusão. 
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RESUMO: A presença constante e cada vez mais significativa das novas tecnologias 
nas ações cotidianas e, consequentemente, nas relações interpessoais da sociedade, 
tem transformado as maneiras de se produzir e interpretar conteúdos. Esse 
movimento tem feito emergir inúmeros questionamentos dentro da academia, 
proporcionando novas fontes de estudo dentro da área de tradução. Neste sentido, 
a pesquisa em andamento faz parte de minha dissertação de Mestrado e pretende 
analisar uma ação tradutória que surgiu após o advento das novas mídias. Para este 
fim, o objeto de estudo escolhido foi um grupo de uma rede social popular entre os 
brasileiros atualmente: o Facebook, abordando, especificamente, o “Acervo de gifs e 
imagens chiques”. Este é um grupo de conteúdo humorístico que possui identidade 
e posicionamento específicos, os quais são usados como norteamento para o 
conteúdo postado. Dentre as suas regras de funcionamento, destaca-se o 
empoderamento de minorias e a acessibilidade de tal conteúdo através do 
oferecimento de traduções livres para conteúdo postado em língua estrangeira e 
descrição de imagens para deficientes visuais. Nesse novo contexto, é preciso mudar 
a perspectiva sobre a responsabilidade do tradutor. A pesquisa parte do princípio 
de que toda tradução decorre de uma interpretação inicial, pois sabe-se que 
nenhuma tradução é neutra e toda tradução gera uma atribuição de sentidos. Isto 
posto, não se pode mais levar em conta o pressuposto de fidelidade, pois a ação 
tradutória não é um processo mecânico de transferência de sentidos, tornando-se, 
portanto, necessário precisar a ética em tal ação. A primeira questão norteadora da 
pesquisa é: como se configura a ética da tradução quando se fala em tradução livre 
no contexto das redes sociais? Pretende-se, com esta pesquisa, abordar tal questão 
por meio das traduções livres feitas pelos membros do Acervo e como a ética se 
relaciona com a identidade que o grupo assume. A metodologia usada é qualitativa 
e os dados serão coletados por meio do constante acompanhamento do Acervo. Em 
seguida, será feita a análise crítica das traduções, com base em uma fundamentação 
discursiva e desconstrutivista, e considerando a maneira como são feitas e recebidas 
pelo grupo. Em análises preliminares, constatou-se, no grupo, a adoção da posição 
de resistência e empoderamento das minorias por parte dos administradores e a 
consequente adoção deste comportamento por parte dos demais membros, 
refletindo nas traduções feitas, vindo de encontro ao que defende Venuti (2002), 
quando argumenta que a tradução pode criar possibilidades de resistência cultural. 
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A tarefa do tradutor pode ser considerada ideológica e, portanto, culturalmente 
transformadora, se for levado em consideração que sua tradução parte de um 
contexto social em que ele acaba sendo inserido, como apontou Arrojo (2007). 
Frente ao significativo papel mediador da internet nas relações sociais atualmente 
e à importância da tradução como meio de tornar acessível a cultura do outro, torna-
se evidente a necessidade de reavaliação da noção de ética nesse novo contexto e de 
entender o modo de funcionamento da tradução que, ao agir politicamente, tem o 
poder de contribuir para movimentos sociais, dando maior visibilidade a minorias. 
Portanto, o estudo apresentado tenciona se fazer importante para, como aponta 
Oliveira (2015), comprovar a força do tradutor e da tradução na alteração, 
composição e no estabelecimento de identidades culturais, através da análise crítica 
de traduções livres no contexto informal do “Acervo de gifs e imagens chiques”. 
Desta forma, pretende-se sistematizar a reflexão sobre as questões que envolvem o 
indivíduo como tradutor momentâneo e precisar a ética em sua ação tradutória para 
relacioná-la com a conservação da identidade do grupo. Usamos como 
fundamentação teórica: para tratar de tradução: Venuti (2002), Arrojo (2007), 
Oliveira (2007, 2015); para tratar de redes sociais: Recuero (2009), Lévy (2010) e 
para tratar de hospitalidade: Derrida (2003). 
 

Palavras-chave: Redes Sociais. Tradução Livre. Ética. Identidade. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo inicial de análise 
da obra original Viver de Yu Hua do original chinês e do produto de tradução para o 
português. Sendo um representante da Literatura de Vanguarda, Yu Hua foi o 
escritor chinês que atraiu imensa atenção, tanto dentro do país quando na escala 
mundial. As obras deles, bem como outras obras da corrente literária Literatura de 
Vanguarda, que surgiu no final dos anos de 90, majoritariamente descrevem a 
situação de vida do povo chinês durante uma época de guerra civil e de reforma do 
país, cheia de mudanças e perturbações, e são umas das obras chinesas mais 
traduzidas, principalmente no Brasil. As traduções das obras de Yu Hua são bons 
exemplos da influência da ideologia na construção de sentidos. A obra no foco de 
análise, Viver, foi lançada em 2008 pela Companhia das Letras, traduzida por Márcia 
Schmaltz. Trata-se da história de uma tragédia da vida do povo na reforma da 
agricultura e na guerra civil da China. O contexto sociocultural em que foram escritas 
essas obras é caracterizado por uma ideologia típica da época, fato que faz aumentar 
a dificuldade da tradução. A pesquisa consiste em verificar se há divergência das 
ideias das várias partes envolvidas na tradução, tais como tradutor, editor, mercado 
literário, etc. Nos últimos anos, há uma tendência assimétrica entre a procura de 
traduções de obras em chinês no Brasil e a quantidade insuficiente dessas obras 
traduzidas, dentre as quais, a maior parte são poemas e filosofia antiga. Ao lado 
desse aspecto, nota-se que há pouca investigação sobre a intervenção inevitável da 
ideologia e da virada cultural na área da tradução do chinês para o português. Esses 
fatos acabou por incentivar o nosso trabalho. Pelos motivos citados acima, pretende-
se contribuir para o aumento da investigação no estudo de tradução, especialmente 
do chinês para o português, analisando, especificamente, as manifestações de 
culturas e de ideologias na tradução. A fundamentação teórica é dada, inicialmetne, 
pela teoria dos polissistemas de Even Zohar, considerando, ainda, os estudos sobre 
a virada cultural e as marcações culturais de Susan Bassnett, bem como a teoria 
sobre a manipulação da tradução (vista como reescrita por André Lefevere). 
Também serão trazidos autores que tratem de questões da ideologia e cultura na 
China e no Brasil. Essas teorias serão utilizadas para analisar a possibilidade de 
influência ideológica e possíveis divergências de interpretação dos vários polos 
envolvidos na tradução. A metodologia adotada é a comparação do original e da 
tradução, com a complementação e apoio da tradução da obra em inglês, em que se 
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encaixa a Medio-Translatology de Xie Tianzhen. Esse termo é especialmente 
destinado aos estudos chineses de literatura comparada que consideram a tradução 
como algo que vai além da transformação linguística, abrangendo a aceitação e 
influência de traduções em diferentes culturas, bem como a ideia de troca e 
disseminação (cf. Tianzhen, 2011). Coadunando com a ideia de que tradução é 
produção de sentidos em situações discursivas específicas, a medio-translatology 
propõe a investigação e análise das traduções no escopo dos estudos literários e 
culturais. No caso da China, a tradução vem colaborando com o próprio 
desenvolvimento da literatura comparada. A pesquisa ainda está na fase inicial, 
portanto, não há resultados concretos de análise. Foi possível perceber, no entanto, 
que os vários polos envolvidos na tradução, entre os quais o tradutor e o mercado 
literário, influenciam sobre maneira no resultado final, ou seja, o texto traduzido. 
Cabe analisar, ainda, como essa influência aparece e como interfere na produção de 
sentidos na tradução, possibilitando uma ideia da obra chinesa, em português, 
bastante diferente da leitura proporcionada pelo original. 
 
Palavra-chave: Tradução. Romance chinês. Viver. 
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RESUMO: O presente projeto de dissertação tem como objetivo investigar os 
processos de negociação de sentido envolvidos nas traduções do primeiro livro da 
série infantil do autor americano John Grisham, Theodore Boone – Kid Lawyer 
(2010), tanto no português brasileiro (intitulado Theodore Boone – O Aprendiz de 
Advogado (2010), tradução de Ana Deiró) quanto no português europeu (intitulado 
Theodore Boone – O Miúdo Advogado (2013), tradução de Catarina Andrade). O 
principal objetivo da proposta é compreender como as tradutoras, brasileira e 
portuguesa, chegaram às respectivas traduções a partir da obra original em inglês e 
quais barreiras tiveram que enfrentar no processo tradutório. O tradutor, na 
maioria das vezes, não é reconhecido como deveria ser. Geralmente, ele tem seu 
papel relegado a um segundo plano, sendo considerado apenas o responsável por 
transportar o significado contido na língua de partida para a língua de chegada, sem 
prejuízos, como se a própria língua e o texto fossem objetos neutros. Porém, como 
explica Arrojo (2007), se o tradutor é antes de tudo um leitor da obra, sua tradução 
partirá de sua interpretação. Por isso, pode-se dizer que há algo dele naquilo que 
traduz. Um caso interessante a ser questionado nas obras citadas é que a tradução 
brasileira passa pela revisão técnica de um advogado, mesmo a tradutora tendo 
também formação em Direito. A fundamentação teórica do trabalho baseia-se em 
dois conceitos importantes da área de Tradução, o conceito da refração e o da 
patronagem, conforme explicados por Lefevere (1992, 2007). Sobre as questões 
relacionadas aos aspectos culturais, será utilizado o conceito de cultura como 
discutido na obra de Laraia (2003). Com relação à metodologia, a adotada para a 
presente proposta foi uma análise comparativa entre os trechos mais relevantes do 
original e de ambas as traduções, nas quais podem ser observadas algumas questões 
com relação às escolhas tradutórias, que são responsáveis pela construção do 
sentido no novo contexto, e ao vocabulário jurídico, já que os sistemas jurídicos dos 
países em questão diferem do sistema americano. Por isso, durante toda a pesquisa 
e no trato com a obra e suas respectivas traduções, serão levadas em consideração 
questões referentes a aspectos culturais e de terminologia jurídica envolvidos no 
processo tradutório, observando-se qual a influência do tradutor na tradução, como 
é possível notar as diferenças culturais nas duas línguas (que, no senso comum, são 
consideradas “iguais”), se há compreensão dos aspectos culturais no contexto da 
obra original e como são (re)construídos no contexto da obra traduzida. Portanto, 
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as principais questões que se pretende responder são as seguintes: como o 
background sociocultural do tradutor afeta suas escolhas no momento da versão? 
Como essas escolhas tradutórias afetam o produto final? Quais as implicações dos 
elementos culturais e jurídicos, tanto para o tradutor quanto para a obra traduzida? 
Assim, levando em consideração que se trata de duas culturas diferentes, pretende-
se compreender como as tradutoras lidaram com essas diferenças culturais em cada 
contexto (Brasil e Portugal), como chegaram a determinadas escolhas tradutórias e 
qual a influência exercida pelo olhar dessas tradutoras sobre o original em inglês no 
produto final, a tradução. A partir disso, será discutida também a importância dessas 
escolhas, pois elas podem influenciar na recepção da obra em cada país. No caso a 
ser analisado, tem-se o também o contexto e linguajar jurídicos, além de termos 
relacionados ao golfe e ao beisebol, que não são esportes tão populares no Brasil e 
em Portugal como são nos Estados Unidos. Algumas análises iniciais mostram que 
as diferenças culturais e jurídicas, além do contexto de recepção dos dois países, 
acabam por determinar as escolhas linguísticas das tradutoras. Observou-se que 
estas diferenças não se atêm apenas ao léxico escolhido e nas construções sintáticas. 
São escolhas que vão além, pois afetam a construção de sentidos dos textos, 
salientando que uma tradução sempre traz algo do tradutor em si. Assim, a partir 
dos exemplos selecionados, pretende-se mostrar que o papel do tradutor é, antes de 
tudo, o de um mediador cultural: ao traduzir, ele traduz influenciado por seu 
background sociocultural, podendo ser considerado como um (co)autor da obra 
traduzida ao (re)contextualizá-la na língua de chegada e na nova cultura.  
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Estudos Culturais. Tradução Literária. 
Literatura Infantojuvenil.  
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RESUMO: Embora o intercâmbio entre as li nguas chinesa e portuguesa, 
intermediado pelos inte rpretes chamados de jurubaças, tenha possivelmente 
iniciado em 1512 (SCHMALTZ, 2012, p.13), a abordagem ocidental sobre a poe tica 
chinesa ocorreu tardiamente. No Brasil, a primeira evidência de tradução de poesia 
entre o par lingui stico chinês-português atribui-se a Machado de Assis. O poeta 
brasileiro serviu-se da tradução francesa intitulada Le Livre de Jade para suas 
imitações, que chamou de Lyra Chineza (1870), as quais integram as Phalenas. (YAO, 
2001, p. 5). Raras eram ainda, no se culo XIX, traduções poe ticas diretamente do 
chinês para português no Brasil. No se culo XX, a tradução de poesia chinesa ganhou 
seu destaque com o trabalho criativo de Haroldo de Campos, publicado 
originalmente em 1963, intitulado Escrito sobre Jade – ecoando Le Livre de Jade – o 
qual compilou traduções de poetas cla ssicos chineses como Li Bai, Wang Wei e 
outros anônimos presentes em Shijing, isto e , As Odes. Posteriormente, sua segunda 
edição, po stuma, foi organizada por Trajano Vieira e publicada em 2009, constitui 
24 poemas reimaginados, bem como breve bibliografia de cada poeta chinês e notas 
elucidativas sobre os desafios encontrados e suas respectivas soluções. Foram mais 
de trinta anos desde as primeiras transcirações de Campos para que se tivesse o 
lançamento, pela Editora Unesp, duas obras sobre versos chineses: a Poesia 
Completa de Yu Xuanji (2011) e a Antologia da poesia clássica chinesa: dinastia Tang 
(2013), esta u ltima “possivelmente a primeira antologia poe tica mais abrangente, 
publicada em português, da Dinastia Tang (618 –907), considerada a ‘idade de ouro’ 
da literatura chinesa cla ssica” (PORTUGAL, R. Primo e TAN Xiao, 2013, p. 29). A obra 
mais recente consiste em 30 autores e 204 poemas chineses traduzidos, quase todos 
acompanhados de nota de rodape , ale m de extensas pa ginas introduto rias dedicadas 
a estudos histo ricos, litera rios e traduto rios da poesia cla ssica chinesa. 
Considerando estas traduções realizadas no Brasil, a presente dissertação possui o 
objetivo de fazer cotejo dos dez poemas traduzidos tanto por Haroldo de Campos 
quanto pela dupla Portugal & Tan, analisando suas semelhanças e diferenças, bem 
como as soluções dadas a s dificuldades encontradas no processo traduto rio, para 
posteriormente, oferecer uma nova proposta de tradução do material estudado. Os 
poemas selecionados como escopo da dissertação são: Songbie, Shangzhong, Luzhai 
e Xinyiwu, de Wang Wei; Qingpingdiaoci, Jingyesi, Songyouren, Yujieyuan e 
Yuexiaduzhuo, de Li Bai; e Jinse de Li Shangyin. Para tanto, faz-se necessa rio o estudo 
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da teoria de transcriação proposta por Haroldo de Campo, especificamente no 
processo de tradução das poesias cla ssicas chinesas para o português, pois o legado 
conceitual haroldiano voltado a  tradução poe tica, como “tradução como recriação 
criativa”, “transcriação”, “reimaginação”, entre outros, apresentado em textos 
reunidos nos livros A Arte no Horizonte do Provável (2010) e Metalinguagem e Outras 
Metas (2013), parece ser alicerce para traduções posteriores publicadas. Ja  a 
fundamentação teo rica sobre a tradução poe tica no Brasil deste trabalho baseia-se 
nos escritos de Laranjeira (2003), que abordou sobre a traduzibilidade da poesia, 
poe tica, releitura e fidelidade; Faleiros (2012), que tratou sobre a tradução de 
espaço gra fico, da cadência ri tmica e da rima da poesia; Ro nai (2012), que abordou 
os desafios da tradução litera ria e o intraduzi vel; Britto (2012), que realizou uma 
se rie de teorizações especificamente sobre a tradução da poesia. Ale m disso, na 
investigação sobre Campos integram tambe m leituras de Cathay (1915) de Ezra 
Pound, e Os caracteres da escrita chinesa como instrumento para a poesia (2000, 
inclui do no livro Ideogramas: lógica, poesia e linguagem, organizado por Campos), 
de Ernest Fenollosa, pois são trabalhos que influenciaram Campos de forma direta. 
Como decorrência do objetivo de estudo da tradução da poesia cla ssica no Brasil, a 
presente dissertação tambe m visa introduzir sistematicamente os elementos 
grama ticos da poesia chinesa como metrificação, versificação e rima de octeto 
regular (lǜshī) e quarteto regular (juéjù); apresentar as caracteri sticas etimolo gicas 
da li ngua chinesa, sobretudo dos ideogramas, mate ria-prima das poesias; retratar o 
contexto cultural, histo rico, social e litera rio no qual os poetas mencionados eram 
inseridos para entender sobre o poe tico chinês, ja  que ainda são raros trabalhos 
sistema ticos sobre a poesia cla ssica chinesa na academia brasileira. 
 
Palavras-chave: Poesia Cla ssica Chinesa. Tradução poe tica. Poe tica chinesa. Haroldo 
de Campos. 
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RESUMO: Este trabalho se propõe a comparar traduções da Commedia de Dante 
Alighieri- Canto XXV do Inferno - para o Português de: Machado de Assis, José Pedro 
Xavier Pinheiro, Dante Milano, João Trentino Ziller,  Cristiano Martins, Hernâni 
Donato,  Ítalo Eugenio Mauro e Jorge Wanderley, e do Canto I do Inferno, recriado 
por Augusto de Campos. Atenta-se principalmente às teorias de Walter Benjamin 
expostas no artigo “A tarefa do Tradutor”, quanto ao fato de que as traduções são 
um produto do tempo em que foram feitas: sendo assim, este trabalho pretende 
analisar algumas das sucessivas traduções da Commedia para o português, em sua 
adequação e pertencimento ao momento em que foram realizadas, assim como a sua 
sobrevivência. Pode-se questionar o porquê de comparar não somente as traduções 
completas editadas no Brasil, mas também as de autores que traduziram apenas 
alguns Cantos: estudadas somente aquelas, seria perdido o ensejo de apreciar a 
grande tradução de Machado de Assis, que traduziu um único Canto, justamente o 
XXV. Já o poeta Dante Milano trouxe para o Português três Cantos, parcimônia 
refletida em sua obra. Não se poderia esquecer ainda Augusto de Campos, sem 
perder a oportunidade de discutir a “transcriação”. No caso de Campos, que traduziu 
outros Cantos do Inferno que não o XXV, foi necessário fazer um ajuste, e o estudo 
recaiu sobre a tradução do Canto I, que explora largamente as opções transcriativas 
do tradutor. Por outro lado, ainda que muitas vezes o tradutor sequer se reporte a 
uma teoria da tradução, acredita-se que de alguma forma exista sempre uma teoria 
implícita ou um projeto tradutório que sirva de guia a cada tradução, e esse é um 
dos pontos que se pretende pesquisar. Dentro desse enfoque de pesquisa serão 
referidos escritos de Roman Jakobson (1973), (2001); Henri Meschonnic (1970); 
Paulo Rónai (1981), (1987); Rosemary Arrojo (1993); Paulo Henriques Britto 
(2012). Como o contraponto das traduções anteriores é a tradução do Canto I do 
Inferno, por Augusto de Campos (2003), acrescenta-se a este referencial teórico 
Haroldo de Campos (1998), (2013), e  Lawrence Venuti (1995). Este trabalho estará 
embasado ainda em Antoine Berman (1995), (2002) e (2007). Estão sendo 
utilizados os seguintes materiais de pesquisa: apresentação dos tradutores, 
situando-os dentro do contexto literário e diacrônico; apresentação e discussão das 
traduções do Canto XXV pelos autores citados; comentário à tradução do Canto I do 
Inferno realizada por Augusto de Campos, como contraponto às traduções 
anteriores.  Está sendo seguida  como metodologia: leitura de textos acadêmicos 
para a elaboração da Fundamentação Teórica; pesquisa e leitura de paratextos: 
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artigos e notícias em jornais e revistas, e artigos, resenhas, críticas e discussões em 
blogs da internet. Já iniciada a comparação das traduções: Inferno - Canto XXV: 
principia com Xavier Pinheiro, segunda tradução brasileira, bastante datada;a seguir 
discutimos a tradução de Machado de Assis;  então, a tradução de João Trentino 
Ziller, editada em 1953, que mostra também as características de uma época, e assim 
sucessivamente. A tradução da Commedia apresenta-se sempre relacionada com a 
tradução poética, normalmente acompanhando decassílabos e terzine dantesche do 
original; Hernâni Donato, no entanto, realizou tradução em prosa, em 1965, e suas 
várias edições demonstram existir público interessado em conhecer os escritos de 
Dante em todas as formas. Entre os cantos do Inferno que traduziu, Dante Milano 
incluiu o XXV, e essa tradução, segundo a crítica em geral, aproxima-se daquela de 
Machado de Assis;   Cristiano Martins, em 1975, segue os parâmetros das traduções 
tradicionais;  Ítalo Eugenio Mauro (2003) traduziu as estrofes de Dante pondo face 
a face original e tradução; temos a seguir a tradução de Jorge Wanderley, de 2004,  
editada cinco anos após a morte do poeta e tradutor. Embora feitas todas por 
escritores eruditos com grande habilidade no manejo da língua portuguesa, 
mostram-se mais facilmente legíveis nos dia de hoje as traduções que contemplam 
a linguagem comum. Inferno -  Canto I – Augusto de Campos: na ausência da 
tradução do Canto XXV, objeto de nosso estudo,  utilizamos um fragmento da 
tradução do Canto I do Inferno: todas as traduções anteriores são pautadas por certo 
convencionalismo, e este sistema de traduzir vem sendo acatado pelos mais 
experientes e renomados tradutores; na tradução que Augusto de Campos fez de 
alguns cantos do Inferno constata-se um desapego ao tradicionalismo, assim como 
uma forte conexão com o movimento de transcriação liderado pelos irmãos Campos. 
Este é um trabalho em curso: neste momento ainda não existe  ponto de chegada 
nem são possíveis considerações finais. 
 
Palavras chave: Tradução. Poesia. Comparação. Dante. Divina Comédia. 
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RESUMO: O tópico apresentado aqui faz parte de uma pesquisa de doutorado em 
andamento, cujo tema central é o ensino de tradução nos cursos de graduação no 
Brasil e, em especial, a relação entre teoria e prática dentro desses cursos. Uma parte 
da pesquisa será desenvolvida buscando mapear e documentar a situação atual 
(ainda que esta se encontre em constante mudança) dos cursos universitários de 
formação de profissionais da tradução, com particular atenção para os projetos 
político-pedagógicos, grades curriculares, ementas e programas das disciplinas dos 
cursos, bem como também para a composição do corpo docente (com sua formação 
acadêmica e profissional). Para isso, será apresentado um breve panorama histórico 
do início do ensino de tradução em cursos universitários, com base nos estudos de 
Rodrigues (2012) e Cardozo (2008), que datam o primeiro curso universitário de 
tradução no Brasil como tendo começado em 1968, na PUC-Rio, sob a coordenação 
da professora Amélia Maria Cavalcanti Lacombe, seguido dos cursos da Ibero-
Americana e da Unesp-Rio Preto em 1976 e 1978, respectivamente. A análise dos 
cursos será feita, inicialmente, com base na divisão do o quê e como se estuda 
tradução (e, por consequência, o quê e como se ensina tradução) conforme sugerida 
por Williams & Chesterman (2002). A saber, são quatro áreas principais de pesquisa 
sobre ensino de tradução: Estruturação da grade curricular, que visa tratar do 
conteúdo programático a ser oferecido nos cursos de tradução; Implementação, que 
visa estudar curso já em andamento, com seu conteúdo e constantes adaptações 
necessárias para manter o curso atual; Desafios da tradução, que visa trabalhar as 
questões das competências textuais adequadas necessárias ao tradutor e como 
sanar os problemas dessas competências; e finalmente o Aspecto profissional, 
visando estudar o aluno egresso do curso de tradução, sua colocação no mercado e 
etc. Desses quatro pontos, começaremos com a Estruturação da grade curricular, 
investigando, a partir dos dados encontrados sobre os cursos nos site do Ministério 
da Educação, Guia do Estudante e páginas das universidades na Internet, buscando 
preencher a tabela de referência quanto aos dados: “Nome da Instituição de Ensino 
Superior (IES)”, “Local (Cidade e Estado)”, “Página de Acesso (link)”, “PPP 
Disponível (S/N)”, “Grade Curricular Disponível (S/N)”, Ementas e Programas 
Disponíveis (S/N)”, “Corpo Docente Disponível (S/N)”, “Número de Disciplinas 
Teóricas (Área Específica)” e “Número de Disciplinas Práticas (Área Específica)”. 
Num segundo momento, passaremos para os aspectos de Implementação e de 

                                                             
123 samira.spolidorio@gmail.com (CAPES) 

mailto:samira.spolidorio@gmail.com


Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

324 
 

Desafios da Tradução dos cursos, momento em que a investigação se focará na 
relação da teoria e prática dentro desses cursos, em especial, buscando verificar a 
existência ou não de um ambiente convergente da prática fundamentada pela teoria 
como conhecidos os modelos existentes de laboratórios de tradução, empresas 
juniores e escritórios modelo de tradução que alguns cursos do país oferecem. Uma 
vez que a pesquisa encontra-se em seu primeiro ano de desenvolvimento, não foi 
decidido ainda se a área definida por Williams & Chesterman (2002) como Aspecto 
Profissional, que prevê a consulta de discentes ingressantes e egressos dos cursos 
sobre suas expectativas, percepções e avaliações, será ou não abordada nesta 
pesquisa. É importante mencionar, porém, que diferentemente de outras áreas 
profissionais, a tradução não tem sua profissão reconhecida oficialmente e que, por 
isso, a falta de regulamentação específica da profissão acarreta também na falta de 
regulamentação básica para os cursos de formação. Assim, os cursos de formação 
universitária oferecem diferentes composições de grades curriculares, como será 
apresentado na primeira fase da pesquisa. Considerando ainda que existem também 
muitas possibilidades para a formação de profissionais da tradução fora da 
universidade, por meio de cursos livres e em variados formatos, uma das perguntas 
iniciais da pesquisa é entender então qual o papel da universidade dentro dessa 
formação. Para essa primeira pergunta-chave norteadora da pesquisa, os textos “O 
Olho da Universidade” (1999) e “A Universidade Sem Condição” (2003) do filósofo 
Jacques Derrida, nos quais o autor reflete o lugar da universidade e sua 
responsabilidade para com a sociedade, serão de fundamental importância.  
 
Palavras-chave: Tradução. Ensino de Tradução. Formação Profissional. Ensino 
Universitário.   
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RESUMO: Este trabalho se insere no campo da Tradução Audiovisual, mais 
especificamente, nos estudos de legendagem, tanto oficial quanto de fansubbing. 
Modalidade esta que vem crescendo cada vez mais em decorrência dos trabalhos de 
tradução colaborativa e da rapidez que o mundo globalizado demanda hoje. 
Atualmente, o consumo de produtos legendados e sua popularidade aumentaram, 
sendo mais recorrente que a dublagem, pois houve um aumento dos canais de TV 
pagos, dos filmes estrangeiros que chegam ao Brasil e, o mais determinante, a 
quantidade de séries de TV produzidas e o número de seus espectadores hoje no 
mundo todo. Com o acesso fácil e rápido, os fãs não querem mais esperar dias, meses 
e até anos para verem suas séries favoritas na televisão. Com a tecnologia e o 
conhecimento ao seu lado, agora é possível que criem legendas para suas séries 
favoritas antes de irem para a TV e ganharem uma legenda “oficial”. Dessa maneira, 
surge o fansubbing, um grupo de fãs que legendam e distribuem gratuitamente 
legendas online. Esta modalidade ganhou força durante os anos de 1990, e hoje em 
dia, pode ser considerada a maior manifestação de tradução de fãs (DIAZ-CINTAS, J; 
SANCHES, P. 2006). Com a ascensão do fansubbing, é impossível não pensar em 
como fica o mercado para os legendistas profissionais, e quais são as implicações e 
consequências desses dois tipos de legenda. Ao verificar esses dois tipos de 
tradução, notam-se diferentes tradutores, técnicas, objetivos e públicos-alvo, sendo 
assim, duas diferentes tarefas tradutórias. Dessa forma, o papel de quem traduz irá 
diferir em cada tarefa. Segundo Venuti (1986), o tradutor faz seu trabalho ser 
“invisível”, produzindo um efeito ilusório de transparência, que simultaneamente 
mascara o status de ilusão: o texto traduzido parece “natural”. Ao ponderar os dois 
tipos de tradutores, fica nítido que o trabalho deles deve ser invisível. Muitos 
problemas surgem quando se fala em legendagem e surgem ainda mais se tratando 
da legenda de fãs. Faz-se necessário aprofundar, não apenas as questões teóricas dos 
estudos da tradução, mas também as reflexões acerca do processo e produto do 
fansubbing, assim como, a questão da remuneração e formação das pessoas por de 
trás destas legendas. Justifica-se, então, a importância dessa pesquisa, uma vez que, 
no contexto dos estudos da tradução, pouco se sabe sobre os procedimentos 
utilizados para a tradução de séries humorísticas. Há poucos estudos sobre humor 
no Brasil relacionados à TAV (LIBERATTI, 2011). Outra motivação para a pesquisa 
se faz pela escassez dos estudos referentes ao fansubbing, pois, as pesquisas, em 
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geral, focam apenas na legendagem profissional (FEITOSA, 2009). Nosso objetivo é 
descrever e analisar as estratégias e soluções utilizadas pelos tradutores e o papel 
de cada um em suas respectivas tarefas, comparando os resultados e as diferenças 
estruturais que dele resultaram, procurando responder a questões como: Qual a 
visibilidade do tradutor nesses dois tipos de tradução? Como fica o papel e a 
interpretação do tradutor em uma empresa (no caso da tradução oficial) e como um 
tradutor pode desempenhar este papel em um grupo de tradutores realizando um 
mesmo trabalho? (no caso do fansubbing onde a tradução é coletiva); Quais são as 
características da tradução coletiva e como o funcionamento desse tipo de tradução 
reflete no mercado profissional?  A metodologia usada é o cotejo, comparação e 
análise das produções, com a problematização do papel e considerações sobre a 
visibilidade de quem traduz e reflexão sobre o grande enigma que é o humor dentro 
da tradução. O objeto de estudo são alguns episódios do seriado de comédia norte-
americano How I Met Your Mother. Nesta tarefa tradutória, o tradutor deve 
trabalhar com diferentes habilidades como o domínio das línguas de chegada e 
partida (neste caso, inglês e português), os parâmetros técnicos da legendagem 
(tempo e espaço), compreensão do tipo de material que está sendo traduzido, um 
seriado de comédia, o que implica que o espectador precisa rir e, muitas vezes, deve 
ainda possuir domínio na arte de rimar, conhecimento musical, familiaridade com 
piadas, etc., fundamentais para a compreensão e para a construção do humor. As 
análises iniciais mostram que a legendagem profissional e a amadora diferem na 
qualidade humorística. Quanto aos legendistas, também há diferenças como o tipo 
de remuneração e visibilidade. 
 
Palavras-chave: Tradução audiovisual. Fansubbing. Legendagem. Tradutor.   
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar a transposição do romance 
italiano I promessi sposi, do escritor Alessandro Manzoni, escrito entre 1840 e 1842, 
para uma minissérie televisiva em formato de filme, produzida pela diretora 
Francesca Archibugi, em 2004. A pesquisa consiste em investigar o processo de 
construção da identidade feminina sofrido pela personagem principal na obra 
adaptada, bem como o impacto causado pelas ressignificações geradas a partir desse 
processo. A referida obra, traduzida em português como Os noivos, é um clássico da 
Literatura Italiana, que se firmou como cânone por ter sido o primeiro romance 
histórico italiano escrito sob a influência de Walter Scott e também por ter sido a 
primeira obra que serviu de base para estabelecer parâmetros no processo de 
unificação linguística da Itália. Investigando a produção acadêmica existente sobre 
o tema, não encontramos nenhum trabalho nas universidades brasileiras que 
relacione I promessi sposi com a adaptação audiovisual. Embora haja muitos 
trabalhos tendo essa obra como objeto de estudo, o foco se dá apenas nos estudos 
literários e é exatamente nesse ponto que nossa proposta se diferencia das demais, 
visto que propomos uma pesquisa na área dos Estudos de tradução. A literatura, 
mesmo que de extrema importância para o nosso estudo, não será o foco deste 
trabalho. O fato de associarmos diferentes signos nos obriga a associarmos também 
diferentes teorias. Para tanto, utilizaremos, concomitantemente, teorias que se 
aplicam à literatura, ao cinema e aos Estudos de tradução e adaptação, visto que 
estamos lidando com disciplinas distintas, mas que podem estabelecer relações 
entre si. Como principal referência teórica para os estudos de adaptação, tomaremos 
Hutcheon (2011). Entendendo a adaptação como uma forma de tradução e reescrita, 
adotaremos o conceito de reescrita de Lefevere (2007). As relações entre texto 
literário, cinema e adaptação, por sua vez, serão estudadas a partir da teoria dos 
polissistemas cinematográficos, de Cattrysse (2014). No tocante aos estudos 
cinematográficos, destacamos Aumont (1995) e Xavier (1984). Para a análise de 
dados, tomaremos a mais recente tradução brasileira do romance italiano para o 
português, feita por Francisco Degani (2012). Pelo fato de o filme não apresentar 
legenda em português, transcreveremos as falas das personagens com nossa própria 
tradução. Em seguida, destacaremos alguns pontos da adaptação que ressignificam 
o texto- fonte. Partindo da dualidade mulher medieval x mulher pós-moderna, 
criado no contexto sócio- histórico e cultural, estabeleceremos a análise das 
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transformações sofridas pela personagem Lucia no texto cinematográfico, 
observando as diferentes épocas retratadas nos dois textos. A obra manzoniana 
inspirou várias transposições para o cinema, o teatro e os quadrinhos. A versão mais 
recente de adaptação dessa obra para o formato audiovisual foi reescrita por 
Francesca Archibugi (2004), intitulada Renzo e Lucia. Essa foi uma produção 
cinematográfica milionária que foi exibida como minissérie pela emissora italiana 
“Canale 5” em dois capítulos, dada a sua extensão. A produção traz no elenco os 
atores Stefano Scandeletti, no papel de Renzo, e Michela Macalli, no papel de Lucia. 
No vídeo, a diretora buscou manter os mesmos elementos temáticos do texto de 
partida, diferenciando-se, porém, no tocante à construção das personagens.  A 
história de amor, que no livro servia somente como pano de fundo para denunciar 
as injustiças da época, passa a ser o foco principal da obra quando reescrita para a 
TV. No texto escrito, Manzoni constrói Lucia como uma personagem plana, exemplo 
de pureza e de humildade, incapaz de questionar ou se posicionar no meio em que 
vive. Na adaptação de Archibugi, no entanto, Lucia ganha dinamicidade e capacidade 
de questionar. Ela se mostra confusa em relação aos seus sentimentos e se entrega 
ao amor carnal antes do casamento. Essas ressignificações produzidas pela reescrita 
ampliam as possibilidades de interpretação do texto, além de consolidar um 
processo de atualização. Assim, a adaptação, entendida como uma forma de 
reescrita, exerce um papel de transformação que, ao contrário da visão tradicional, 
enriquece o texto-fonte, possibilitando ao leitor novas interpretações, o que 
confirma que as diferenças produzidas pela tradução não implicam um efeito 
negativo. 
 
Palavras- chave: Adaptação. Reescrita. Construção da personagem. 
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RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar o estágio atual de minha 
pesquisa de doutorado, iniciada em 2015, que se propõe à investigação 
historiográfica no âmbito das teorias de tradução no Brasil. Objeto dessa pesquisa é 
o Funcionalismo alemão (também conhecido como: abordagem funcional da 
tradução, Teoria do skopos), vertente teórica dos Estudos da Tradução concebida na 
Alemanha Ocidental entre as décadas de 1970 e 1980. O Funcionalismo, que tem em 
Hans J. Vermeer, Justa Jolz-Mänttäri e Christiane Nord seus principais 
representantes, opõe-se à concepção do processo tradutório predominante à época: 
um processo orientado pela noção difusa de equivalência ao texto-fonte. Em seu 
lugar, propõe nortear a tradução segundo a função a ser exercida pelo texto-alvo em 
meio a seus receptores. Em minha tese, pretendo explorar os desdobramentos da 
teoria em solo brasileiro num período de quinze anos (1990-2005). A escolha do 
tema é justificada não apenas pelo fato de os Estudos da Tradução no Brasil serem 
apenas raramente objeto de investigação historiográfica, ainda mais de uma 
investigação embasada em dados quantitativos e análise qualitativa, mas também 
por um levantamento histórico abrangente da presença do Funcionalismo no Brasil 
ser ainda sem precedentes. Para tanto, e amparado por princípios advindos da 
História das Ciências, abordo o objeto a partir de dupla perspectiva. Num primeiro 
momento, empreendo uma investigação de cunho internalista, enfocando as ideias 
e os conceitos contidos nos textos científicos. Procuro aqui identificar os conceitos 
fundamentais dessa vertente teórica que tenham encontrado aplicação em teses e 
dissertações defendidas em instituições de ensino superior no Brasil, destacando 
eventuais mudanças que esses conceitos venham a ter sofrido nessas aplicações. 
Parto aqui da hipótese de que as pesquisas fundadas pelo Funcionalismo no Brasil 
fariam uso do arsenal conceitual estabelecido pela teoria em seus primeiros anos, 
expandindo-o ou reformulando os conceitos da teoria-base ao aplicá-los no exame 
de um problema específico de tradução. Compõem o meu aparato teórico algumas 
noções advindas da história dos conceitos de Reinhart Koselleck (2006), bem como 
o conceito de "memes", definido por Richard Dawkins (1976) como "uma unidade 
de transmissão cultural", capaz de replicar entre pessoas de modo análogo aos 
genes. Em comum, essas propostas defendem que, ao longo da história de um 
conceito, vinculam-se a ele determinadas noções, deixando rastros (por vezes 
bastante duradouros) na própria definição do conceito. Desse modo, ao identificar, 
mediante ferramentas da Linguística de Corpus, os conceitos-chave funcionalistas 
em suas obras seminais (dentre as quais estão REISS; VERMEER, 1984; HOLZ-
                                                             
126 marcelo.moreira@usp.br  (CAPES. Processo: 1116539).  

mailto:marcelo.moreira@usp.br


Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

330 
 

MÄNTTÄRI, 1984, NORD, 1988) e comparar suas definições com as que fazem 
trabalhos de grau defendidos em instituições de ensino superior brasileiras entre 
1990 e 2005, poderei caracterizar melhor os desdobramentos da vertente teórica 
no Brasil. Num segundo momento, abordo a história do Funcionalismo no país a 
partir de uma perspectiva extermalista: interessa-me aqui compreender o contexto 
institucional dos Estudos da Tradução nesse momento histórico: os principais temas 
de interesse, a distribuição desses temas entre as instituições de pesquisa e os 
autores de maior prestígio. Uma vez caracterizado o contexto institucional, é 
possível mensurar o espaço ocupado pelo Funcionalismo nessa constelação de 
coisas e buscar na ação de pesquisadores do Brasil e do exterior os caminhos de 
difusão da teoria. Estimo que disseminação do Funcionalismo tenha se dado, no 
inicio, através da ação de pesquisadores estrangeiros, papel depois assumido por 
pesquisadores de instituições de ensino superior brasileiras. Para tanto, apoio-me 
em noções advindas da Sociologia da Ciência. Destaco a contribuição de Pierre 
Bourdieu (2015), segundo o qual a ciência está organizada numa estrutura 
hierárquica, em que predomina a disputa de poderes. Nesse contexto, o poder está 
vinculado à posse de capital científico (seja na forma de prestígio ou na forma de 
controle administrativo). Para ter uma noção mais clara de como se estruturaram 
os Estudos da Tradução no período, adotamos métodos da Cientometria, tomando 
como base a publicação de artigos científicos em periódicos e números especiais 
dedicados aos Estudos da Tradução. Assim, podemos identificar os temas de maior 
destaque e os autores mais publicados e com o maior índice de citações (sendo esses 
indicativos de capital científico) no momento de ingresso e instauração do 
Funcionalismo no Brasil. O estado atual da pesquisa permite-nos apenas algumas 
conclusões parciais, sendo a principal delas a de que os Estudos da Tradução no 
Brasil estariam em posição comparável ao Funcionalismo em sua fundação, 
sobretudo no que diz respeito à falta de um acervo de teorias que pudesse 
contemplar o caso concreto de tradução. Esse, no entanto, é um resultado que carece 
de corroboração de uma pesquisa do contexto de chegada da teoria no país. 
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Funcionalismo. Historiografia da Tradução.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre as obras de 
Machado de Assis traduzidas para o espanhol tendo como foco a análise da 
construção das personagens femininas. Nosso autor observou o comportamento de 
mulheres de forte presença nos mais diversos âmbitos sociais, vivendo seus 
casamentos, envolvidas em adultérios, nos bailes e na vida cotidiana. As 
considerações feitas a tais personagens giram em torno não só da descrição física, 
mas também do temperamento e da densidade psicológica. Destaca-se, além disso, 
a importância que muitas das personagens femininas têm na narrativa, isto é, a 
capacidade de conduzir muitas vezes toda a trama da narração e que, embora 
algumas vezes pareçam personagens secundárias, podem acabar por se revelarem, 
de fato, chave principal do enredo. A pesquisa justifica-se pelo fato de Machado de 
Assis criar personagens que têm o potencial de problematizar, até os dias de hoje, 
alguns dos paradigmas impostos pelas sociedades patriarcais. Além disso, os 
estudos de tradução de Machado de Assis para o espanhol ainda são em números 
restritos. Fundamenta esta pesquisa, entre outros, o trabalho de Soto (2012), na 
medida em que apresenta um detalhado levantamento das traduções da obra de 
Machado de Assis para o espanhol, revelando que não há uma sistematização entre 
os(as) tradutores(as), ou seja, vários tradutores traduziram apenas um texto. Não 
tomamos esse dado aqui como algo negativo, pelo contrário, isso nos mostra uma 
pluralidade de visões sobre o autor e de leituras. Domínguez (2010) levanta a 
hipótese de que se trata de um autor cuidadosamente lido, mas por poucos leitores. 
Essa afirmação, portanto, leva-nos a refletir sobre a tradução dos textos 
machadianos à luz da Teoria dos Polissistemas (EVEN-ZOHAR, 2000), isto é, a 
pensar sobre as traduções a partir de redes de relações entre forças que atuam 
dentro da(s) cultura(s), tais como ideologias, políticas e poéticas. Serão 
considerados instrumentos de análises os paratextos presentes nas traduções para 
a língua espanhola, tais como as apresentações e as notas de rodapé, que segundo 
Genette (2009) são classificadas como peritextos, e entrevistas ou reportagens com 
os tradutores, que constituem os denominados epitextos. Tais aparatos teóricos 
desempenham um importante papel no que diz respeito ao direcionamento da 
leitura da obra e nos remete ao conceito de reescrita e manipulação, postulados pelo 
teórico da tradução Lefevere (1992). A metodologia aqui utilizada será a qualitativa 
e realizada através da leitura dos referidos paratextos que tratam das personagens 
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femininas –  propósito deste trabalho. O estudo, ainda em fase inicial, tem revelado 
resultados importantes para refletir sobre a visão que os tradutores de Machado de 
Assis para a língua espanhola apresentam sobre o autor, sobre a obra e sobre as 
personagens femininas. Em Cuentos (1978), por exemplo, vemos que o prólogo é 
uma tradução para o espanhol da seleção e do prólogo de Alfredo Bosi, crítico 
literário de grande importância no Brasil. Não há, porém, o nome da tradutora. 
Sabemos que se trata de uma mulher, pois em uma das notas de rodapé aparece a 
marca “N. da T.” Já na edição de del Barco (1991), notamos que o tradutor (e também 
editor) traz um panorama geral da vida e da obra de Machado de Assis, e em 
entrevista concedida em 2016 demonstra extrema admiração pelo escritor 
brasileiro (o que pode ser verificado no trabalho cuidadoso de sua edição). Dentre 
as seções da apresentação da tradução, há uma seção destinada às personagens 
femininas. Tal apresentação acaba apontando para as condições de ser-mulher em 
uma sociedade no final do século XIX. Isso quer dizer que muito do que se fala sobre 
tais personagens tem a ver com questões relacionadas à ascensão social através do 
casamento ou ainda põe em destaque as condições sociais e econômicas que se 
revelam como abismos entre as diferentes personagens.  
 
Palavras-chave: Machado de Assis. Personagens Femininas. Tradução. Espanhol. 
Paratextos.  
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RESUMO: A proposta dessa comunicação e, consequentemente do presente projeto 
em andamento, é discutir alguns fatores passíveis de reflexão sobre o uso das 
memórias de tradução, uma vez que esta prática está cada vez mais difundida e 
comum, principalmente por sua rentabilidade financeira aos clientes finais dos 
trabalhos de tradução. Pagar por uma produção textual uma única vez e poder usá-
la quantas vezes for conveniente é sempre bastante lucrativo, tornando a prática 
muito popular no mercado. Os tradutores, por sua vez, têm a sua identidade 
ocultada, trabalham com fragmentos e precisam se acostumar a ver o seu trabalho 
ser fragmentado. Esta fragmentação na tradução técnica resulta de aproveitamentos 
de memórias de trabalhos anteriores, sem autoria explícita, apagando não só os 
profissionais responsáveis pelas memórias, mas também a memória destes 
profissionais, explicitando a questão da invisibilidade do tradutor (VENUTI, 1995), 
especialmente em um meio em que a autoria sequer é mencionada e os recursos de 
aproveitamento de tempo são prioridade. Por trás desse processo rotineiro de 
empresas prestadoras de serviços de tradução, cujo objetivo é apenas o lucro e o 
ganho de tempo, o profissional de tradução é considerado mais uma máquina 
geradora de arquivos (DERRIDA, 2001) e, muitas vezes está alheio à sua condição 
de “trabalhador de linha de produção”, alheio às reflexões teóricas que perpassam 
todo o seu fazer tradutório e se há ou não importância na prática para tais reflexões. 
Justamente por estarem envolvidos demais em seu trabalho manual, muitos 
tradutores passam a ser tratados basicamente como alimentadores de arquivos, 
haja vista o pagamento que recebem (fragmentado por contagem de 
aproveitamento de trechos, palavras), a despeito de seu grande valor e importância, 
evidenciando que o conceito de patronagem de Lefevere está muito presente 
também na tradução, sendo “algo próximo dos poderes (pessoas, instituições) que 
podem fomentar ou impedir a leitura, escritura e reescritura” (LEFEVERE, 2007), ou 
seja, o tradutor não tem poder sobre o texto final que produz. Ao analisarmos a 
expansão das tecnologias de criação de arquivos em forma de memórias de 
tradução, fica claro a necessidade de ponderarmos pelo equilíbrio entre a economia 
de tempo e de recursos financeiros dos clientes, a valorização do trabalho intelectual 
desenvolvido pelo tradutor e a qualidade do texto final. A presente comunicação 
propõe um estudo mais aprofundado das relações entre o trabalho de quem traduz 
e o uso das memórias de tradução, considerando as noções de arquivo e autoria, 
versus a relação tempo-dinheiro valorizada no meio empresarial. Igualmente, ainda 
hoje, é preciso transpor as barreiras entre teoria e prática no campo da tradução, 
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observando como o estudo empírico pode auxiliar na atuação profissional, unindo 
esforços em prol de um trabalho de qualidade e justo para com o profissional que o 
executou. Para a realização do Projeto de Pesquisa em andamento, pretende-se, 
além de ampliar as reflexões com base em bibliografia relacionada, fazer entrevistas 
com tradutores profissionais freelancers e profissionais ligados a agências de 
tradução (que lidam diretamente com os clientes finais dos textos traduzidos), para 
traçar um paralelo entre o uso da memória (arquivo) e o conceito de autoria para 
esses profissionais, considerando a relação tempo-dinheiro valorizada pelas 
empresas cliente e a influência das teorias de tradução – e se elas podem ajudar os 
tradutores (CHESTERMAN, 2002) em contraste com a realidade prática do dia a dia 
do tradutor, considerando, ainda, questões de Tradução e Manipulação (HERMAN, 
1985), além da singularidade do sujeito que traduz (FROTA, 2000a), pensando o 
sujeito tradutor hoje, resumido ao um mero alimentador de arquivos, como parte de 
uma dimensão de assujeitamento para além do político-ideológico e do sócio-
histórico. Até o momento, as leituras e reflexões realizadas em comparação com as 
observações práticas e relatos já recebidos, encaminham para uma problematização 
da relação tradutor x produtividade. Em tempos onde vemos a tecnologia e a 
automatização do trabalho de tradução ganhando força total, começamos a sentir 
um maior movimento de tradutores refletindo sobre e até questionando o modus 
operandi do universo da tradução técnica no Brasil. 
 
Palavras-chave: Tradução.  Arquivo. Memória. Ferramenta.  
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RESUMO: Dentre as diferentes formas de traduzir, a que mais se destaca é a que 
Jakobson (2003) chama de tradução interlingual, processo em que uma mensagem 
em uma língua de partida é transposta para uma língua de chegada. Por envolver 
duas línguas diferentes, tal tipo de tradução também implica duas culturas 
diferentes, com elementos únicos e específicos que muitas vezes não encontram 
correspondências de uma na outra. Vários estudos deste tipo de tradução pautaram-
se nas reflexões de Schleiermacher (2010) e formularam outras formas de 
considerar o “como traduzir”. Lawrence Venuti e Antoine Berman, assim como 
Schleiermacher, pensaram em pares opostos em suas teorizações sobre tradução. 
Venuti (1995) apresentou o par domesticar e estrangeirizar, em que a tradução 
seguiria duas tendências respectivamente: ou o tradutor transporia o texto para a 
língua de chegada apagando o máximo possível das marcas da língua de origem e 
possíveis dificuldades para o leitor da língua de chegada, a fim de que a obra pudesse 
ser lida sem percalços e de forma fluida, como se tivesse sido escrita originalmente 
na língua do leitor; ou o tradutor manteria em sua tradução as aparentes marcas da 
obra de partida e de sua(s) língua(s) e cultura(s), deixando claro ao leitor que se 
trata de uma obra traduzida. Berman (2007), entretanto, pensa as traduções como 
etnocêntricas ou hipertextuais. Ao trabalhar no modo etnocentrista, o tradutor 
consideraria o estrangeiro como negativo, dando mais importância a seus valores e 
cultura. Ao trabalhar o outro par, no modo hipertextual, o tradutor criaria uma 
imitação ou paródia da obra original, possivelmente até plagiando-a. O que dizer 
então sobre a tradução de Histórias em Quadrinhos, um gênero literário 
relativamente novo no meio acadêmico? Ainda mais, o que dizer sobre a tradução 
de Mangá, como são conhecidos os quadrinhos oriundos do Japão? Antes de tudo, é 
necessário conceituar o que seriam histórias em quadrinhos. Histórias em 
Quadrinhos seriam uma forma de arte sequencial, que “comunicam numa linguagem 
que se vale da experiência visual comum ao criador e ao público. Pode-se esperar 
dos leitores modernos uma compreensão fácil da mistura imagem-palavra e da 
tradicional decodificação de texto” (EISNER, 1989, p.7). Ou seja, para Eisner, as HQs 
são obras que utilizam imagens e palavras para compor uma narrativa. Assim sendo, 
como pensar a tradução de uma arte proveniente de uma cultura tão distante, como 
o Mangá? Uma vez que utilizam não apenas o texto, mas também as imagens, que 
podem complementar as informações já apresentadas ou acrescentar elementos 
informativos independentes do texto escrito, seriam as imagens mais um elemento 
que requer a fidelidade do tradutor? Dessa maneira, como considerar a tradução dos 
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textos escritos, cujas posições e espaço já estão previamente definidos, como os 
balões? E os textos não puros, que aliados às imagens tornam-se híbridos carregados 
de significado, como as onomatopeias? E os elementos culturais específicos e sem 
correspondentes na língua e cultura de chegada, de que maneira o tradutor os 
transporia? Como a tarefa do tradutor se daria nestes casos e que tipo de produto 
final seria obtido? Considerando tais questionamentos, o objetivo deste trabalho é 
analisar como são feitas as escolhas no processo de tradução de Mangá, 
considerando os diferentes tipos de relação entre texto e imagem que nele 
apresentam-se. Não apenas pensando as escolhas do tradutor, este trabalho também 
busca analisar as relações imagem-texto que se apresentam na mídia selecionada e 
como os diferentes contextos culturais de produção e tradução podem afetar as 
leituras de tal mídia, inclusive a leitura de seus paratextos (YUSTE FRÍAS, 2011). Ao 
longo do trabalho empregou-se a comparação entre originais e traduções publicadas 
no Brasil, assim como se prezou pela metodologia de base qualitativa, que sofreu 
análise descritiva e interpretativa, própria para o tipo de corpus selecionado e 
recortado dos volumes iniciais das séries Bleach e Fruits Basket. A ideia que 
defendemos aqui é que, para obter o sucesso da tradução, o tradutor deve ser capaz 
de ter uma visão ampliada de seu objeto e de todos os elementos que o compõem, 
permeiam ou a ele apresentam-se acessórios, a fim de compreender todas as 
escolhas que se apresentam possíveis no processo de tradução, tanto linguísticas, 
quanto visuais e culturais. É ao ver e compreender o Mangá como um todo que o 
tradutor torna-se apto a realizar sua tarefa da forma mais rica possível, a partir do 
entendimento deste como uma mídia em sua particularidade, cujos textos e imagens 
estão intrinsecamente interligados, sem que seja possível a decomposição de seus 
elementos em unidades de sentido independentes.  
 
Palavras-chave: Tradução. Quadrinhos japoneses. Mangá.  
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RESUMO: A globalização e a mundialização (HAGÈGE, 2012 ; PENNYCOOK, 2007) 
são fenômenos que impõem contatos entre diferentes culturas e falantes de um 
enorme número de línguas, de forma a ser quase – senão – impossível aprender 
todas as línguas com as quais nos deparamos neste mundo conectado. Assim, faz-se 
necessário refletir sobre os desdobramentos desses fenômenos, cuja nomeação vem 
emprestada do campo da economia – além de questionar seus empregos nos estudos 
da linguagem –, para que possamos entender como agir a favor de um cenário mais 
democrático para essas práticas linguísticas (PENNYCOOK, 2010) transidiomáticas 
(JACQUEMET, 2015), de modo a ser possível que todos – ou, buscando ser mais 
realista, muitos – sejam ouvidos. Nessa direção, dois caminhos linguísticos, a 
princípio, parecem cooperar em direção a essa comunicação global/mundial 
igualitária: o primeiro sugere que enxerguemos a tradução como a língua do nosso 
tempo (parafraseando: ECO, 2002); já o segundo nos incita a “reconhecer o Globish 
como a língua oficial da aldeia global" (NARRIERE, 2010). Apesar de parecerem 
posicionamentos bem distintos, a tese, da qual este trabalho deriva, objetiva 
desvelar pontos em que seus entroncamentos estão encobertos ora por uma 
campanha publicitária “together, but not the same” [juntos, mas não iguais] 
(GOOGLE, 2016) recheada por alguns algoritmos, ora pelo que Claude Hagège chama 
de “pensée unique” [pensamento único] (2012), camuflando, travestindo e 
transformando nossas práticas locais e globais – mesmo que não se possa mais 
acreditar nessa dualidade (MIGNOLO, 2012). Aqui, porém, me deterei a apresentar, 
em um primeiro momento, e em linhas gerais, diferentes perspectivas de 
globalização e mundialização (BAUMAN, 1999; SANTOS, 2000; BLOOMAERT, 2010), 
de língua (DERRIDA, 1996; CALVET, 1999; HAGÈGE, 2000; BOYSSON-BARDIES, 
2003; DAKHLIA, 2008; CASSIN, 2012 e 2017), de cultura (LÉVI-STRAUSS, 1952; 
CORDONNIER, 1995; DOUEIHI, 2011) e de tradução (BERMAN, 1985; LADMIRAL, 
1994; LAVAULT-OLLÉON, 2007). Para, então em uma segunda parte, discutir, em 
maior profundidade, questões relativas ao funcionamento das traduções 
automáticas e suas diversas formas (FROELIGER, 2013; CRONIN, 2013; KENNY, 
2017). Nesta parte, detalharei o processo de tradução que vem sendo denominado 
como Neural Machine Translation [Tradução Automática Neural] (KENNY, 2016), 
em que a empresa Google, por meio de sua marca Google Tradutor, divulga a 
existência de uma interlíngua aprendida pelos sistemas computacionais sem a ajuda 
de tradutores – ou nenhum outro tipo de – humanos, e sem, ainda, utilizar o inglês 
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como língua pivô (CASSIN, 2007), o que possibilita a tradução de línguas “do nada”, 
daí o nome Zero-Shot Translation (GOOGLE, 2016). Após essa discussão, pretendo, 
também, contextualizar o funcionamento dessa nova ferramenta dentro das práticas 
das empresas de localização (PYM, 2006; ÖZKAYA, 2017), mostrando em que 
medida as normas previstas pela Associação de Padrões da Indústria de Localização 
(LISA) corroboram para um reforço das convergências de um possível 
Goblish/World English/Global English (HIGGINS, 2009; RAJAGOPALAN, 2009 e 2010; 
CANARAGAJAH, 2009 e 2013; PENNYCOOK, 2015) com as – também possíveis – 
intenções das traduções automáticas. Ao final, apresentarei como os conceitos de 
língua e cultura são vistos pela empresa Google. Para tanto, recorrerei a dois 
conjuntos de dados. O primeiro é advindo de pesquisas financiadas pelo próprio 
departamento responsável da empresa em questão, sobre as quais foram 
disponibilizados vídeos, artigos científicos, declaração para revistas leigas, etc. A 
segunda bateira de dados foi coletada por mim no Laboratório LIDILEM 
(Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et 
Maternelles), da Université Grenoble Alpes (França), entre os meses de abril e 
setembro de 2017, a partir de traduções automáticas feitas para softwares e 
hardwares dessa universidade, em que os conceitos acima aparecem de forma 
patente. Devido ao estágio avançado da presente pesquisa, os resultados que serão 
apresentados neste seminário serão apenas um recorte, para respeitar não somente 
a restrição de tempo, mas também a preservação do ineditismo da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Globalização. Estudos de Tradução. Tradução Automática. Globish. 
Google Tradutor. 
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RESUMO: Este trabalho propõe a análise da relação autor-tradutor entre os poetas 
Michael O’Loughlin e Mikelis Norgelis – poetas a princípio distintos e opostos, que, 
no entanto, tratam-se da mesma pessoa. Norgelis nada mais é que um outro nome 
de O’Loughlin, poeta irlandês que, ao retornar à sua Irlanda após anos no exterior, 
depara-se com uma outra voz para sua escrita. Tal análise será feita com base no 
livro In This Life, 2011, no qual O’Loughlin apresenta doze poemas de sua própria 
autoria e oito poemas cuja autoria ele próprio atribui a Mikelis Norgelis. Essa junção 
das obras permite levantar uma questão acerca de quem, afinal, seria o letão 
Norgelis. Seria ele apenas um nom de plume? Seria um heterônimo? Ou, 
simplesmente, uma tradução do nome próprio do poeta do inglês Michael 
O’Loughlin para o letão Mikelis Norgelis – uma máscara do autor irlandês, um tipo 
de ortônimo? Para tentar responder a essas e outras perguntas, serão propostas 
traduções para estes poemas junto a um estudo crítico quanto à linguagem de cada 
autor, e quanto aos próprios autores: únicos, porém, um único ser. Em O Pacto 
Autobiográfico, Phillipe Lejeune (2008) afirma que, ao lermos uma autobiografia, 
assumimos que o autor, o narrador e o protagonista são uma única pessoa. No caso 
destes autores, quando lidos de forma separada, é possível identificar em sua voz a 
sua vida, o seu passado e o seu presente. No entanto, apesar de ambos serem 
apresentados individualmente e terem, a princípio, seu próprio estilo, o letão não 
passa de uma criação do irlandês. Mas seria possível, através da leitura de Norgelis, 
encontrar o autor, narrador e protagonista O’Loughlin? Narrador e personagem 
principal se confundem e se misturam, pois são a mesma pessoa. E são, 
supostamente, a mesma pessoa que assina seus poemas. O único autor então é 
O’Loughlin, que está inscrito no texto e no paratexto – na capa do livro, por exemplo. 
Age ele não só como um intermediário entre o poeta irlandês e o poeta letão, mas 
como um intermediário dos textos com os leitores. E quando esse fato é percebido, 
Norgelis não mais se enquadra nessa categoria, já que seu nome, mesmo sendo um 
nome próprio, não remete a alguém real. Sem O’Loughlin não há Norgelis. Mas sem 
Norgelis, O’Loughlin ainda continua sendo O’Loughlin? A pergunta fica sem 
resposta. Sendo assim a representação de um para o outro não se assemelha aos 
casos dos heterônimos, conquanto ao de uma simples máscara. A hipótese inicial é 
a de que Norgelis não passa da tradução de O’Loughlin. Seu nome, uma tradução do 
seu para o letão. Michael é Mikelis, e tanto O’Loughlin quanto Norgelis significam 
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“do Norte”. Ambos conheceram a vida enquanto imigrante. E, segundo pesquisas 
feitas acerca do autor, seu “encontro” com este imigrante letão deu-se após o retorno 
à sua terra natal, tendo vivido cerca de vinte anos em outros países, um autoexílio 
chegado ao fim. Como Tejaswini Niranjana, autora do livro Siting Translation (1992) 
afirma, a tradução, enquanto prática, forma, e é formada a partir de relações 
assimétricas de poder que operam no colonialismo. Para a autora, a tradução 
depende de conceitos da filosofia ocidental de “realidade”, “representação” e 
“conhecimento”. A realidade é tratada como algo não problemático, enquanto o 
conhecimento é visto como a representação dessa realidade. Já a representação é o 
caminho que permite o acesso a essa realidade. E a tradução, no papel de detentora 
do conhecimento, mas com poder de escolha da realidade que representará, torna-
se uma arma poderosa. Portanto, como uma tradução de si mesmo, O’Loughlin se 
transforma não de maneira fiel, mas se colocando no papel de colonizado, detentor 
de conhecimento e com poder de escolha de que realidade representar. O’Loughlin 
atua, então, em seu livro In This Life, tanto como autor quanto como tradutor, 
deixando ainda mais opaca a linha entre as marcas do tradutor e a ilusão de sua 
invisibilidade. O objetivo geral da pesquisa é, portanto, apresentar o autor irlandês 
Michael O’Loughlin e discutir o papel de Mikelis Norgelis: é ele um heterônimo, um 
ortônimo ou uma tradução dele mesmo? Tal discussão é embasada pela tradução do 
livro In This Life, 2011, a ser feita pela autora desta pesquisa ao longo do período de 
estudo e a ser usado como alicerce da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Tradução. Poesia. Alteridade. Heteronímia. 
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de propor uma reflexão a respeito da 
presença e ausência de notas do tradutor no segmento editorial de ficção com base 
em uma proposta de tradução do conto Another Word for World, de Ann Leckie. O 
conto foi publicado pela Microsoft em 2015 como parte da antologia de ficção 
científica Future Visions, em formato de e-book. O uso da nota do tradutor 
permanece pouco estudado no meio acadêmico. Além disso, no campo da ficção, 
divide opiniões de tradutores, críticos, editores e leitores, indicando diferentes 
níveis de rejeição (LYRA, 1999), o que por si só suscita inúmeros questionamentos. 
Questões históricas dialogam com os impasses acerca das notas, visto que seu 
acréscimo a textos traduzidos ocorre desde a Idade Média e seu estudo foi 
negligenciado por estudiosos da tradução – é apenas no século XX, de forma 
esporádica, que o assunto passa a receber atenção, numa abordagem prescritiva 
(GENETTE, 2009). Porém, a partir do desenvolvimento dos Estudos Descritivos da 
Tradução, o assunto tem recebido contribuições descritivas e críticas, de modo que 
mesmo abordagens prescritivas buscam bases em traduções reais (CARDELLINO-
SOTO, 2015). A partir dos pressupostos da desconstrução, dentro do campo dos 
Estudos da Tradução, há produção acadêmica que discute e critica o caráter 
normativo da nota do tradutor (DUKE, 1993). Há também a perspectiva da nota 
como espaço privilegiado de manifestação da voz do tradutor, numa perspectiva 
discursiva (MITTMANN, 2003). É nesse emaranhado de dizeres e omissões sobre a 
nota do tradutor que esta pesquisa se concentra, buscando ampliar a compreensão 
do funcionamento do recurso e da polarização mais evidente que o envolve: 
condenação sumária, como denúncia de falha do tradutor versus espaço de livre 
circulação do tradutor. Também é frequente a acusação de que o tradutor, ao lançar 
mão das notas, deseja mostrar erudição e evidenciar minúcias que sequer estão 
presentes no texto original, ou ainda, a de que deseja ser um facilitador da leitura, 
como se fosse seu dever. Como ponto de partida, toma-se a discussão do conceito de 
paratexto cunhado por Gérard Genette em Paratextos Editoriais (2009), assim como 
uma revisão mais detalhada da literatura com o intuito de investigar as lacunas 
históricas sobre o assunto, estabelecendo-se, assim, um panorama mais concreto 
acerca dos discursos vigentes sobre a nota do tradutor. A análise das razões (sejam 
elas fundamentadas ou não) que levam à rejeição das notas também são indicativas 
das relações que tradutores, críticos, editores e leitores estabelecem (ou não) entre 
texto original e texto traduzido. Assim, torna-se importante verificar a existência de 
trabalhos anteriores que recorreram a questionários e entrevistas com o objetivo de 
                                                             
132 marylinguimaraes@gmail.com  

mailto:marylinguimaraes@gmail.com


Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

342 
 

mapear as perspectivas desses diferentes tipos de leitores, para então avaliar a 
pertinência da elaboração de novos protocolos de questionários e entrevistas. O 
passo seguinte é definir um projeto de tradução que considere como público-alvo da 
tradução os leitores de ficção, simulando uma publicação pelo mercado editorial. É 
pertinente mencionar que não há, por ora, tradução oficial para o português 
brasileiro do conto de Ann Leckie. Ademais, desafios de tradução presentes no texto 
colocam o tradutor diante da decisão de adotar ou não as notas como estratégia, por 
estarem ligados ao desenvolvimento tecnológico e à tradução por máquina (machine 
translation) – a história se passa em um futuro distante, em que a tradução é um 
componente fundamental nas disputas entre povos. As relações que a autora do 
conto estabelece com a língua(gem) e seu processo de escrita também são 
determinantes para o projeto de tradução em questão, de modo que informações 
externas ao texto-fonte principal (epitextos) contribuem para o processo de 
tradução, por ampliarem o contato do tradutor com autor e texto original. Isto pode 
ser observado no texto What do you read, my lord?, publicado por Leckie em seu blog. 
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Ficção. Nota do Tradutor. Mercado Editorial.  
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RESUMO: O projeto prevê a realização de um levantamento da crítica jornalística 
escrita por Ana Cristina Cesar (1952-1983) em periódicos brasileiros nas décadas 
de 1970 e 1980, a partir da consulta de textos publicados em livros ou ainda restritos 
a acervos de arquivos públicos e privados. O corpus inicial da análise serão as 
críticas encontradas em impressos de grande circulação, como o Jornal do Brasil, a 
Folha de São Paulo e a Revista Veja, em publicações especializadas como a Mimeo 
(PUC-RJ) e a Revista Colóquio Letras, e em impressos alternativos, como o Opinião, o 
Almanaque 10, o Alguma Poesia e o Leia Livros. Considerando a escassa abordagem 
da colaboração da escritora em periódicos, que promoveu intervenções no campo 
literário brasileiro a partir da elaboração de uma crítica costurada pela dimensão 
revolucionária da linguagem – pela luz da leitura política de resistência e linha 
combativa das linguagens proposta por Roland Barthes – a abordagem busca 
reconstituir o trabalho jornalístico de Ana Cristina Cesar, identificando as 
estratégias de construção da crítica, suas balizas constitutivas, e os diálogos 
presentes em textos publicados em jornais com a poética de A Teus Pés (1982). 
Interessa-me diagnosticar as rupturas promovidas pela escritora na elaboração da 
linguagem inserida no movimento de uma práxis política que se afasta de 
pensamentos fixos. Minha hipótese é que reflexões como o fazer poético e as 
relações de poder no universo literário, a interface da literatura com as outras artes, 
a construção histórica do discurso amoroso, o papel das mulheres na literatura, o 
labor com a tradução, a transgressão através da arte, a performance literária e o 
erotismo, temas recorrentes da crítica e da poesia, mobilizaram de forma definitiva 
a cena jornalística brasileira focada em literatura. Considerando a atuação crítica de 
Ana Cristina Cesar, apresento a reflexões sobre as ideias do texto crítico Os 
professores contra a parede, publicado no Opinião em 1975, que fez parte de um 
debate público travado entre a então aluna de Letras da PUC/RJ e outros professores 
e críticos sobre as teorias literárias que dominavam os estudos na instituição. As 
pontuações de Ana Cristina Cesar se opuseram àquelas presentes no artigo de Luiz 
Costa Lima, Quem tem medo da teoria?, também publicada em 1975 no Opinião, e 
direcionaram para uma crítica ao estruturalismo, e as possíveis imposições e 
repressões presentes na formalização da linguagem. Desnudando as próprias 
dinâmicas do campo literário, ela o expõe, em uma tentativa prática de dialogar e 
promover novos debates. Outra questão a ser levantada são as formas encontradas 
para realizar uma abordagem crítica em tratamentos que nunca descartavam os 
contextos políticos e sociais da produção artística. Em uma proposta geral de estudo 
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sistematizado da crítica jornalística de Cesar, percebe-se que temáticas e práticas 
presentes em seus textos críticos mobilizam de maneira definitiva a sua produção 
poética. No que tange a  própria linguagem que, nas reflexões tecidas por Roland 
Barthes sobre o assunto, envolve uma trans-escrita: “cujo texto (a que se chama 
ainda literário), antídoto do mito, ocuparia o polo, ou melhor, a região arejada, leve, 
espacejada, aberta, descentrada, nobre e livre” (BARTHES, 1984, p. 65). Trata-se, 
então, de uma postura da escrita hasteada contra o intelecto, na verdade, em 
combate contra os sistemas impostos. Tudo isso envolvido em uma teia, que remete 
a  ideia da estrutura da tessitura nos textos literários, configurada como um “espaço 
de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma 
das quais e  original: o texto e  um tecido de citações, saída dos mil focos da cultura” 
(ibid., p. 52). E nas frentes textuais da escritora, percebemos uma preocupação que 
vai além do estético apenas: parte para uma tomada de posição que abarca questões 
sociais  relevantes para o seu tempo, evidenciando uma dedicação atenta para a 
paixão que envolve a construção de um texto. Em Pura Gamação, crítica publicada 
por Ana Cristina Cesar na Veja em 1981, ela promove uma revolução na linguagem 
a partir das modulações criativas ao abordar o livro Fragmentos de um discurso 
amoroso, de Roland Barthes. O texto de Ana Cristina Cesar, apesar de estar inserido 
em um veículo de imprensa, demonstra-se mobilizador nas suas escolhas: um 
desenho de impressões, imprecisas, que dialogam diretamente com os verbetes 
lançados por Barthes na sua afamada obra. A mesma ficção/fricção que aparece na 
melhor forma de sátira do pesquisador francês, aparece na “gamação” que a 
escritora demonstra ter no deleite do livro. A partir da pesquisa será possível 
diagnosticar como a atividade crítica de Ana Cristina Cesar promoveram discursos 
acráticos – fora da doxa, logo paradoxais – em meios tradicionais e em plataformas 
alternativas de difusão da crítica brasileira. 
 
Palavras-chave: Ana Cristina Cesar. Arquivo. Crítica Jornalística. Discursos 
Acráticos. Poesia. 
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RESUMO: Os discursos sobre a crise do romance repercutiram pelo século XX em 
praticamente todas as tradições literárias ocidentais, entre críticos e escritores. Há 
uma vertente francesa dos discursos sobre a crise do romance que é uma das mais 
profícuas já que atinge diretamente a capacidade epistemológica do romance, que 
no século XIX se afirmou como a principal forma de expressão burguesa, capaz de 
modelar as imagens do indivíduo e da sociedade. Esta vertente apoia-se na crise do 
realismo. Outro eixo fundamental dos discursos sobre a crise é aquele apoiada sobre 
a crise da narrativa. Por trás das análises deste eixo, também está o individualismo 
moderno, que eclipsa o objetivismo. Sem dúvida a sistematização mais vulgarizada 
desta perspectiva decorre do pensamento alemão, a partir de autores como Hegel, 
Lukács e Walter Benjamin. O que há para destacar nesses discursos sobre a crise do 
romance, tanto naqueles que partem da crise do romance realista, quanto naqueles 
sobre a crise da narrativa, é sua confluência no sentido de atribuir ao indivíduo 
isolado a responsabilidade pela forma caótica ou imprecisa do romance, bem como 
pelo enfraquecimento das categorias estéticas. Vale lembrar que, para Hegel, a arte 
romântica já continha em si a dissolução, justamente em virtude do 
desenvolvimento da subjetividade. Segundo ele, no romantismo o espírito retorna 
para dentro de si próprio, sem capacidade de se adequar à realidade externa. É 
possível identificar nessa teoria de Hegel, que influenciará as análises de Lukács e 
Benjamin sobre o estado de crise presente no romance, a origem da teoria que 
descreve a percepção subjetiva como deterioração da capacidade mimética da arte, 
na qual já está presente a noção de uma crise da arte. Posteriormente Lukács 
retomará a contraposição de Hegel entre arte clássica e arte romântica para 
defender uma oposição entre arte realista e arte de vanguarda. Até concluir que a 
totalidade de uma obra realista não estaria mais ao alcance do intelectual burguês 
após 1848, de modo que o não mimético, isto é, a arte não figurativa, seria um reflexo 
da decadência burguesa. Logo a crise do realismo e a crise da narrativa surgem como 
dois eixos do mesmo “problema” em torno da crise do romance: o indivíduo 
moderno. No âmbito da crise do romance realista, a questão do indivíduo coloca-se 
na ordem de uma crise da inteligência que, num primeiro momento, põe em xeque 
apenas alguns elementos estruturais do romance oitocentista, como o ponto de vista 
absoluto do narrador ou a posição soberana do autor no modo como conduz o 
enredo e seus personagens. Já pela lógica da crise da narrativa, o problema do 
indivíduo, tal como abordado por Lukács, se converte numa expressão da 
decadência burguesa. A condição de sobrevivência do romance dependeria então de 
sua capacidade de superar os elementos que constituem a decadência do indivíduo 
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burguês - como secularização, individualismo, isolamento, dimensão privada e 
sentimental e sincretismo cultural -, assumindo a forma anacrônica de uma epopeia 
diretamente filiada a Homero. Há por trás de cada um desses discursos sobre a crise 
do romance uma definição implícita do que seria o romance, mas nenhuma delas 
permanece inteiramente baseada na singularidade de seu desenvolvimento 
histórico. A suposta totalidade do romance realista, como expressão da sociedade 
burguesa, reproduz no campo da prosa a ideia que se fazia no século XIX da função 
da epopeia na Grécia Antiga. É essa mesma ideia que sustenta a defesa do romance 
histórico por Lukács. Por isso, nenhum desses dois discursos apresenta uma 
argumentação sólida que sustente a hipótese de uma crise generalizada do romance. 
É preciso, portanto, rever de forma mais detalhada esses dois discursos chave que 
sustentaram as principais hipóteses sobre a crise do romance no século XX, para 
saber se, caso exista realmente uma crise, quais são seus termos reais. 
 
Palavras-chave: Crise do romance. Crise da narrativa. Crise do realismo. 
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RESUMO: A sátira é um gênero recorrente em vários períodos da literatura 
portuguesa, desde suas primeiras manifestações medievais, nas cantigas de escárnio 
e maldizer, até a produção moderna do século XX, constituindo-se uma constante da 
identidade cultural lusitana. A importância da sátira na literatura portuguesa 
engendrou o motivo que incentivo à realização deste trabalho. Realizamos, assim, 
uma análise dos poemas satíricos de Manuel M. Barbosa du Bocage (1765-1805), 
especificadamente do livro Poesias eróticas, burlescas e satíricas (1969), o que 
possibilitou um estudo da poesia satírica em um momento histórico importante 
para a sociedade portuguesa: a modificação da estrutura da cultura portuguesa 
idealizada por Verney, a partir da publicação do seu Verdadeiro Método de Estudar 
(1746). Focalizamos o conjunto da sátira de Bocage, dando especial atenção à poesia 
satírica nas quais o poeta expressava a sua reflexão sobre a moral e a ética religiosa. 
Também aprofundamos a pesquisa sobre a fortuna crítica do poeta escolhido e a 
fundamentação teórica acerca da sátira, moral e religião. Dessa forma, este estudo 
foi fundamentado, qualitativamente, na análise dos poemas, na leitura crítica e 
fichamento da bibliografia do trabalho, da qual constam títulos relativos à sátira, à 
religião, ao arcadismo, à fortuna crítica do poeta e análise de poesia. Destacamos que 
há uma significativa ausência de estudos críticos em relação à obra satírica de 
Bocage. Percebemos, no momento da pesquisa bibliográfica, para levantamento da 
fundamentação teórica e crítica deste trabalho, que a crítica literária direcionou e, 
aparentemente ainda direciona seu foco somente para a lírica bocageana, deixando 
de lado toda a sátira produzida pelo escritor árcade. Sátira esta que Bocage se utiliza 
para empreenderem uma crítica, ora sutil ora voraz, à sociedade portuguesa. A 
partir desta constatação, foi possível atentar para alguns pontos relacionados à 
produção satírica de Bocage que talvez expliquem a sua desvalorização e censura, 
quando comparada à obra lírica: o fato de ser a sátira bocageana muito influenciada 
pelos acontecimentos e pelo contexto histórico da época, somado ao fato do autor 
fazer uso de uma linguagem mais referencial e popular, com muitas referências ao 
baixo corpo, bem como o fato de assimilar grande quantidade de improvisos, o que 
possivelmente tenha gerado uma espécie de censura que se perpetuou ao longo dos 
séculos. Alcir Pécora diz que a crítica, tanto brasileira quanto portuguesa, tem se 
ocupado pouco de Bocage, talvez pela complexidade de se lidar com um poeta em 
que são percebidos “os valores gongóricos, árcades, neoclássicos, iluministas, 
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rococós e pré-românticos aparecem todos, ao mesmo tempo, diluídos e misturados.” 
(PÉCORA,A. 2001, p. 205). A proibição pela censura portuguesa deste Bocage 
libertino e erótico é paralela à tradição crítica, que considera sua obra satírica 
inferior à lírica. Sobre tal censura, Daniel Pires, na introdução do livro Obra 
Completa, afirma que “... as inúmeras edições das Poesias Eróticas, Burlescas e 
satíricas, eventualmente a obra mais proibida da nossa literatura, foram sempre, até 
o alvorecer da liberdade de expressão em 1974, clandestinas. ” (2007, p. IX). A 
poesia satírica de Bocage é extremamente forte, seja por sua linguagem grosseira, 
vulgar e aludir a situações escabrosas e atos obscenos; seja também pelo sentido 
poético, pela extraordinária carga de humanidade, que se comunica imediatamente 
com os leitores, além de não perder as qualidades superiores do ritmo, da rima e da 
métrica perfeitas, dentro dos parâmetros clássicos, sendo este um dos paralelismos 
que Pécora afirma existir entre a lírica e a sátira bocagiana. Ademais, o fascínio que 
a sátira exerce sobre o público é o que a faz perigosa e a mantém censurada e 
clandestina ate hoje. Os alvos preferidos de Bocage eram os poderosos, mas também 
não poupou os colegas de academia nem deixou de abordar temas religiosos e, 
sobretudo, criticar instituições religiosas. Entretanto, sua produção satírica foi 
principalmente marcada pela temática sexual. Enfim, destacamos que há uma 
dicotomia na sátira de Bocage no que diz respeito à moral. Pode-se dizer que há o 
embate entre uma moral conservadora e uma moral transgressora. A primeira se 
configura no sentido de preservação de virtudes e a correção de mentalidades; já a 
segunda se configura no sentido de subverter a moral vigente de recato e castidade.  
 
Palavras-chave: Bocage. Arcadismo. Poesia portuguesa. Sátira. Religião. 
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A sedução de Caetana: o feminino e o selvagem na Morte sertaneja 
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RESUMO: No curto ensaio intitulado “Sexo e morte”, Ariano Suassuna explica sua 
visão acerca do sexo, exaltando-o como o “êxtase, a crispação do Amor, do carinho e 
da entonação amorosa” (2008, p. 225), o momento de epifania e de contato entre o 
divino e o humano. A fim de dar peso à sua definição, recorre ao aspecto erótico 
ulterior à Caetana – a morte no imaginário do sertão do Cariri – para inter-relacionar 
simbolicamente a morte e a excitação sexual em repositório simbólico de 
transformação. Suassuna (2008, p. 225) descreve a Caetana como “fêmea e amante 
para os homens, macho e amante para as mulheres, materna, paterna e terrível para 
todos”, contudo no Romance d’A Pedra do Reino e na História do Rei Degolado nas 
Caatingas do Sertão ela se manifesta somente no seu caráter feminino, 
corporificando-se em Moça Caetana, com sua cobra-coral e seus gaviões, a jovem e 
cruel divindade negro-vermelha ao mesmo tempo terrificante e acolhedora em sua 
natureza, que conduz suas vítimas à transcendência, à manifestação do “Sagrado e 
da Beleza, a fronteira de Deus” (SUASSUNA, 2008, p. 225) através do gozo do ato 
sexual, por isso impossível de ser suportada pelo humano de maneira incólume, num 
ritual canibalesco, trófico, orgiástico de sangue, um devir onça, um devir moça, numa 
epifania erótica e selvagem, ritualística, expressão do catolicismo sertanejo 
mitificado na obra de Suassuna. Mediante aparato teórico cunhado por Suzi Frankl 
Sperber, a Pulsão de Ficção, e o Perspectivismo ameríndio proposto Eduardo 
Viveiros de Castro e por Tânia Stolze Lima (1996), em diálogo estreito com os 
conceitos de erotismo, de Georges Bataille (2004); de nudez, de Georgio Agamben 
(2010); e a sociologia da sexualidade, de Michel Bozon; o objetivo deste estudo foi 
analisar como é apresentada na obra a subversão da representação simbólica do 
sexo como pecado; da nudez, como a ausência da graça divina; e da mulher, como 
subserviente e, nos termos de Bozon, passiva na relação sexual, pela ação da 
animalidade e ferocidade ulterior a Moça Caetana, na metamorfose da morte em 
onça e em moça, não por mudança de forma moral, mas física e simbólica, pois 
oncidade e humanidade, perspectivamente, são-lhe a mesma natureza. Dá-se uma 
transformação de corporalidade numa diferença de corpos, porém não de essência. 
A acepção que aqui se adota de corpo não é reducionista a seus elementos mórficos, 
todavia aos caracteres que lhe são imanentes e ulteriores (ao homem, à onça, ao 
gavião e à cobra coral) como potencialidade de alma, assumindo-se pontos de vista 
pela especificidade de corpos (o que é habito, o que é natureza de cada ser). A análise 
possibilitou a identificação de elementos que possibilitam a compreensão da relação 
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da Caetana com suas vítimas descrita quase como uma exegese divina que, ao invés 
de palavras, comunicava-se com o corpo, com a nudez deste, revelando o selvagem 
e o animalesco como expositores de sedução e erotismo, e o sexo como epifania. A 
Moça era o anjo divino do Último Dia, cuja nudez semirrevelada do corpo feminino 
conspurcava a concepção de poder do macho no ato sexual, pois não era o homem 
que “comia” e o feminino que “dava”, e sim o homem que era devorado pela Caetana, 
sangrado por suas garras, envenenado pela Vermera, a cobra coral que a adornava 
o seio, subvertendo a cadeia trófica e as relações de poder (sociais, históricas, 
políticas, religiosas etc.) que se projetam sobre o corpo, sobre o prazer e suas 
manifestações no imaginário católico sertanejo mitificado n’A Pedra do Reino, 
fazendo com que o poder que se exerceu sobre o sexo redefinisse a sexualidade, não 
no que tange a suas proibições, mas sim no que se refere às suas concepções de 
“verdade” no constructo simbólico, ressignificando imaginário. 
 
Palavras-chave: Ariano Suassuna. Pulsão de Ficção. Oncidade. Erotismo. Sexo. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma proposta de estudo a respeito dos aspectos 
retóricos e poéticos presentes em alguns sermões da série Caridade e Seus Frutos, 
de Jonathan Edwards; uma obra cuidadosamente exegética que combina o fervor 
puritano com o tom devocional característico Edwardiano, chegando a ser 
considerada por alguns teóricos como uma das que mais retrata o cerne de todo o 
pensamento teológico, ético e filosófico do autor da obra (LOUIE, 2007; MARDSEN, 
2003; NICHOLS, 2011; PIPER, 2011). Nesse sentido, objetivamos, através de um 
levantamento bibliográfico de cunho qualitativo, analisar como e com que finalidade 
tais recursos são empregados no discurso do pastor de Northampton, ícone da 
história eclesiástica da América (FERREIRA, 2014; MARDSEN, 2015; RULAND, 
BRADBURY, 1991). Uma vez que a sua relevância no contexto norte-americano se 
deu devido a uma distinta habilidade intelectual cuja influência se mostrou 
duradoura, com reflexões de alto nível teológico e filosófico que resgatam o fervor 
espiritual e a herança puritana ao mesmo tempo em que demonstram não haver 
qualquer conflito intransponível entre fé e razão, propondo uma elaborada 
combinação entre antigo e novo, este trabalho se justifica por abordar os sermões 
mediante um viés semântico, possibilitando a interpretação dos conceitos que lhe 
são subjacentes. Além disso, um estudo dessa natureza no contexto universitário é 
uma forma de viabilizar o acesso a importantes questões culturais, antropológicas, 
filosóficas e literárias.  Isto posto, é nossa intenção relacionar o conceito de 
linguagem metafórica de Frye (2004), que sustenta que há metáforas na Bíblia que 
elevam o pensamento cristão a um plano de significação literária aplicado no 
discurso bíblico, a análise das metáforas dos sermões de Edwards. Frye (2004, p. 30) 
comenta que “apenas metáforas podem expressar, na linguagem, o sentido de uma 
energia comum a sujeito e objeto”. Ainda em suas palavras (ibid, p. 84), estas 
[metáforas] são as que alcançam “uma dimensão inteiramente nova da linguagem 
figurada”. Dessa forma, o texto Edwardiano, por estar baseado nas Escrituras, não 
deve apenas ser apreendido em seu sentido literal, mas analisado a partir da 
potencialidade das palavras em seus sentidos literários, o que nos permite propor 
que a compreensão de suas ideias se dão pelo grau de compreensão da linguagem 
figurada inserida em seu discurso. Seguindo a tradição dos apóstolos e a calvinista, 
os puritanos criam que quando um pregador expunha as Escrituras Deus deveria 
falar através dele (PACKER, 1996, RYKEN,2013), visto que, como afirma Calvino 
(1998, p.137), Deus “emprega ministros e a pregação como seus instrumentos para 
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este propósito, lhe apraz atribuir a eles a obra que ele mesmo realiza, pelo poder do 
seu Espírito, em cooperação com os labores do homem”. Ciente dessa 
responsabilidade, Edwards trabalhou para ser um exímio pregador, crendo que 
cumpria sua missão enquanto seguia os parâmetros de pregar sermões expositivos, 
lógicos, didáticos e objetivos, com o desígnio de tornar Deus conhecido a todos os 
ouvintes, do mais erudito ao mais leigo. Assim, somos levados a crer que a utilização 
dos recursos retóricos e poéticos em seus sermões tinham o intuito de aproximar 
naturezas díspares, uma vez que ele reúne noções pertencentes a universos 
diferentes e distantes, a saber, o espiritual e o humano, produzindo um tipo de 
assimilação entre ideias remotas, representando aquilo que não poderia ser 
expresso de modo literal e direto. Partindo do título da série dos sermões já nos é 
posto que Edwards não poupou a utilização do recurso metafórico ao oferecer aos 
seus ouvintes/leitores uma abordagem de práticas espirituais que enfatizam que o 
dom do amor divino é um hábito a ser “enraizado” no coração de todo cristão, 
denotando um sentido de obras de amor, que são manifestas de modo abundante e 
variado quando a caridade atinge o seu amadurecimento.  Com isso, Edwards 
conseguiu produzir em seu discurso o que Ricoeur (2000, p.33) chama de faculdade 
heurística, tornando algo pouco conhecido em termos de algo melhor conhecido, ou 
ainda, nas palavras de Aristóteles, pôs diante dos olhos o que estava obscuro 
(ARISTÓTELES, 1998, L.III).  
 
Palavras-chave: Sermões. Jonathan Edwards. Retórica. Metáforas. 
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RESUMO: Este trabalho tem como principal objetivo analisar o percurso do 
Rascunho, jornal curitibano de literatura, e, a partir disso, desdobrar reflexões sobre 
a crítica literária no Brasil contemporâneo. O Jornal Rascunho, criado e idealizado 
por Rogério Pereira, seu editor até os dias de hoje, teve sua primeira edição 
publicada em abril de 2000. A edição número zero contava com apenas oito páginas 
e saiu como encarte do Jornal do Estado, um periódico de alcance local. A ambição 
de um grupo de amigos, organizado por Pereira, de fazer um jornal de literatura 
começava a ganhar contornos e, em pouco tempo, a publicação mensal ganharia 
fama de turrona, devido às inúmeras polêmicas em que se envolveu ao longo dos 
anos. Hoje, com mais de 200 edições publicadas, o jornal já pode ser considerado um 
dos principais espaços para o debate literário na mídia brasileira. Em suas 32 
páginas, com alcance nacional na versão impressa, e internacional na web – as 
edições são disponibilizadas no formato pdf aos leitores –, o jornal publica resenhas, 
ensaios, entrevistas, textos de ficção e ilustrações, e mantém a literatura como 
protagonista, um fator que, entre outros, elege-o como objeto de estudo deste 
trabalho. Pretende-se, portanto, analisar o percurso do Jornal Rascunho, tendo em 
vista que a sobrevivência do jornal por tanto tempo – a publicação completou 17 
anos em 2017 – motivo de surpresas para muitos – contraria a tendência de extinção 
desse tipo de periódico, a qual vem se acentuando desde o início do século XXI. Ao 
passo que suplementos de prestígio como o Sabático, d’O Estado de São Paulo foram 
encerrados, o Rascunho se consolidou dentro do meio literário, tornando-se 
referência para a crítica no país. Esse caminho inverso percorrido pelo jornal 
acentua, também, outros debates, principalmente aqueles que se referem à função 
da crítica literária no Brasil contemporâneo: qual é o seu lugar, se é que ainda há um, 
afinal? É a partir da análise do percurso do jornal curitibano que se pretende debater 
o assunto. Tomando o Rascunho como objeto de estudo, propomo-nos a pensar, 
portanto, o modo como a crítica literária se estabelece na contemporaneidade. Para 
isso, a principal metodologia utilizada será a análise de diversas edições do jornal. 
As edições selecionadas representam diferentes momentos da publicação, o que 
inclui desde a sua fundação – ou seja, a edição zero, que contou com o manifesto do 
jornal – até as edições mais recentes, que mostram o amadurecimento e as 
mudanças sofridas pelo jornal ao longo dos anos. As análises realizadas podem 
revelar indícios de processo de renovação (ou de reinvenção) dos modelos do 
jornalismo cultural no século XXI, o que se dá, por vezes, a partir do resgate de 
formas já tradicionais desse tipo de jornalismo, o que chamamos aqui de um retorno 
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ao rodapé, em referência à crítica de rodapé. Não se trata, entretanto, de analisar 
modelos apenas a partir de um olhar jornalístico, mas tentando compreender, de 
fato, como esses modelos constituem-se com relação aos seus leitores, aos seus 
próprios parâmetros de edição e de seleção, e, sobretudo, em sua relação com a 
literatura (e com as representações da literatura). Assim, o estudo aqui proposto 
visa tecer e refletir sobre as relações contínuas entre literatura e imprensa, focando 
especialmente em um caderno especializado que circula no Brasil contemporâneo e 
buscando, então, em consonância com os estudos da história da leitura e da crítica 
literária, definir (ou, ao menos, mapear) qual é o lugar da crítica na imprensa atual 
e como se consolidam as relações entre o discurso e o público leitor. Considera-se 
imprescindível, para alcançar o objetivo proposto, pensar sobre qual é o tipo de 
discurso construído a partir da literatura e em qual direção ele caminha dentro de 
um periódico que se intitula “o jornal de literatura do Brasil”.  
 
Palavras-chave: Rascunho. Jornal. Crítica Literária.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a obra do escritor francês 
Emmanuel Bove (1898-1945), e mais especificamente sobre dois romances seus: 
“Meus amigos” (1924) e “A armadilha” (1945). Isto será feito mediante o 
entrecruzamento com breves análises históricas e incursões na biografia do autor 
(COUSSE; BITTON, 1994), para que se possa explorar e compreender um pouco da 
relação fraturada mantida por este com o tempo-espaço em que lhe foi dado viver. 
Por meio de aproximações com o conceito de “contemporâneo”, desenvolvido por 
Giorgio Agamben em O que é o contemporâneo?, a noção de “testemunho”, muito 
trabalhada por Márcio Seligmann-Silva, e a dita filosofia da história de Walter 
Benjamin, propõe-se perscrutar a exposição e a denúncia de momentos traumáticos 
e decisivos da história francesa em uma obra literária pouco conhecida, mas de valor 
inegável. Esta se erigiu em um período de fortes tensões e abalos, de rápidas 
transformações e violentos conflitos, que instabilizavam e ameaçavam muito do que 
sempre parecera eterno. Nesse cenário, um avolumado desassossego e uma 
reatividade afligida tomavam conta dos espaços de privilégio, acostumados à inércia 
protetiva da tradição. A Europa, a França, o campo literário francês, essas 
“comunidades imaginadas” voltadas à glória e à permanência, viam membros se 
elevarem em oposição ao que concebiam como intrusões, apropriações indevidas, 
mudanças nocivas: um temeroso declínio. Nas narrativas criadas por Bove, esse 
aferro cultural se afigura em toda sua disposição agressiva, através de diversas 
formas, encarnado nos espaços, pessoas e coisas, delimitando as relações entre elas. 
Por mais que os personagens, os enredos, os ambientes variem, uma constante 
aspereza e rigidez, um obstinado retesamento se contrapõe às suas tentativas de 
movimento. De ascendência estrangeira e origem pobre, as passagens de Emmanuel 
Bove pelos núcleos de sociabilidade burguesa deram-se amiúde parcialmente, o 
suficiente para inculcar-lhe desejos de inserção e reconhecimento no campo 
literário e entre as elites culturais, mas também o bastante para que sentisse 
pesadamente os seus limites e restrições. Nesse sentido, a ausência de um teto 
constante e seguro debaixo do qual abrigar-se, imagem última de sua míngua e 
desterro, tornada um tema em seus escritos, tem o poder de trazer ao seio da obra 
literária aquilo de que a cultura referendada usualmente nem trata ou então 
destrata, aquilo com que ninguém quer identificar-se: a exclusão e os detalhes tão 
significativos pelos quais ela se percebe. De suas posições oscilantes e 
desprotegidas, os personagens de Bove os registram e decodificam com verdadeira 
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obsessão, como testemunhas das extremadas adversidades que acompanham o 
fraco, o pobre, o minoritário, em sua locomoção pela França atravessada por crises 
e conflitos. Apreendidos como o medíocre, um mesmo e repetitivo homem medíocre, 
dado o contraste que eles mantêm com os numerosos heróis da história literária 
(BRAVARD, 2003, p. 18), eles parecem antes seres sufocados constantemente pelo 
medíocre. E se lhes falta um certo tanto de energia vital, se eles são pegos em alguns 
momentos por certa espécie de paralisia, isto se dá muito mais por não 
compartilharem de certos sabores, euforias e ilusões do tempo presente, por 
desgostarem das consequências e dissabores dos deslocamentos, do que por uma 
“complacência mórbida” (OUELLET, 2005, p. 23) com a sociedade ao seu redor. E é 
esta que é descrita e testemunhada de acordo com todo potencial mórbido e 
mortífero que ela leva, impassível, de maneira irrefletida, adiante. Assim, o caráter 
de denúncia que se intenta captar e realçar a partir sobretudo da leitura de Meus 
amigos e da biografia de Bove, emerge como um aviso não escutado das hostilidades 
que se alastraram ao longo dos anos 1930 e atingiram, Ocupação alemã adentro, 
parcelas cada vez maiores da população francesa. Na sequência da apresentação, o 
que se pretende é demonstrar é que, como bem salientou Catherine Douzou, “a 
sociedade descrita em A armadilha leva a lógica do social boveano até o fim: o retrato 
da França da Ocupação aparece ali como a denúncia pelo absurdo do funcionamento 
perverso da sociedade dos anos vinte que a desestabilização consecutiva à derrota 
catastrófica de 1940 revelou” (DOUZOU, 2003, p. 33). 
 
Palavras chave: Literatura francesa. Romance do Século XX. Emmanuel Bove. Anos 
1920. Ocupação alemã. 
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RESUMO: “Você junta duas coisas que nunca foram juntadas antes. E o mundo se 
transforma”, esta reflexão de Julian Barnes – escritor e ensaísta inglês cuja obra é 
tema de estudo de meu doutorado - encontra-se em Altos Vôos e Quedas Livres 
(Levels of Life, no original), um texto híbrido apresentado em três partes: um ensaio, 
uma pequena estória e um extrato de memória que, certamente, pode ser lido como 
um romance. Nesta publicação de 2013 (tradução para português em 2014, pela 
Editora Rocco), encontramos a potência da memória e sua precariedade, as 
lembranças, a busca pela palavra justa e lúcida juntando-se sinfonicamente para 
tentar descrever a dor da perda e a experiência do luto, mescladas num tempo 
cronológico e subjetivo, num tempo recontado, na experiência empática da morte 
do outro; todos estes significantes presidem uma narrativa nada convencional sobre 
a morte da esposa do autor: ele conta sobre sua dor, sabendo que “os escritores 
acreditam nos padrões que suas palavras criam, eles esperam e acreditam que 
possam expressar ideias, histórias, verdades. Esta é a salvação deles, estejam ou não 
devastados pelo luto” (BARNES, 2013). No entanto, apesar de falar de sua história, 
o nome da esposa morta nunca aparece na narrativa, pois ele também parece 
almejar ecoar os questionamentos do homem contemporâneo frente ao amor e à 
inexorável questão da morte. A narrativa ficcional que parte do universal para 
contar sobre o íntimo particular quer também recriar e reinventar eventos 
autobiográficos e tem se mostrado um importante campo de pesquisa literária em 
nossos tempos. Memória, amor, perdas, luto são elementos instigantes que nos 
fornecem, ou sugerem, parâmetros para refletirmos sobre as transformações da 
narração de si frente a passagem do tempo e diante da finitude, porque, mesmo num 
contexto contemporâneo, progressivamente esfacelador da experiência subjetiva do 
homem, há resistências e tentativas de construção de ressignificações: “Por muito 
tempo, sou incapaz de me lembrar de qualquer coisas que tenha ocorrido antes do 
início do ano em que ela morreu” (BARNES, 2013). Para análise deste texto singular 
da literatura inglesa coeva, tomamos, em especial, pressupostos de Paul Ricoeur em 
seus estudos sobre o tempo e a memória, lembrando que o tempo se torna tempo 
humano na medida em que é articulado de um modo narrativo, e a narrativa se torna 
significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal (Tempo e 
Narrativa II, 1995), assim como “o mais fascinante e desconcertante texto de toda a 
obra freudiana”, segundo Mahony, o estudo de 1920, Além do Princípio do Prazer, de 
Sigmund Freud onde a morte é definida como pulsão, retrospectivamente na 
repetição compulsiva de totens e tabus, e por complemento, o mito grego de Orfeu. 
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Consideramos ainda que, se pensarmos que o auto-relato, ou relatos ficcionalizados 
da biografia do autor, podem ser considerados um locus privilegiado do encontro 
entre a vida interna do sujeito e sua inscrição em determinada história social e 
cultural. Quando se narra algo de nossas vidas, alimenta-se autoficções que nos 
garantem certa estabilidade como sujeitos individuais, e permitem elaborar um 
sentido a nosso passado e planejar nosso futuro, mas passado e futuro são sempre 
provisórios, sempre imaginários, no sentido psicanalítico, e se a narrativa for 
literária, a distância entre o discurso e a realidade parece ser ainda maior, o que nos 
leva a perceber que se instaura um campo de renegociação e reinvenção identitária, 
considerando uma das exigências da autoficção que o narrador se questione, com a 
honestidade possível do discurso, e esteja atento e receptivo ao mundo a seu redor, 
transformando suas digressões em formas de partilhar com o leitor suas 
experiências, na forma literária que “cria uma certa distância até do seu próprio eu, 
mas essa distância é a condição para a proximidade em relação aos outros” 
(PERRONE-MOISÉS, 2016), e permite religar-se ao mundo fragmentado 
contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Literatura inglesa contemporânea. Julian Barnes. Escritas de si. 
Ressignificações.  
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RESUMO: Este trabalho de mestrado tem como principal objetivo elaborar uma 
leitura hermenêutica da obra mais recente da poetisa mineira Adélia Prado através 
de um trabalho de corpo-a-corpo com os poemas presentes em Miserere. Assim 
sendo, buscou-se compor um percurso de leitura que apontasse a temática principal 
do livro, o estabelecimento da dicção poética presente na obra, uma delimitação das 
categorias poéticas mais recorrentes, assim como os sentidos com os quais o eu-
lírico lida primordialmente. Além disso, procurou-se elaborar um estudo sobre 
maneira como os poemas dialogam com a tradição católica e a ideia sacramental de 
penitencial, já sinalizada no título,de modo a ser possível perceber como a Fé é 
interpretada e reinventada, além das conexões possíveis entre Miserere e Notas 
Íntimas, de Marie Noël, cujos fragmentos compõem tanto a epígrafe do livro quanto 
as de alguns capítulos da obra. Ademais, o diálogo com o texto bíblico mostrou-se 
incontornável, especialmente porque o fazer poético de Adélia Prado na obra em 
estudo muito se relaciona aos Salmos de Davi, principalmente ao Salmo 50, cuja 
temática diz respeito a um movimento penitencial. A explícita interlocução com o 
livro de Jó foi também objeto de estudo, na busca por análise dos sentidos conferidos 
ao sofrimento. Outrossim, buscou-se verificar as intersecções entre a última e a 
primeira obra da autora, Bagagem e Miserere, elaborando-se semelhanças e 
diferenças notáveis e transformações poéticas perceptíveis. O que fica claro neste 
percurso de comparação entre textos da autora são categorias cuja permanência fez 
com que estas culminassem guiando o processo interpretativo da obra: a Adélia 
lírica, bíblica e existencial, já mencionada por Carlos Drummond de Andrade em 
1975, permanece, e tais características são essenciais para o estudo e compreensão 
de sua obra. Neste sentido, é a lírica o material que torna possível à voz do poema a 
escrita de sua vida, o interpretar sua fé,o reviver suas memórias,o significar-se, e o 
dirigir-se ao Mistério Sagrado. No limite, é possível notar uma comunhão 
inseparável entre o Sagrado e o lírico, uma vez que, assim como o religioso abarca 
uma presença-ausente e um Mistério indecifrável, também é o poema, com silêncios 
e quebras entre os versos, nos quais o "não dito" será fruto de ressignificação por 
parte daquele que lê (PRADO, 1999). O bíblico é presente não somente como forma 
de citação e inspiração, mas também no conflito e no confronto, uma vez que nem 
sempre a relação do eu-lírico para com a Bíblia é tranquila, mas permeada de um 
movimento de reapropriação, questionamento e reinterpretação constante. Por fim, 
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o existencial faz-se manifesto através da voz do poema que coloca em jogo sua 
existência diante do Sagrado,do Mistério e em relação a si mesmo. Em Miserere, há 
um reinterpretar dos fatos vividos que leva a uma reflexão acerca de sua existência 
na dimensão da  contemplação da finitude, não somente daquele que escreve, mas 
também do que lê. Dadas as informações expostas, o trabalho justifica-se na 
abrangência e contextualização de leitura de uma das mais canônicas poetisas 
brasileiras, oferecendo um olhar sobre sua obra de data mais recente e ainda pouco 
estudada. Como aparato teórico, destacam-se os principais trabalhos desenvolvidos 
sobre a autora, a mencionar Carter (1980), Osakabe (1998), Hohlfeldt (2000), 
Bernardo (2003),  Coutinho(2005), e Moretto (2011); ensaios e artigos acerca da 
questão da teologia e da literatura em intersecção: Bastide (1997)  Boas (2004), e 
Lopes (2014); texto bíblico como literatura: Alter (1985;1997;2007), Bevan (1993); 
Hermenêutica: Heidegger (1927), Agostinho (2002); temas como sofrimento, morte, 
finitude, alma: Leloup (2001), Vanzago (2012). Halík (2016); Mistério e Sagrado: 
Prado (1999), Jankelevitch (1995) e Souza (2000) e a Bíblia, em sua tradução 
conhecida como Bíblia de Jerusalém, foi também objeto de estudos. A metodologia 
de trabalho consistiu primordialmente na leitura do texto poético, da qual partiram 
as reflexões teóricas presentes nas referências acima abordadas. Como resultados 
preliminares, é possível mencionar a percepção de uma dicção poética do conflito 
em relação aos textos sagrados, num movimento de questionamento. A angústia da 
morte e a certeza da cruz, conceito de cristão de dificuldade a ser enfrentada com fé, 
têm presença marcante na trajetória poética de um eu-lírico que se vê numa espécie 
de obrigação louvatória frente a um Sagrado que não consegue - nem pretende - 
entender. Ademais, a percepção do embate alma x corpo permeia as obras de Adélia 
Prado e a de Noël, num constante voltar ao corpo, como forma de proteção contra a 
alma, capaz de despertar (dolorosos) questionamentos e colocar em questão 
verdades eternas. Nota-se o cotidiano como pretexto para temáticas de cunho 
teológico e transcendental, como o lugar do homem no mundo e sua obrigação 
diante do Criador e até mesmo a semelhança da humanidade para com o Diabo que, 
no caso, consiste no sofrimento e na sensação de abandono aos quais estariam todos 
sujeitos.  
 
Palavras-chave: Poesia Brasileira. Crítica Literária. Adélia Prado. Literatura e 
Sagrado.  
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RESUMO: A pesquisa de doutorado em andamento baseia-se na análise da 
transformação da primeira peça profissionalmente produzida de Edward Albee, The 
Zoo Story (1959) em At Home at the Zoo (2004). Interessam-me o retorno do 
dramaturgo ao início de seu cânone, após dezenas de trabalhos encenados e 
publicados, e as implicações da reelaboração do título definidor da Off-Broadway 
nova-iorquina nos anos 1960 (BOTTOMS, 2006). Na peça de 1959, Jerry principia 
uma contenda física com Peter, fornecendo-lhe uma faca sobre a qual termina por 
se empalar. Em diferentes momentos da fortuna crítica, tal morte é compreendida 
como um episódio de sanguinolência insana e despropositada, em consonância com 
o zeitgeist de descrenças do Teatro do Absurdo, formulado por Martin Esslin (2004) 
– que deposita a dramaturgia de Albee em suas sistematizações precisamente a 
partir de The Zoo Story. Proponho que a peça apresenta uma poética dramática 
segundo a qual o teatro deve operar como um mecanismo de assalto, produtor de 
consciência salvífica por meio de sacrifícios. Em tal ótica, a morte de Jerry, 
simultaneamente um assassinato e um suicídio, ergue-se como um elemento central. 
Trata-se do primeiro ato sacrificial componente das linhas de força da obra do autor: 
visando ao solapamento de ficções particulares, explicita os contornos da própria 
ficcionalidade. Assim, Jerry age como um índice metateatral, ou seja, dramatiza e 
(re)significa a diegese da qual faz parte (ABEL, 1968), dirigindo o encontro com 
Peter e determinando o desfecho de tal interação. Embora não transcorra uma 
oblação a uma divindade específica, desenrola-se, em vias análogas às análises de 
Henri Hubert e Marcel Mauss (2005), um sacrifício com resultados irradiantes e 
transfiguradores. O processo sacrificial e os restos do que é consagrado – ou, o 
conflito no Central Park, e o corpo ali abandonado – produzem e propagam energia 
transformadora, e, sobretudo, redentora, tanto para Jerry quanto para Peter. 
Representa-se, aqui, a concepção teatral de Albee, que, longe de em desacordo ou 
em desabono diante das potencialidades da linguagem verbal, conforme ocorreria 
em outros nomes do Absurdo esquadrinhados por Esslin, faz da criação literária 
uma potência sagrada, ou uma ferramenta de salvação. Conquanto fadados a 
ficcionalizar a partir de um instrumento ambíguo, limitado e limitador, isto é, da 
palavra, aos indivíduos albeeanos é dada a oportunidade de reconhecimento de tais 
obscuridades, e de admissão da ficção como tal. Para que sejam desnudadas as 
diversas ilusões estabelecidas no interior do microcosmo diegético, e para que se 
alcance a consciência salvífica, são realizados sacrifícios, quer linguísticos, quer 
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físicos. Posteriormente à peça de 1959, diversos outros atos sacrificiais ocorrem 
neste teatro, como em Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962), Tiny Alice (1964), The 
Play About the Baby (1998), e The Goat; or, Who’s Sylvia? (2000). The Zoo Story expõe 
e define, portanto, a poética seguida pelo dramaturgo na totalidade de seu cânone. 
A reelaboração do texto inicial, em 2004, elucida o caráter redentor da morte de 
Jerry, dialogando com a recepção inicial da dramaturgia albeeana, e tornando 
inviável a sua consideração como absurda. Ainda, faz-se necessário avaliar o que 
subjaz os contextos de cada peça, uma vez que entre o título original e At Home at 
the Zoo o autor deixou a Off-Broadway e se consolidou no grande circuito da 
Broadway. Resultados preliminares dos estudos traçam intertextualidades entre 
The Zoo Story / At Home at the Zoo, The Hairy Ape (1922), de Eugene O’Neill, e The 
Glass Menagerie (1944), de Tennessee Williams. Todos os títulos retratam a 
ficcionalização como uma necessidade imperiosa, e a simbolizam em zoológicos: no 
palco o’neilliano, repete-se o Central Park, já no williamsiano, figura uma coleção de 
pequenos animais de vidro. Por meio do exame dos diferentes zoológicos, 
representativos das ficções particulares das personagens, é possível delinear 
sugestões distintas de cada dramaturgo para as funções da teatralidade diante do 
vício ficcionista. Considerando-se O’Neill e Williams nomes fundamentais do 
tradicional teatro norte-americano, erguem-se como heranças dramáticas 
especialmente relevantes no horizonte da Broadway. At Home at the Zoo não apenas 
explana a poética albeeana do sacrifício, como, por meio de intertextualidades, 
aproxima-se do diapasão de O’Neill e Williams de dramatização da ânsia pelo 
exercício criativo, afirmando, ao final, a sua singularidade. Tenciono contribuir para 
os estudos literários em língua portuguesa em dramaturgia dos Estados Unidos, bem 
como avaliar e questionar a interpretação do teatro de Albee de acordo com a lógica 
do Teatro do Absurdo, prática ainda comum em diversos cenários acadêmicos ou 
midiáticos. Finalmente, considero plausível analisar em que medidas o autor, não 
raro associado às vanguardas dramáticas europeias, mais se alinharia do que 
destoaria da tradição norte-americana.      
 
Palavras-chave: Teatro norte-americano. Edward Albee. Sacrifício. Teatro do 
Absurdo.  
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Resumo: Pedra do Sono (1941) é o livro de estreia de João Cabral de Melo Neto. 
Seguem-se a ele Os Três Mal-Amados (1943) – pequeno diálogo em prosa – e O 
Engenheiro (1945). Enquanto este último é frequentemente lido como um divisor de 
águas da sua produção, como o verdadeiro começo, o livro que realmente estabelece 
Cabral como um ponto gravitacional no espaço da poesia de seu tempo, os dois 
primeiros, e em especial o inicial, recebem bastante menos atenção da crítica. Esta 
pesquisa tem como objeto – como corpus – esse conjunto inicial de João Cabral, em 
especial os dois livros de poesia. Segundo a conhecida fórmula de Luiz Costa Lima 
(LIMA, 1995), nos poemas de Pedra do Sono predomina uma configuração de tipo 
lunar, enquanto que n’O Engenheiro há o embate dessa configuração com outra de 
tipo solar. Esta última vitoriosa e representativa da poética que João Cabral 
desenvolveria em seguida e que o tornaria famoso. O onirismo surrealista, a 
sobreposição de imagens injetadas na imaginação pelo inconsciente e pelo sonho, 
dá lugar à construção racional do poema, ao concreto, ao cálculo e ao elogio da 
lucidez. A essa narrativa crítica liga-se o ponto teórico mais constante dos estudos 
cabralinos: sua valorização da racionalidade no fazer poético, que é entendida sob 
duas formas principais – desenvolvidas tanto em seus poemas como em seus textos 
críticos. Por um lado, uma crítica do convencionalismo, da “palavra poética” que vale 
pelo seu uso tradicional e não pelo modo como o poema estrutura seu significado. 
Por outro, uma crítica de certo “perfil psicológico” que valoriza o momento da 
inspiração e que considera o trabalho subsequente sobre o poema como uma perda 
da sua autenticidade e como um distanciamento do verdadeiro momento poético. 
Tendo em mente essa vertente crítica que busca ler a poesia cabralina como uma 
problematização da própria criação poética, e que tem seus pontos fortes no já 
referido ensaio de Luiz Costa Lima e no livro A Astúcia da Mimese, de José Guilherme 
Merquior, a pesquisa faz um retorno à fase inicial do poeta, motivada pela hipótese 
de que há mais em causa entre a Pedra do Sono e O Engenheiro que uma simples 
superação ou substituição de uma poética por outra. Hipótese já presente no livro 
de Merquior, mas que o autor se limita a indicar. Para acessar o universo dos poemas 
a partir dessa linha teórica, nos valemos da associação, feita por Merquior, entre o 
par temático sonho/pensamento e o par teórico receptividade/atividade. Esta 
associação permite ao crítico interpretar as significações cabralinas como tentativas 
de compreender seu próprio processo de criação mesmo nos poemas menos 
diretamente metapoéticos – nos interessa muito, portanto, na medida em que 
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permite reinserir a Pedra do Sono nesta discussão; coisa que, como dissemos, 
Merquior sugere mas não leva adiante. Inspira também nossa leitura o livro Poesia 
com coisas, de Marta Peixoto. Neste último trabalho, duas coisas nos interessam. 
Primeiro, a atenção prestada a certos temas da Pedra do Sono, como a presença da 
violência física e do medo no universo onírico imaginado por Cabral e a predileção 
por substantivos concretos. Segundo, seu programa de leitura mais geral, que busca 
ler a obra cabralina não como uma negação do eu lírico explícito na Pedra do Sono 
em favor de uma objetividade ou de um realismo, mas como uma reconfiguração 
deste, que assumiria um lugar oculto, mas não necessariamente ausente, no 
decorrer de sua obra. Tomando, então, sonho e pensamento como dois arcanos da 
composição, que aglomeram a sua volta os principais temas dos dois livros, o estado 
da nossa argumentação é o seguinte: a relação entre a Pedra do Sono e o Engenheiro 
não se resume numa poética da lucidez versus o falso começo do sonho, mas numa 
poética um pouco mais complexa, que envolve essas duas figuras numa relação tensa 
mas indispensável. A análise dos poemas vem se mostrando profícua nesse sentido, 
e esperamos elaborar, ao final da pesquisa, uma imagem mais rica e menos 
unidirecional do aprendizado poético de João Cabral. Por último, cabe reafirmar o 
alcance regional do nosso argumento, centrado na ideia de fase. O que se vai elaborar 
não é uma asserção geral sobre “a obra” de João Cabral, um corpo de enunciados 
abrigados na unidade indistinta de um “autor”, mas uma tentativa de diferenciar 
autor e obra deles mesmos. É estratégico proceder assim, pois trata-se de uma 
dissertação, mas pensamos também que essa precisão respeita melhor a 
complexidade do próprio texto. 
 
Palavras-chave: João Cabral de Melo Neto. Pedra do Sono. O Engenheiro. Crítica 
Literária. 
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RESUMO: Dois acontecimentos recentes tornam relevantes e atuais a reflexão em 
torno de produções artísticas e literárias com teor testemunhal relacionadas ao 
massacre do Carandiru, ocorrido no dia 2 de outubro de 1992, na cidade de São 
Paulo. No dia 27 de setembro de 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os 
julgamentos que tinham condenado 74 policiais militares pelo massacre do 
Carandiru. Depois dessa decisão, o caso volta para o tribunal do júri, para ser julgado 
novamente desde o início. O segundo acontecimento foi os recentes massacres, no 
inicio de 2017, em diversos presídios no Brasil, em que pelo menos 133 pessoas 
foram mortas em 15 dias. Neste trabalho, proponho uma leitura da canção “Diário 
de um detento” do grupo Racionais MC’s, a partir da teoria do testemunho. Essa 
canção compõe o disco intitulado “Sobrevivendo no inferno”, lançado em 1998, e 
aborda o tema do massacre do Carandiru, em que pelo menos 111 presos foram 
brutalmente assassinados pela polícia militar em um único dia. Tratando-se de um 
massacre, é interessante pensar a em como se dá a relação entre testemunho e a 
condição de sobrevivente nessa música. Cabe destacar que nenhum dos integrantes 
dos Racionais MC’s foi um sobrevivente do massacre do Carandiru. Assim, em que 
sentido a canção pode ser vista como um testemunho e como se relaciona à condição 
do sobrevivente? De acordo com Seligmann-Silva (2013), a relação da literatura, da 
arte, e de outras formas de testemunho com a realidade é complexa, já que o limite 
entre a ficção e a “realidade” não pode ser bem delimitado. Há, no entanto, a 
reivindicação pelo testemunho de uma relação com o “mundo fenomênico”: “o 
testemunho justamente quer resgatar o que existe de mais terrível no ‘real’ para 
apresentá-lo” (SELIGMANN-SILVA, 2013, p.375). A letra da música “Diário de um 
detento” foi composta numa parceria entre Mano Brown, integrante do grupo 
Racionais MC’s, e Jocenir (Josemir Prado), um detento do Carandiru que mantinha 
dois cadernos, em que registrava seu dia-a-dia na Casa de Detenção. As coisas que 
ele escrevia eram baseadas na sua própria experiência e também em histórias 
narradas por outros detentos, sendo que seus cadernos circulavam pelos diversos 
pavilhões. De acordo com Zeni (2004), Mano Brown costumava visitar o presídio do 
Carandiru com frequência e, em uma de suas visitas, soube da existência de um 
detento que escrevia poemas e letras de música. Brown foi conhecer o preso e, a 
partir das anotações de seus cadernos, bem como de cartas de outros detentos e de 
conversas feitas em visitas ao presídio, ele compôs a letra de rap. A canção foi 
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constituída na forma de um diário, tem uma duração de 7 minutos e 31 segundos, e 
não há a repetição de um único verso. Trata-se de um narrador em primeira pessoa 
que conta os acontecimentos do dia do massacre, 2 de outubro de 1992, mas que 
começa a narrativa pelo dia anterior, 1 de outubro. Segundo Zeni (2004), o detento 
narra o desenrolar do massacre desde o dia anterior e termina no dia seguinte, como 
um sobrevivente da carnificina. Um trecho da canção, em que se narra o momento 
do massacre, diz o seguinte: “Era a brecha que o sistema queria. / Avise o IML, 
chegou o grande dia. / Depende do sim ou não de um só homem. / Que prefere ser 
neutro pelo telefone. / Ratatatá, caviar e champanhe. / Fleury foi almoçar, que se 
foda a minha mãe! / Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo... / quem mata mais 
ladrão ganha medalha de prêmio! / O ser humano é descartável no Brasil. / Como 
modess usado ou bombril.” Garcia (2007) chama a atenção para a forma verbal 
predominante da letra, o presente do indicativo, que faz com que escutemos o relato 
como se fosse em tempo real. Cabe ressaltar também a pergunta que é feita no final 
da canção: “Mas quem vai acreditar no meu depoimento?”. Segundo Zeni (2004, 
p.234), ela expressa a dúvida sobre a possibilidade de se fazer ouvir, “sobre o crédito 
que teria sua voz na sociedade em que está inserida”. Assim, é deixado no ar um 
questionamento sobre a capacidade de convencimento daquele que testemunha e 
diz que ali houve uma matança. A pergunta estabelece um desafio, ecoando a 
lembrança de que a ferida do massacre do Carandiru continua aberta. De acordo 
com Garcia (2007, p.187), um dos pontos originais da canção é que ela busca 
radicalizar o diálogo com os fatos, “afirmando um ponto de vista que a grande mídia 
não repercute”, e que “o Estado historicamente considera ou perigoso ou 
desprezível, na dúvida, algo digno de ser silenciado”.  
  
Palavras-chave: Testemunho. Racionais MC’s. Massacre do Carandiru. Violência. 
Rap. 
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RESUMO: Nos anos que seguem o fim da segunda guerra mundial e do regime 
fascista, uma geração de escritores italianos se destaca por sua atuação intelectual 
em jornais italianos de média e grande circulação. Essa “urgência ‘irreprimível’ de 
seu intervencionismo polêmico” (PISCHEDDA, 2011) estaria ligada ao momento 
político bastante conturbado de um país que busca se reestabelecer, ao mesmo 
tempo em que vive sua revolução tecnológica tardia. Nesse cenário, passam a 
coexistir mudanças sociais e culturais que afetam a população em geral. Seriam 
mutações que, segundo Pier Paolo Pasolini, estariam relacionadas à consolidação de 
um modelo econômico pautado em valores burgueses decorrente do capitalismo e 
de sua lógica de consumo. Por esses motivos, parece haver uma preocupação 
coletiva por parte de vários escritores, referente à sua participação política em 
meios de comunicação de largo alcance. Seria a tentativa de ampliar um debate de 
reflexões críticas que se torna cada vez mais ácido e controverso à medida que criar 
polêmicas aparece como uma atividade ideológica e retórica. A rede de diálogos que 
se institui estaria então ligada, em uma primeira instância, a esse dever público do 
intelectual, que em momentos de crise social e cultural revê suas formas de 
participação na sociedade em que circula. Partindo desse universo de reflexões, o 
atual projeto de pesquisa volta seu foco à atividade jornalística de Pasolini com a 
intenção de compreender, a partir de seus escritos de jornal, quais foram seus 
principais interlocutores, de quais polêmicas participou e que importância ele 
assumiu nesse contexto. Tal trabalho se encontra atualmente em um estágio inicial, 
dedicando-se a buscas bibliográficas e a leituras que ampliem a compreensão do 
contexto histórico da Itália dos anos 1970, além de se concentrar na tentativa de 
mapear quais foram os principais intelectuais atuantes nessa época. Na sequência, 
nosso objetivo é realizar um estudo aprofundado das fontes primárias desses 
escritos, isto é, dos escritos publicados em jornais, como Corriere della Sera e Il 
Mondo, entre os anos de 1970 e 1975, ano em que Pasolini foi assassinado. A partir 
daí, e com dados suficientes para embasar tal tese, o intuito é demonstrar a 
importância que Pasolini assumiu no jornalismo italiano dos anos 1970. Essa 
indicação é deixada por críticos como Bruno Pischedda, quando afirma que 
“[Pasolini] constitui o protótipo mais atraente para todos aqueles que aspiram à 
palavra pública” (PISCHEDDA, 2011); ou ainda Marco Belpoliti, para quem “a crise 
pessoal coincide com a crise geral de toda a cultura italiana. Pasolini a compreendeu 
primeiro e melhor do que os outros escritores e poetas” (BELPOLITI, 2001). Sendo 
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assim, e tendo em vista o caráter instrutivo e flexível de um seminário de teses em 
andamento, essa apresentação terá ainda como objetivo expor as dificuldades 
encontradas durante a pesquisa realizada até agora. Em um primeiro momento, a 
primeira dificuldade é justamente identificar, na história de um país estrangeiro, 
quais foram as grandes questões constitutivas das polêmicas em que os intelectuais 
se envolveram. A segunda dificuldade se torna, então, localizar justamente quem 
foram esses intelectuais italianos e como eles atuaram nesses debates, 
principalmente aqueles com quem Pasolini mantinha diálogos constantes. Outra 
tarefa complexa tem sido acompanhar os pressupostos reflexivos desses 
intelectuais, partindo das correntes teóricas que estavam em voga na Itália naquele 
momento, como a antropologia, a sociologia da Escola de Frankfurt, a semiologia, as 
revisões do estruturalismo etc. Finalmente, parece valer a pena também a 
investigação de interrogações de maiores dimensões sobre as possibilidades de 
atuação política desses escritores ou até mesmo sobre a pertinência do debate 
público de ideias. Problemas dessa ordem levam a questionamentos maiores, 
localizados no cerne do que pareceu ser uma grande crise da época – a crise da 
forma, a crise de conteúdos, a crise das escolhas estéticas e, enfim, a crise da própria 
literatura. A continuidade da pesquisa está por sua vez ligada à compreensão da 
maneira como esses escritores-intelectuais, sobretudo Pasolini, se comportam 
diante desse contexto de reavaliação das possibilidades de escrita e de atuação 
pública.        
 
Palavras-chave: Pier Paolo Pasolini. Jornal. Escritor intelectual.  
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Paulo Rónai entre textos e paratextos: 
os prefácios como um espaço da crítica literária 
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RESUMO: O presente estudo configura-se como continuação da pesquisa de 
Mestrado, que resultou na dissertação “Um estrangeiro entre nós: a produção crítica 
de Paulo Rónai (1907-1992) no ‘Suplemento Literário’ d’O Estado de S. Paulo”, com 
a qual foi possível identificar, dentre outros aspectos, a variedade de atividades 
intelectuais exercida por Paulo Rónai no Brasil, bem como a diversidade de fontes 
das quais se valeu para publicar seus textos, tornando evidente que, devido ao 
diálogo existente entre suas contribuições para a imprensa e os livros em que 
publicou, sua produção intelectual abrange espaços que vão muito além das páginas 
do “Suplemento Literário” d’O Estado de S. Paulo. Em função de sua participação em 
grandes projetos editoriais, Rónai consagrou-se tradutor e, embora a tradução fosse 
uma atividade de destaque no conjunto de sua obra no Brasil, a crítica literária 
também apresentou a mesma relevância nesse contexto, sendo exercida em 
diversos veículos editoriais. Dada a importância desta produção crítica e pelo fato 
de ainda não ter sido suficientemente abordada pelos estudiosos do autor, este 
trabalho tem por objetivo estudar especificamente os prefácios de Paulo Rónai para 
obras de autores da Literatura Brasileira, juntamente com seus livros de ensaios e 
os textos publicados no “Suplemento Literário”do jornal paulistano, uma vez que, 
embora inicialmente publicados de forma esparsa e agora reunidos em conjunto, 
tais textos revelam aspectos importantes de sua crítica por sugerirem um projeto 
literário/intelectual que norteia suas atividades como um típico “Homem das 
Letras” no Brasil. Gérard Genette, em sua obra Paratextos editoriais (2009), afirma 
que o paratexto não só apresenta a obra (o texto literário) em si, mas também a/o 
torna presente no mundo na forma de livro, isto porque o prefixo “para” não se 
refere somente ao que está aquém e além, mas também significa o próprio limite do 
texto (2009, p. 9), podendo ser o prefácio definido como “toda espécie de texto 
liminar […] que consiste num discurso produzido a propósito do texto que segue ou 
que antecede” (2009, p. 145). De acordo com este conceito inicial, este estudo 
também considera para análise todos os seus parassinônimos, a saber, introdução, 
apresentação, preâmbulo e advertência (GENETTE, 2009, p. 145). Por meio de visitas 
realizadas no próprio acervo de Paulo Rónai, localizado em Nova Friburgo (RJ), foi 
possível obter a maior parte desses prefácios publicados em obras literárias de 
autores brasileiros. Para o levantamento do corpus da pesquisa, também foram 
consultadas as bibliotecas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
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Universidade de São Paulo (FFLCH – USP) e da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP/Assis), bem como o acervo digital da Biblioteca Nacional (RJ). Com isso, foi 
possível verificar que Paulo Rónai publicou pouco mais de vinte prefácios entre os 
anos de 1944, em que prefaciou sua tradução para o francês da obra Memórias de 
um sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida, publicada pela Editora 
Atlântica na série “Les maitres des Littératures Américaines”, e 1989, em que assina 
a “Apresentação” de Os corpanzis, de João Inácio Padilha. Vale ressaltar que vários 
prefácios assinados por Paulo Rónai para obras lançadas nesse período foram 
publicados posteriormente nas reedições de alguns autores, como João Guimarães 
Rosa, por exemplo. Ressalta-se também que a busca pelas obras literárias brasileiras 
prefaciadas pelo crítico em estudo é um trabalho constante e que, portanto, tais 
datas e quantidades de paratextos podem ser alteradas, dada a fase incipiente deste 
estudo. Todas as atividades que Paulo Rónai exerceu durante o período em que 
viveu no Brasil apresentam um objetivo comum, relacionado aos seus ideais do 
momento de sua chegada no Rio de Janeiro em 03 de março de 1941. Nesta ocasião, 
Rónai declarava a sua intenção em aproximar as literaturas húngara e brasileira e, 
com isso, contribuir para a divulgação da cultura letrada entre as pessoas dessa 
nação que prontamente o acolheu. A partir desta intenção inicial de Rónai, seu 
trabalho se tornou muito mais intenso, diversificado e relevante para o cenário 
cultural que se tinha na época, deixando transparecer em todas as suas atividades 
profissionais, bem como nos seus textos, o objetivo de quem se dedica para levar a 
cultura mais “elevada” a todos, já que considerava “a falta de cultura […] uma 
tragédia”. Assim, Rónai trabalhou intensamente no Brasil, valendo-se das 
circunstâncias da tragédia que o trouxe aqui para, ao menos, amenizar as tragédias 
de quem o acolheu. Dessa maneira, ao considerar a intensidade de suas produções e 
a relevância da publicação de seus prefácios, constata-se que tais textos configuram-
se como componente importante para o entendimento tanto de seu projeto literário 
quanto de seu método crítico, o que permite a esta pesquisa não somente preencher 
uma lacuna presente nos estudos acadêmicos sobre o Paulo Rónai, mas também 
revelar a crítica literária como uma atividade tão relevante quanto a tradução no 
conjunto da obra do autor.  
 
Palavras-chave: Paulo Rónai. Paratextos. Suplemento Literário. Literatura 
Brasileira. Crítica Literária. 
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RESUMO: O objeto de estudo de nossa dissertação de mestrado em andamento é a 
tradução integral do livro La communauté désavouée, de autoria do filósofo francês 
Jean-Luc Nancy. Configura, ainda, em nosso trabalho, a elaboração de um estudo de 
caráter introdutório à obra, além de notas e comentários visando apresentar 
problemas do texto e nossas soluções, assim como, esclarecimentos e apontamentos 
de natureza diversa. O livro de Nancy, publicado recentemente (2014), retoma os 
primórdios do debate de um problema filosófico que mobilizou diversos autores nos 
anos 80 e 90 do século passado. O problema em questão é o da comunidade, que 
entrará em cena, após o silêncio de um esgotamento do termo na noite das grandes 
ideologias, com a publicação de La communauté désoeuvrée (A comunidade 
inoperada), 1983 e 1986, de Nancy, que logo receberá uma resposta, em formato de 
livro, de Maurice Blanchot, La communauté inavouable (A comunidade 
inconfessável), 1983. Seguirão no tema além de Nancy e Blanchot, Agamben, 
Esposito, Rancière e outros. Nancy, neste livro de 2014, retoma o debate com 
Blanchot tardiamente, decorridos trinta anos de sua origem, pois este só poderá ser 
feito integralmente, de algum modo, após o falecimento do segundo e o consequente 
encerramento do interdito em torno da grande autoridade que era Blanchot, assim 
como o impedimento de se abordar a controversa vida pública de Blanchot durante 
o início de sua carreira de escritor. Poderá Nancy, então, empreender uma resposta 
a partir da leitura crítica do livro A comunidade inconfessável, e tratar das 
concepções políticas de Blanchot em torno da comunidade como um 
desencantamento da democracia e aproximá-las do posicionamento político 
polêmico de Blanchot nos anos 30. Nosso estudo introdutório se divide em dois 
momentos: o primeiro, visa situar e apresentar o debate acerca da comunidade 
empreendido por Nancy, desde os esforços de repensar o político no Centre de 
recherches philosophiques sur le politique criado por Nancy e Philippe Lacoue-
Labarthe, assim como do diálogo estabelecido com Maurice Blanchot. O segundo 
momento almeja retraçar o caminho percorrido por Nancy em suas reflexões em 
torno da comunidade ao longo de sua obra, e compreender a passagem e abandono 
do termo em favor da reflexão democrática e o uso de conceitos como ser-com, ser-
em-comum, partilha etc; e também, como a obra La communauté désavouée se 
articula neste momento “democrático” de Nancy, e como se opera um 
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distanciamento de uma possível ligação entre Blanchot e Nancy – seja colocando em 
relevo a  apropriação particular de cada autor de Georges Bataille, seja pontuando a 
associação de Blanchot ao mito – para que o segundo possa dar ênfase às suas 
considerações políticas desligadas de um certo imanentismo ou de algum caráter 
teológico. Como Nancy mesmo aponta no início de seu livro, a crítica blanchotiana 
só se voltará para o livro tão particular na obra de Blanchot que é A comunidade 
inconfessável recentemente. Portanto, lidamos com uma bibliografia muito recente 
e em produção. Usaremos em nossa leitura, principalmente, Surya (2012, 2015) e 
Bident (1998) e também artigos de Majorel, van Rooden, Quintana Domínguez. 
Quanto à questão da formulação da comunidade em Nancy, utilizamos, 
especialmente, o livro de Devisch (2013) e os artigos críticos endossados por Critley, 
Frase, Ingram. Quanto a Blanchot visamos a produção a partir de L’Amitie onde 
aparece, e inicia-se o seu uso, o conceito de désoeuvrement e, também, os artigos 
políticos. De Nancy, dentre sua vasta bibliografia, nos concentramos nos escritos que 
se voltam ao tema da comunidade, da formulação ontológica do ser-com e do retrait 
do político. Cotejamos, também, as traduções disponíveis dos autores em vista de 
uma uniformização ou problematização da tradução de conceitos utilizados por eles. 
O nosso projeto pretende, assim, agregar à crítica literária em torno de Blanchot, 
como, também, à divulgação da obra de Nancy e ao recente debate sobre a 
comunidade sob um viés ontológico. 
 
Palavras-chave: Jean-Luc Nancy. Maurice Blanchot. Comunidade. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo da presença da Ninfa em 
determinados autores da poesia moderna e contemporânea brasileira. Objeto de reflexão 
de filósofos e críticos como Giorgio Agamben, Roberto Calasso, Georges Didi-Huberman e 
Aby Warburg, a imagem da ninfa, que, ao longo da história, manteve uma relação de 
proximidade com as representações artísticas de forma geral, reaparece na modernidade 
com um sentido de sobrevivência, ou mesmo de resistência, bastante específico. No contexto 
da literatura brasileira, a ninfa surge de forma mais expressiva no período chamado de “pré-
modernismo” e continua a aparecer, adquirindo novas formas e funções próprias, em 
autores como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, chegando também à poesia 
contemporânea em poetas como Carlito Azevedo e Donizete Galvão. Como percebeu Didi-
Huberman, a Ninfa constitui, antes de tudo, um objeto teórico que encarna ou representa os 
conceitos fundamentais pensados pelo historiador da arte alemão Aby Warburg. O primeiro 
deles é a ideia de Pathosformel, a fórmula de pathos, a ideia de um gesto que se repete, 
recorda e, ao mesmo tempo, anuncia um outro, atravessa o tempo, estabelece conexões 
inimaginadas entre diferentes épocas. Na imagem da Ninfa, mais particularmente na bela 
figura feminina em movimento que invade a cena de um dos afrescos de Ghirlandaio que 
está na igreja de Santa Maria Novella, em Florença, Warburg reconheceu o que seria a 
Pathosformel por excelência (WARBURG, 2012) ao perceber na figura daquela inquietante 
serva florentina traços das mênades antigas. Enquanto uma Pathosformel, conceito em si 
mesmo dialético, a Ninfa se constitui como uma montagem e tensão constante de potências 
opostas, na qual a forma ou o “gesto comovente” das vestes e dos cabelos em movimento 
expressa um pathos deslocado para as extremidades, uma emoção, a potência do desejo que 
a atravessa. Ao mesmo tempo, a Ninfa enquanto “imagem sobrevivente” (DIDI-HUBERMAN, 
2007) que não cessa de aparecer e desaparecer, fluir e refluir como uma onda, encenando 
inúmeras metamorfoses (serva florentina, Salomé dançante, anjo protetor, mênade 
delirante, Vitória romana, Vênus impassível), encarna a ideia de Nachleben, a vida póstuma 
das imagens, pensada por Warburg a partir da sobrevivência dos gestos ao longo da cultura 
ocidental e expressa em um dos seus projetos principais, o atlas de imagens que ele chamou 
Mnemosyne. A partir da complexidade de uma imagem como a da Ninfa, complexidade tanto 
estética quanto temporal, esta pesquisa se justifica à medida que busca pensar, por meio de 
uma metodologia que prevê a revisão bibliográfica de dois materiais que se pretendem em 
constante comunicação: o material teórico e o poético - o quanto essa figura mítica 
desarranja as narrativas usuais da história da literatura moderna brasileira, nos permitindo 
ver vínculos insuspeitados entre os momentos moderno e contemporâneo, de um lado, e 
momentos anteriores, sobretudo, aquele período que ficou conhecido, por falta de nome 
melhor, como “pré-modernismo”.  Ou seja, ali onde os historiadores literários marcados 
pelo discurso do modernismo veem (ou esperam ver) sobretudo rupturas (entre a cultura 
literária do século XIX e a do século XX), podemos ver antes reaparições, continuidades 
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intermitentes, enlaces de tempos. Neste sentido, os resultados parciais da pesquisa nos 
permitem ver as limitações de certa abordagem crítica da poesia moderna e contemporânea 
brasileira que vê na sobrevivência de figuras do passado uma simples “retradicionalização 
frívola” (IUMNA, 2011) e a aproximação com nossa hipótese de outra abordagem que vê 
nessas reaparições uma necessidade de “dizer de novo” (SCRAMIM, 2012), algo como uma 
atualização da tradição que a coloca em relação com o presente. A partir desses movimentos 
menores, mas persistentes que são as aparições sintomáticas da Ninfa em diferentes obras 
poéticas, o tecido poético não nos chega como algo único, mas como um tecido desfiado, 
acidentado, um tecido que se levanta, se mostra drapeado, indicando não só o desejo, como 
acontecia nas imagens Renascentistas, mas um jogo de temporalidades que, ao mesmo 
tempo em que torna mais complexa, desloca a poesia e as imagens poéticas dos seus lugares 
tradicionais, colocando-a de fato “em crise”, buscando compreendê-la a partir do lugar 
instável que se abre entre o passado e o presente.  A presença da imagem da Ninfa na poesia 
moderna e contemporânea brasileira também nos permite pensar o quanto essa imagem 
ambígua, fugitiva, inapreensível, ao mesmo tempo evanescente e corpórea, inocente e 
mortífera, impassível e erótica, pode nos dizer algo sobre as próprias tensões que 
atravessam nossa poesia mais recente e também sobre a sua vocação de sobrevivência – 
tanto sobrevivência no tempo, quanto sobrevivência política, resistência - sua capacidade 
de reinventar-se a partir de seu próprio fim, de ser, como a Ninfa, aquela que vive depois de 
morta, que permanece mesmo depois de já ter passado, como uma espécie de fantasma do 
tempo, um corpo poético convulsivo e indomável.  
 
Palavras-chave: Ninfa. Imagem. Poesia brasileira. Crítica literária.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar a Cantoria de São Gabriel-Ba e 
seus intercâmbios com a formação educacional e cultural, a diversidade e as 
manifestações híbridas que nascem do cruzamento entre o culto e o popular. Nesse 
sentido, levantamos a seguinte questão: como se dá a atuação desse movimento 
cultural e sua relação com a educação escolar e as linguagens culturais no município 
de São Gabriel e no Território de Identidades de Irecê?  Logo, pretendemos verificar 
como se dão as relações entre a comunidade, as escolas e o palco da cantoria, 
evidenciar uma educação para além dos muros e seus (e)feitos no espaço territorial, 
afirmar a importância e contribuição dos espaços não formais de educação no 
processo de conhecimento e aprendizagem e contribuir para a manutenção da 
tradição popular educacional. A cidade de São Gabriel está localizada a 8 km de Irecê 
na Bahia e faz parte dos dezenove municípios que compõem o Território de 
Identidades de Irecê. O espaço da Cantoria é a praça pública que conta com a 
presença e interação do povo com os artistas, mostrando para as novas gerações 
esse evento que se encontra na “movência” entre tradição e inovação. A praça como 
espaço da cantoria reúne pessoas de várias regiões do Brasil que deslocam para 
verem as atrações do palco e da rua, entre elas as oficinas preparadas para ensinar 
às crianças nas escolas, atividades ligadas ao universo da cantoria, como a criação 
de instrumentos percussivos, danças, desenhos e a produção de textos em variados 
gêneros poéticos. A Educação é, portanto, fundamental para a socialização do 
homem e sua humanização. Trata-se de um processo que dura a vida toda e não se 
restringe a mera continuidade da tradição, pois supõe a possibilidade de rupturas, 
pelas quais a cultura se renova e o homem faz a história. (ARANHA, 1996, p. 18). 
Sendo assim, entendemos que a Cantoria de São Gabriel, por ser uma prática 
cultural, com a realização e divulgação de diversas vertentes da cultura popular, 
carrega em seu interior um forte caráter educativo. Dessa forma ela se caracteriza 
como um espaço de caráter transformador. Evocaremos então os diálogos 
freireanos de educação popular e seus imbricamentos com a cultura popular e a 
educação não-formal. Nas produções de Freire (1974, 1985, 1987), a história da 
educação popular está relacionada à valorização do saber popular. Para ele, “a 
educação reproduz a estrutura dinâmica e o movimento dialético do processo 
histórico de produção do homem. Para o homem, produzir-se é conquistar-se, 
conquistar sua forma humana”. (FREIRE, 1981, p.8). A Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96 estabelece em seu artigo 1º, que a educação 
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
Sendo assim, lançaremos também um olhar sobre os estudos culturais, midiáticos e 
identitários de Nestor Garcia Canclini (2008, 2003, 2000, 1997 e 1995), que se 
constituem como uma importante contribuição para se compreender a 
problemática da linguagem e das manifestações híbridas que nascem do cruzamento 
entre o culto e o popular, bem como dos fenômenos globais que envolvem as cidades 
e as culturas. Stuart Hall (2005, 2003), com seus estudos sobre as identidades e suas 
crises na pós-modernidade também nos servirá de aporte, uma vez que este autor 
nos afirma que as mudanças estruturais fragmentam e desconstroem as identidades 
culturais de classe, etnia, raça e nacionalidade. A cultura, portanto, assume sentidos 
amplos e paradoxais, enquanto que a noção de cultura local e limitada alcança 
dimensões universais. Para Terry Eagleton (2005, p. 79), esses sentidos não estão 
somente no plano das definições do que é a cultura, mas se estendem para um 
“conflito global”, que se visualiza com base numa “política mundial do novo milênio”. 
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, será analisado o acervo documental da 
Fundação CulturArte, organizadora da cantoria, desde os registros escritos aos 
audiovisuais, os documentários produzidos pela TV Cultura, o espaço de educação 
escolar onde são trabalhadas as oficinas pelos artistas da cantoria, bem como 
entrevistas com os educadores sociais, fornecendo assim a discussão sobre a 
temática que nos propusemos a analisar. Pretendemos, portanto, provar que a 
cantoria de São Gabriel se caracteriza como uma nova cantoria que converge 
diversos saberes das comunidades, hibridando-os com os saberes escolares, ambos 
contribuindo para outras aprendizagens. 
 
Palavras-chave: Culturas. Linguagens. Escola. Educação.  
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RESUMO: Duas das mais recentes publicações do poeta Armando Freitas Filho, Lar, 
(2009) e Dever (2013), formam uma espécie de livro único ou projeto contínuo que 
se caracteriza em grande parte pelo que Vagner Camilo chamou de “veio 
autobiográfico” traçando uma comparação com o Boitempo, de Carlos Drummond 
de Andrade. A pesquisa que se desenvolve atualmente tomando essas obras como 
objeto de análise se atém ao “diálogo tenso da presença do homem frente ao tempo 
de vida” (BOSI, 2000, p.5) e, assim, se interessa pela maneira como o corpo e a escrita 
aparecem confrontados pelo imperativo da finitude. A hipótese é que a poesia de 
Armando, neste momento, se define por uma consciência do tempo que reveste todos 
os seus textos. No entanto, evidenciar o limite ou a mortalidade não coincide com 
um “estar preparado”, mas antes com a compreensão de que a morte não está fora 
do corpo nem fora da linguagem. “Entre nascer e morrer, a poesia nos abre uma 
possibilidade que não é a vida eterna das religiões nem a morte eterna das filosofias, 
mas um viver que implica e contém o morrer, um ser isto que é também ser aquilo. 
A antinomia poética, a imagem, não encobre a nossa condição: descobre-a e nos 
convida a realizá-la plenamente” (PAZ, 2012, p. 162). Nas obras analisadas, porém, 
essa constatação não se dá como experiência serena ou apaziguada; na verdade, o 
tempo aqui é aniquilador e flagrante, coincidindo ainda com uma aguda percepção 
da incompletude da própria obra frente a essa transitoriedade, o que traz à tona uma 
criação agônica. A consciência do inacabado se atrela à consciência do findar. Siscar 
(2014) chama atenção para o “extravio, a ferrugem, o descompasso, o corroído”, 
todos “índices de uma poética que se comenta, que expande sua metalinguagem”. A 
seu ver, “o drama se dilata, assumindo o risco de remeter ‘sem parar’, 
compulsivamente, a seu próprio inacabamento, a seu situado ‘castigo’”. Nesse 
contexto, a preocupação poética com a memória também se amplia, porém não com 
a roupagem saudosista de um “menino antigo”, mas impulsionada pelas marcas que 
o sujeito incorpora e carrega nessa rota. Como diz Siscar (2014): “o que interessa 
nos fatos biográficos não está tanto nos conteúdos do passado quanto no ‘gemido da 
madeira’ que detém antigos papéis. Ou, dizendo de outro modo: se há confissão, 
aqui, é antes de mais nada uma confissão do corpo”. Interessa-nos, dessa forma, 
como a memória atravessa o sujeito presente que se reconhece próximo ao fim. Para 
esta apresentação, propõe-se analisar, dentro da rota de reflexão explicitada, um 
conjunto de poemas em que a consciência do tempo está relacionada à imagem do 
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espelho. O mesmo signo que aparece como evidência da realidade presente seja do 
corpo envelhecido ou do mundo desastroso (“espelho diário insuportável”), 
também pode ser lugar de irrupção de imagens do passado (“espelho memorioso” 
ou “espelho contrário”) ou mesmo de cenas imaginadas, de outras vidas possíveis e 
do encontro de tempos distintos. Quando, no entanto, reflete a comunhão entre a 
matéria de que somos feitos e o horizonte que nos espera, os poemas de Armando 
nos mostram que “o corpo é o sintoma mais íntimo da própria finitude” (DINIZ, 
2008). Pinheiro (2009, p. 120) sugere que “poder-se-ia pensar em um vínculo entre 
vida e linguagem baseado exclusivamente na limitação”. A morte se faz presente 
enquanto imagens poéticas, enquanto parte constituinte da própria vida; “o término 
da dispersão da linguagem, porém, se dará sempre no futuro: a escrita esbarrará 
com a finitude do corpo. Esse fim anunciado, enquanto não chega, faz o corpo 
produzir, inscrever-se na linguagem” (PINHEIRO, 2009, p. 120). Assim, este trabalho 
consiste em análises parciais que compõem a pesquisa intitulada “Morte e finitude nos 
livros Lar, e Dever de Armando Freitas Filho”.  
 
Palavras-chave: Armando Freitas Filho. Poesia brasileira. Finitude.  
  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

382 
 

A metrópole, o moderno e o primitivo 
(Os antípodas e a Nação) 

Bruno Ricardo da Silva151 
Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Ornelas Berriel 
Teoria e História Literária 
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RESUMO: O presente trabalho propõe a leitura de Amar, verbo intransitivo (1927) 
enquanto obra representativa do Modernismo Brasileiro. Em sua composição, o 
primeiro romance de Mário de Andrade traz tensões estéticas advindas do 
surgimento do movimento e uma tentativa de interpretação dos rumos históricos 
do Brasil, empenhada em discutir a construção efetiva de uma tradição brasileira. A 
busca por novos recursos expressivos e, ao mesmo tempo, a revisão do tratamento 
dado aos temas de relevância para a construção de uma identidade nacional 
entrelaçam-se e dão origem a uma tensão que assume a forma de diálogo com a 
tradição literária brasileira. A narrativa dramatiza o presente vivido na cidade de 
São Paulo por ocasião da redação da obra. De modo sintético, pode-se dizer que a 
estória dos amores de Carlos e Fräulein é, entre outras coisas, a própria 
corporificação dos antípodas à realização da Nação, sendo ele e sua família os 
representantes da então crescente burguesia industrial, e ela a representante dos 
imigrantes europeus. Na interpretação de Mário de Andrade e na de Paulo Prado, 
eles são considerados os responsáveis pela interrupção do processo de formação de 
uma identidade nacional, pois ocasionam o fim da estabilização da raça e da 
mentalidade brasileiras. Supõe-se que o tempo do romance é filtrado e interpretado 
em seu devir histórico pelo romancista, levando ao questionamento da possibilidade 
de efetivar-se a formação do Brasil como Nação, entendida, aqui, em seu sentido 
moderno. Nesse caso, a interpretação histórica na obra literária assume 
particularmente o ponto de vista do escritor, que pode ser deduzido a partir das 
palavras de Mário a Paulo Duarte em carta que data de 2 de maio de 1944, quando 
diz que os monólogos do narrador em Amar são seus. As abruptas intromissões do 
narrador, entremeadas àquilo que se narra ou dramatiza – pois a trama se desenrola 
principalmente através de cenas –, exercem uma função crítica, avaliando 
constantemente o sentido mais profundo do idílio modernista: seja em relação às 
letras nacionais, dado seu caráter experimentalista; seja ao próprio processo 
histórico, posto que a substância brasileira é o seu tema principal, como escreveu 
Mário ao poeta e amigo Carlos Drummond de Andrade em correspondência, datada 
de 20 de fevereiro de 1927. Sob esse prisma, é possível perceber onde convergem 
as visões de Mário de Andrade e Paulo Prado acerca da Nação, pois a interpretação 
da história nacional empreendida por ambos é pensada do ponto de vista da crise 
do café, ou seja, a decadência do baronato cafeicultor paulista. Diga-se de passagem, 
o momento dessa crise é concomitante ao do crescimento de São Paulo como cidade 
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industrial e burguesa, onde concentram-se imigrantes europeus. Diante do 
pressuposto da semelhança entre pontos de vista, é preciso, então, verificar como 
ocorre a assimilação da influência exercida pela oligarquia cafeeira ao pensamento 
de Mário de Andrade.  Assim, pode-se determinar o quanto Amar, verbo intransitivo 
filia-se ao projeto político, cultural e ideológico por traçado por Paulo Prado com o 
movimento modernista. Para isso, deve-se estabelecer o diálogo entre a obra de 
Mário de Andrade e a de Paulo Prado; afinal, Amar, verbo intransitivo (1927) e 
Paulística (1925) comunicam-se de modo semelhante a Macunaíma (1928) e 
Retrato do Brasil (1928) – note-se que para ambos a interpretação da história 
nacional depende da história particular de São Paulo. Por fim, através desta chave 
de leitura, é possível levar adiante o estudo da gênese do movimento modernista 
como expressão de consciência de uma classe social, a aristocracia do café. Tal 
perspectiva pode, ainda, conduzir à revisão do lugar ocupado pelo movimento 
modernista a um lugar antes sequer suspeitado no cânone brasileiro, suscitando a 
análise da obra de outros artistas envolvidos na “Semana de Arte Moderna de 1922”. 
 
Palavras-chave: Amar, verbo intransitivo. Modernismo brasileiro. Nacionalismo. 
Crítica ideológica. 
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RESUMO: Este projeto de pesquisa tem por objetivo principal analisar um conjunto 
de aproximadamente dez crônicas de Lima Barreto (1881 – 1922) publicadas na 
revista ilustrada Careta no ano de 1915. Com posição de destaque na divulgação da 
sua obra literária em periódicos, a Careta veiculou mais da metade das cerca de 440 
crônicas que Lima Barreto publicou em vida e demonstrou ter importantes traços 
em comum no que diz respeito a sua proposta editorial e o projeto literário do autor 
– a saber, o viés crítico em relação à política, à sociedade e aos costumes; o humor 
marcado pela inquietação e pelo tom irônico e corrosivo; assim como a linguagem 
relativamente mais próxima ao registro popular com vistas à democratização do 
acesso pelo público leitor. Partindo da noção de “literatura militante” – noção que o 
próprio autor apresenta como ideal de arte e utiliza como referência estética e 
temática para sua criação literária –, pretende-se identificar e analisar o caráter 
militante dos relatos, comentários e ficções do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro 
e do Brasil, no contexto da Primeira República (1889 – 1930), sobretudo, no que diz 
respeito ao seu estilo, suas funções e seu espectro temático. Nesse sentido, 
compreender como a literatura de Lima Barreto – sobretudo, quando vinculada à 
publicação periódica – participou na disputa pela transformação de uma tradição 
cultural em sua época pode justificar a pertinência do presente trabalho, na medida 
em que permite também sua inserção no debate sobre como a literatura 
desempenha uma função social e política por meio do sua qualidade estética. A 
partir dessa perspectiva, considera-se que, para a análise do contexto de circulação 
das crônicas – em que pese o fato de o período ter sido marcado pela ampliação do 
mercado editorial, por exemplo, com o surgimento e diversificação de revistas, 
assim como pela modernização da imprensa –, são fundamentais alguns conceitos 
da teoria cultural marxista, como os de hegemonia, tradição, instituição cultural e 
formações culturais, tais como apresentados por Raymond Williams em Literatura 
e Marxismo. Para abordar a atuação de Lima Barreto na imprensa, realizada, 
principalmente, por meio da produção de crônicas, considera-se oportuno 
apresentar a perspectiva histórica da introdução do gênero na imprensa brasileira 
a partir do estudo de Marcus Vinicius Soares, em A crônica brasileira do século XIX, 
bem como adotar o conceito de crítico social, em oposição ao de intelectual, tal como 
definido por Michael Walzer, em La compañía de los críticos. Intelectuales y 
compromiso político en el siglo XX, para compreender o sentido do compromisso 
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social radical da arte no projeto literário do autor.  Já para a apreciação crítica das 
crônicas, pretende-se adotar aspectos da perspectiva teórica e metodológica 
apresentada por Antônio Cândido em Literatura e Sociedade a fim de verificar como 
elas exprimiram “representações individuais e sociais que transcendem a situação 
imediata, inscrevendo-se no patrimônio do grupo” (CÂNDIDO, 2000) a fim de 
indicar sua função social. Segundo Cândido, tal função “comporta o papel que a obra 
desempenha no estabelecimento de relações sociais, na satisfação de necessidades 
espirituais e materiais, na manutenção ou mudança de uma certa ordem na 
sociedade” (CÂNDIDO, 2000). Nesse sentido, vale destacar a importância do efeito 
humorístico vinculado à ficcionalização dos fatos nas crônicas de Lima Barreto, 
assim como do seu viés crítico para a efetividade da inscrição de sentido na cultura 
brasileira e, sobretudo, na carioca do início do século XIX. A partir dos resultados 
dessa análise, pretende-se indicar alguns possíveis pontos de contato entre as 
noções de função social da obra, crítica social e o de partilha do sensível, 
desenvolvido por Jacques Rancière em livro homônimo para alimentar a discussão 
sobre como política e estética se articulam na literatura e influenciam o processo de 
transformação de uma cultura. 
 
Palavras-chave: Lima Barreto. Crônica. Revista Careta. Literatura Militante. 
Literatura Brasileira.  
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RESUMO: Em meio a questões sobre nacionalidade, indigenismo, romantismo e 
vanguardas, o tema da antropofagia retorna insistentemente nos discursos da 
cultura e da literatura brasileira. Nos relatos de viagem do período colonial ela 
aparecia como um costume bárbaro e demoníaco, marcando uma espécie de 
alteridade absoluta e generalizada dos indígenas para os colonizadores, justificando 
moralmente o extermínio de suas culturas, seja pelo massacre ou pela escravidão, 
ou pela conversão forçada ao cristianismo e aos costumes europeus. No romantismo 
o ritual adquire um aspecto místico e misterioso, costume bárbaro mas dotado de 
tons exotizantes e heroicos. No século XX, finalmente, o termo sofre uma reviravolta, 
tornando-se, com o “Manifesto Antropófago” de Oswald de Andrade e a Revista de 
Antropofagia algo como um conceito para se repensar a formação cultural complexa 
de um país colonizado formado por múltiplos influxos culturais, permanecendo 
como uma influência para outras gerações, retornando no Concretismo, no 
Tropicalismo, no Mangue-Beat. Se esta questão retorna tão insistentemente, é 
porque, talvez, seja tão insistentemente recalcada. Resquícios de uma cultura 
antropofágica abundam no território e na história brasileiros, aparecendo sempre 
em vias de extinção, dos povos indígenas que lutam contra o capital pecuarista pela 
demarcação de suas terras à proibição da língua-geral tupi pelo Marquês de Pombal 
no final do século XVIII, falada então pela maioria da população brasileira. A 
psicanálise explicaria a necessidade de se falar da antropofagia: aos inúmeros 
recalcamentos, segue-se um insistente retorno do recalcado ou, como escrevem 
Deleuze e Guattari em O Anti-Édipo: “O que é recalcado é a produção desejante. 
Recalcado é aquilo que, desta produção, não passa para a produção ou reprodução 
sociais, é o que aí introduziria desordem e revolução. Os fluxos não codificados do 
desejo.” Em Teoria da Vanguarda Peter Bürger afirma que as vanguardas históricas 
tinham como objetivo “organizar, a partir da arte, uma nova práxis vital”. Uma 
manifestação clara desse desejo pode ser encontrada no “Manifesto Antropófago”. 
Naquele momento o desenvolvimento do pensamento psicanalítico aliado aos 
discursos militantes e engajados, vinculados às lutas sociais, sugeria a necessidade 
de se repensar a organização social não somente através de uma revolução material, 
mas também de uma reconfiguração da economia libidinal na cultura. Temas 
afirmados no “Manifesto Antropófago” e na Revista de Antropofagia, reafirmados e 
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mais elaborados em “A crise da Filosofia Messiânica” e “A Marcha das Utopias”, 
ensaios que Oswald produziu nos anos cinquenta, depois de ter militado alguns anos 
no PCB e deixado o partido em seguida. Assim, para compreender melhor o projeto 
estético-político da antropofagia e buscar esclarecer de que formas o modernismo 
brasileiro procedeu nesse projeto de transformação da práxis vital, pretendo 
investigar a formação da organização social e da cosmovisão que Oswald chama de 
“matriarcal, antropofágica e de propriedade comum” através da leitura de textos 
antropológicos e de matriz ameríndia, apoiado nos ensaios de Oswald e na produção 
do grupo antropofágico, na noção de economia geral formulada Georges Bataille e 
no perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro. Além disso, é preciso 
ainda levar em conta que, quando Oswald, junto com o grupo da Revista de 
Antropofagia, se reapropria do termo, em finais dos anos vinte, invertendo seu valor 
e se apropriando polemicamente da imagem do mau selvagem, tupinambá 
antropófago, o Brasil e o mundo encontravam-se em um longo período de crise a 
agitação política e econômica. Eram os derradeiros anos da República Velha, às 
vésperas da crise da bolsa de Nova York e da Revolução de 30. Na Europa crescia o 
fascismo e no Brasil os Integralistas chegavam a mais de 1 milhão de inscritos, 
enquanto grupos anarquistas e comunistas lutavam para se reestabelecer após os 
anos de dura repressão da presidência de Arthur Bernardes. Para compreender o 
gesto do grupo antropofágico, portanto, seria necessário não apenas pensá-lo na 
sequência de uma história linear e evolutiva da arte – a negação dos valores 
românticos e parnasianos, a postulação de uma nova estética – mas também situá-
lo no contexto dos discursos contemporâneos, observando de que forma se coloca 
em relação de negociação com os projetos políticos e culturais da época. 
Particularmente, seria interessante investigar os debates e a polêmica que se 
seguem ao expurgo acontecido entre a primeira e a segunda dentição da Revista de 
Antropofagia, reduzindo drasticamente o seu quadro, afastando membros 
nacionalistas ligados ao movimento Integralista e à Escola da Anta, como Menotti 
del Picchia, Plínio Salgado e Cassiano Ricardo. A segunda fase assume, assim, um tom 
mais cáustico e crítico, adotando um alinhamento político mais claro, mas ainda 
assim difícil de identificar diretamente com as diferentes correntes políticas em que 
se organizavam partidos e movimentos sociais na época, exigindo assim uma análise 
que alie essa investigação histórica e documental com uma interpretação da intuição 
estético-política implicada na escolha da antropofagia como uma bandeira para o 
grupo. 
 
Palavras-chave: Antropofagia. Negociação Discursiva. Estética-Política. Economia 
Libidinal. 
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RESUMO: Literatura e fotografia: eis uma relação atraente ao amante das artes e das 

letras. A esse respeito, pode-se remontar tanto à literatura francesa surrealista com 

Nadja, de André Breton (1928), quanto à inglesa com Orlando, de Virginia Woolf 

(1928), romances nos quais encontramos fotografias. No tocante às obras literárias 

do Brasil contemporâneo, essa relação tem ganhado mais fôlego, embora poucos 

estudos tenham se debruçado a esse respeito. Nesta pesquisa, dou ênfase à maneira 

pela qual as fotografias de pessoas podem indicar uma possível tendência à 

dicotomia derridiana do ausente/presente tanto no texto literário, quanto na 

fotografia. Sendo assim, esta comunicação, como parte do projeto de doutorado 

recém-iniciado pelo autor proponente, – e circunscrita no grupo de pesquisa 

“Literatura e Tempo Presente”, liderado pelas professoras doutoras Rejane Cristina 

Rocha e Juliana Santini - objetiva discutir por meio do romance Nove noites (N) 

(2002), de Bernardo Carvalho; do romance gráfico Rremembranças da menina de rua 

morta nua (R) (2006), de Valêncio Xavier; de Divórcio (D) (2013), de Ricardo Lísias; 

e as fotografias trazidas em suas narrações, qual(is) o(s) sentido(s) da relação 

construída entre a fotografia e a literatura brasileira contemporânea. Para levarmos 

a cabo nossas análises, questionamos o(s) porquê(s) da existência dos diálogos 

entre fotografia e literatura como inespecíficos ancorando este trabalho em um 

approach teórico embasado nos conceitos de inespecífico e de campo expansivo, de 

Florencia Garramuño (2014); na filosofia desconstrucionista de Jacques Derrida 

(1997); e na articulação política/estética através de Jacques Rancière (2009). Em 

relação à nossa abordagem de estudos do texto literário e da fotografia, o articulamos a 

partir do conceito Ocidental de representação da realidade via Erich Auerbach (2004) e o 

embasamos filosoficamente em Jacques Rancière (2009) que considera o fazer artístico 

desde os modos de fazer/palavras e formas de visibilidade/protocolos de inteligibilidade 

involucrados. Em outras palavras, esta concepção filosófica de representação artística que 

emprego se vincula à política e serve como metodologia para demonstrar o porquê de as 

comunidades representadas pela arte se separarem entre o regime artístico das “belas-

artes” das “outras artes”. Para fundamentar essa metodologia, me ancoro em uma 

perspectiva teórica derridiana com vistas a demonstrar que há mais de uma visualização 

possível em tais fotografias. Ou seja, há a possibilidade de lê-las não apenas pelo perceptível, 
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mas também pelo que pode ser visualizado além do impresso. Esta é, a princípio, a estratégia 

de leitura que utilizo para apresentar posturas que vão na contramão da apresentação do 

real de maneira autoritária, indivisível, única, homogênea. Com este embasamento teórico 

navegarei por interpretações distantes do “presente” nas fotografias: o ausente nelas 

também está presente. À fotografia não corresponde apenas um fragmento do real posto 

juntamente a um texto ficcional: à sua composição agregam-se ares narrativos (que sempre 

existirão ainda que elas não sejam postas dentro de um romance). Assim, trato o tempo 

constitutivo das fotografias como entrelaçado ao tempo dos textos literários. Para isso, 

minha estratégia de leitura aproxima os conceitos de Barthes (2012) - operator (aquele que 

maneja a câmera e deixa claro o manejo da imagem), spectator (observador da fotografia), 

studium (o saber e a polidez que me permitem encontrar tal operator e o intento de suas 

práticas a partir de meu ponto de vista de spectator) e, por fim, o punctum, que é o ponto da 

fotografia que toca o spectator e é, por isso, uma espécie de fonte interpretativa para cada 

um que a visualiza - (para os estudos das fotografias) aos do Discurso de Narrativa, de 

Gérard Genette (1995) - sobretudo os relacionados à voz narrativa e a seu modo 

(focalização) - (para os estudos da narrativa literária) e, por sua vez, aos da inespecificidade 

e de campo expansivo, de Florencia Garramuño (2014). Como hipóteses deste trabalho 

(e, obviamente, sem resultados consolidados até o presente momento), tenho as 

seguintes: i. Este diálogo inespecífico entre literatura e fotografia concerne a 

modificações dos procedimentos de representação da literatura; e ii. A inserção de 

fotografias no corpo da narrativa tem como finalidade criticar os paradigmas dos 

sistemas axiológicos da sociedade Ocidental. N, R e D são os livros unidos pela 

inespecificidade como eixo motriz dos ensaios de análises que apresentarei e que 

sob nenhuma hipótese deverá ser considerado como estritamente finalizado, pois 

sua função será apenas demonstrar como lidarei 

metodologicamente/analiticamente com os textos narrativos em questão. Com a 

soma dessas hipóteses, pretendo defender como tese - e demonstrar de maneira 

introdutório nesta comunicação - que o diálogo inespecífico percebido nos textos 

literários analisados e suas fotografias demonstra a expansão da representação 

artística a outras camadas/classes sociais do Brasil. Por fim, os objetivos desta 

comunicação são os seguintes: i. Discutir brevemente a fundamentação teórico-

metodológica com função explicativa dos procedimentos da pesquisa realizada; ii. 

Apresentar análises iniciais dos romances supracitados a partir da relação que 

possuem com as fotografias contidas em suas narrativas. 

Palavras-chave: Literatura brasileira contemporânea. Representação. 
Inespecificidades. Fotografia.  
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Ainda resta uma ponte em ruínas sobre o abismo: exílio e deriva 
na obra de João Gilberto Noll e Roberto Bolaño  
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Profa. Dra. Maria Betânia Amoroso 

Teoria e História Literária 
Literatura Comparada 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo efetuar um recorte de uma pesquisa de 
Doutorado centrado em parte da obra de Roberto Bolaño e João Gilberto Noll 
norteado pela pergunta: Como a relação da escritura que, num determinado 
momento, encontra-se marcada pelo um momento histo rico cujas caracteri sticas 
são dia spora e perseguição poli tica – levando a formas de exi lio – transforma-se 
numa dispersão e tica, numa fragmentação, num descentramento do sujeito, do 
espaço e, por vezes, ate  da linguagem? Essa pesquisa procura refletir sobre os dois 
momentos dos escritores citados: o período das formas de exílio e o da deriva do 
sujeito, bem como sobre como tais características assumem aspectos formais nas 
respectivas obras. A literatura latino-americana do período posterior à ditadura 
precisou resgatar sentimentos e acontecimentos que não puderam ser contados na 
época em que ocorreram, devido à censura ou à necessidade de tempo para a 
reflexão sobre o período. Alguns escritores quiseram pensar sobre o exílio não só 
como tema para textos históricos ou biográficos, mas também como conceito que 
reflete a condição do homem que vive na sociedade contemporânea. Além disso, o 
exílio, que se origina na refundação da nação em processos como os golpes militares 
latino-americanos, passou a ser responsável por escolhas estéticas de certa ficção 
produzida no período da pós-ditadura na América Latina. João Gilberto Noll e 
Roberto Bolaño são dois exemplos de escritores que têm suas ficções marcadas por 
escolhas formais que podem ser interpretadas como concepção estética remetendo, 
em alguma medida, ao exílio. O brasileiro e o chileno possuem textos paradigmáticos 
dessa literatura que, mais do que tratar do exílio, constroem-se sendo estruturados 
esteticamente como tal. Essa comunicação tem como objetivo promover uma 
reflexão acerca de como a escritura, dos dois autores, encontra-se marcada pelo 
momento histórico cujas características são diáspora e perseguição política – 
levando a formas de exílio. Além disso, é possi vel ver certa Enfermidade 
acompanhando a obra do escritor Roberto Bolaño. Para ale m de sua doença fi sica, 
pela leitura de alguns de seus textos, vemos que e  recorrente a luta contra essa 
Enfermidade, que tambe m pode ser o sinônimo de “resignação”. Identificada a 
doença, resta ir em busca do seu anti doto. A viagem e  a busca do anti doto para quem 
esta  enfermo e essa busca tambe m e , para Bolaño, o aprendizado pelo qual o poeta 
deve passar. Seguir viagem e , assim, um primeiro passo da busca da cura para a 
Enfermidade e em direção ao cumprimento das exigências postas para exercer 
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legitimamente o ofi cio da literatura. No caso de João Gilberto Noll, o sujeito deixa de 
ser total(izante) e o Estado deixa de ser totalita rio: pertencer não e  mais possi vel, so  
restam espaços anônimos e fragmentos de um todo que não permitem mais o 
reconhecimento. Sendo assim, resta muito pouco. Os personagens nollianos vivem a 
falência da representação, a s vezes, aliada a  falência da linguagem, resultando na 
deriva que so  pode buscar “formas de ocupar o tempo” ou maneiras de “preencher 
o tempo com palavras”, como foi dito, respectivamente, pelos narradores de Rastros 
do verão (NOLL, 2008) e O quieto animal da esquina (NOLL, 1991). A partir da 
ditadura, formas de exi lio são percebidas nas obras dos dois escritores latino-
americanos. No entanto, apo s o peri odo de redemocratização, o que era exi lio vira 
deriva e surgem novas questões, talvez, mais significativas. Ha  a mudança do 
paradigma policial para o paradigma filoso fico, marcada pelo descentramento do 
sujeito e pela impossibilidade de conhecer o mundo. Para Bolaño, esse mundo e , ao 
mesmo tempo, familiar, entediante, desconhecido e resta a necessidade de seguir 
viagem; para Noll, não ha  mais a possibilidade de representação, restam a 
linguagem, a não-narração, a dispersão completa no espaço e o ini cio da busca por 
formas de ocupar o tempo. 
 
Palavras-chave: Literatura Comparada. Literatura latino-americana. Roberto 
Bolaño. João Gilberto Noll. Exílio e deriva. 
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A poética de L’après-midi d’un faune: dos versos aos palcos 
 

Thais Meirelles Parelli156 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Suzi F. Sperber 
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Literatura Comparada 
 

RESUMO: A presente pesquisa se propõe a uma análise da poesia de Stéphane 
Mallarmé, L’après-midi d’un faune, e sua adaptação para o palco apresentada em 
1912 pela companhia dos “Ballets Russes”, com direção artística e coreográfica de 
Vaslav Nijinski. Partindo do princípio da dramaturgia enquanto composição 
literária, temos como objetivo traçar um alinhave entre tais poéticas, a poesia de 
Mallarmé e a dança pré-moderna de Nijinski (bailarino e coreógrafo russo), 
refletindo como elas se fundem e conversam. Para isso, teremos como corpus a 
poesia L’après-midi d’un faune (1876), além das críticas e teorias sobre teatro, dança 
e música de Mallarmé e como ele idealizou num primeiro momento seu fauno nos 
palcos em Monologue d’un faune (1865) - Mallarmé era encantado pela dança, para 
a qual escreveu críticas e análises, afirmando que o balé é la forme théâtrale de poésie 
par excellence devido ao seu grau de abstração ser próximo da escrita poética. Afinal, 
as figuras dos personagens que dançam são puras e inseparáveis do ritmo - a 
bailarina não aparece em cena sendo metade do elemento em causa e metade 
humana, esses elementos se confundem e se fundem na flutuação de um devaneio. 
Teremos também as anotações de Nijinski sobre seu processo de montagem do balé 
(notação coreográfica traduzida por Ann Hutchinson Guest), críticas, fotos da época, 
os livros que contam sobre sua trajetória e, consequentemente, do fauno, escritos 
por sua esposa, Romola, e outro ainda por sua irmã Nijinska; além disso, 
caminhamos juntos, claro, de ouvidos bem atentos à música inspiradora de Debussy. 
Assim, a trajetória de nosso fauno inicia pelo poema de Stéphane Mallarmé, que por 
sua vez inspira Claude Debussy a lhe dar voz e alma em seu Prélude à l'après-midi 
d'un Faune e desperta em Nijinski o movimento que lhe dá corpo. Juntos eles 
eternizam o mito, a sensualidade e a figura do Fauno. Diante as poéticas 
apresentadas, a inovadora poesia das sensações de Mallarmé e a dança pré-moderna 
de Nijinski, e tendo sempre em vista a estreita ligação que Mallarmé constrói entre 
dança e poesia, pretendemos estudar estas duas linguagens: aparentemente 
diferentes, mas surpreendentemente próximas e, juntas, encantadoras. 
Embarcaremos em um estudo da poesia de Mallarmé e sua temática do Nada, da 
desmateriliazação dos objetos, do esvaziamento, tendo como base o poema que é 
nosso foco, L’après midi d’un faune - dissertaremos sobre sua forma, musicalidade, 
sua capacidade de sugestibilidade, suas múltiplas sensações e sua força imagética. 
Também, claro, trataremos do seu personagem principal, o Fauno e sua mitologia. A 
partir de então, nos concentraremos na análise dos textos críticos do próprio poeta 
sobre sua estrutura teatral idealizada: o que era para Mallarmé o teatro ideal? Como 
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seria o espetáculo ideal de seu fauno? Para responder a estas questões, além das 
críticas escritas por Mallarmé, estudaremos a estrutura da versão para teatro de seu 
primeiro projeto do fauno, Monologue d’un faune. Fundamentados os conceitos 
sobre este corpus, traçaremos um paralelo com o espetáculo de Nijinski e como ele 
transpoetizou os versos para o palco, tendo como referência fotos e críticas da época 
sobre o espetáculo, além das próprias anotações do bailarino sobre a montagem do 
balé L’après midi d’un faune. Acreditamos que possuiremos, então, material e 
conceitos necessários para elaboração da dissertação: “A dança seria então a mais 
real das artes, aquela que um poeta mais deveria invejar. A dança seria a 
representação espontânea de uma intuição. A tal ponto que Mallarmé aceita como um 
desafio pessoal a procura, ao nível das suas ambições, uma escrita que possa alcançar 
uma proeza semelhante. (SASPORTES, p. 34)”  
 
Palavras-chave: Mallarmé. Nijinski. Fauno. Poesia. Dança moderna.  
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RESUMO: Nada mais público que a correspondência privada entre intelectuais, pela 
sua natureza ambígua, entre o público e o privado, as cartas entre intelectuais são 
documentos chave que denunciam a vida privada do público: às disputas 
ideológicas, às dificuldades materiais, assim como a estimação entre os 
correspondentes. Toda carta revela uma projeção de futuro, uma certa 
cumplicidade, que se legitima com motivo da sua resposta. Agora bem, mais de duas 
décadas de intercâmbio epistolar demonstram uma afetividade que está para além 
do labor intelectual. O intercâmbio epistolar entre Ángel Rama (1926-1983) e 
Antonio Candido (1918-2017) é exemplo desse processo que estreita os laços 
afetivos a partir da sintonia intelectual. O acervo das cartas nos arquivos pessoais 
dos autores evidencia uma aposta que participa da construção de um futuro, um 
projeto comum. Essa correspondência é extremamente esclarecedora para aqueles 
que se dispõem a decifrar suas trajetórias críticas e é fundamental para a 
compreensão desses autores em relação à América Latina. A trajetória crítica desses 
autores faz com que nenhum deles precise de maior apresentação; o nome de Ángel 
Rama, crítico literário uruguaio, é reconhecido como exemplo do intelectual latino-
americano, seu percurso crítico apresenta uma forte influência da obra de Antonio 
Candido, o crítico mais representativo das Letras brasileiras no século XX, com quem 
partilharia mais de um projeto intelectual. Os dois críticos trataram de construir, 
mediante diferentes conceitos, um espaço crítico, graças ao qual a América Latina 
foi concebida como um território de significações históricas e culturais comuns, 
capaz de articular sua heterogeneidade em uma estrutura global. Desde a primeira 
troca de cartas, o crítico uruguaio esteve ciente de que os conceitos com os quais 
Candido analisava seu país, como “formação” e “sistema literário”, extrapolavam a 
ideia do nacional, uma vez que propunham ferramentas interpretativas para 
analisar os processos de formação de literaturas em condições similares às da 
formação do Brasil, como as da América Latina. Partindo desse diálogo com Candido, 
Rama reuniu os elementos que lhe permitiram refletir sobre a cultura e a literatura 
no continente, desenvolvendo conceitos como "cidade das letras" e “transculturação 
narrativa”. Com esses conceitos, Rama renovou a crítica sobre o período modernista 
na América, traçando seu enfoque desde uma perspectiva cultural.  Dentro dos 
projetos, compartilhados por Candido e Rama, de construir uma literatura plural 
para a América Latina, a Editorial Biblioteca Ayacucho representou o seu maior 
alcance: essa editora considerou cada uma das instâncias culturais e procurou 
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relacionar todas as expressões do continente, vinculando dentro do seu projeto 
político e histórico os maiores intelectuais do continente. Carta trás carta, se vê a 
angústia e a obstinação frente às dificuldades materiais, econômicas e políticas da 
produção editorial. Essa troca epistolar permite pensar na equivalência existente 
entre os processos intelectuais do Brasil e da América Hispânica, o que se faz visível 
no entrecruzamento dos enfoques teóricos que implicam problemas comuns de 
ambos os universos culturais. É verdade que as reflexões de Candido e Rama 
transitam por caminhos heterogêneos, mas estes confluem numa tarefa comum: a 
formação de uma literatura que, para cada um, será mediada pelas particularidades 
sociais e culturais que imperam no continente. Graças ao seu diálogo intelectual, 
Candido e Rama conseguiram interpretar, num patamar literário, sociológico e 
antropológico, o papel que exerce o escritor, a tradição e o cidadão na configuração 
de um sistema literário. A leitura crítica do epistolário apresenta, assim, um 
testemunho particular da história intelectual do continente, a partir de um diálogo 
múltiplo, até mesmo polifônico, que vai de questões intelectuais, documentos 
oficiais, até confissões pessoais. As cartas dão forma ao passo instável entre a vida 
privada e a vida pública desses autores. A grande aposta desta apresentação parece 
ser reconhecer a intimidade da vida intelectual desses críticos e seus projetos, já que 
com as suas cartas, se percebe o interesse comum em ampliar as coordenadas 
culturais do continente. 

 
Palavras chave: História intelectual. Correspondência. Teoria Literária. América 
Latina.  
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RESUMO: O trabalho “Corpo de Baile, de Guimarães Rosa: um ciclo vital sobre o erro 
e o amor” visa destacar as passagens nas quais o léxico erro aparece em Corpo de 
Baile, de Guimarães Rosa, compreendendo o vocábulo enquanto rota do autor para 
construção e tratamento epistemológico dado às trajetórias de seus heróis. Baseado 
na teoria de juízo de eliminação da dúvida, tal como a conhecemos via Descartes 
(2000, p. 26), “E sempre tive um grande desejo de aprender a distinguir o verdadeiro 
do falso, para ver claro nas minhas ações e caminhar com segurança nesta vida”, o 
trabalho tenta compreender de que forma o flagrante do erro imputa aos heróis do 
ciclo o reconhecimento de si a partir da responsabilidade dos atos, segundo Paul 
Ricoeur (2006, p. 92): “Personagens homéricos aos quais permitimos que se 
comportassem como ‘centros de decisão’ (Odisseu decide voltar para casa, recusando 
a pedido de casamento da deusa Calípso, o que lhe garantiria vida eterna) e que ‘se 
reconhecem como responsáveis’ também são capazes de um reconhecimento que 
passa por outrem, mas que ainda não pode ser considerado mútuo, de tão centrado 
que está em um único protagonista e limitado ao papel que a tradição atribui a cada 
pessoa na periferia do mestre.” A pesquisa faz ainda uma leitura a contrapelo do erro 
trágico, defendendo que a percepção de um engano e as questões éticas que dele 
decorrem constituem o argumento rosiano de Corpo de Baile, como pressupõe Jauss 
(1994, p. 37): “Só se pode entender um texto quando se compreende a pergunta para 
a qual ele constitui uma resposta”. O estudo compreende, sobretudo, que o recurso 
do léxico erro responde à necessidade dos heróis rosianos refutarem a si próprios, 
amparados pela emoção, e não exclusivamente pela razão, de acordo com Damásio 
(2012, p. 12), para quem “[...] a emoção era parte integrante do processo de 
raciocínio e poderia auxiliar esse processo, ao invés de, como se costumava supor, 
necessariamente perturbá-lo”. A pesquisa detectou que, para traçar esse movimento 
rotação, os heróis de Corpo de Baile operam transposições: da dúvida à decisão; da 
decisão à esperança. Do flagrante do próprio erro, cada protagonista, 
primeiramente, se mantém no melindre da decisão; suficientemente munido de 
confiança, opta por um ou outro caminho. Circunscrevendo nas sete narrativas o 
princípio de autorreparação, a pesquisa ata a trama do erro num movimento de 
translação em torno do tema. A pesquisa partiu, então, do interesse pela insistência 
do verbete que, na sua regularidade, imprimiu na escrita rosiana uma discussão 
sobre a inexorabilidade do equívoco, sobretudo quando desfeitas as ilusões de seus 
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protagonistas. Mais, ao situar os protagonistas diante de uma escolha, Corpo de Baile 
se faz, a contrapelo, herdeiro da tragédia grega, cujo argumento reside numa 
deliberação, como investigam os helenistas Vernant e Vidal-Naquet (2005, p. 49): 
“Qual é, para a história psicológica da vontade, o significado dessa tensão 
constantemente mantida pelos Trágicos entre o realizado e o sofrido, entre o 
intencional e o forçado, entre a espontaneidade interna do heroi e o destino 
previamente fixado pelos deuses? Por que esses aspectos de ambiguidade 
pertencem precisamente ao gênero literário que, pela primeira vez no Ocidente, 
procura exprimir o homem em sua condição de agente? Colocado na encruzilhada 
de uma escolha decisiva, diante de uma opção que comanda todo o desenvolvimento 
do drama, o heroi trágico se delineia comprometido na ação, em face das 
consequências de seus atos.” Assim, procurou-se entender de que forma o ciclo 
rosiano atualiza, a contrapelo, o gênero trágico. Desdobrado nas noções de hýbris 
(transgressão), hamartía (polução) e áte (cegueira), o drama trágico é o primeiro a 
problematizar o desejo humano, redimensionado, por sua vez, em Corpo de Baile. 
Inerentes ao momento histórico da tragédia, as noções trágicas que permeiam o 
conjunto rosiano traduzem, aproximativamente, o emprego revisionário que 
Guimarães Rosa faz do desejo erótico através do vocábulo erro. Rastreados os 
vestígios da tragédia grega em Corpo de Baile, mesmo que no sentido inverso, 
arriscamos afirmar sobre seu autor aquilo que o helenista americano, E. R. Dodds 
(1966, p. 47), afirmara sobre Sófocles, quando analisa Édipo Rei: “For him, as for 
Heraclitus, there is na objective world-order wich man must respect, but wich he 
cannot hope fully to understand”. Contudo, para evitar cair na armadilha de 
explicação de Corpo de Baile a partir da biografia de Guimarães Rosa, que não apenas 
contraiu dois matrimônios, como confessa o afeto por Aracy Moebius de Carvalho, 
recorremos a Agamben (2007, p. 63), para quem a autor e leitor estão mutuamente 
implicados numa exigência da leitura, o do despojo: “[...] também autor e leitor estão 
em relação com a obra sob a condição de continuarem inexpressos”. Por fim, o 
trabalho sugere que os protagonistas, quando submetidos à eliminação de uma 
dúvida interna, conseguem rever a si próprios e despertar no leitor uma motivação. 
 
Palavras-chave: Erro. Decisão. Razão. Emoção.  
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RESUMO: O presente trabalho busca comparar exatamente a dicotomia entre 
artificial e natural, no que hoje entendemos como monstros, sobretudo 
“Frankensteins” (assumindo a confusão dos nomes entre criatura e criador) na 
mídia: o que o prefixo “franken-” significa e porque a alcunha “Frankenstein” é 
atribuída àquilo que se confunde com monstro? Finalmente, pretende-se esboçar 
um entendimento do porquê, na sociedade ocidental hoje, a mídia não trata (há 
exceções) como produção de “monstros” inovações ou pesquisas científicas como 
The modular body, como os projetos Oscar e V.I.C.T.T.OR (este, como o nome 
aparentemente inspirado no romance de Mary Shelley), mas continuamos aplicando 
a definição aristotélica às criaturas naturais que, no entanto, fogem do que 
corriqueiramente conhecemos como animais, casos de lulas gigantes ou animais em 
estado avançado de decomposição que chegam ao litoral. A palavra “monstro” 
encontra definições em diferentes tempos e épocas, desde Aristóteles, que o definia 
como um “pecado da natureza”, isto é, “monstro” se constitui por oposição à 
natureza, embora ela mesma possa criar “monstros”. Segundo Luiz Nazário, 
“monstro” também se define (primariamente) por oposição a “humanidade”. Nestes 
casos, “monstro” se define por um desvio na curva da fisionomia dos seres, como 
acontecimento isolado e único. É o caso do monstro de Frankenstein: sozinho no 
mundo, ora se identifica como o Adão, ora com o Satã de Milton – afirmando ser mais 
miserável que este justamente por não ter companheiros. Sozinho no mundo, a 
criatura se enquadra de certa forma na definição aristotélica: desproporcional, 
moribunda, com os músculos e órgãos expostos, desafia a própria noção da estética 
clássica. Porém não é criação da natureza, mas do homem: temos um monstro 
artificial criada à semelhança de seu criador (embora maior, mais largo, mais 
potente). A criatura é vista com horror desde o início de sua vida, quando seu criador 
contempla pela primeira vez sua obra completa e se apavora e se arrepende, caindo 
em uma depressão profunda. O próprio avistamento do monstro sem nome faz com 
que as pessoas tremam e fujam ou queiram destruí-la, pois ela concentra em si um 
caráter único, marcado pela desproporção e deformidade, por cicatrizes que 
invocam o horror em seu sentido mais físico: a mácula da carne e a bricolagem dos 
corpos. É a morte tornada viva e, embora não esteja claro no livro como Victor 
Frankenstein tenha construído sua criatura, temos um construto orgânico e 
superpotente (talvez o precursor do zumbi?): sua origem, apesar de envolta em 
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mistério, é certamente artificial – não fora produzida pela natureza nem pelo divino. 
Victor Frankenstein foi capaz de dar vida ao que não era nem mesmo um (único) 
corpo, afirmando seu papel de criador. Contudo, esse papel é incompleto, pois Victor 
nega ao monstro a qualidade de se constituir enquanto espécie: ao invés de um 
“crescei e multiplicai-vos”, Victor condena sua criatura primeiramente ao 
esquecimento e, depois à destruição. Essas condições fazem com que a criatura 
discuta com o seu criador a sua própria condição enquanto ser vivo: é mau ou se 
tornou mau? Nasce monstro ou se torna monstro? Uma contrafação humana – de 
onde se deriva o “sentimento gótico” do romance, a criatura é qualquer coisa que se 
assemelhe a seu criador, menos humana. Disforme, desproporcional, orgânica, um 
“pecado” de Frankenstein, que desafia a natureza para criar algo além da curva 
possível dos seres, resulta fisionomicamente em um monstro. A estética se mostra 
aqui mais que presente – embora em seu discurso, a criatura seja tão humana quanto 
nós, sua aparência vai condená-la até o dia em que supostamente se suicida no 
ártico. Essas características – ser artificial, fruto de um desenvolvimento científico 
(filosofia natural) em que não houve o diálogo nem a ponderação sobre suas 
consequências, que pode resultar em efeitos danosos para os indivíduos da raça 
humana – nos leva à criação de um prefixo interessante, não só no inglês: “franken-
”, como em frankenfood, para se referir aos alimentos transgênicos. Também, ao 
longo da história, o termo “Frankenstein” é comumente atribuído àquilo que desafia 
a natureza como o establishment a entende – o nome é atribuído à transexuais, por 
exemplo –, mas não àquilo que ele produz com o aval do progresso, da ciência 
(lembrando que os alimentos transgênicos ainda geram grandes discussões sobre 
seus efeitos no meio-ambiente e no organismo humano). 
 
Palavras-chave: Romance gótico. Frankenstein. Monstro. Ciência. Discurso 
científico. 
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RESUMO: Este trabalho visa dar uma nova contribuição para o estudo comparativo 
dos romances Conversazione in Sicilia (1941), do italiano Elio Vittorini (1908-1966), 
e Pedro Páramo (1955), do mexicano Juan Rulfo (1917- 1986), estabelecendo como 
objetivo a investigação sobre a importância que o elemento narrativo rumor ocupa 
nessas obras. Para a análise comparada dessas narrativas, em um primeiro plano, 
tentaremos identificar o conjunto de características que delineiam as afinidades e 
as diferenças entre ambas. Proceder-se-á, para tanto, à averiguação das escolhas 
temáticas, de modo particular o tema da viagem de retorno à cidade natal e o 
encontro com uma fantasmagórica realidade rural, e das especificidades formais, 
com destaque para a dimensão da oralidade e musicalidade. A fim de melhor 
investigar esses elementos, este trabalho dialoga com as análises comparativas dos 
romances, realizadas pelos críticos Hugo Rodriguez Alcalá e Francesca Polito Di 
Sabato. No artigo Sobre Elio Vittorini e Juan Rulfo: dos viajes en la cuarta dimensión, 
Alcalá (1975) aproxima as histórias de Silvestro Ferrauto e Juan Preciado às 
desventuras de Ulisses na sua volta à terra natal. Assim, a viagem no espaço, no 
tempo e na memória opera como mote e pano de fundo mítico desses romances os 
quais, segundo o crítico uruguaio, poderiam ser interpretados como releituras e 
atualizações da epopeia homérica. Olhando sobre outra perspectiva, em 
Modulaciones temáticas en Conversazione in Sicilia de Elio Vittorini y Pedro Páramo, 
Polito (1996) privilegia la refundación del lenguaje como elemento de inovação 
dessas narrativas em relação aos romances que na época eram publicados na Itália 
e no México. De acordo com a pesquisadora italiana, Vittorini e Rulfo estruturam as 
respectivas obras literárias com técnica narrativa de feição fortemente oral, o que 
lhes possibilitou a composição de melodias, modulações da palavra e, inclusive, do 
silêncio; técnicas de escrita que garantiram a composição de prosas ficcionais 
carregadas de ritmo e musicalidade. Com o intuito de articular e dar continuidade a 
esses vieses analíticos, em um segundo plano, a presente proposta coloca como 
necessidade o estabelecimento das devidas relações entre as obras e a conjuntura 
histórico-literária de cada produção; isto é, visa-se entender o porquê das escolhas 
temáticas e estilísticas dos escritores em suas respectivas ambiências literárias. Por 
isso, propõe-se uma comparação dos romances embasada na investigação sobre 
quais seriam os elementos textuais que caracterizariam os rumores no interior 
dessas prosas ficcionais. A princípio, toma-se o rumor como operação narrativa a 
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qual embaralha e complexifica os elementos convencionais utilizados pela literatura 
para a compreensão dos quadros de barbárie e dos contextos de ruína 
representados, ou seja, parte-se da hipótese de que o rumor é uma das maneiras de 
dar forma aos enunciados sem autor, os quais não conhecem limites e se alimentam 
de outros enunciados.  Modificam-se e se encorpam, desdobrando-se em outros 
infindáveis rumores. O rumor, deste modo, insiste e dá indícios de que algo fala de 
outro lugar, surgindo, portanto, como questionamento dos limites da representação 
literária e, por conseguinte, colocando em xeque os limites do romanesco. Como este 
assunto foi pouco debatido pela crítica ou historiografia literária, utilizam-se como 
subsídios teóricos os de alguns pesquisadores que se dedicaram à classificação 
analítica dos rumores, com destaque para Tamotsu Shibutani (1966), Ralph L. 
Rosnow (1978), Stewart e Strathern (2008) e Dan E. Miller (2011). Entremeado com 
o segundo plano, as narrativas serão analisadas sob o prisma das discussões que 
tentam enquadrá-las como romances os quais ultrapassam as fronteiras do gênero, 
a fim de compreender, em um primeiro momento, quais são os ingredientes que 
caracterizariam tais obras como inauguradoras do romance experimental na Itália 
e no México e, em um segundo momento, como possibilidade de vislumbrar a 
dimensão ideológica que conectaria percursos existenciais e criativos de escritores 
geograficamente muito distantes.  Diante do exposto, a pesquisa não se 
desvencilhará das efervescentes experiências culturais, políticas e literárias 
vivenciadas por Vittorini e Rulfo junto aos debates estabelecidos com outros 
escritores, críticos e artistas no período de redação dos textos em apreço. Isso será 
feito mediante o levantamento bibliográfico da fortuna crítica que se empenhou no 
imbricamento entre a produção literária e o contexto político-social vivenciado 
pelos autores; dentre eles Aguinaga (1987), Rapazzo (1996), Zepeda (2005), 
Esposito (2009), Moran (2014). O corpus merece destaque uma vez que são 
escassos os que relacionem as duas obras em questão; ademais, não é muito vasto o 
campo investigativo sobre os rumores na Literatura. Em decorrência disso, o recorte 
da pesquisa visa apresentar novas vias interpretativas sobre o tema, assim como 
uma contribuição para os estudos de Literatura Comparada. 
 
Palavras-chave: Conversazione in Sicilia. Elio Vittorini. Juan Rulfo. Pedro Páramo. 
Rumores. 
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RESUMO: O projeto de pesquisa proposto pretende analisar as relações entre 
intelectual, artista e sociedade nos diários do escritor português José Saramago 
(1922-2010) e do escritor argentino Ernesto Sabato (1911- 2011). Neste sentido, a 
partir de considerações sobre os diários, Cadernos de Lanzarote, escritos por 
Saramago entre o período de 1993 a 1997, e España en los diarios de mi vejez, escrito 
por Sabato em 2004, pretende-se mostrar como a escrita íntima aparece com certa 
frequência ao lado do trabalho artístico de grandes escritores. Desde o século XVIII, 
a narrativa íntima tornou-se uma forma possível de vivência, de recriação de si por 
si mesmo. Neste sentido e conforme informa o estudioso francês Philippe Lejeune, 
vários são os objetivos para se manter um texto íntimo: conservar a memória, 
permanência, autoconhecimento, resistência, desabafos. No entanto, há que se 
pensar que a escrita autobiográfica significa um enclausurar-se em si mesmo, mas 
este não pode ser visto como um sinal de “desinteresse pelo mundo e de 
esterilidade”, uma vez que intelectuais renomados, gênios criadores do século XIX, 
como Stendhal, Delacroix e Victor Hugo, mantiveram diários apaixonantes e 
inspiradores (LEJEUNE, 2008, p.266). No século XX, há uma prática significante da 
narrativa íntima entre grandes artistas. Neles a imaginação criadora e o interesse 
pelo mundo tornam-se a força motriz de uma escrita que possibilita a liberdade 
estética, o jogo de palavras e a hibridez genológica, além de ser um ‘observatório da 
existência humana’ em que o autobiógrafo encontra o deleite de existir nas palavras 
e a esperança de deixar um vestígio neste mundo. Nesse contexto, os diários dos 
escritores José Saramago e Ernesto Sabato destacam-se pelo fato de que a folha em 
branco transfigura-se em espaços onde os autores, em suas particularidades e 
especificidades, fomentam uma crítica sagaz e lúcida sobre a sociedade 
contemporânea, sobre os desencantos com o ser humano e sobre os rumos seguidos 
pela arte. Além disso, os autores discorrem sobre fatos que os motivaram, os 
indignaram ou simplesmente lhes apeteceram. Comentam o instante em que o texto 
foi escrito, mas também recuperam uma declaração de amor, de preocupação e de 
desilusão com suas respectivas terras natais, a Lisboa de Saramago e a Argentina de 
Sabato.  Tais textos são quase um apelo às futuras gerações, para que elas se 
posicionem de maneira mais ativa e crítica frente ao caos vivenciado pelo homem 
contemporâneo. Por constituir um local em que os autores se emocionam com fatos 
cotidianos, amigos, evocações dos tempos juvenis e pormenores da vida pessoal, as 
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narrativas em questão são um espaço privilegiado onde tanto Saramago como 
Sabato escrevem sobre suas leituras preferidas, elaboram anedotas que constituem 
um retrato do artista atual e refletem sobre temas atemporais, como a criação 
artística e literária, a velhice e o esquecimento. Para a realização desta pesquisa e 
dada à movimentação cíclica e plural da narrativa íntima, será necessário recorrer 
aos estudos de autores que se dedicaram ao gênero autobiográfico e diáristico, caso 
de Georges Gusdorf (1991), Phlippe Lejeune (2008), Maurice Blanchot (2009) e 
Brian Dobbs (1974), dentre outros. A essas leituras teóricas, juntar-se-ão reflexões 
sobre outras obras de cariz autobiográfico de Saramago e de Sabato e a discussão 
sobre o papel do intelectual será norteada pelas contribuições de Norberto Bobbio 
(1997) e Edward Said (2005). Dessa forma, buscar-se-á mostrar como Saramago e 
Sabato se posicionaram frente às mudanças da literatura confessional, como 
acompanharam tendências, sem deixar de imprimir autenticidade e valor literário 
aos seus escritos. E, por fim, as obras selecionadas como corpus desta pesquisa 
permitirão, também, a reflexão sobre como a escrita autobiográfica é exercida por 
personalidades de destaque, principalmente na fase final da carreira e da vida.  
 
Palavras-chave: Narrativa Íntima. Diários. José Saramago. Ernesto Sabato. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir a posição da obra de João Gilberto Noll 
na literatura brasileira contemporânea. Com breves exposições a respeito de alguns 
teóricos que versam sobre a pós-modernidade, como Fredric Jameson e Michel 
Maffesoli, esse ensaio visa indagar se Noll pode ou não ser considerado um autor 
pós-moderno. A metodologia utilizada foi o mapeamento dos temas mais frequentes 
nos romances do autor, junto às respectivas críticas acerca de sua obra, e como tais 
temas se relacionam com as propostas dos teóricos que discutem o conceito de pós-
modernidade. SHØLLHAMMER (2011) ressalta que Noll cumpre uma trajetória que 
o identifica como um original intérprete do sentimento pós-moderno da perda de 
sentido e de referência com uma narrativa que se move sem um centro, não 
ancorada num narrador autoconsciente. Os personagens nollianos se encontram em 
processo de esvaziamento de projetos e de personalidade, em crise de identidades 
e sempre em busca de pequenas e perversas realizações do desejo. Essas crises de 
identidade são percebidas pelos contatos breves e conturbados estabelecidos entre 
os protagonistas e os demais personagens, todos aparentando viver em um presente 
perpétuo, onde passado e futuro pouco importam. Para JAMESON (1996) o passado 
transformou-se em uma vasta coleção de imagens, um enorme simulacro 
fotográfico. Tais termos podem ser aplicados aos romances de Noll, uma vez que eles 
são formados por enredos mínimos dispersos que, por vezes, parecem nem ter 
sentido, pois o autor se vale de cenas surreais para discutir a posição do sujeito 
marginal que rompe com padrões. Todavia, para situar ou não a obra do autor no 
âmbito pós-moderno, o contexto brasileiro deve ser levado em consideração. A 
ditadura militar assolou o Brasil de 1964 até 1985 e os textos produzidos durante e 
logo após esse período devem ser lidos sob um prisma diferente. O primeiro 
romance de Noll, A fúria do corpo, publicado em 1981, já traz temas que serão caros 
à trajetória do autor, como a marginalidade, o nomadismo e a homossexualidade. E, 
ainda que os protagonistas nollianos estejam à parte, não aderindo aos valores 
comumente admitidos, como propõe MAFFESOLI (2001) para pensar a 
contemporaneidade, a ruptura desses personagens com os padrões pré-
estabelecidos também se relaciona com o momento político brasileiro, uma vez que, 
com a abertura pós anistia, os autores ganham liberdades antes contestadas pelo 
regime. A temática homossexual, por exemplo, ganha espaço, junto da ficção feita 
por mulheres e da literatura marginal. Segundo PELLEGRINI (2008), tais 
configurações representam a afirmação de vozes mínimas que conseguem aos 
poucos um espaço de locução, inclusive como decorrência da própria organização 
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desses segmentos sociais enquanto movimento político “pós-abertura”. Outro ponto 
que deve ser considerado para situar Noll enquanto um escritor pós-moderno é a 
aparente fragmentação narrativa de suas obras. Rompendo com a linearidade, os 
textos do gaúcho são emaranhados de pequenas estórias que cruzam os caminhos 
dos protagonistas. Caminhos incertos, pois os personagens são, em sua maioria, 
nômades sem destino, viajantes em busca de um sentido que nunca é encontrado. 
OLIVEIRA (2011) argumenta que os personagens de Noll são fortemente marcados 
por um jogo de (des/re) territorialização de agenciamentos e de intensidades 
psicossociais e, portanto, personagens tipicamente pós-modernos, recusam criar 
para si uma narrativa coerente e orientada por um senso de história, negando, por 
fim, qualquer ontologia ou metafísica em torno do sujeito. Na recusa em encontrar 
ou em constituir para si uma identidade estável e ancorada em representações 
sociais que instituem e impõem aos indivíduos modelos de identidade hegemônicos 
e dominantes, muitos dos personagens das obras de Noll conseguem se 
“desprender” das relações de poder, nas quais os padrões identitários, em geral, 
estão imersos. O trabalho proposto não pretende um estudo minucioso das teorias 
pós-modernas, contudo o conciso embasamento teórico permite afirmar que as 
análises realizadas até o momento no contexto desta pesquisa acenam para o 
encaixe dos romances nollianos enquanto pós-modernos, respeitando e 
considerando o período histórico, político e social brasileiro. 
 
Palavras-chave: João Gilberto Noll. Pós-modernismo. Literatura brasileira. 
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RESUMO: Hélio Oiticica foi um artista plástico fundamental para a História da Arte 
brasileira do século XX: seus trabalhos e sua postura inventiva e criativa, que deram 
primazia a uma arte experimental, na qual o ambiente, a atmosfera e o conjunto 
perceptivo sensorial dominavam suas obras, trouxeram uma nova maneira de 
pensar Arte. Oiticica também foi um artista que se abriu massivamente ao campo 
enunciativo: a escrita foi, por excelência, uma prática central na sua vida – no que 
tange tanto à criação de uma nomenclatura exclusiva para classificação de suas 
obras (as chamadas Ordens) quanto a suas centenas de anotações e diários. Ademais, 
o artista se apropriou das palavras para inscrevê-las em seus trabalhos, utilizando, 
de certa forma, o conjunto de sua obra plástica como um suporte para comunicação. 
Este Mestrado visa lançar luz a um estudo que teça importantes reflexões, de forma 
inédita, sobre a as palavras inscritas em algumas obras plásticas de Hélio Oiticica, à 
luz de um diálogo entre Teoria Literária e História e Crítica da Arte. Com esta 
pesquisa reafirma-se e reforça-se o lugar da arte contemporânea enquanto 
fenômeno híbrido e interdisciplinar. Além do mais, após o incêndio que atingiu a 
residência da família do artista em 2009 e destruiu grande parte do acervo que 
estava na casa, estudos que se debrucem em cima dos trabalhos de Oiticica dão 
forma a obras que jamais poderão ser vistas novamente em suas formas originais. 
Apoiamo-nos no fato de que, a partir do século XX, há uma forte aproximação entre 
Artes Plásticas e Literatura, de modo que essa nova maneira de relacionar artes 
visuais com escrita resultou na apropriação de materiais diversos com estruturas 
linguísticas inscritas e na criação de novas classes para ambas as categorias 
artísticas, como a Pop Art e o Poema Visual. Também são discutidos pontos como a 
permanência do artista dentro da “Cultura Marginal” da segunda metade do século 
XX, em que intelectuais que transitavam entre os diversos campos/mídias artísticas 
estão inseridos. Além disso, a relação entre a produção de Hélio Oiticica e outras 
manifestações culturais e artísticas da época evidenciam uma transformação 
estética que estava em curso nas décadas de 1960 e 1970. Em um primeiro 
momento, procura-se o aspecto literário, ou seja, a literariedade dessas inscrições. 
Aqui, em uma fase muito inicial da pesquisa, já percebe-se que essas incrições 
linguísticas violentam o limite entre o que é e o que não é literário, sendo necessária 
a busca de novas epistemologias que deem conta de leituras conjuntas (Garamuño, 
2012). Ainda tentarão ser trabalhadas as hipóteses de que a literatura construída 
por Oiticica se encontra próxima do gênero manifesto e do gênero poesia (no caso, a 
poesia neoconcreta). Para isso, a análise a ser feita se apropriará da metodologia do 
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close reading. Contudo, também contaremos com outras metodologias e fontes 
teóricas adicionais para reconhecer a crítica político-social e as características 
artísticas um tanto quanto trágicas e socialmente complexas desenvolvidas no 
conjunto do trabalho de Oiticica. Assim, devem ser considerados alguns aspectos 
biográficos, sociais e políticos do contexto brasileiro, tais como a ditadura militar 
instaurada em 1964, a brutalidade e violência urbana e social do país, o Esquadrão 
da Morte criado no Rio de Janeiro, a mitificação das favelas na época, entre outros. 
Nesta exposição para o XXIII Seta, pretendemos abordar, principalmente, a 
dificuldade em aproximar gêneros cristalizados aos textos das obras de Oiticica. 
Percebe-se que tal desestabilização ajuda a entender sua escrita como uma escrita 
de experiências, não mais a literatura como construção de uma obra. Ou seja, “a 
presença de uma linguagem informal, a primeira vista fácil, leve e engraçada e que 
fala da experiência vivida” (Hollanda, 1998, p. 10), a “desauratização” da literatura. 
Por fim, a seguinte pergunta seguintes hoje norteia este estudo: quais são os 
recursos linguísticos mobilizados nas inscrições textuais que permitem a afirmação 
de que ali há a Literatura e que Hélio Oiticica pode ser considerado um escritor? Ao 
respondê-la, o caminho para a pesquisa ficará mais claro.   
 
Palavras-chave: Hélio Oiticica. Literatura Comparada. Artes Plásticas. Inscrição 
textual.  
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O arco de Homero: épico, literatura e cinema na obra de Borges 
 

Palmireno Couto Moreira Neto164 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Miriam Gárate 
Teoria e História Literária 

Literatura Comparada 
 
RESUMO: Considerando as múltiplas relações entre Jorge Luis Borges e o cinema, a 
pesquisa, ainda em fase inicial, tenciona abordar primeiramente a comparação 
estabelecida pelo escritor argentino entre gêneros do cinema norte-americano e a 
poesia épica. Para tanto, pretende definir a concepção cinematográfica de Borges e 
a noção de épico presente em seu trabalho e analisar os vínculos entre o cinema e a 
literatura indicados por ele. Posteriormente, a pesquisa tratará do modo como esse 
cotejamento entre literatura e cinema, reverberando o relato autobiográfico de 
Borges e a mezcla de tradições narrativas promovida por ele, está associado a 
algumas linhas de força identificadas pela crítica em sua obra. Nesse segundo 
movimento, será examinada especialmente a forma como a tese defendida por 
Borges a respeito da restauração do épico por meio da arte cinematográfica 
expressaria o olhar construído pelo escritor argentino sobre os impasses da 
modernidade. Para definir os principais pontos da concepção cinematográfica de 
Borges, será realizada uma pesquisa bibliográfica que terá como eixos as suas 
resenhas de filmes publicadas em Sur e Selección, os roteiros escritos em 
colaboração com Bioy Casares e Hugo Santiago e as alusões ao cinema em sua 
produção poética, ficcional e ensaística e durante a sua atividade docente na 
Universidade de Buenos Aires em 1966. No estudo desse corpus, serão consideradas 
as principais teorias cinematográficas desenvolvidas na primeira metade do século 
XX, procedimento que visará estabelecer correlações e assimetrias entre a teoria 
formativa do cinema e os apontamentos teóricos de Borges sobre a nova arte. Por 
sua vez, o conjunto de referências do escritor argentino à poesia épica será revisto 
para delimitar a noção de épico utilizada por ele, exame que também objetivará 
identificar as teorias do épico mais próximas à poética borgiana. Posteriormente, 
serão analisados os comentários de Borges sobre a preservação do épico para 
estabelecer os diferentes aspectos da comparação entre a literatura e o cinema 
realizada pelo escritor argentino. Finalmente, a vinculação dessa comparação com 
outras linhas do trabalho de Borges será avaliada considerando a bibliografia crítica 
que tangencia a questão (especialmente os estudos de Emir Monegal, Ricardo Piglia, 
Beatriz Sarlo, Davi Arrigucci Jr. e Víctor Bravo) e visará o desenvolvimento de uma 
pesquisa original que possa complementar e aprofundar questões vinculadas ao 
tema. Embora a crítica dedicada à matéria já tenha consolidado alguns traços da 
concepção cinematográfica do escritor argentino (tais como o cinema como forma 
narrativa e texto cultural), os autores que estudaram o assunto até o momento 
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compartilham, com pequenas variações, o corpus estabelecido por Edgardo 
Cozarinsky em seu livro seminal Borges en/y/sobre cine (lançado com o título Borges 
y el cine em 1974). Há poucas referências à exploração temática do cinema na prosa 
ficcional borgiana e às alusões à nova arte em sua obra poética e ensaística dos anos 
1920, assim como nas aulas ministradas por ele na Universidade de Buenos Aires na 
década de 1960. Além disso, o exame do tema é geralmente feito de modo isolado, 
desconsiderando as questões teóricas debatidas pela crítica cinematográfica no 
mesmo período. A ampliação do corpus de análise e a consideração desses 
problemas permitirá uma leitura distinta do conjunto de textos estabelecido por 
Cozarinsky, possibilitando a indicação de novos aspectos da concepção de cinema 
de Borges. Do mesmo modo, a noção de épico empregada por Borges permanece 
imprecisa, mesmo sendo uma ideia recorrente em sua obra. O estudo da comparação 
entre a literatura e o cinema promovida por ele é um ponto privilegiado para 
delinear a matriz dessa noção, os seus atributos e as suas eventuais oscilações, haja 
vista as avaliações do escritor argentino sobre a preservação do épico no cinema. 
Por sua vez, resta ainda a ser feita a análise dessas avaliações. Embora sejam 
frequentemente citadas nos estudos sobre as relações entre Borges e o cinema, as 
proposições do escritor são normalmente abordadas superficialmente devido à 
indefinição da noção de épico que as fundamenta e da ausência de um confronto com 
o trabalho de outros críticos coetâneos que também apontaram analogias entre a 
poesia épica e a produção cinematográfica. Por fim, embora a problemática do 
cinema seja lateral em Borges, ela possibilita analisar temas centrais do seu trabalho 
e alcançar o debate atual da crítica dedicada à produção literária do escritor 
argentino, especialmente as pesquisas contemporâneas sobre a representação da 
violência em sua obra e a respeito dos fundamentos epistemológicos dessa 
representação. Investigando esses fundamentos, a parte final do estudo proposto 
(voltada para o exame da “nostalgia do épico” no trabalho de Borges), permitirá 
estabelecer novas balizas para a compreensão da relação entre Borges e o 
pensamento da modernidade. 
 
Palavras-chave: Jorge Luis Borges. Literatura e cinema. Épico e modernidade. 
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RESUMO: Este trabalho tem origem na pesquisa de doutorado Poéticas do arquivo: de Brasil 
Nunca Mais ao documentário (auto)biográfico com eixo na memória da ditadura civil-militar 
brasileira, que examina o arquivo como forma e artefato narrativo, na literatura e no 
documentário. Com base conceitual e metodológica na teoria da história e da cultura de 
Walter Benjamin, para quem, a partir das ruínas do passado, “construímos nosso presente, 
como um único e gigantesco arquivo” (SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 26), nosso percurso 
investigativo está delineado em duas direções. O estudo de Brasil Nunca Mais (1985), marco 
na história política contemporânea: trata-se de “um relato para a história” (ARNS), com 
registros oficiais do próprio regime, feito inteiramente a partir de processos que tramitaram 
no Superior Tribunal Militar entre 1979 e 1985 (TELES, 2012, p. 266). Ou seja, o próprio 
sistema repressivo produzindo testemunho da violência de Estado. Assim, essa obra é 
tomada por nós como um sistema de registro a partir do qual é possível estabelecer inter-
relações entre burocracia, sociedade, sujeito e linguagem. Por outro lado, focalizamos uma 
amostra de documentários audiovisuais cujas temáticas oscilam entre a narração 
(auto)biográfica com origem no trauma da morte, do exílio ou da tortura, e a memória e a 
recuperação da história política da ditadura civil-militar brasileira. È neste âmbito que se 
situa – e se justifica - a leitura crítica de Diário de uma busca (Flavia Castro, 2010), Os dias 
com ele (Maria Clara Escobar, 2012) e Mariguella (Isa Ferraz, 2012) na chave do arquivo. 
Além da centralidade do conceito de anarquivamento, a saber, “recolecionar as ruínas do 
arquivo e reconstruí-las de forma crítica” (SELIGMANN-SILVA, 2014, p. 38), depreendido da 
filosofia de Benjamin e inspirado na noção de colecionismo deste pensador, trabalhamos 
em confluência à teoria derridiana do arquivo: pois, se o “arquivo trabalha a priori contra si 
mesmo” (DERRIDA, 2001, p. 23), ele serviria ao campo da linguagem como uma possível 
chave de leitura da nossa cultura em direção diametralmente oposta ao arquivo como mero 
armazenador. De maneira suplementar, Michel Foucault postula que o arquivo “é, de início, 
a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como 
acontecimentos singulares” (2009, p.147): ótica que nos aproxima das narrativas fílmicas 
em questão como conjunto de enunciados, ou seja, como estruturas abertas nas quais se 
acumulam práticas descritivas (FIGUEIREDO, 2017, p. 31). A amostra de documentários que 
tomamos aqui pressupõe, de maneira predominante, um olhar foucaltiano – sem, 
entretanto, tomar distância da inscrição arquival na escritura fílmica. Trata-se de uma 
análise dupla, pois vislumbra como a escritura fílmica a partir do anarquivamento perfaz, 
ela mesma, um grande arquivo sobre a ditadura militar. Diário de uma Busca, Mariguella e 
Os dias com ele são documentários exemplares porque tematizam a história política da 
ditadura militar brasileira com viés na narração das vítimas do regime: há nestes filmes uma 
unidade centrípeta que se traduz, como mote, na ausência-presença. É uma força de dupla 
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vertente. Primeiramente, a temos encarnada às narrativas pelo o impulso e o efeito da busca 
por quem foi destruído (o pai, um tio), num esforço de dar a conhecer o vácuo decorrente 
do dano irreparável (MAIA, 2014). É a ausência-presença colocando as narradoras em 
movimento pela dor da perda e pelo sentido de ação contra o esquecimento – uma 
reparação, uma dívida que, afinal, estaria sendo saldada à semovente narratividade. Numa 
segunda camada – não inteiramente dissociada da primeira - a força da ausência-presença 
opera partir de modos particulares de produção de subjetividade. Faz parte desta vertente 
uma certa inclinação à auto-performance (Comolli): às vezes discreta, insinuante; no limite, 
tangente – mas sempre expressa numa narração/enunciação na primeira pessoa do 
singular. Em adição, se revela importante para a pesquisa o fato de as autoras-narradoras-
protagonistas serem mulheres e familiares dos biografados, o que remete ao mote da família 
atravessada pela brutalidade do regime. (MAIA, 2014). Para o âmbito deste trabalho, nosso 
objetivo é desvelar o engendramento destes discursos audiovisuais (auto)biográficos que 
tomam o arquivo como modalidade discursiva, influxo e/ou articulador entre o histórico, o 
real e o ficcional. Por fim, com a pesquisa de doutorado, se pretende responder se 
anarquivar, como alegoria ao que está encerrado no arquivo arcôntico, materializando este 
anarquivamento em produções culturais menmônicas, seria força simbólica potente, capaz 
de subverter a historiografia que difunde os vencedores da História como protagonistas. E, 
ainda: seriam as poéticas do arquivo portadoras de uma latência que se insinua ao diálogo 
com as gerações vindouras, no tocante à memória da ditadura civil-militar brasileira?  
 

Palavras-chave: Arquivo. Anarquivamento. Documentário (auto)biográfico. 
Ditadura civil-militar brasileira. Memória.  
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RESUMO: O presente artigo se propõe a pesquisar, a partir da teoria crítica pós- 
colonial, a representação do fantasmagórico na obra O último voo do flamingo, do 
autor moçambicano Mia Couto. A narrativa tem como pano de fundo o momento em 
que soldados integrados da ONU foram enviados a Moçambique no período pós-
guerra civil, para solidificar a manutenção da paz dentro do país africano. Mia Couto 
inicia seu romance criando uma trança entre ficção e este momento histórico de 
Moçambique ao apresentar uma pequena vila imaginária chamada Tizangara, ao sul 
do país, que passa a ser assombrada por estranhos eventos. O romance é constituído 
de acordo com os relatos, depoimentos e confissões presenciados por Massimo e 
pelo tradutor de Tizangara, que não tem nome próprio e conhece profundamente as 
raízes, tradições e histórias da pequena vila imaginária. À medida que a investigação 
ganha corpo dentro do romance, a amizade entre Massimo e o tradutor começa a se 
solidificar e outras vozes ganham espaço no texto, deslocando o foco narrativo para 
outras personagens: Estevão Jonas (o administrador da vila), a velha-moça 
Temporina, a prostituta Ana Deusqueira, o feiticeiro Zeca Andorinho e o velho 
Sulplício (o pai do narrador). Todos eles apresentam suas versões dos fatos, ou 
contam sonhos ou lembranças essenciais para o processo investigativo, no qual 
Massimo está inteiramente inserido. A busca do investigador por uma solução para 
algo que, em sua essência, é insolúvel traz à narrativa elementos surreais e 
fantásticos, de modo que os desaparecimentos não são mais o foco da investigação 
e do romance. Em O último voo do flamingo, sobrenatural e real coexistem e 
permitem uma rearticulação na narrativa, cujo foco deveria ser a investigação 
iniciada por Massimo Risi e pelo Tradutor, mas, em vez disso, outros eventos 
místicos tomam voz na obra, permitindo que os mitos tradicionais moçambicanos 
incorporem as relações culturais e sociais das próprias personagens. A 
representação fantasmagórica dentro do romance aparece como chave para a 
imersão do leitor no universo ficcional de Mia Couto, pois os mortos intervêm de 
forma “natural” (na verdade, sobrenatural) nos acontecimentos, muitas vezes 
protegendo ou punindo os vivos, para que estes não se esqueçam de que, para se 
construir um futuro, é necessário consultar seus antepassados, suas memórias. 
Dentro desta perspectiva, tanto Massimo quanto o Tradutor foram escolhidos por 
Mia Couto para transitar entre esses dois mundos: o da modernidade e o da tradição, 
pois, para que ambos desvendem o mistério apresentado no romance, é preciso que 
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compreendam que o cenário político e cultural de Tizangara não se constrói apenas 
de eventos atuais, mas também de reflexos de um passado não muito remoto. Dentro 
desse contexto, busca-se identificar, no texto ficcional, as representações de 
fantasmas como elementos ligados ao passado, por meio dos quais se abordam mais 
especificamente as relações entre memória e literatura. Trabalharei a temática da 
guerra civil em Moçambique nesta obra sob a perspectiva pós-colonial, para que, por 
meio dessa chave, seja possível identificar tais representações. A guerra da 
independência de Moçambique foi um conflito armado entre as forças da guerrilha 
da FRELIMO (Frente de Libertação Nacional) e as forças armadas de Portugal. Tal 
confronto teve início em 1964 e terminou em 1975, com uma negociação entre 
ambos os lados e que resultou em milhares de mortes e na extensão de uma guerra 
civil, que durou mais de 20 anos. A resistência à prática colonial consolidou-se após 
a independência de Moçambique, na qual a preocupação passou a ser a da 
reconstrução de uma identidade nacional, e, outra vez, a literatura teve papel 
fundamental nesse processo. Assim, podemos afirmar que o contexto cultural pós-
colonial, no qual O último voo do flamingo está inserido, permite a construção de 
pontos de encontro entre a cultura tradicional africana e a modernidade assimilada 
do Ocidente. Tal hibridismo cultural mapeia as experiências históricas de 
Moçambique e contribui para um movimento de busca à identidade, que se fortalece 
por meio do resgate à memória. Esse resgate surge muitas vezes em obras pós-
coloniais, principalmente via representação de fantasmas, que, devido à 
impossibilidade de reescreverem sua história, surgem no mundo dos vivos para, 
como uma espécie de farol, guiá-los e alertá-los sobre possíveis rumos futuros a 
serem percorridos. A presente pesquisa busca, ainda, propiciar um melhor 
entendimento da própria literatura moçambicana por meio dessa análise e, 
principalmente, contribuir para sua compreensão e divulgação no Brasil. 
 
Palavras-chave: Literatura moçambicana. Literaturas Africanas em Língua 
Portuguesa. Pós-colonial. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma proposta de estudo a respeito do 
teatro de António Patrício (1878-1930), que teve uma modesta 
recepção no século XX. Pouco encenado nos palcos portugueses e pouco 
estudado pela crítica ou historiografia literárias, o texto teatral de 
Patrício ainda está por merecer a devida atenção do público leitor. 
Desde a sua primeira aparição, em cerca de 1620, na comédia espanhola 
El burlador de Sevilha y el convidado de piedra, atribuída a Tirso de 
Molina, o mito de Don Juan tem sido muitas vezes revisitado por grandes 
autores da literatura de todo o mundo. Como são diversas as polêmicas 
que envolvem o tema, foi adotada apenas uma para comparação com a 
obra de António Patrício, D. João e a Máscara, de 1924, pois é através do 
estudo comparado que podemos analisar criticamente a obra. E a obra 
analisada é a peça Don Giovanni ou o Dissoluto absolvido (2005), 
experiência de Saramago em recontar a lenda do Don Juan.  A nossa 
proposta foi a de comparar esta peça de Patrício com a de Saramago. A 
peça de António Patrício foi confrontada com a tradição cômica no 
século XXI, que novamente lê D. João em chave cômica. São objetivos 
deste projeto: realizar uma leitura crítica da peça do escritor português 
José Saramago (1922-2010), identificando e avaliando, na peça D. 
Giovanni ou o Dissoluto Absolvido, de 2005, seus elementos cômicos que 
se pode deduzir do seu confronto com uma de suas fontes, a peça trágica 
D. João e a máscara, de 1924, de António Patrício (1878-1930); 
estabelecer as devidas relações entre o teatro de António Patrício e o 
contexto histórico-literário da sua produção, para compreender os 
componentes específicos da peça em questão, isto é, as escolhas 
temáticas e formais do dramaturgo, bem como a preferência dada à aura 
trágica que envolve o seu protagonista; contribuir para a ampliação da 
fortuna crítica de António Patrício – grande autor habitualmente 
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vinculado ao Simbolismo português –, que, sobretudo no Brasil ainda é 
diminuta. O corpus primário desta pesquisa é constituído por duas peças 
centradas na figura lendária de Don Juan: em destaque, D. João e a 
Máscara, que o dramaturgo português António Patrício publicou em 
1924, e D. Giovanni ou o Dissoluto Absolvido, também de um autor 
português, José Saramago, e que é publicado em 2005. O confronto entre 
as duas deverá proporcionar um balanço do aproveitamento que faz 
Patrício – e do peso diferenciado que lhes atribui na sua “fábula trágica” 
– de elementos cômicos e trágicos pertinentes à lenda de Don Juan. 
Como subsídios teóricos utilizamos alguns estudos fundamentais sobre 
comédia e tragédia, e norteando a análise da peça de Patrício a Teoria do 
drama moderno de Peter Szondi, que nos ajudou a verificar a hipótese 
de que em António Patrício os elementos trágicos são modalizados 
principalmente pela (moderna) introspecção radical do protagonista, 
que tende a valorizar mais o monólogo que o diálogo e a transferir para 
o âmago de si próprio certos elementos essenciais à cena trágica como, 
por exemplo, o canto coral (que aqui se transforma em canto lírico). Para 
esta metodologia convergimos a leitura subsidiária de três tipos de 
fontes bibliográficas: outros estudos teórico-críticos de teatro moderno; 
alguns estudos específicos de Estética Teatral (para elucidar o 
pesquisador quanto à natureza específica da linguagem teatral); alguns 
estudos específicos sobre o teatro de António Patrício e de José 
Saramago. A obra de Saramago, claramente, dialoga com os anteriores. 
Porém, assim como acontece com António Patrício, ainda são raros os 
estudos sobre ela. A nossa proposta foi a de comparar esta peça de 
Patrício com a de Saramago a fim de identificar os elementos de que este 
se serviu para recompor o seu D. Giovanni, agora em postura cômica. 
Uma vez identificados os elementos extraídos da comédia, a análise 
encarregou-se de esquadrinhar a estrutura da peça patriciana, que 
segundo a nossa hipótese deriva do modelo aristotélico de tragédia, o 
qual Patrício modifica com o isolamento radical do herói – e com os 
desdobramentos que tal isolamento implica no plano do diálogo 
dramático–, transformando assim a peça numa tragédia moderna, 
marcada já pela crise das relações intersubjetivas. O que podemos 
concluir é que, durante esses mais de trezentos anos, os valores e as 
crenças que fizeram com que o primeiro Don Juan nascesse se 
modificaram substancialmente.   
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Priscila Linhares Velloni168 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Maria Betânia Amoroso 
Teoria e História Literária  

Literaturas Estrangeiras Modernas 
 

RESUMO: A presente pesquisa é fruto da observação da importância que a natureza 

e, em especial, os animais possuem em Palomar, último livro publicado por Italo 
Calvino no ano de 1983. Na produção literária calviniana d o s  ú l t i m o s  a n o s ,  é 
possível observar dois eixos temáticos fortemente alicerçados: um entre o Homem 
e a Cultura, outro entre o Homem e a Natureza (CALVINO, 1990, p. 66-9). É 
exatamente sobre essa tríade que o livro Palomar é estruturado, uma vez que a 
organização social e a natureza são pensadas como elementos compositivos de 
grande relevância. O estudo em questão dará especial atenção a relação estabelecida 
no livro entre Homem e Natureza. A fim de melhor investigar esses elementos 
identificados como centrais à obra do autor italiano, a análise do livro será auxiliada 
por conceitos elaborados pelo campo conhecido como “Estudos Animais”, 
resultante do entrecruzamento das áreas humanas e biológicas e que  vem 
se consolidando como espaço de interesse de muitos estudiosos, pensadores, 
escritores e artistas. As vertentes da zooliteratura e da biopolítica fazem parte desta 
recente perspectiva de estudo, sendo a primeira voltada para a análise dos diferentes 
aspectos que os animais assumem dentro do meio literário; e a segunda, para a 
crítica das relações abusivas entre espécies e os problemas ecológicos advindos, 
principalmente, da estruturação social moderna e industrial. Na literatura, os 
animais se fazem presentes em bestiários, como arquétipos simbólicos, na 
animalidade e metamorfização dos humanos, no devir-animal (DELEUZE; GUATTARI, 
1995-7, p. 14-5) e devir-humano. É de suma importância ressaltar que a corrente 
teórica escolhida servirá de norteamento para a leitura analítica do livro objeto 
dessa pesquisa. Mais especificamente, este estudo pretende investigar o 
dialogismo que se estabelece, em Palomar, entre a natureza e o meio urbano, 
atribuindo especial atenção ao modo como os animais são abordados. Outro aspecto 
incontornável desta obra é o método de apreensão da realidade desenvolvido pelo 
personagem principal, uma espécie de empirismo. A pesquisa tem a intenção de 
compreender a relação da construção, por parte do autor, desta forma peculiar 
de apreensão do mundo experimentada por seu protagonista e as reflexões sobre 
este misto de compatibilidade e incompatibilidade entre o homem e a natureza que 
a obra levanta. Neste sentido, objetiva-se, sem fuga do tema central, aproximar a 
biopolítica e a zooliteratura das críticas elencadas pelo autor a respeito do 
relacionamento dos humanos com eles mesmos e com o “Outro” na natureza, 
contidas nos livros Lezioni americane – Sei proposte per il prossimo millennio (1988), 
Una pietra sopra. Discursi di letterattura e sicietà (1980) e Perché leggere i classici 
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(1991). Embora Italo Calvino seja um autor célebre e fartamente estudado sob 
outras perspectivas, este estudo encontra sua justificativa na convicção da 
importância da discussão sobre as interferências do homem no mundo natural e 
também no fato dos conceitos apresentados nos “Estudos Animais” serem ainda 
incipientes em diversas áreas do conhecimento, como na literatura, aguardando 
ainda, então, novas contribuições e reformulações. A pesquisa terá como aparato 
teórico a bibliografia fundamental para se compreender a produção artística 
calviniana, composta por autores como Mario Barenghi, Gian Carlo Ferretti, Alfonso 
Berardinelli, Alberto Asor Rosa e Silvio Perrella, além de textos não ficcionais do 
próprio autor, que sempre esteve muito atente as questões literárias. A pesquisa 
também se apoiará em pensadores e estudiosos do “Estudo dos animais”, como 
Maria Esther Maciel, Julieta Yelin, Gabriel Giorgi, Giorgio Agamben, Michel 
Foucault, Félix Guattari, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Peter Singer e John 
Maxwell Coetzee. Isto posto, a pesquisa iniciou com a leitura crítica e teórica 
relacionada a Italo Calvino, produzindo resumos e fichas de leitura, com o intuito de 
entender o lugar que o livro Palomar se encontra dentro da produção artística do 
literato. Seguiu-se com as leituras teóricas do novo campo de estudo no qual a 
zooliteratura e a biopolítica se encontram, com a finalidade de amparar a leitura em 
um forte suporte teórico e não apenas de uma leitura superficial do texto literário 
em questão. Após as leituras de cunho teórico e crítico feitas, retornou-se ao livro 
objeto da pesquisa, com um olha mais direcionado. A presente pesquisa ainda 
encontra-se em um estágio inicial, os resultados obtidos ainda são incipientes, no 
entanto o que pode-se perceber é que houve uma virada no posicionamento e na 
forma que Calvino concebia a sociedade na qual encontrava-se imerso, esse último 
Calvino pensa, agora, em questões antropológicas, nas relações entre Homem, 
Natureza e Cultura, conforme exposto acima. A natureza desempenha uma função 
fortemente demarcada dentro da composição do autor. Ainda há muito a ser 
investigado nessa pesquisa. 
 
Palavras-chave: Palomar. Italo Calvino. Natureza. Animais. “Estudos Animais”.  
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Irmandade histórica: o realismo de José e seus irmãos 
 

Luana Signorelli Faria da Costa169 
Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Mário Luiz Frungillo 
Teoria e História Literária 

Literaturas Estrangeiras Modernas 
 
RESUMO: Este trabalho analisa a tetralogia José e seus irmãos (MANN, 1983), 
dividida entre As histórias de Jacó e O jovem José, José no Egito e José, o provedor, do 
escritor alemão Thomas Mann, enquadrando-a no método narrativo realista, no que 
Friedrich Engels chamou de triunfo do realismo, isto é, a figuração de personagens 
concretas em situações concretas. Na tetralogia, Thomas Mann é capaz de narrar a 
sua sociedade atual, a Alemanha nazista, a partir de uma outra organização da 
sociedade (Gênesis bíblico): politeísta, poligâmica, escravocrata. O autor 
remodelava a atualidade para um passado longínquo, transportando a moderna 
sociedade burguesa para uma outra era, mas também projetando-a no futuro 
(ELIAS, 1997). José e seus irmãos é uma história de ascensão ao poder, em um mundo 
não mais em progresso, mas em ruína e em decomposição. Era tempo de mito, no 
qual um mito se desdobra em outro, tratando-se de um mito dentro de um mito, ou 
de um mito circular (ELIADE, 1963). Naquele tempo (in illo tempore) também é o 
nosso tempo, pois um mito pode voltar a se repetir, sendo para Thomas Mann muito 
cara a ideia de repetição (Wiederholung) ou sucessão (Nachfolge). O objetivo 
principal deste trabalho é verificar na tetralogia a margem tênue entre literatura e 
realidade, na comparação da narrativa bíblica com a ficcional e a com a realidade 
histórica do país naquela época. Dessa forma, pretende-se estudar o método 
narrativo realista na tetralogia, como método de figuração, apreensão da realidade 
e espelhamento da vida. Este trabalho é justificado pela importância e atualidade de 
um autor como Thomas Mann, com a sua obra sendo toda relançada atualmente no 
Brasil pela Companhia das Letras, sob a supervisão do prof. dout. Marcus Vinicius 
Mazzari. Tendo vivido entre os séculos XIX e XX, e tendo ganhado o Nobel de 
Literatura no ano da Grande Depressão (1929), Thomas Mann resgata uma 
dimensão humanista, no combate antifascista. Por outros objetivos, o trabalho 
pretende mapear as origens da literatura, no caso em variadas culturas, como é o 
caso do deus egípcio Thot, mas também da Canção dos Nibelungos (c. 1200), e tentar 
traçar uma história literária universal (Weltliteratur), aliando literatura à filosofia, 
mas também tratando a questão da credibilidade narrativa e da metalinguagem. 
Depois, ambiciona-se averiguar com mais atenção as personagens José e Mai-
Sachme, e outros personagens menores como Auta e Bek (José, o provedor), a fim de 
estudar a função do escritor, o papel do intelectual e a sua relação com o narrador. 
Há um momento em José, o provedor que Amenhotep pede a alguns escultores, Auta 
e Bek, para realizarem obras dele, “e nas quais se entrelaçavam pâmpanos 
representados com tal arte que pareciam reais” (MANN, 1983). No entanto, ao 
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mesmo tempo que ele queria que fosse real, ordenou diretamente aos artistas que 
exagerassem nos detalhes, “em homenagem à verdade”, colocando novamente o 
problema da autenticidade, da verdade e do realismo em questão. Por fim, procura-
se examinar o gênero literário, enfatizando o romance histórico. Para tal, o projeto 
se vale metodologicamente, sobretudo, de O romance histórico (LUKÁCS, 2011), do 
seu conceito fundamental de passado como pré-história do presente, e da crítica 
literária dialética, além da análise filológica minuciosa sobre algumas palavras. 
Também como aparato teórico, encontra-se a ampla gama de autores dedicados a 
Mann, tais quais Jan Assmann (ASSMANN, 2006), com estudos sobre egiptologia, O 
trabalho bíblico de Thomas Mann, por Käte Hamburger (HAMBURGER, 1981), as 
pesquisas de Kurzke, como o Manual sobre Thomas Mann (KURZKE, 2014), entre 
outros. Por fim, como discussão parcial de resultados obtém-se que José e seus 
irmãos incorpora especialmente uma consciência histórica, consciência esta de que 
se vive um tempo passível de mudança (Weschel). Como resultados esperados, 
procura-se provar na tetralogia o triunfo do realismo no sentido engelsiano do 
termo, mediante a figuração de personagens concretas em situações concretas, e 
estudar Thomas Mann como um autor consciente, irmão, pai e filho do seu tempo 
presente. 
 
Palavras-chave: Realismo. Narrador. Linguagem. Romance histórico. Humanismo.   
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RESUMO: O quadro oferecido pelos estudos relativos à escrita saramaguiana, de 
certa maneira, adota o romance Levantado do Chão como uma obra datada e 
epigonal que anuncia algumas das linhas de força definidoras de boa parte da ficção 
do escritor português. Vítor Viçoso (1999) pontua que a compreensão da obra 
romanesca de José Saramago implica uma análise da sua relação com a tradição 
literária portuguesa. Nesse sentido é que devem ser compreendidas as referências 
a autores como Almeida Garrett, Eça de Queiroz, Antônio Vieira, Fernando Pessoa, 
ou a movimentos literários como o neorrealismo. Sobre esta alusão, Eduardo 
Lourenço (2010) pontua que o autor “não foi um neo-realista canónico” e o diálogo 
com o movimento literário tem motivação ideológica – José Saramago, em diversas 
oportunidades, explicitou sua defesa ao comunismo e sua obra “acabou por dar ao 
neo-realismo uma espécie de glória fantástica”: o escritor “partilhou a utopia” dos 
neorrealistas e viveu o suficiente para “ver o seu fim, em termos históricos”. No que 
se refere à obra, nota-se o destaque dado ao drama dos camponeses alentejanos – 
impossibilitados de reconhecerem o fruto do seu trabalho e partilhar dele, os 
personagens, embora sejam responsáveis pela ceifa, plantio e colheita, vivem em 
situação de extrema pobreza e enfrentam a fome. Outros destaques são a 
degradação física, o que leva muitos à morte, à ignorância de que são elementos 
fundamentais para a produção e os lucros do latifúndio, e o desconhecimento de 
tudo o que ocorria fora do limite da terra dos patrões, o que os oprimia mais no 
centro de um universo econômico regido pelo lucro. Assim, ganha destaque a figura 
do povo e da terra, característica que reforça a aproximação da escrita saramaguiana 
ao movimento literário. Contudo, há que se considerar o ano de publicação do 
romance: 1980, posteriormente ao período mais profícuo da narrativa neorrealista 
em Portugal (entre os anos de 1930 a 1960). Em entrevista ao professor Carlos Reis, 
o ficcionista afirma que a obra representa “o último romance do neo-realismo, fora 
já do tempo neo-realista” (REIS, 1998, p. 118). Sobre a recepção crítica do romance, 
notamos que entre os pesquisadores os traços neorrealistas são entendidos como 
evidentes, apesar dessa escrita não se configurar como uma ficção estritamente 
neorrealista. Tal característica desperta uma reflexão mais ampla da crítica literária 
contemporânea que diz respeito justamente aos desdobramentos do realismo, seus 
limites e transformações na ficção das últimas décadas do século XX e primeiras do 
século XXI. Desta forma, esta pesquisa propõe uma investigação do romance 
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Levantado do Chão, de José Saramago, com ênfase em seus vínculos com a escrita 
neorrealista e a discussão da figura do povo e da terra. Parte-se da hipótese de que 
as características narratológicas e temáticas que revelam os liames estéticos e 
ideológicos do autor com o neorrealismo português, sancionada pela crítica, deve-
se não somente à continuidade do movimento literário na obra do escritor 
português, mas a uma atitude que vislumbra no realismo um questionamento que é 
uma tônica da poética saramaguiana (a representação do real, questão iniciada com 
Manual de Pintura e Caligrafia). Sendo assim, será realizada uma pesquisa 
historiográfica acerca do neorrealismo como movimento artístico-literário, visto 
que esse projeto gera mais uma discussão sobre o real. Ademais, estudos sobre o 
realismo, assim como o chamado “retorno do real” proposto por Hal Foster, nos 
fornecerão subsídios à compreensão da obra literária, visto que o cortejo das figuras 
tem o condão de representar a realidade e que possibilitará uma discussão mais 
ampla acerca do povo e da terra. Desta forma, pretende-se depreender referências 
concretas que permitam avaliar a poética saramaguiana anunciada nessa ficção, 
contribuindo para um novo olhar crítico sobre o romance.  
 
Palavras-chave: Neorrealismo português. Realismo. José Saramago.    
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as menções à leitura de 
romances em cartas e diários escritos por membros das famílias do Imperador Dom 
Pedro II, do Brasil, e de Nicolau II, da Rússia, entre os anos de 1850 a 1914. A partir 
dessa análise, pretende-se encontrar indícios sobre como determinadas obras de 
prosa ficcional foram recebidas no Brasil e na Rússia em períodos muito próximos, 
e por pessoas de formação cultural ampla e de diferentes nacionalidades. Pretende-
se, ainda, identificar informações relativas às práticas de leitura dessas elites, como 
seu ritmo de leitura, a forma pela qual elas viam o gênero prosa ficcional, a maneira 
como as leituras eram realizadas e a prática da transmissão de livros entre os 
membros das famílias. A análise desses documentos se insere dentro do âmbito das 
pesquisas da História do Livro e da Leitura, que acredita que o estudo de cartas e 
documentos pessoais de leitores do século XIX pode trazer informações sobre suas 
práticas de leitura, além de auxiliar na compreensão sobre o contexto em que 
determinada obra circulou e sobre suas formas de recepção pelo público leitor de 
diferentes países. O interesse especial pelas obras ficcionais se deve ao fato de que 
esse gênero teve grande sucesso de público e uma ampla circulação no século XIX, 
mas não é muito visado nas análises sobre bibliotecas pertencentes à elite, 
provavelmente por continuar sendo, muitas vezes, associado ao público amplo e a 
um tipo de leitura destinada a momentos de ócio e lazer. A metodologia da pesquisa 
consistiu em realizar a leitura dos diários da Imperatriz Teresa Cristina e das cartas 
trocadas entre essa Imperatriz, Dom Pedro II e a Princesa Isabel, que hoje fazem 
parte do acervo do Museu Imperial de Petrópolis; bem como do diário de Nicolau II 
e das cartas trocadas entre ele, a Imperatriz Alexandra (sua esposa), e suas filhas 
Olga, Tatiana e Anastácia. Em seguida, os trechos que descreviam práticas de leitura 
ou expressavam opiniões sobre romances foram selecionados e analisados em 
comparação a outras pesquisas sobre a circulação de romances entre diferentes 
países no século XIX e a sua recepção pela crítica especializada e pelo público. Os 
resultados obtidos a partir dessa pesquisa mostram que alguns dos membros das 
Famílias Imperiais do Brasil e da Rússia, apesar de pertencerem a países diferentes 
e terem vivido durante períodos distintos do século XIX, tinham hábitos de leitura 
muito parecidos, principalmente no que se refere aos romances: ambas as famílias 
liam as obras desse gênero em voz alta, e costumavam trocar informações e opiniões 
sobre os livros que estavam lendo por meio de cartas. Além disso, há algumas 
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semelhanças na escolha dos títulos: ambas as famílias tinham o costume de ler obras 
em francês e inglês, e de autores que eram provenientes desses países e de outros 
lugares da Europa. Essas semelhanças de leitura presentes nas cartas 
provavelmente são fruto da circulação transatlântica de impressos que acontecia no 
período, e também da formação cultural semelhante que os membros dessas elites 
tiveram, e que incluía o estudo das disciplinas por intermédio de tutores de 
diferentes nacionalidades e o aprendizado das línguas inglesa e francesa, além da 
criação do hábito de leitura. Além disso, os dados obtidos na pesquisa mostram que 
alguns dos escritores lidos pelas Famílias Imperiais tiveram muitas de suas obras 
publicadas no século XIX, e circularam entre o público amplo do período em que 
viveram em língua original e por meio de traduções. Essas informações confirmam 
que, como afirma Roger Chartier (1996), “a circulação dos mesmos objetos 
impressos de um grupo social a outro é, sem dúvida, mais fluida do que sugeria uma 
divisão sociocultural muito rígida” e mostram como, entre meados e o final do século 
XIX, as obras ficcionais circulavam entre diferentes países e sociedades, onde eram 
lidas tanto pelo público amplo quanto pelos membros de duas monarquias do 
período. 
 
Palavras-chave: Documentos pessoais. Família Imperial. Século XIX. Romance. 
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RESUMO: Entre a Vita Nova (1293-94) e a redação do De vulgari eloquentia (1302-
05), Dante Alighieri passa uma década sem publicar outra obra. Contudo, é em meio 
a esse  período que o autor compõe um conjunto de quatro canções conhecidas como 
Rime per la Donna Pietra (ou Rimas à Pedra, c.1296-98), que constituem o objeto 
central desta pesquisa de mestrado. Nesta comunicação apresento os resultados 
obtidos durante a pesquisa, que teve por intuito a) observar as críticas sobre as Rime 
desenvolvidas ao longo do século XX, sobretudo as de Gianfranco Contini (1930) e 
Michele Barbi (1922); b) retomar estudos e traduções das Rime Petrose publicadas 
no Brasil, considerando os trabalhos empreendidos nessa área por Haroldo de 
Campos (1998), Jorge Wanderley (1996) e Cristiano Martins (1912); c) agregar aos 
estudos anteriores a produção crítica e teórica recente (pós 1990) sobre o tema, 
partindo principalmente dos estudos de Eduardo Sterzi (2009) e Giorgio Agamben 
(1993), com atenção também às anotações de Robert Durling e Ronald Martinez 
(1990), Guglielmo Gorni (2002) e Corrado Bologna (1998); d) nova tradução dos 
poemas a partir da versão publicada recentemente por Domenico de Robertis 
(2002), tendo em vista e) a identificação dos topoi característicos da obra do autor 
que se apresentam nas Rimas à Pedra, em cotejo com outros escritos seus. Enquanto 
personagem de seus próprios poemas, Dante nos informa algo além de sua jornada 
pessoal: as ideias difundidas por seus versos expõem mais que as tendências do 
círculo literário stilnovista, permitindo ao leitor hodierno um vislumbre das bases 
elementares dos modos de imaginar que se tornariam familiares às sociedades 
ocidentais modernas. O autor dispôs as estruturas básicas de seus escritos de modo 
a representar ideais refinados, cujos elementos centrais possam ser mencionados 
em poucos versos; em sua lírica, dentre todas as demais, uma palavra se destaca, 
como um ponto que daria origem a todo o (seu) universo: Amor. Esse ponto de 
partida de suas composições, como um Aleph (BORGES, 1949, p. 87) ao qual Dante 
parece estar “sempre agarrado firmemente” (AUERBACH, 1997, p. 63) deriva dessa 
ideia fundamental, representada ao longo de toda sua obra pela figura de Beatriz. 
“No meio do caminho” entre a Terra imóvel e a esfera das estrelas fixas, o homem se 
localiza no horizonte, supostamente capaz de discernir o corruptível do 
incorruptível (ALIGHIERI, Monarchia, III: xvi). Nessas circunstâncias, o que o autor 
parece propor nesse momento – e retomar sistematicamente ao longo de sua 
produção posterior – é seu conceito de ponto: aí tem início Io son venuto al punto 
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della rota, a primeira canção da série das Rimas à Pedra, quando o narrador informa 
sua posição; é a primeira composição de Dante a fornecer a localização cósmica dos 
acontecimentos (DURLING; MARTINEZ, 1990, p. 29). Seguindo o ciclo das estações 
anuais, o eu-lírico mimetiza e reproduz em sua própria jornada a movimentação 
prevista a partir do solstício de inverno: o narrador inicia o relato nesse ponto, no 
limiar do horizonte, entre luz e sombras. Assim, surgem como resultados 
preliminares da pesquisa a hipótese de que a figura feminina esboçada nas Rimas à 
Pedra, embora anônima, seja também Beatriz - com amparo nas observações de 
Corrado Bologna (1998) a respeito do assunto; bem como a organização e análise 
das tópicas abordadas em cada uma das canções, a fim de demonstrar algumas 
possibilidades interpretativas acerca do processo de criação poética de Dante. Os 
indícios que sugerem o motivo da jornada consolidam um dos pathos poéticos do 
autor, esboçado na Vita Nova e posto em prática no conjunto das quatro canções 
aqui analisadas: trata-se da movimentação do eu-lírico rumo a seus pensamentos, 
sempre focados no empíreo, além de seus limites – invocados por sua memória. Esse 
constante rememoramento de imagens específicas caracteriza o imaginário do 
poeta, cujo conteúdo - permeado pela cultura e mentalidade contemporânea - 
constitui o que denominamos seu imaginário característico (FRANCO JUNIOR, 2010, 
p. 120). Outra realização desta pesquisa consiste na abordagem das temáticas da 
“perdição na metade do caminho” ou demonium meridianum (LE GOFF, 1985, p. 62) 
- cujo desdobramento na obra de Dante se torna evidente no início da Commedia; do 
posicionamento da mulher como elemento central do mito de criação poética do 
autor; a significação do “cair da noite” em seus escritos; e a figuração da pedra tanto 
como personagem quanto componente dos cenários percorridos pelo eu-lírico.  
 
Palavras-chave: Dante Alighieri. Rime Petrose. Literatura italiana medieval. História 
da Literatura.   
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar a avaliação ao gênero romanesco 
no século XIX, focando na sua presença na imprensa francesa no período entre 1836 
e 1850. O período escolhido para o estudo corresponde ao surgimento dos jornais 
de baixo custo na França em 1836, a partir da criação do parisiense La Presse pelo 
editor Émile de Girardin. Com preço reduzido à metade dos 80 francos anuais 
cobrados habitualmente pelos jornais naquele momento, o La Presse pautava-se na 
renda dos anúncios e na presença constante de artigos sobre entretenimento e na 
publicação de romances seriados para atrair o público, sendo o primeiro deles, La 
Vieille Fille de Balzac. Ele é considerado o primeiro romance em folhetim com enredo 
adaptado ao espaço que o abrigava, utilizando novas formas de corte de capítulos, 
suspense e redundância para relembrar os leitores antigos e possibilitar que os 
novos acompanhem a trama na publicação diária dos jornais (THÉRANTY & 
VAILLANT, 2001). A partir da sua publicação em 1836, outros romances apareceram 
em diversas publicações e locais, atingindo o auge na década de 1840, com o próprio 
Balzac, Alexandre Dumas, Eugène Sue e Frédéric Soulié como as grandes referências 
do gênero (MEYER, 1996). Além de serem locais para a publicação de romances, os 
jornais eram também espaço para discussões críticas sobre o gênero, sendo um dos 
raros espaços encontrados para que ele fosse apreciado, já que costumava ser 
massacrado pelos letrados, que o viam como uma leitura de diversão, sem qualquer 
utilidade instrutiva e um perigo moral para os novos leitores que surgiam naquele 
momento com a alfabetização crescente da população europeia: mulheres, jovens e 
operários (AUGUSTI, 2006). A abordagem do gênero na imprensa periódica é alvo 
de discussões, inclusive durante o século XIX, com críticos tradicionais como Sainte-
Beuve (1839) acusando os jornais diários, em especial os de baixo preço como o La 
Presse de abandonar a ética e a avaliação imparcial em suas críticas para favorecer 
os livreiros anunciantes, uma vez que dependiam dos anúncios para financiar o 
jornal, sendo assim apenas mais uma das formas de publicidade presentes nessas 
publicações. Para abordar a avaliação de romances, serão analisados os textos 
críticos publicados em dois periódicos diários franceses, de ampla circulação e 
publicados em Paris: La Presse e Le Constitutionnel. Os dois periódicos possuem 
posições políticas distintas e representam dois momentos da imprensa periódica 
francesa no século XIX. Se o La Presse simboliza a popularização da imprensa e o seu 
casamento com os folhetins, o Le Constitutionnel, fundado em 1819 era, junto com o 
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Journal des débats e Le National, um dos mais tradicionais jornais diários franceses, 
porém distanciado do grande público por seu alto preço. Perdendo assinantes ano a 
ano, volta a ter destaque entre os títulos franceses ao tornar-se mais acessível e 
publicar seu primeiro folhetim em 1844, Le Juif Errant de Eugène Sue (KALIFA, 
THÉRENTY, VAILLANT, 2011). A comparação das análises feitas nestas duas fontes 
busca esclarecer como eram analisados os romances na imprensa francesa da época 
e quais elementos eram utilizados nesses textos para avaliarem os romances. A 
partir do estudo dos textos críticos dessas duas fontes será possível ter uma visão 
mais detalhada da recepção na França no período posterior à criação do romance 
em folhetim, começando em 1836 e acompanhando seu auge na década de 1840, 
observando o seu impacto na avaliação do gênero romanesco como um todo a partir 
da sua ampla circulação na imprensa francesa e mundial. Pretende-se pela análise 
das críticas e das diferentes disputas de interesses presentes nelas contribuir com 
mais elementos para o estudo da crítica ao gênero romanesco no século XIX, 
concentrando-se na França por sua importância cultural e pelo destaque de sua 
imprensa e literatura no mundo todo, além de evidenciar que esses textos são 
prolíficas fontes de estudo sobre a recepção do gênero por parte dos letrados do 
período e possuem sim critérios críticos e padrões de construção em suas avaliações 
e que a influência de interesses pessoais dos críticos e publicitários dos jornais não 
são um impedimento para uma avaliação crítica relevante (MELMOUX-
MONTAUBIN, 2011).  
 
Palavras-chave: Romance. Crítica. História da Literatura. Jornais.   
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RESUMO: Quando percorremos a história literária do Brasil no século XIX, alguns 
tópicos são incontornáveis, como a independência e a consolidação do projeto 
nacional a partir de ideias liberais francesas.  Esse discurso romântico circula pelos 
periódicos e pelas Instituições, estas que não se limitam àquelas jurídica e 
politicamente estabelecidas, mas que também abarcam as de ensino e de leitura, 
como bibliotecas, livrarias e gabinetes (onde circulavam livros) e os cafés e as 
tavernas, (onde as ideias eram debatidas) e que constituem o espaço público do 
debate. Por conta disso, a história social e cultural do livro e da leitura pode auxiliar 
para rastrear os caminhos da formação literária e histórica do Brasil e do 
Romantismo, representados pelos estudantes de Direito em São Paulo, os quais 
fizeram com que toda a cultura literária e acadêmica francesa fosse importada, 
adaptada e aplicada ao contexto local (DEAECTO, 2011). Um exemplo notável é 
Álvares de Azevedo que, além de poeta, foi um pensador e crítico, cujos textos 
teóricos estavam inseridos no que eram as revistas acadêmicas da segunda metade 
do século XIX, compondo uma verdadeira coletânea do que era lido e pensado por 
esses estudantes entre as aulas na faculdade e depois nas tavernas e sessões das 
sociedades secretas que se formaram ao redor no centro de São Paulo (CANDIDO, 
2006). Em um dos ensaios de 1849, Álvares expressa um discurso patriótico e 
acredita na Academia e nas sociedades secretas revolucionárias a “missão política” 
do desenvolvimento do “progresso” e da “civilização. Noutros ensaios, de temas e 
estruturas mais literárias, Álvares analisa a obra de George Sand e de Alfred de 
Musset, levantando um vasto repertório de obras canônicas e de livros que, em sua 
época, eram-lhe contemporâneas, como Byron, Shelley e os poetas românticos 
franceses (AZEVEDO. In: CASTELLO, s/d). Contudo, Brito Broca (1979) questiona, 
com base em registros biográficos, crônicas e relatos de estudantes da Faculdade de 
Direito e de viajantes, a impossibilidade dos jovens românticos conhecerem e de 
terem lido todos os autores que citavam em suas obras, bem como todos os livros 
que circulavam nesse período. Todavia, de acordo com os estudos organizados por 
Roger Chartier (2009), é impossível determinar quem lia o quê com exatidão. O 
conceito de práticas de leitura dá-se apenas pelo que circulava nas instituições de 
leitura, nos jornais e nas tipografias, e o que era citado nas obras e nas críticas 
publicadas desses leitores-autores. Para adequar ambos autores, é possível se 
verificar, portanto, o que circulava, onde circulava e por que circulava determinada 
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obra. Como apontam os estudos da historiadora Ana Luiza Martins (2015), os 
circuitos dos livros não se centravam apenas na Capital, mas também por toda a 
Província Paulista, curiosamente no trajeto da principal linha ferroviária 
desenvolvida para o transporte do café e de outros elementos da modernização 
urbana da Província. Portanto, o principal objetivo dessa pesquisa é verificar e 
analisar catálogos de instituições de leitura e discursos (literários e jornalísticos) do 
século XIX na Província de São Paulo para se discutir as três categorias de práticas, 
intenções e instituições de leitura e da cultura letrada em relação ao projeto de 
formação cultural de leitores e de seus acervos intelectuais nos espaços públicos de 
debate no Romantismo paulista. O desenvolvimento de circuitos comerciais e 
intelectuais, em que livros e estudantes, bem como outros membros da cultura 
letrada, circularam ocorre paralelamente às suas mudanças sociais e políticas, 
sobretudo em relação à introdução de ferrovias, do desenvolvimento da cultura 
cafeeira e adensamento urbano, além do debate acerca da instrução pública e das 
instituições de leitura e de ensino (PORTA, 2004). As leituras não eram apenas 
literárias, mas construídas historicamente na sociedade, e o mesmo se refere às 
instituições que controlavam a vida intelectual e cultural da cidade. Como 
mencionado anteriormente, nossos escritores eram leitores, e essa constatação 
permite-nos a fazer novamente as perguntas sobre como eram recepcionadas essas 
ideias, como elas circulavam e eram debatidas frente aos novos projetos literários e 
sociais que esquentavam as salas e tavernas de São Paulo. Por fim, apesar de 
provençal, o desenvolvimento econômico e social da São Paulo oitocentista é 
paralelo ao aclimatamento da Faculdade de Direito e de seus acadêmicos. Na 
maioria, românticos que discutiam obras francesas de seus heróis também 
românticos, eles ao longo do século desenvolverão os ideais liberais que 
transformarão o burgo dos estudantes numa metrópole e em um dos maiores 
centros intelectuais do país (PORTA, 2004), revelando que as ideias estavam em seu 
lugar, mas com roupagem apropriada ao clima local. 
 
Palavras-chave: História literária. Romantismo. Circulação. Recepção. Século XIX.  
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RESUMO: Ao longo de toda sua trajetória, o poeta, crítico e tradutor, Haroldo de 
Campos, demonstrou grande interesse por discutir questões acerca da tradição 
literária. Isso pode ser atestado desde a formação do chamado “paideuma”, na época 
da militância vanguardista da poesia concreta, até em textos mais ligados ao que 
poderíamos chamar de um segundo momento do projeto crítico-poético haroldiano, 
tais como, para citar apenas os mais conhecidos: “Poesia e Modernidade: da morte 
da arte à constelação. O Poema Pós-Utópico” (1984) e O Sequestro do Barroco na 
Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos (1989).  Diante disso, a 
tese de doutorado intitulada “Do Linear ao Constelar: as (Re)Visões da Tradição 
Poética na Obra de Haroldo de Campos e seus Efeitos”, focando especialmente na 
produção crítica do poeta paulistano, procura investigar os possíveis impactos que 
tais (re)visões provocaram, e ainda provocam,  na escrita que fazemos da história 
da literatura brasileira. Para tanto, faz-se necessária forte pesquisa bibliográfica, 
uma vez que Haroldo, destacado no cenário nacional como intelectual de múltiplos 
interesses, possui extensa produção crítica que se desdobra em várias frentes, as 
quais vão desde suas produções poéticas até as suas traduções, e se encontram sob 
a forma de ensaios, prefácios, comentários a textos traduzidos, estudos 
introdutórios etc. Contudo, além dessa diversidade de materiais, que para a 
pesquisa se revela via levantamento bibliográfico, vale ainda destacar a questão da 
diversidade, ou até mesmo opulência, intrínseca da crítica haroldiana — que, com 
certa liberdade terminológica, poderia mesmo ser chamada de “crítica barroca” —, 
a qual, inevitavelmente, impõe à investigação a necessidade de se rever chaves 
conceituais para melhor entendermos como elas de fato funcionam na obra do 
autor; a título de exemplo de tais chaves, pode-se apontar as questões de “sincronia 
e diacronia”, da “razão antropofágica”, do “momento pós-utópico” e até mesmo da 
“ideia de barroco”. Como é possível perceber, muitos são os nós que alinhavam a 
relação entre Haroldo de Campos e a história (e/ou tradição) literária, frente a isso, 
acreditamos que repensar as leituras haroldianas da tradição poética brasileira seja 
uma das melhores maneiras não só de se aprofundar naquilo que é próprio da obra 
do poeta, mas também naquilo que ela legou às gerações futuras. Não é difícil 
acharmos “ecos” do trabalho de Haroldo no pensamento crítico nacional, muitos são 
os poetas ou estudiosos da literatura que repercutem seus questionamentos 
revisionistas. Assim, de revisor do passado, pode-se dizer que Haroldo de Campos, 
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cada vez mais, começa se converter em passado a ser revisado, porém, com o 
importante acréscimo de ele próprio ter contribuído — em grande medida — para 
a construção do modo de se operar tais “(re)visões”. É justamente por conta deste 
“importante acréscimo” que o presente trabalho não visa simplesmente apontar as 
revisões da tradição propostas por Haroldo, mas antes, compreender seus vários 
caminhos e seus desdobramentos. Defende-se com a pesquisa que a revisão das 
“(re)visões haroldianas”, com desculpas pela aparente redundância, servirá para 
melhor compreendermos alguns paradigmas que vêm sendo postos à história 
literária brasileira desde a poesia concreta, mas sobre os quais ainda não 
conseguimos tirar fatura sem os entraves ou da reverência apaixonada ou da 
negação extremada. A tese encontra-se ainda na primeira fase do seu 
desenvolvimento, logo, os principais avanços deram-se no campo do levantamento 
e organização de materiais. Contudo, como resultados parciais mais palpáveis, 
podemos apontar dois momentos distintos que estão sendo investigados, a saber: 1. 
As releituras haroldianas da obra de Oswald de Andrade; 2. Os impactos do texto 
“Poesia e Modernidade” sobre certa crítica de poesia contemporânea. Com o 
primeiro, dentre outros pontos, salienta-se a apropriação que Haroldo faz do famoso 
conceito de antropofagia desenvolvido pelo poeta modernista, já com o segundo, 
destaca-se a ideia de como a definição haroldiana de “momento pós-utópico” vem 
sendo reencenada enquanto espécie de “chave de leitura” incontornável da poesia 
contemporânea. 
 
Palavras-chave: História Literária. Haroldo de Campos. Revisões da tradição.  
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RESUMO: Os pesquisadores da História do Livro e da Leitura sobre o século XIX há 
décadas vem contribuindo para os avanços das pesquisas em História e Literatura. 
Eles se debruçam sobre as tiragens de livros, análises de bibliotecas, lista de obras 
censuradas e a importância dos livreiros editores no período. Porém, uma forma de 
compra e venda de livros parece ter ganho pouca relevância nas abordagens: os 
leilões de livros. Os únicos estudos brasileiros sobre o século XIX que se servem de 
forma relevante dessa maneira de comprar e vender impressos são os trabalhos da 
professora Tânia Bessone, de forma mais detida na obra Palácios de destinos 
cruzados: bibliotecas, homens e livros no Rio de Janeiro, no entanto, a pesquisadora 
se concentra em um período posterior ao meu e se serve, sobretudo, de uma fonte 
diferente da minha, a saber, inventários post mortem. Em minha comunicação 
abordarei o desenvolvimento de minha dissertação sobre anúncios de leilões de 
livros entre 1836 e 1868 presentes nos jornais Correio Mercantil, Diário do Rio de 
Janeiro e Jornal do Commercio. Esta pesquisa, servindo-se dos aportes teóricos, 
principalmente, de Roger Chartier, Robert Darnton, Márcia Abreu e Jean-Yves 
Mollier visa, por meio dos anúncios de leilões dos três principais diários cariocas do 
período, verificar: a) importância dessa forma de compra e venda de livros em 
meados do século XIX na capital imperial; b) saber quais obras eram postas em 
circulação através dos leilões e qual a relevância dos romances em meio às outras 
obras postas à venda; c) comparar os livros a serem leiloados com outras formas de 
circulação de impressos como acervos de bibliotecas públicas e anúncios de 
livreiros em jornais; d) analisar o perfil socioeconômico dos proprietários que 
puseram suas obras em leilão; e) compreender a importância dos leiloeiros, que ao 
anunciar e realizar os pregões de livros operavam como agentes culturais. O 
levantamento dos dados está sendo feito via Hemeroteca Digital, que é uma 
plataforma on-line da Biblioteca Nacional e que agrega centenas de periódicos 
digitalizados, por intermédio da qual os três jornais estão sendo analisados dia-a-
dia entre 1836-1868. Para realizar as comparações entre os leilões e as bibliotecas 
públicas e anúncios de livreiros da época, estou recorrendo ao banco de dados 
CITRIM do projeto temático “A Circulação Transatlântica de Impressos – A 
Globalização da Cultura no Século XIX”, do qual fiz parte. Já para fazer a investigação 
acerca do perfil socioeconômico dos proprietários de livros leiloados, estou 
empregando a ferramenta de busca por palavras também disponível pela 
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Hemeroteca Digital. Desse modo, posso, selecionando o próprio nome do 
proprietário na busca, esquadrinhar em dezenas de periódicos da época por 
vestígios que indiquem aspectos sobre a vida e a agência desses sujeitos no período. 
Os resultados iniciais levantados pelo Correio Mercantil apontam que os leilões de 
livros eram comuns no período e que uma ampla gama de obras circulou nessa 
forma de compra e venda de impressos. Os romancistas, principalmente os 
folhetinistas Alexandre Dumas e Eugene Sue, se sobrepuseram em relação aos 
outros autores, estando presentes tanto na biblioteca de simples donos de lojas até 
no acervo do Visconde do Uruguai, e duas obras de prosa ficcional constaram entre 
as dez mais citadas nos anúncios de leilões. Analisando as sintonias e dissonâncias 
entre os leilões e outras formas de acesso a livros no período, notou-se que os leilões 
primavam por vender as obras que faziam mais sucesso e as raras. Os proprietários 
pertenciam a diferentes espectros sociais, prevalecendo aqueles de posição social e 
econômica elevada, em sua maioria homens e estrangeiros. Os leiloeiros eram 
peças-chave nessa forma de comércio, influenciando desde a forma como eram 
organizados os anúncios, selecionando o que seria propagandeado e servindo como 
agentes dispersores de livros, em grande parte estrangeiros, em solo brasileiro. As 
reflexões sobre os dados e a essência dos próprios leilões de livros parecem 
caracterizar esses eventos como um mercado paralelo ao já tradicional mercado 
livreiro, movido principalmente pelos livreiros/editores, gabinetes de leitura etc. No 
entanto, embora paralelos, parece que os leilões de livros eram muito presentes e 
puseram milhares de obras em movimento nesse período, tornando-se desse modo 
uma fonte importante para analisarmos a presença e a circulação de impressos no 
complexo mercado livreiro carioca do século XIX. 
 
Palavras-chave: Leilões de livros. Romance. Rio de Janeiro. Século XIX. Imprensa 
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RESUMO: A pesquisa busca examinar a função da assessoria e de estratégias de 
comunicação nos processos comunicacionais de divulgação científica e da circulação 
social da ciência em projetos fomentados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Alagoas (Fapeal). Nessa perspectiva, o projeto deverá avaliar a 
repercussão do papel da Fapeal referente à divulgação científica e à circulação social 
em instituições de ensino com pesquisas fomentadas pela Fundação, pesquisadores 
beneficiados com a política de editais e que tiveram trabalhos divulgados. A 
pesquisa pretende enfatizar o reconhecimento que as FAPs podem exercer na 
divulgação científica com suas especificidades para uma cultura e comunicação 
pública da ciência. Minuciosamente, o trabalho consiste em não ignorar o fomento 
dos editais: muitas vezes, são as pesquisas agraciadas com os recursos que são 
objetos de trabalho das assessorias de comunicação das FAPs – no caso da Fapeal, 
não é diferente e tem caráter replicador nos veículos de comunicação. Criada em 
1990, após a Constituição Federal de 1988, no mesmo intervalo que em foram 
surgindo FAPs em outros Estados, a Fapeal foi reconhecidamente um ato de 
provocação da comunidade científica, em sua maior parte de pesquisadores da 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal), para a destinação de recursos financeiros – 
época que se confunde com o início do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic) em Alagoas. Remanescente de uma perpetuação de divulgação 
institucional de editais de fomento a eventos, publicação de artigos e concessão de 
bolsas de graduação e pós-graduação, nesses quase 26 anos de existência a Fapeal, 
por momentos bem espaçados, já contou com publicações impressas (revistas, 
boletins mensais) de divulgação científica. A Fapeal dispõe de assessoria de 
comunicação e, com a popularização da Internet, a Fundação passou a contar com 
site de notícias institucionais e, mais recentemente, com uma publicação impressa e 
digital – Fapeal em Revista –, pensada em 2013, com edições sem periodicidade 
definida. No site, as notícias institucionais exaltam a publicidade de editais, a 
destinação de cifras à pesquisa de ampla concorrência, o apoio e realização de 
grandes eventos, além de parcerias institucionais de alcances local, regional, 
nacional e internacional. Vale destacar que em Alagoas não se produz jornalismo 
científico - visto que não há disponível nenhuma publicação definida para atender 
um dos pré-requisitos jornalísticos – como universalidade, atualidade, 
periodicidade e difusão (BRANDÃO, 2006). A proposta metodológica desta pesquisa 
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se consolida em: ampla pesquisa bibliográfica, levantamento documental, 
entrevistas. Em defesa dessa argumentação, Lopes (2002) aponta que a melhor 
pesquisa é aquela que é regrada pela excelência do método mais adaptado ao objeto 
em análise. Evidencia-se a análise de uma pesquisa teórica com método quantitativo 
sustentado pelas observações documental e empírica com inclinação qualitativa, 
pois “embora não exista um padrão paradigmático a que pesquisas não 
quantitativas se ajustem, elas também dependem da observação, da coleta de dados, 
da análise dos dados coletados e de sua interpretação. Sem isso, a pesquisa fica sem 
chão” (SANTAELLA, 2002:187). Por fim, adota-se uma perspectiva sociológica com 
afinco em Latour (2001, 2012) e Bourdieu (2004, 2011) – sobre a circulação social 
(modelo circulatório) da ciência e existência de um poder simbólico na comunicação 
e nos campos sociais – que são aplicados ao objeto dessa pesquisa. Espera-se, com 
este trabalho, identificar potencialidades e rupturas que possam ser melhor 
exploradas e debatidas para a construção coletiva de uma comunicação pública 
compromissada com o avanço do conhecimento científico em Alagoas que se 
aproxime ou atenda à circulação social da ciência e que também possa servir para o 
debate de uma cultura e política científicas nas instituições públicas direta ou 
indiretamente relacionadas à CT&I. Por fim, a pesquisa busca projetar a relevância 
de uma Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) na consolidação de uma cultura e 
educação científicas em Alagoas para uma comunicação pública em Ciência, 
Tecnologia, e Inovação (CT&I). Com os levantamentos de dados (análise 
quantitativa) e interpretação deles (análise qualitativa) em regime de 
complementariedade, espera-se aplicar o modelo circulatório de Latour (2001) para 
identificar como a divulgação científica na Fapeal é desenvolvida e repercutida em 
Alagoas – na expectativa de que esta pesquisa inquiete tanto os pesquisadores 
alagoanos, jornalistas alagoanos e sociedade. Apesar de iniciada, a pesquisa tende, 
com seu desenvolvimento e posterior finalização, apontar como é feita a 
comunicação pública de CT&I da Fapeal – em que possa ser observada a capacidade 
de promover uma cultura científica em Alagoas e mesmo se o modelo, a que esta 
pesquisa se propõe a identificar, atende a critérios de circulação social da ciência 
fomentada pela própria Fapeal e produzida em Alagoas. 
 
Palavras-chave: Circulação Social da Ciência. Divulgação Científica. Fapeal 
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RESUMO: Rede. Diálogo. Rede. Diálogo. Matemática. Rede. Divulgação. Diálogo. 
Matemáticas? O ponto de onde parte este trabalho trata da Divulgação de 
Matemática. Em um cenário de rejeição, de discursos autoritários. A matemática é 
antevista e relegada à complexidade, ao difícil acesso, para poucos. Ela encabeça a 
lista daquelas áreas não muito afeitas pela sociedade. É comum expressões, por 
vezes pejorativas, intrínsecas aos discursos de rejeição acompanharem as falas 
sobre o que é ou o que venha a ser a Matemática, suas aplicabilidades e seus usos. 
Dizem que seriam necessárias estratégias que facilitariam um acesso a ela. A 
matemática partiria de quem sabe para quem precisa saber. A Divulgação estaria aí. 
A Divulgação estaria aí? Por que divulgar a matemática, como divulgar, para que, 
para quem divulgar. Antes, o que é Divulgação. Dubitações enredadas entre os fios e 
os nós da rede na qual se pretende pensar a matemática. A Matemática? Ou seriam 
matemáticas? Em junções e deslocamentos teóricos de um Programa de Mestrado 
interdisciplinar, textos sobre Divulgação Científica, Linguagem, Estudos Sociais da 
Ciência, Popularização da Matemática e Etnomatemática foram o impulso entre as 
conexões ou, por vezes, as próprias conexões (e os nós). Aqui, a Divulgação é 
pensada pela linguagem, pela construção de discursos. Permeados pela linguagem, 
há a coexistência entre sujeito e sujeitado ao produzi-la e (re)produzi-la. Sozinho, o 
sujeito não produz. Ele produz, em diálogo, consigo, com um outrem, com os demais 
discursos que o circundam. São trazidas considerações sobre a necessidade de 
discutir uma divulgação de cunho não linear, que internalize a presença e a atuação 
da sociedade. Práticas socias. Práticas culturais. A divulgação é localizada e vista em 
uma rede de fluxos. O processo comunicacional é pensado em aspectos históricos, 
sociais, econômicos, culturais – e de maneira contextualizada –, no qual o público é 
integrante, e não mero receptor, como na estrutura unidirecional (ciência-
mediadores-pu blicos). Origem, características, pluralidade de conceitos e 
divergências de discursos sobre matemática são pontuadas. Não será o caso de 
discorrer sobre as pesquisas e produções científicas em si (os “feitos” matemáticos) 
ou historicizar acontecimentos. Iniciativas internacionais e nacionais desde o século 
XVI são retratadas na condição conectiva e dialógica entre o pretérito, o presente e 
o futuro, em que não há sucessividade, mas coexistência. A matemática figurava nos 
gabinetes de curiosidade dos séculos XVI-XVII; o matemático Robert Record, no 
século XVI, escrevia livros de aritmética em inglês, quando a produção era em latim 
ou grego para um público seleto. E agora? Seria um boom na produção de livros, de 
objetos para espaços expositivos, nas novas mídias? Mas a Divulgação de 
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Matemática precisa, antes, se tornar objeto de estudo. No Brasil, as pesquisas na área 
são rarefeitas. Nos próximos dois anos, o país terá o Biênio da Matemática, proposto 
pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), e o momento é de discussões, 
falar de um tema que, se não ocultado ou adormecido, aparentemente não está 
elencado nas extensas pautas de estudos e debates da Divulgação Científica. 
Pensemos em abordagens, pensemos na formação social e cultural daquele a quem 
se pretende divulgar e de quem divulga também, não só as instituições, mas os seres 
que fazem a divulgação continuadamente. Pensemos em engajamento, em 
coletivismos, em empoderamento, em diálogos. Deixemos se mostrarem todos os 
discursos presentes na esfera. Seria esse um dos caminhos? Se pensarmos que 
somos seres matemáticos e que os princípios humanos perpassam por princípios 
matemáticos, veremos a matemática intrínseca a este ser humano, aquele outro e 
aquele mais adiante. Há matemáticas diferentes para tempos diferentes. Há 
matemáticas para contextos diferentes. Há matemáticas diferentes para contextos. 
Há discursos diferentes. Há diálogo. E a Divulgação está aí. Nem sempre as primeiras 
palavras são as primeiras. Nem sempre as últimas são as últimas. Este trabalho fala 
de vazios, mas fala de possíveis. 
 
Palavras-chave: Divulgação de Matemática. Divulgação Científica e Cultural. 
Matemática. Redes. Linguagem. 
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RESUMO: A pesquisa científica no Brasil, apesar de ter melhorado em termos 
quantitativos nos últimos vinte anos, ainda deixa muito a desejar do ponto de vista 
da sua qualidade e da divulgação dos seus processos e resultados. Como um reflexo 
do processo de produção de conhecimento ter sido extremamente concentrado em 
regiões mais ricas e liderado por um número relativamente pequeno de pessoas, a 
divulgação da ciência para o grande público também ocorre de forma muito desigual 
no país. Entende-se aqui por divulgação científica “a utilização de recursos, técnicas, 
processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações 
científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo” (BUENO, 2010, 
p.2). Esse quadro começa a mudar com a disseminação dos meios de comunicação 
em massa, como o rádio, textos científicos em jornais e revistas e a televisão. Com o 
advento da internet, cientistas, jornalistas científicos e outros divulgadores 
ganharam ferramentas (tais como websites, blogs e vlogs) para atingir parcelas 
maiores da população e, assim, poder comunicar-se de forma mais horizontal com 
ela. Este projeto pretende estudar a iniciativa ScienceVlogs Brasil (doravante SVBr), 
um canal no Youtube criado por divulgadores científicos com o objetivo de 
disseminar o conhecimento científico e de criar um selo de qualidade científica para 
os vídeos publicados. Fundado em outubro de 2015 e lançado oficialmente em 
março de 2016, o projeto é na realidade um canal que incorpora uma rede de canais 
do Youtube, a qual, no presente momento (maio de 2017), conta já com trinta e um 
canais diferentes. Os temas dos canais são variados: vão desde física (caso do canal 
Primata Falante), biologia (canal do Pirula e canal Zoa), matemática (canal do prof. 
Rafael Procopio) e astronomia (canal Mensageiro Sideral), até paleontologia (canal 
Colecionadores de Ossos), psicologia (canal Boteco Behaviorista), educação e 
Humanidades (canal do Prof. André Azevedo da Fonseca) e política internacional 
(canal Xadrez Verbal). A grande maioria dos canais não se restringe a divulgar 
apenas sobre um tema ou disciplina, e abrange também temas e disciplinas 
“vizinhos”; além disso, os formatos de vídeo, sua duração, e abordagem são muito 
variados entre os canais. Dado este contexto, os objetivos do trabalho são melhor 
delineados em três objetivos específicos. O primeiro deles é redigir uma 
historiografia do projeto SVBr, desde a sua idealização por um conjunto de 
membros, passando por sua implementação com os respectivos desafios iniciais e 
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chegando até o presente momento. Deseja-se compreender qual foi a inspiração e 
que influências moldaram o projeto inicial, como ele se modificou ao longo do tempo 
e quais as suas fontes de financiamento e a sua organização interna, dentre outras 
informações. O instrumento para a coleta de dados será a entrevista semi-
estruturada com membros-chave do projeto SVBr. O segundo objetivo é 
compreender de que maneira o selo de qualidade de divulgação científica do vlog 
funciona: quais os critérios para a inclusão de um canal na rede do projeto 
(possivelmente “cientificidade" e “atratividade para o público-alvo”, por exemplo), 
como essa seleção ocorre na prática, ou seja, por quem e através de que ferramentas 
essas decisões são tomadas. A entrevista semi-estruturada também dará conta 
desse objetivo. O terceiro objetivo específico é identificar, em cada um dos canais 
participantes do projeto, quais são as principais estratégias usadas pelos 
divulgadores para divulgar os seus canais – isso é, aumentar o número de 
visualizações e inscritos do canal, e incentivar a comunicação com os visitantes do 
vídeo. Para isolar estas estratégias, serão usadas ferramentas da análise de 
conteúdo, conforme compreendida por Laurence Bardin (2009), aplicadas para 
vídeos e outros instrumentos da análise qualitativa oferecidos por Bauer e Gaskell 
(2003). Um objetivo adicional a este será a análise da alavancagem dada pela rede 
do SVBr a cada um dos canais individualmente, ou a alguns canais selecionados. Com 
isso, pretende-se estimar quanto o projeto SVBr foi importante para o crescimento 
de cada canal individualmente. Serão utilizados para isso alguns softwares livres 
que fazem a análise contabilística do progresso dos canais em número de 
visualizações e em inscritos, tais como ChannelMeter e o SocialBlade. De acordo com 
as determinações prévias do cronograma, a análise de conteúdo dos vídeos 
começará e será concluída no ano de 2017, enquanto as entrevistas serão marcadas 
já no segundo semestre de 2017. Os resultados parciais, portanto, estarão 
disponíveis já no final do primeiro ano de mestrado. Finalmente, justificamos este 
trabalho pela importância de se estudar mais a fundo o potencial de divulgação 
científica por uma ferramenta tão promissora quanto o Youtube, capaz de atingir 
milhares de pessoas, e de fazê-lo pelo estudo de um caso que já tem enorme sucesso 
nos seus objetivos.   
 
Palavras-chave: Vlogs. ScienceVlogs Brasil. Divulgação Científica. Análise de 
Conteúdo.  
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RESUMO: O escritor brasileiro Machado de Assis dominou as mais variadas formas de 

comunicação de sua época: foi jornalista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo e também 

contista. Os contos de Machado apresentam um escritor que esmiuça a mente e a condição 

humana com ironia e humor, caso do conto “A Igreja do Diabo”. O presente trabalho analisa 

as possibilidades da divulgação cultural deste conto por meio do livro digital gerado com a 

especificação ePUB3, de forma a integrar o conto com pesquisa literária e recursos 

multimidiáticos, hipertextuais e interativos. O objetivo é criar um livro digital que integra o 

conto original com interpretações, análises e pesquisas literárias e também adaptações para 

outros meios de comunicação, de forma a garantir ao leitor não apenas o acesso ao texto 

original, mas também a um material complementar e paradidático que permita a 

compreensão do contexto histórico da obra e permita também o acesso a interpretações 

atuais do texto. Assim, o leitor acessará variadas formas de imersão na narrativa 

machadiana, ampliando sua compreensão do conto original. Trata-se de uma busca por uma 

mídia digital cujo conteúdo composto de diversas narrativas possa manter coesão interna e 

consiga revelar o universo machadiano sem comprometer o conteúdo original, mas 

oferecendo junto a esse texto formas de imersão que facilitam a acessibilidade do leitor. 

Compreender como pode ocorrer essa narrativa imersiva com um texto clássico da 

literatura brasileira poderá gerar respostas para diversas questões envolvendo literatura, 

artes e comunicação: como introduzir a linguagem transmídia da comunicação digital para 

novos leitores sem distorcer o conteúdo original? Quais os desafios e dificuldades 

encontrados? Quais critérios devem ser considerados para obter qualidade como mídia de 

divulgação cultural e pesquisa literária? Como introduzir um texto machadiano (neste caso 

específico, “A Igreja do Diabo”) com conteúdo complementar que inclui pesquisa literária e 

adaptações para outras mídias, como vídeo e quadrinhos? Esses diversos textos e narrativas 

podem ser juntados de forma coesa e racional por meio da comunicação digital? A mídia 

digital resultante auxiliaria na divulgação cultural da obra de Machado de Assis? O uso dessa 

tecnologia não comprometeria o texto original? Essas questões justificam a busca por um 

modelo que possa abraçar as possibilidades midiáticas de forma acessível (tecnologia de 

código aberto, distribuída de forma democrática e com recursos para deficientes visuais e 

auditivos) de modo a facilitar a imersão de um conto de Machado de Assis para os leitores, 

auxiliando na divulgação cultural de sua obra por meio da tecnologia do livro digital. A 
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importância do livro digital para a divulgação da literatura machadiana se baseia no tripé 

que forma essa nova mídia. Trata-se do tripé de software (o programa ou aplicativo que 

interpreta o arquivo do livro digital, revelando-o de modo inteligível a um usuário humano), 

hardware (o componente físico cujo sistema operacional deve conter o software de leitura 

de livros digitais) e de conteúdo (o livro digital em si, empacotado em um arquivo, sendo 

que esse conteúdo pode usar diferentes linguagens e formatos, desde que consiga ser 

interpretado e exibido corretamente pelo software para o usuário), permitindo extrema 

facilidade no acesso a diversas formas de narrativa (PROCÓPIO, 2012). Em relação à 

metodologia, serão efetuadas, além da pesquisa teórica, a produção empírica de um livro 

digital em especificação ePUB3 tendo como base as tecnologias atuais de código aberto, 

buscando juntar tanto a fundamentação acadêmica com experiências reais. Serão 

levantadas as pesquisas mais pertinentes no campo da comunicação digital, linguagem e 

narrativa transmídia, adaptação literária e dinâmica da cultura digital na sociedade 

contemporânea. A partir dessa base teórica, serão estabelecidos modelos de narrativa e 

estrutura transmídia para serem usados no livro digital. Com a produção do livro, serão 

levantados dados concretos em relação a reação dos leitores sobre as narrativas 

transmídias. Por meio deste projeto, será possível descobrir se a narrativa transmídia do 

livro digital permite transmitir o conto machadiano de forma coesa, revelando seu estilo 

único em uma nova forma de mídia. O resultado apontará quais as oportunidades e 

dificuldades inerentes a esse método de produção editorial e sua real efetividade para a 

divulgação cultural e literária. A análise desse processo também mostrará os melhores 

métodos de adaptação de um texto literário para o ambiente do livro digital e revelará como 

manter um diálogo vivo e atual com a obra imortal de Machado de Assis neste novo 

ambiente editorial. 

 

Palavras-chave: Machado de Assis. Livro digital. Narrativa digital. Multimídia. Multimeios. 
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RESUMO: O programa televisivo Profissão Repórter, da Rede Globo de Televisão, 
completou 10 anos (2006-2016), uma década de desafios, criatividade e inovação. 
Desde sua implantação, se propõe a criar um novo modelo de reportagem na TV, 
apresentando múltiplas facetas e ângulos da notícia, incluindo os bastidores. Dessa 
forma, possibilita ao telespectador uma visão mais ampla do conteúdo geral e do 
processo de produção e edição, mostrando, portanto, uma nova dinâmica de 
reportagem na TV aberta, que se distingue dos padrões tradicionais usuais. Os 
repórteres revelam suas emoções, como medo, alegria e entusiasmo diante dos 
fatos, se deixam envolver com os dramas das pessoas entrevistadas e, em 
consequência disso, os telespectadores podem conhecer um lado delicado dos 
profissionais e se identificam com as histórias que são reportadas. Esta pesquisa, em 
andamento, examina o processo de produção desde a pauta, apuração, até a edição, 
observando suas características. Procura entender e refletir sobre a importância e a 
valorização da reportagem na televisão para a formação da opinião pública numa 
abordagem crítica e analítica. A metodologia utilizada é a da Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2011), numa perspectiva qualitativa e experimental. Recorrerá, ainda, ao 
Método Etnográfico (TRAVANCAS, 2006; MATEUS, 2015), para analisar a prática de 
produção de pelo menos um programa e para acompanhar uma equipe de 
reportagem em ação. Além disso, também estão previstas entrevistas com membros 
da equipe do programa, como idealizadores, diretores, produtores e repórteres. 
Inicialmente, foi realizado um mapeamento geral dos 272 programas de 2006 a 
2016 com o objetivo de identificar as diferentes temáticas apresentadas. Em 
seguida, foram selecionados dez programas representativos de cada ano, com temas 
sociais diversos, nacionais e internacionais, incluindo o da estreia, por definir o tom 
editorial da proposta. Nesta pesquisa, será examinada a peculiar abordagem da 
reportagem na televisão pelo Programa Profissão Repórter, que difere em muitos 
aspectos das tradicionais reportagens, como nos jornalísticos televisivos: Globo 
Repórter e Fantástico, da Rede Globo; Domingo Espetacular e Câmera Record, da 
Rede Record, assim como do Conexão Repórter, do SBT. A pesquisa inicial mostra 
que, enquanto esses programas são pautados pela condução quase sempre de um 
único repórter, em função de um roteiro prévio, o Profissão Repórter conta com 
vários repórteres, alguns deles iniciantes, evidenciando não só a sua originalidade, 
mas também seu caráter educativo na formação desses jovens repórteres 
investigativos, sempre sob a orientação e o olhar atento do experiente jornalista 
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Caco Barcellos. O programa é estruturado com a participação ativa dos envolvidos 
com o tema em debate e em todo o processo de produção, com resultados singulares. 
Ter essa proposta como a principal filosofia e conduta de um programa é um desafio 
importante, que vai além de ouvir simplesmente o outro lado, como orientam os 
manuais de jornalismo. O Profissão Repórter foi idealizado pelos jornalistas Caco 
Barcellos e Marcel Souto Maior, que esteve na direção do programa até 2010. Desde 
então, passou para a direção de Barcellos, que participa ativamente de todas as 
etapas de produção. O jornalístico tem espaço garantido na grade da emissora, 
sendo exibido semanalmente, às quartas-feiras, por volta das 23h30, com duração 
média de 30 minutos. Para a edição de cada programa, a gravação bruta é de cerca 
de 25 horas. Nesta década, foram registradas sete mil horas de gravação, ou seja, 
nove meses de imagens brutas. Para a realização dos programas, que não se 
limitaram a temas brasileiros, a equipe viajou para 41 países. Foram feitas grandes 
coberturas e uma característica do programa é buscar pautas factuais, o que é 
comum nos telejornais diários. Entretanto, o Profissão Repórter, sendo semanal, 
procura ter esse perfil mais imediatista. O jornalista Caco Barcellos, repórter, 
apresentador e diretor, tem como lema apresentar a reportagem em seus diferentes 
enfoques, primando pelo estímulo permanente a novos desafios a sua equipe, seja 
pela curiosidade ou apuração abrangente, sempre com o olhar e sensibilidade diante 
dos fatos.  
 
Palavras-chave: Comunicação. Jornalismo. Reportagem. Televisão. Profissão 
Repórter.  
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RESUMO: As mudanças nos padrões de leitura e consumo impulsionadas pela era 
digital fizeram com que se intensificassem, nos últimos anos, as discussões em torno 
da crise do jornalismo impresso (MEYER, 2007). Já acostumado a receber 
informação rápida e gratuita via internet, o público, principalmente as camadas mais 
jovens da população, parece só ir à banca quando tem apreço por uma publicação 
específica, seja por colecionismo ou interesse em determinado tema. Neste cenário 
cheio de incertezas, as revistas de cultura, cuja trajetória no Brasil é oscilante desde 
o princípio, são levadas a fazer negociações com o mercado editorial em nome de 
sua sobrevivência. De um lado, está a necessidade de criar vínculos com o meio 
digital, atrair anunciantes e parcerias e estabelecer estratégias de marketing que 
reforcem a marca e garantam as vendas e assinaturas. De outro, fica o desejo de 
preservar a proposta editorial que deu luz à revista, sem sacrificar valores e ideais 
frente à pressão exercida pela indústria cultural e à tendência gradativa ao 
encolhimento dos textos, que coloca em xeque as escritas ensaísticas e analíticas do 
jornalismo que propõe discutir a cultura transversalmente (FARO, 2014). Surge, 
assim, o questionamento: até que ponto uma revista de cultura consegue resistir no 
mercado editorial sem se dobrar a suas imposições? Para responder a essa e outras 
indagações sobre o jornalismo cultural e o mercado editorial, este trabalho em 
andamento se debruça sobre o caso da Cult, autoproclamada a mais longeva revista 
de cultura do Brasil. Com 20 anos de vida, a publicação da Editora Bregantini é 
conhecida por seus textos densos e dossiês temáticos com viés acadêmico, que 
abordam a cultura em sua complexidade, da filosofia aos movimentos sociais. 
Entretanto, ao longo dos últimos anos, a Cult tem flexibilizado essa proposta original 
ao estender sua atuação às plataformas digitais, se adaptando, mesmo que 
parcialmente, às tipicidades da comunicação feita nas redes. O website da Cult, além 
de anunciar os textos da versão impressa, recebe, desde 2010, notícias, reportagens 
e entrevistas exclusivas que parecem se diferenciar da revista física ao dar espaço a 
conteúdos ágeis e mais conectados com a atualidade e a factualidade, ainda que seja 
para encontrar ganchos – como lançamentos de obras e exposições – capazes de 
engatilhar discussões maiores – feminismo e luta de classes, por exemplo. Em 2017, 
como parte das celebrações de seus 20 anos de história, a Cult deu passos ainda mais 
largos para dentro das redes: o portal foi reformulado e incrementado com novas 
seções; tornou-se possível a assinatura digital da publicação, com acesso integral, 
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via site, ao material da revista impressa; e, por fim, foi reativado o canal de vídeos 
TV Cult, no YouTube, trazendo entrevistas e debates relacionados à temática da 
versão em papel. Este trabalho visa, portanto, investigar se e como as revistas 
impressas de cultura flexibilizam suas propostas editoriais para permanecerem 
vivas nestes tempos digitais. A motivação parte da necessidade de pensar o futuro 
das revistas de cultura frente às transformações tecnológicas, além de refletir sobre 
a importância da preservação do jornalismo cultural para o processo de formação 
crítica dos indivíduos. Também se mostra relevante e urgente o aprofundamento 
das discussões sobre os dilemas atuais do jornalismo, que enfrenta a queda de 
anúncios publicitários, redução das equipes editoriais, mudanças nas relações de 
trabalho e processos de produção, entre outros fatores que demandam reflexão 
permanente. Propõe-se, assim, um estudo em profundidade sobre a publicação 
escolhida e a comparação entre a Cult no papel e na tela, com o intuito de identificar 
e analisar as semelhanças e diferenças em relação à linguagem, à abordagem, à 
estrutura textual, às pautas escolhidas e às interações com o leitor. A pesquisa, de 
caráter qualitativo, pertence à categoria de Estudos Culturais (HALL, 2003) e é um 
estudo de caso (YIN, 2015), adotando como método principal a Análise Comparativa 
(RAGIN, 1989). O corpus central abrange os materiais publicados pela Cult na 
revista impressa e na plataforma digital entre março de 2017, quando a revista 
renovou seu site e sua atuação nas redes, e março de 2018, não sem antes realizar 
um mapeamento geral das mais de duas décadas de publicação. Completam os 
procedimentos metodológicos a pesquisa etnográfica (TRAVANCAS, 2012), usada 
para acompanhar o processo de produção de uma edição da revista, bem como 
entrevistas em profundidade (DUARTE, 2012) com os principais membros da 
equipe editorial.  
 
Palavras-chave: Comunicação. Jornalismo Cultural. Revista de Cultura. 
Webjornalismo. Revista Cult.  
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RESUMO: O discurso das manifestações de ódio e preconceito contra nordestinos 
durante as eleições presidenciais 2014 no Brasil trouxe à tona formulações que 
fazem parte de uma memória discursiva histórica. As formações imaginárias que 
constituem este discurso são o foco deste trabalho que se propõe a aprofundar, sob 
a ótica da Análise do Discurso, como se produziu o discurso sobre a terceira maior 
região brasileira (composta por nove estados) e sobre a sua população - o 
nordestino –, e que efeito tem sobre a identidade de quem vive na região. A 
investigação inclui o estudo sobre a formação histórico-cultural do Nordeste, a 
literatura regional, as questões migratórias, a narrativa da imprensa nacional e da 
mídia em geral (que inclui entretenimento – cinema, novelas, humor), até chegar ao 
ódio e preconceito manifestados no período eleitoral. O objetivo é refletir sobre a 
construção do discurso a partir da sua memória discursiva, além de pensar sócio-
historicamente para avaliar a formação ideológica deste discurso e compreender a 
relação da linguagem nas nossas relações sociais. A partir do princípio de que o 
sujeito não pode ser pensado sem a linguagem (PÊCHEUX, 1988), o objetivo é 
analisar a relação constitutiva entre linguagem e exterioridade, considerando o 
processo histórico de significação. Para tanto, a proposta é aprofundar, sob a ótica 
da Análise do Discurso (interrogando a interpretação), como foi desenvolvido o 
discurso sobre o Nordeste e o nordestino. Qual a origem do imaginário que gerou 
este discurso de ódio e preconceito nas redes sociais e na imprensa durante o 
período eleitoral de 2014? Que ideologia está por trás destas formulações? A 
pesquisa terá como fundamentação teórica básica os estudos da Análise do Discurso 
(AD) de Eni Orlandi, Michel Pêcheux, Mikhail Bakhtin e outros teóricos da AD. 
Durante a pesquisa, serão avaliadas unidades múltiplas (mensagens e publicações). 
A revisão bibliográfica versará também sobre a formação cultural e histórica da 
região Nordeste, incluindo literatura e manifestações artísticas. Para o 
desenvolvimento dessa pesquisa estão previstas entrevistas com nordestinos 
ofendidos, como a nadadora Joanna Maranhão; nordestinos que representam a 
identidade da região, como o multiartista Antonio Nóbrega; pesquisadores e 
teóricos de AD, como Eni Orlandi; especialistas em redes sociais e profissionais de 
imprensa. As manifestações de ódio contra nordestinos são um recorte do real. 
Enquanto discurso, produzem um acontecimento, um objeto simbólico, que aqui 
deve ser analisado. “Os efeitos se dão porque são sujeitos dentro de certas 
circunstâncias e afetados pelas suas memórias discursivas” (ORLANDI, 2010, p. 15). 
O que está em questão é a historicidade. A palavra nordestino é uma representação, 
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visto que representação é o modo pelo qual vemos as coisas (BAKHTIN, 1979). Mas 
as representações não são necessariamente identidades, nem devem ser 
confundidas com elas. Ou seja, a questão proposta é revelar de que maneira 
Nordeste e nordestino passaram a representar e significar o que significam hoje? A 
palavra é, afinal, o primeiro meio da consciência individual e constitui o material 
semiótico da vida interior, da consciência, do discurso interno. E na ordem do 
coletivo, a nominação nunca é destituída de poder porque influi na formação do 
grupo nominado. Uma forma de expressar a dominação de uma classe sobre outra é 
o exercício do poder de dar nomes (BOURDIEU, 1990). O processo discursivo de 
significação, por tudo isso, revela o sujeito (ORLANDI, 2001). Mas, afinal, como se 
deu a formulação deste discurso? Naquele momento pré-eleitoral de 2014, as 
formações imaginárias se materializaram e constituíram o discurso, mediadas pela 
ideologia. Não foi uma ação isolada. A herança (memória discursiva) daqueles que 
expressaram o ódio - que na maioria das vezes não havia sido manifestada (era 
mantida em silêncio, ou na esfera do privado) - apareceu em palavras, verbalizada, 
nas redes sociais e nas conversas. Os textos pipocaram de diversas partes do país, 
atravessados por várias formações discursivas. Passado o período das eleições de 
2014, as manifestações contra nordestinos persistiram (e persistem), embora em 
menor número.  
 
Palavras-chave: Nordeste. Nordestino. Narrativa. Identidade. Análise do discurso.  
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RESUMO: A internet - principalmente as redes sociais online - se tornou um “espaço 
público” e é local de (re)significação, onde os acontecimentos produzidos por ela são 
refletidos diretamente fora dela. Com isso, o discurso científico que circula nas redes 
sociais muitas vezes também é formulado em função dos formatos mais comuns de 
disseminação, se tornando mais rápido e dinâmico. A rede social Youtube seguiu o 
mesmo caminho e, com a popularização dos canais de divulgação científica, 
produziu-se uma outra imagem do cientista, efeito das próprias condições de 
produção dos vlogs, afetada, no entanto, pela memória discursiva do cientista 
historicamente construída. No entanto, o cientista agora se encontra na posição de 
cientista e vlogueiro ou criador de conteúdo para a plataforma, onde significa mais 
do que pela sua posição de pesquisador, mas também pela de apresentador e 
divulgador científico. O fato de também ser o apresentador de seus vídeos é 
preponderante para a modificação e construção do imaginário de seu público em 
relação à ciência e ao cientista. Dessa maneira - levando em consideração que o 
efeito-leitor sobre assuntos relacionados à ciência diz muito sobre a sociedade e que 
essa visão estruturante é importante para o desenvolvimento do discurso cientifico 
- a pesquisa, sob a luz teórica da Análise de Discurso, visa entender como ocorre o 
processo de significação e (re)significação (transformação, aproximação e 
individualização) da imagem do cientista, levando em conta seus canais particulares 
de divulgação científica que desenvolvem conteúdo em vídeo na rede social Youtube 
a partir dessa nova posição de vlogueiro. Tendo as redes sociais, no caso o Youtube, 
como local de grande importância na disseminação e produção do discurso 
cientifico, essa pesquisa visa também investigar a modificação do sentido de “espaço 
escolar”, naquilo que diz respeito à formação do sujeito. A noção de “espaço escolar” 
será problematizada no decorrer da pesquisa, mas, de imediato, não está sendo 
tomada como restrita à escola enquanto espaço físico. “Espaço escolar” é qualquer 
espaço configurado pelo sentido da relação ensino-aprendizagem, que 
historicamente, pelo processo de escolarização no Brasil, se constitui como sendo 
restrita ao âmbito da escola e suas normas de funcionamento. Considerando o 
sentido de “espaço escolar” como importante fator para o desenvolvimento da 
curiosidade científica, buscamos compreender, ainda, como a (re)significação da 
imagem do cientista, somada ao conceito de INFOtenimento, produz uma mudança 
no sentido desse espaço e pode ter efeito no modo como a curiosidade científica do 
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aluno e do público em geral se manifesta. Essa análise vai se pautar sobre a relação 
função-autor e efeito-leitor como seu duplo (ORLANDI, 2001). Nessa perspectiva, a 
pesquisa em questão pretende investigar a ampliação desse espaço por meio do 
crescimento do uso de objetos digitais que pautam diretamente os costumes e as 
práticas de aprendizagem dos sujeitos. Além da facilidade de acesso que permite a 
pessoas que já terminaram o período escolar continuarem explorando sua 
curiosidade científica, tendo a internet como um possível “espaço escolar”, uma 
reflexão pertinente envolvendo a questão do desenvolvimento da curiosidade 
científica é que, talvez por ser um ambiente livre de avaliações (embora não de 
determinações), o discurso científico fora do espaço de configuração da escola 
tradicional produza o sentido de ser mais "acolhedor" ou menos amedrontador. A 
pesquisa utiliza o aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso para a 
compreensão das relações de memória, processos de identificação e imagem. 
Conforme afirma Eni Orlandi (2006), não se trata apenas da linguagem ou gramática, 
mas do discurso, incluindo os aparatos ideológicos, as condições de produção sócio-
históricas do dizer e as diferentes maneiras de significação. Desse modo, utilizando 
conceitos como “efeito-leitor”, “autoria”, “imagem”, “processos de identificação” e 
“memória”, a Análise de Discurso amplia as possibilidades de uma reflexão mais 
aprofundada de nossos objetos de estudo. A construção desse dispositivo teórico-
analítico, que prevê o movimento de recorte, leitura, descrição e interpretação do 
corpus composto ao longo dos meses, será a base para análise dos, até então, cinco 
canais do Youtube escolhidos, considerando sua materialidade, memória discursiva 
e efeito-leitor.   
 
Palavras-chave: Análise do discurso. Espaço Escolar. Divulgação científica. Imagem 
do cientista.  
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RESUMO: O ambiente de hiperconexão que nasceu do encontro da web social com a 
internet móvel na última década trouxe grandes mudanças no consumo de 
informação e afetou diretamente o jornalismo e seus modelos de produção. A 
reboque do contexto de redução e precarização da força de trabalho nos veículos 
tradicionais de comunicação de norte a sul do país, consequência direta dessa 
disrupção no ambiente de negócios da mídia, observamos, especialmente nos 
últimos três anos, uma nova onda de surgimento de estruturas independentes de 
produção jornalística. Desenvolvidos exclusivamente em plataformas digitais, esses 
coletivos de jornalistas, representados em sites, blogs, podcasts ou canais de vídeo 
na web, têm construído narrativas alternativas àquelas publicadas pela mídia 
tradicional, abrindo caminhos para novas reflexões e percepções e até apontando 
contradições nas versões sobre alguns fatos. Enquanto alguns deles se aprofundam 
em algumas temáticas ou trazem como proposta uma releitura ou apenas curadoria 
do noticiário, outros se posicionam como de fato alternativa e resistência ao 
ambiente midiático hegemônico, com práticas ativistas. Esse trabalho é parte da 
pesquisa de mestrado que, através de alguns desses atores, analisa como esse novo 
ecossistema para a produção de notícias está estruturado e é influenciado e 
ressignificado à luz dos conceitos de organizações em rede (CASTELLS, 1999), da 
influência da cultura digital e da ideologia da Califórnia (BARBROOK e CAMERON, 
1995). A pesquisa também investiga como se dão seus modelos de financiamento 
(coletivo, público, assinaturas, fundações e publicidade) e o quanto diferem ou não 
dos ambientes da mídia tradicional onde boa parte desses profissionais se 
formaram. Também problematizo o novo papel dos jornalistas no planejamento e 
execução desses empreendimentos e o quanto disso pode significar mais um 
capítulo de precarização (STANDING, 2013) trazido pelo capitalismo de plataforma 
(ZUBOFF, 2014) assim como, em que medida, seus participantes acreditam que, uma 
vez inseridos nesse ecossistema digital e interligados em rede, passam a gerir 
informação jornalística com narrativas que podem influenciar as audiências e gerar 
resistências na internet hoje colonizada por grandes players da mídia e da 
tecnologia. A metodologia usada parte da pesquisa etnográfica e entrevistas com 
participantes de alguns desses coletivos, de análise de dados e levantamentos sobre 
o tema e da participação em palestras e eventos que têm discutido esses novos 
modelos de jornalismo. Inicialmente, a pesquisa está centrada em quatro projetos 
lançados a partir de 2011: A Pública (http://apublica.org/), Nexo Jornal 
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(www.nexojornal.com.br), Brio (https://medium.com/brio-stories) e Jornalistas 
Livres (https://jornalistaslivres.org/), mas também estão sendo ouvidos 
profissionais que trabalham em outros coletivos. A investigação também passa por 
uma observação do uso de tecnologias digitais que permitem a existência desses 
projetos (redes sociais, plataformas de publicação de conteúdo, ferramentas de 
produção e de distribuição) e das relações e processos de trabalho nessas novas 
“redações”. Até este momento, já pude identificar no grupo de profissionais 
envolvidos com essas novas iniciativas de jornalismo um perfil bastante híbrido, 
inclusive em relação aos conhecimentos das tecnologias de informação e 
comunicação. As estruturas também trazem em alguma medida semelhanças com 
as existentes nos veículos da mídia tradicional, ainda que muitas se esforcem num 
sentido mais horizontal e menos hierárquico, assim como acontece com os 
processos de produção de conteúdo (reuniões de pauta, edições e publicações). No 
que diz respeito aos modelos de negócio, verifiquei até agora a existência de muitas 
soluções híbridas de financiamento, mas que também reproduzem alguns padrões 
do sistema hegemônico. Há desde projetos sustentados unicamente por um 
patrocinador, como outros calcados exclusivamente em recursos oriundos de 
Fundações ou de um único investidor-patrono. Mas também é possível identificar a 
existência de coletivos que construíram fontes de receitas diversas (crowdfunding, 
publicidade, patrocínio e eventos). Esses primeiros achados indicam um 
ecossistema ainda em busca de bases sólidas, mas com indícios de que estão sendo 
construídos novos caminhos possíveis para o jornalismo, que, mesmo inserido neste 
vasto mercado de negócios de dados e informações, não deixou de ser sobre relatar 
histórias e adicionar contexto e visões para ajudar a explicar o mundo. 
 
Palavras-chave: Jornalismo. Tecnologia. Cibercultura.  
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RESUMO: No contexto da virada cibernética, em que Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) e mais especificamente a internet ganham importância para 
compreensão de fenômenos contemporâneos, o presente trabalho tem como 
objetivo investigar como mulheres com atuação política em organizações feministas 
e territoriais na cidade de São Paulo têm desenvolvido experiências com redes 
autônomas e comunitárias e, assim, desenvolvido também processos de apropriação 
tecnológica e resistências. A pesquisa de campo está acompanhando a experiência 
das organizações MariaLab, um coletivo que mantém um hackerspace 
protagonizado por mulheres em São Paulo, e a Casa dos Meninos, uma associação 
social, sem fins lucrativos, nascida em 1962 e situada no jardim São Luís, zona sul da 
cidade de São Paulo. A MariaLab se dedica a fomentar o debate sobre as redes 
autônomas e comunitárias com outras organizações de mulheres, buscando a 
multiplicação e instalação de novas redes. Já a Casa dos Meninos, desde 2015, atua 
com uma rede de intranet no bairro, atualmente gerida por mulheres. A proposta é 
acompanhar os dois grupos mapeados na pesquisa de campo em uma imersão 
etnográfica (STRATHERN, 2014), buscando melhor compreender a relação entre 
atuação política, apropriação tecnológica, produção de alianças interseccionais, 
participação na cultura cibernética e transformação desta própria cultura a partir 
da perspectiva da valorização dos saberes localizados (HARAWAY, 1995). Além da 
pesquisa de campo, este trabalho se baseia também em uma pesquisa bibliográfica, 
por meio da qual espera-se realizar uma síntese do conjunto de críticas trazidas por 
teóricas queer, feministas negras e do “terceiro mundo” ao campo dos Estudos de 
Gênero a partir da perspectiva interseccional (PISCITELLI, 2009), para, então, 
relacionar suas problematizações e perspectivas àquelas constituídas no campo dos 
Estudos Sociais em Ciência e Tecnologia (HARAWAY, 2009; SANTOS, 2003). A não 
neutralidade da ciência e tecnologia é ponto comum de denúncia em ambos campos 
de estudos, assim como a afirmação da necessidade de resistências contra-
hegemônicas como um imperativo de não apagamento de heterogeneidade. Quando 
aproximadas, as trajetórias epistêmicas dos campos dos Estudos de Gênero e dos 
Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia contribuem para contextualizar as forças 
hegemônicas que atravessam as TICs a partir da virada cibernética, revelando que 
as mesmas emergem como parte de um sistema androcêntrico e que estão 
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fortemente orientadas por uma dinâmica de codificação do mundo para acumulação 
do capital. Sob a luz destas perspectivas teóricas é possível compreender que as 
TICs, e especificamente a internet, estão permeadas por infraestruturas e algoritmos 
que não são neutros, nem transparentes, e que sofrem pressões de concentração 
mercadológica e vigilância estatal – o que problematiza o potencial transformador 
da internet apontado na literatura (CASTELLS, 2003). Nesse sentido, nesta proposta 
de pesquisa as TICs são, portanto, compreendidas como um campo suscetível a 
contradições e tensões, em que normas hegemônicas são tanto reiteradas e 
construídas, quanto contestadas e ressignificadas. Neste cenário de tensões, ao 
pensar movimentos contra-hegemônicos, as redes autônomas e comunitárias 
(compreendidas como infraestrutura de comunicação em rede, popular, aberta, 
descentralizada e gerida por seus usuários) emergem como uma experiência 
relevante de resistência e, portanto, de estudo e produção de conhecimento – 
sobretudo aquelas protagonizadas por mulheres em que a brecha digital de gênero 
(NATANSOHN, 2013) e o processo de concentração e controle na internet 
(VICENTIN, 2016) são simultaneamente tensionados. Tais redes têm demonstrado 
potencial para que, com o próprio processo de instalação e uso das mesmas, a 
comunidade estabeleça interações sociais em torno da tecnologia, levando a 
reflexões e debates sobre assuntos como a infraestrutura da rede, a concentração do 
mercado, segurança e privacidade na internet, curadoria e autonomia de conteúdos 
e aplicações. As experiências mapeadas para a pesquisa de campo permitem indagar 
se o uso de redes comunitárias e autônomas se configura como um processo de 
apropriação tecnológica por mulheres, por um lado, e se, por outro, uma 
participação mais igualitária na perspectiva de gênero interseccional 
(considerando, principalmente, intersecções de raça, idade e classe) impacta na 
produção de tecnologias e conhecimentos menos binários, hierárquicos, 
androcêntricos e concentradores. Espera-se, assim, conjugar as pesquisas de campo 
e bibliográfica em andamento de modo a contribuir para a compreensão da relação 
entre atuação política, gênero numa perspectiva interseccional e redes autônomas e 
comunitárias. Assim, contribuir também para pensar resistências e produzir novos 
saberes no contexto de concentração na internet e das desigualdades existentes em 
termos de apropriação tecnológica e participação na cultura cibernética na 
contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Feminismo interseccional. Cultura cibernética. Internet. 
Redes comunitárias.  
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RESUMO: Este projeto pretende investigar quais formas e formatos duas 
comunidades quilombolas do Estado de São Paulo estão utilizando para comunicar 
identidade, cultura e histórias para fora de seus territórios, ressignificando assim a 
tradição oral de suas comunidades. Nessas formas e formatos serão compreendidos: 
manifestações culturais, manifestações artísticas, deslocamentos, espaços de 
visitação no território, formas de comunicação tradicionais e digitais, além de outras 
práticas que façam com que a comunidade seja conhecida e reconhecida para fora 
dos territórios. Também será analisado como essas comunidades são noticiadas na 
grande mídia e a importância que essas formas e formatos de comunicar têm para a 
construção da realidade social de que participam. As comunidades quilombolas são 
importantes grupos de resistência cultural e étnica no país. No Estado de São Paulo 
são consideradas parte do patrimônio afrobrasileiro. Frequentemente essas 
comunidades travam lutas para garantir a legitimação de suas terras, a continuidade 
da herança cultural e, principalmente, a permanência em seus territórios. Fazer com 
que essas histórias legítimas circulem e ganhem o conhecimento da sociedade de 
que participam pode ser um ato importante para a resistência da cultura, da 
identidade e do território em que vivem. Por meio dessa comunicação, essas 
comunidades se tornam os verdadeiros griots, ou seja, os próprios contadores das 
histórias de suas comunidades para a sociedade em que vivem. É importante 
registrar que os campos da cultura e da comunicação, em muitos aspectos, se 
entrelaçam: as formas de vida; as produções artísticas e culturais; a relação com a 
terra; as histórias; entre outros aspectos de cada comunidade quilombola 
comunicam identidade e cultura. Dentro desses contextos, Douglas Kellner (2001) 
afirma que sempre haverá uma ligação da cultura com a comunicação. Para este 
autor, “toda cultura, para se tornar um produto social, portanto, ‘cultura’, serve de 
mediadora da comunicação e é por esta mediada, sendo, portanto comunicacional 
por natureza” (KELLNER, 2001, p. 53). A mediação, o reconhecimento, a demarcação 
e a titulação da maioria das comunidades remanescentes de quilombo produziram 
uma série de mudanças nessas comunidades, “tanto na sua relação com os que as 
rodeiam - sejam as populações vizinhas, os poderes locais ou os aparelhos de 
Estado -, quanto nas relações entre seus próprios atores” (ARRUTI, 1997). Dessa 
forma, manifestações culturais, manifestações artísticas, deslocamentos, espaços de 
visitação no território, formas de comunicação tradicionais e digitais, além de 
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tecnologias sociais, comunicações populares e sociais, entre outros diversos 
formatos de comunicação, podem fazer parte do caminho encontrado por essas 
comunidades para comunicar e manter a tradição, já que esses canais populares, 
assim definidos por Trigueiro (2005), criam uma nova “comunicação social, 
produzidos e veiculados por canais inventados pelas classes populares e que pouco 
a pouco estão se infiltrando nos campos de difusão midiática”. Para que o projeto 
possa se concretizar, será aplicado o método de pesquisa voltado à observação-
participante, em que durante visitas às comunidades serão realizadas entrevistas e 
vivências dentro das comunidades escolhidas para levantamento de questões 
pertinentes ao projeto, além da análise de bibliografia e notícias. Após a observação-
participante nas comunidades, será o momento de analisar teorias e práticas para 
compreender quais formas e formatos essas comunidades utilizam para se 
comunicarem para fora de seus territórios. Até o ano de 2003, a Fundação Cultural 
Palmares (FCP) ficou incumbida da tarefa de expedir a titulação das comunidades 
remanescentes de quilombos. Desde então, o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) passou a ser responsável por essa titulação. Os dados 
publicados pelo Incra e atualizados até 05/02/2016 mostram que há 49 
comunidades quilombolas no Estado de São Paulo com processos abertos no órgão. 
Dessas, apenas 11 possuem processos em andamento. Ao todo, nesses 13 anos, 
apenas uma comunidade quilombola no Estado de São Paulo foi titulada e possui 
documentação definitiva de suas terras. A falta de visibilidade dessas comunidades 
pode ser um dos motivos a causar tanta morosidade em seus processos de titulação. 
Sem a documentação que regulamenta seus territórios, essas comunidades sofrem 
com problemas como a dificuldade em conquistar o direito de permanecer em suas 
terras. Frequentemente, passam por situações de desapropriação, grilagem e 
invasão das terras, abusos que dificilmente são reportados nas páginas dos jornais. 
A tradição de transmitir conhecimento e cultura oralmente – tradição oral – faz 
parte da identidade de diversas comunidades negras, inclusive das comunidades 
quilombolas. As histórias dessas comunidades têm sido transmitidas de geração a 
geração e, muitas vezes, é o que legitima a autoafirmação declarada para o 
reconhecimento de suas comunidades. Ao longo do tempo, a globalização vem 
imprimindo novos padrões culturais por meio das diversas influências; tradições 
vêm sendo redefinidas e seus atores se apropriam das novas formas de transmitir 
conhecimento, saberes e histórias para comunicar e fazer com que culturas e 
identidades cheguem cada vez mais longe, como forma de resistência, para não 
serem exterminadas. 
 
Palavras-chave: Comunidade Quilombola. Comunicação. Cultura. Tradição Oral. 
Identidade. 
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RESUMO: Baseada na integração entre Linguagem, Cultura e Ciências, esta pesquisa 
se faz atravessar pela Análise de Discurso para compreender a interpretação 
(ORLANDI, 2008) dos locais, povos e idiossincrasias em 24 edições – de janeiro de 
2014 a dezembro de 2015 – de uma das mais lidas revistas de viagem e divulgação 
científica e cultural do país, a National Geographic Brasil, licenciada pela NGS, maior 
instituição educacional e sem fins lucrativos do mundo. Acreditando na construção 
social da realidade que o Jornalismo acarreta (PEREIRA JR., 2011) e na possibilidade 
de divulgação científica e cultural que o jornalismo de viagens compreende, a 
investigação se debruça sobre as interpretações e a construção de sentido do “outro” 
e do lugar exótico (TODOROV, 2013). Tem-se como objetivo geral: verificar, a partir 
das marcas discursivas das reportagens da NGB, como os locais, povos e 
idiossincrasias são interpretados pelo veículo. Os objetivos específicos são (I) 
analisar elementos do marketing e da propaganda captada pelo Grupo Abril (que 
detém os direitos de impressão da NGB) como influências externas às pautas sobre 
os países retratados; (II) mapear possíveis valores-notícias das reportagens (a 
partir do conceito de Traquina, 2005b, sobre valor-notícia) e contabilizar o número 
de fontes (em consideração à “diversidade de fontes”); (III) verificar quais países 
pautam mais as reportagens e quais rendem menos materiais; (IV) historicizar e 
tencionar conceitos sobre jornalismo de viagens (como o de Jané, 2002) na 
divulgação científica e cultural, jornalismo de turismo e jornalismo turístico e 
confrontar com a análise de discurso do corpus; e (V) conceitualizar e se aprofundar 
na Análise de Discurso. Questão central na pesquisa, para entender o processo de 
interpretação, parte-se do princípio de que “não há sentido sem interpretação” 
(ORLANDI, 2008), pois a interpretação está presente tanto na textualização de quem 
fala quanto na de quem analisa. Desta forma, a análise de discurso reconhece “a 
impossibilidade de um acesso direto ao sentido e que tem como característica 
considerar a interpretação como objeto de reflexão” (ORLANDI, 2008). Sobre o 
jornalismo de viagens, Jané, pesquisador espanhol que assina o livro Periodismo de 
viajes (2002), amplia o conceito dessa especialização jornalística, compreendida 
“desde as versões mais comerciais e publicitárias do jornalismo de turismo (...) até 
a reportagem de denúncia social, ecológica ou de divulgação cultural e científica” 
(JANÉ, 2002). Por outro lado, o problema do exotismo, aqui posto, é que ele “indica 
que se trata, como uma valorização do outro, de uma crítica de si mesmo, e não tanto 
da descrição de uma realidade, mas sim da formulação de um ideal” (TODOROV, 
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2013). “Isso acontece sempre que um discurso se faz passar por outro discurso. 
Nesse caso, apaga-se o discurso histórico e produz-se um discurso sobre a cultura. 
Como efeito desse apagamento, a cultura resulta em ‘exotismo’” (ORLANDI, 2008). 
A construção do “outro” exótico vai de encontro com teorias e práticas do 
jornalismo, como a diversidade de fontes, apontada como importante por Traquina 
(2005a) para reforçar o Jornalismo como “marcador de ideias” na democracia. O 
papel do jornalista, seja o profissional que cobre política, economia ou “viagens”, é 
também dar protagonismo ao “outro”. Por fim, a pesquisa também pretende refletir 
as tensões éticas do mercado do turismo sobre a pauta do jornalismo de viagens; a 
relação dos estudos de turismo e viagem com a divulgação científica; e o lugar do 
viajante e do turista na sociedade do trabalho (KRIPPENDORF, 2006). 
 
Palavras-chave: Jornalismo de Viagens. Análise de Discurso. Exótico. Interpretação. 
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RESUMO: A internet tem sido apontada como promissora para a criação de uma 
divulgação científica mais participativa e horizontal (FAGUNDES, 2013; 
CACCIATORE, SCHEUFELE, CORLEY, 2014; YEO, 2015). Ela se tornou o meio de 
comunicação em que mais da metade da população brasileira passa a maior parte 
do tempo (BRASIL, 2014), além de estar se transformando em uma fonte para a 
busca de informações científicas: a taxa de uso foi significativamente ampliada entre 
2006 e 2015 - de 23% para 48% (BRASIL; CGEE, 2015). Outro fator importante é 
que mais da metade da população conectada à internet consome vídeos online 
frequentemente (DE SOUZA, 2015). Os vídeos ainda têm o diferencial de atrair um 
público maior e mais diversificado, de modo que um único vídeo como o do canal 
Nerdologia alcança 350 mil visualizações na primeira semana de circulação, uma 
audiência maior do que a de toda a história de alguns blogs (PESQUISA BRASIL, 
2016). Nesta pesquisa, serão estudadas as imagens da ciência construídas pela 
divulgação científica online. O objetivo geral deste trabalho é então compreender a 
imagem da ciência estabelecida pelos canais de divulgação científica no YouTube e 
os efeitos dessa imagem na produção de sentidos para ciência, cientista e instituição 
científica. Trabalharemos com a noção de efeito-leitor (ORLANDI, 2008), que 
determina a unidade do sentido lido na Análise de Discurso. O efeito-leitor seria 
assim a projeção no dizer, pelo modo de formular, de um leitor possível para um 
texto. Propõe-se então observar o trabalho dos divulgadores de ciência no canal 
ScienceVlogs Brasil. Para isso, os objetivos específicos são estudar o modo como se 
constituem os efeitos de sentido produzidos nos vídeos e compreender o 
funcionamento do pré-construído (PECHEUX, 1995) em relação a esses efeitos de 
sentido. A coleta de dados se dará por meio da seleção dos vídeos mais visualizados 
dos canais Nerdologia, Minutos Psíquicos, Ciência e Astronomia, Professor André 
Azevedo da Fonseca e Colecionadores de Ossos. O ScienceVlogs Brasil possui 30 canais, 
destes, 16 propõem discutir ciência de modo geral. O canal Nerdologia foi 
selecionado para representar essa categoria mais ampla. Da mesma maneira, o 
Minutos Psíquicos representa os vídeos que tratam de Psicologia e o Ciência e 
Astronomia representa o tema Astronomia. Os canais Professor André Azevedo 
(Educação e Comunicação) e Colecionadores de Ossos (Paleontologia, Geologia e 
Biologia) são os únicos de suas categorias. Desse modo, tem-se um canal com 
temática geral, dois canais que abordam temas da área de Ciências Humanas e dois 
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canais que compreendem assuntos da área de Ciências Exatas e da Terra (BRASIL, 
2012). Essa estratégia para a coleta de dados se baseia na pesquisa de Ormaneze 
(2013), que encontrou discursos distintos na abordagem das Ciências Humanas e 
das demais quando estudou o uso de biografias para divulgar ciência. Para estudar 
esses vídeos, a perspectiva teórica adotada será a Análise de Discurso de Linha 
Francesa (PÊCHEUX; ORLANDI), que permitirá uma análise aprofundada para a 
compreensão de como se constituem os efeitos de sentido que os textos produzem 
e que circulam entre os sujeitos, construindo, desse modo, um imaginário sobre a 
ciência. A Análise de Discurso já foi utilizada por Oliveira (2015) para compreender 
o YouTube. Em sua tese de Doutorado, ele concluiu que o vlogueiro ocupa a posição 
de sujeito e de objeto e isso ocorre a partir do momento em que “a imagem captada 
pela fotografia, pelo cinema e pela televisão pode se tornar mercadoria negociada 
em contrato de uso e exploração” e a imagem do vlogueiro passa a se constituir como 
“forma-mercadoria”, explorando assim a imagem e a intimidade do sujeito à medida 
que estabelece a ideia de autenticidade (eu mesmo) por meio da relação entre a 
própria imagem e a obra em si: “A reiteração da sua figura é (predominantemente) 
sua própria obra” (OLIVEIRA, 2015, p. 77-95). Da mesma maneira que essas imagens 
não se “descolam” (vlogueiro como sujeito e objeto), é possível questionar se a 
imagem da ciência e a imagem do vlogueiro também se misturam nos vídeos de 
divulgação científica, assim como ocorreu, por exemplo, ao longo do século XX, 
quando a imagem do cientista que funcionava para o público em geral se reiterava 
por meio de sua representação midiática – constituindo-se, quase sempre, como um 
homem idoso vestindo jaleco e óculos, cercado de vidrarias e com predisposição à 
loucura (BARCA, 2005). Espera-se verificar ainda se há uma permanência de 
imagens “tradicionais” do cientista e da ciência nessa nova modalidade de 
divulgação científica, além de compreender os caminhos que a divulgação tenderá a 
assumir nesse meio, deslocando o seu próprio fazer. 
 
Palavras-chave: Divulgação Científica. Imagem da Ciência. ScienceVlogs Brasil. 
YouTube.  
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RESUMO: Compreender como as mulheres rurais, mais especificamente, as 
integrantes do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), estão construindo uma 
perspectiva feminista e agroecológica em suas práticas e saberes, e de que forma 
elas têm compartilhado e divulgado esses conhecimentos trata-se do principal 
objetivo desta pesquisa de mestrado. Com mais de 30 anos de história e 
organizações regionais em quase todos os estados do Brasil, o MMC se articula em 
defesa de um “projeto popular de agricultura camponesa”, que reforce a 
agroecologia, a promoção da igualdade de gênero, a solidariedade e o 
reconhecimento dos conhecimentos populares tendo, como eixo central, a defesa da 
vida e do meio ambiente. Para fins de pesquisa, com metodologias de base 
qualitativa, o trabalho de campo consiste em entrevistas semiestruturadas junto a 
lideranças do movimento; visitas à sede do MMC, em Chapecó (SC), onde funciona o 
Centro de Formação Feminista Maria Rosa; visita aos quintais produtivos das 
camponesas do estado de Santa Catarina; além de uma pesquisa documental 
(materiais produzidos pelo movimento, como revistas, jornais, cartilhas, folderes 
etc.). A partir das contribuições dos estudos feministas (CARRASCO, 2003; 
HERRERO, 2014; LIMA, 2015; OROZCO, 2014; SHIVA, 1995) e da agroecologia 
(SILIPRANDI, 2015; CAPORAL E COSTABEBER, 2004), entendemos que os quintais 
produtivos são uma ação política e instrumento de luta das mulheres camponesas 
para a emancipação e transformação social, sendo o local onde elas desenvolvem 
suas experiências de cultivo, novas técnicas de manejo e conservação do solo; 
resgatam, diversificam e multiplicam as sementes crioulas; além de, a partir do qual, 
elas debatem a divisão sexual do trabalho e a igualdade de gênero no campo. 
Entendemos, ainda, que os quintais são um importante espaço para a produção e o 
compartilhamento de seus conhecimentos, podendo ser uma importante via para 
construção de um espaço dialógico, de socialização e de resgate da autonomia. Dessa 
forma, em sua práxis, ao levantarem pautas como a desigualdade de gênero no 
campo, a soberania alimentar dos povos, a proteção das florestas, a recuperação e 
preservação da biodiversidade, a denúncia dos organismos geneticamente 
modificados (transgênicos), as mulheres camponesas abrem uma disputa 
epistêmica-política sobre nossas concepções de conhecimento e ciência. Reflexão 
essa que vai ao encontro das propostas de Boaventura de Sousa Santos (2009) por 
uma “Epistemologia do Sul” que supere a soberania epistêmica da ciência moderna 
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ocidental, que, deliberadamente, elimina, marginaliza de descrença os 
conhecimentos não científicos e de seus grupos subalternos; e da valorização dos 
conhecimentos situados de Donna Haraway (1995), que reivindica a ciência como 
uma construção social e histórica, contingente, localizada e parcial, em oposição aos 
saberes universais. Na visão de Sousa (2009), essa superação seria possível no 
horizonte de uma “ecologia de saberes”, que parte do reconhecimento da 
diversidade epistemológica do mundo, promovendo o diálogo entre os diversos 
saberes. Haraway (1995) defende que é preciso buscar a perspectiva desses pontos 
de vista que nunca podem ser conhecidos de antemão, e “que prometam alguma 
coisa extraordinária, isto é, conhecimento potente para a construção de mundos 
menos organizados por eixos de dominação”. Afinal, não cabe a nós criar 
conhecimento desde as posições hegemônicas, complementa a autora, já que as 
mesmas impedem a transformação da realidade, impondo-se como única verdade. 
Podemos, assim, aproximar o feminismo e a agroecologia não apenas enquanto 
contribuições teórico-metodológicas que vêm questionar os pressupostos 
atribuídos ao conhecimento científico tradicional (universalismo, neutralidade e 
objetividade), mas como novos paradigmas para a construção de um modelo de 
desenvolvimento socialmente equitativo e ambientalmente sustentável. E olhar 
essas experiências coletivas contemporâneas do Sul nas suas potencialidades, como 
a do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), pode, portanto, nos ajudar a 
ampliar as rotas do futuro (SOUSA, 2009). 
 
Palavras-chaves: Mulheres camponesas. Feminismo. Agroecologia. Epistemologias 
do Sul. 
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RESUMO: Como traduzir o universo de termos e técnicas sempre foi um dos pontos-
chaves do jornalismo de ciência, porém, com o avanço dos canais digitais conectados 
em rede, essa transposição de informações da comunidade científica para o público 
leigo ganhou contornos diversificados, como a divulgação de conteúdo de caráter 
científico em forma de memes por não jornalistas via plataformas de redes sociais, 
meios que fazem uso dos memes como elementos narrativos na construção de novas 
configurações de linguagens sobre divulgação científica. Com o objetivo de 
compreender como essas formas de linguagem podem advir de redes sociais e blogs, 
essa pesquisa tem como corpus a página no Facebook I fucking love Science, que faz 
uso desse “discurso mêmico” para divulgar na rede social informações de caráter 
científico através de memes, formatos de mensagens característicos do meio digital 
e que utilizam, geralmente, imagens e um tom de ironia, além de montagens 
propositalmente grotescas. Memes também podem ser classificados como unidades 
de informação, unidades significativas (ORLANDI, 1995), unidades complexas de 
significação (ORLANDI, 1982), formadas por texto, imagem, vídeo e áudio, 
simultaneamente ou de maneira isolada, que são criadas e difundidas dentro do 
ambiente digital online. O discurso memético, tendo a materialidade digital como 
espaço de significação (DIAS, 2012), considerando materialidade não de maneira 
empírica, mas como processo em que ideologia, língua e inconsciente se relacionam 
no discurso (DIAS, 2009; 8), atua em um espaço material onde os sentidos circulam 
e se constituem (idem) de maneira a deslocar a relação entre sujeito, língua, imagem 
e sentido. Ao se relacionarem entre pares sobre dado assunto e atravessados pelo 
discurso memético, na forma material de memes na materialidade do digital, o 
sujeito desliza seu relacionamento com a língua e com o conhecimento, já que “a 
linguagem é, pois, o eixo central da produção de todo e qualquer conhecimento 
sobre si, sobre o mundo, através da tecnologia (DIAS, 2009; 9). Em uma análise com 
base na Análise do Discurso (AD), o destaque não se dá no texto do meme e nem na 
imagem (ou vídeo, montagem, etc.), mas no sentido que cada um produz. O 
importante a ser ressaltado, nesse ponto específico, não seria o formato em si, mas 
o efeito de sentido que o usuário produz ao produzir a leitura do meme. O corpus 
escolhido, desse modo, situa-se em uma página criada em uma rede social em 2012, 
portanto, muito recente, e que visa divulgar informações científicas através de 
mensagens que se apropriam, entre outros pontos, mas em grande parte, de 
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componentes mêmicos, que rompem com a forma de leitura sobre ciência já posta, 
onde se estabelecem novos gestos de leitura dos acontecimentos, muitas vezes 
divergentes das posições institucionais, fazendo com que os sujeitos assumam uma 
posição-sujeito, inscritos em uma dada formação discursiva (DIAS; COELHO, 2012). 
Sendo assim, o objetivo do trabalho é o de compreender essa “nova forma” de 
divulgação sobre ciência em ambiente digital conectado, eixo central dessa pesquisa, 
e visa analisar o discurso mêmico sobre ciência a partir de formas não 
institucionalizadas de divulgação científica – um lugar outro, que quebra com a 
leitura já posta, institucionalizada – a possibilidade de se criar um pensamento 
acerca de uma outra “escrita de divulgação científica”, entendendo como esse meme 
“funciona”, como significa. Com o fluxo informacional de mensagens criadas pelos 
usuários e que se chocam e são recriadas a todo instante, os membros de uma 
determinada rede social produzem leituras (ORLANDI, 1983) dessas unidades 
complexas de sentido e começam a estabelecer (produzir) sentidos, atribuindo 
significados variados, independentemente da mensagem publicada inicialmente, já 
que um discurso o é pelo seu funcionamento, pouco importando as intenções de seu 
locutor (ORLANDI, 2006). Na leitura de um meme, cada usuário cria um sentido, 
uma alternativa, uma hipótese a partir de uma perspectiva, e nunca uma significação 
única, uma verdade central. Não há preocupação com os significados fixos. A 
comunicação sobre ciência exercida na página I fucking love Science demonstrou 
trabalhar, em nossa observação, com a utilização integrada de elementos de 
diferentes suportes e recursos multimídias na construção de suas publicações, 
estabelecendo um cenário para que os sentidos construídos no meio digital levem 
consigo essa integralização de modos, formatos e recursos, dadas as condições de 
produção. Sendo assim, esses “novos modos de inserção de conhecimento na 
sociedade”, quando se pensa o discurso memético que trabalha com divulgação 
científica, podemos colocar que não se trata de mera “publicitização” de informações 
científicas, “mas de produção de uma ordem discursiva distinta daquela do direito 
autoral e da institucionalização” (DIAS & COELHO, 2016; 48). Com isso, a partir 
dessa produção de uma ordem discursiva distinta, o “sentido da circulação do 
conhecimento científico se constitui pela colaboratividade” (idem). 
 
Palavras-chave: Memes. Análise do discurso. Divulgação Científica. Discurso 
mêmico. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar as postagens da página da 
Folha de S.Paulo no Facebook sobre a polícia e a justiça, entendendo como tais 
discursos circulam e se o descrédito de tais instituições pode influenciar de alguma 
forma nos casos de linchamento, como o ocorrido em maio de 2014 no Guarujá. Tal 
hipótese teve sua formulação baseada no trecho do livro de José de Souza Martins 
(2015), quando afirma que casos de linchamento podem ter seu estopim “em face 
das reiteradas informações difundidas pela mídia quanto a episódios de justiça lenta 
e leis tolerantes em relação a crimes que a população tende a considerar muito mais 
graves do que a lei considera.” Sendo assim, mobilizando o dispositivo teórico da 
análise de discurso, que encontra em Michel Pêcheux seu fundador e em Eni Orlandi 
sua principal representante no Brasil, foram selecionadas as postagens feitas no 
período de 18 de outubro de 2016 a 18 de janeiro de 2017 onde encontram-se as 
palavras polícia e justiça. Além da análise dessas postagens, também analisaremos 
a maneira como tais informações chegam até os usuários da rede social, tendo em 
vista que nem tudo que é postado no Facebook chega a todos os seguidores da Folha 
de S.Paulo. Para tal, mobilizamos o conceito de Formação Algorítmica, responsável 
por varrer a memória metálica, conceito apresentado por Orlandi, trazendo ao 
usuário aquilo que de alguma forma a Formação Algorítmica considera relevante. 
Também trataremos dos linchamentos, considerando que o corpo das vítimas de tal 
violência é textualizado pelos seus agressores. Tal hipótese também vem embasada 
no corpo teórico desenvolvido por Orlandi. Quando se pensa na questão do 
linchamento, vê-se que ela está atrelada significativamente ao modo como, 
culturalmente, os sentidos de justiça vão se produzindo, e também como 
culturalmente a internet passa a determinar o modo como a sociedade se relaciona 
com o próprio Estado e, em consequência, com seus aparatos, como é o caso do 
jornalismo. Por esse caminho, percebe-se que, ao estudar a relação que as notícias 
publicadas pelo Facebook têm com os linchamentos, estamos estudando os 
processos de identificação dos sujeitos com a justiça e a maneira como essa 
sociedade reage de acordo com as publicações nesse novo meio de interação social 
e cultural. Como resultados da pesquisa até o momento, percebemos que há uma 
série de silenciamentos que se instalam ao analisarmos tais publicações. Por 
exemplo, quando analisadas as postagens onde encontramos a palavra justiça, 
vimos que quase sempre aparecem pessoas brancas, autoridades ou personalidades 
do mundo artístico nas fotografias que acompanham as publicações. Embora muitas 
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vezes tais publicações tratem da condenação dos sujeitos na foto, eles aparecem 
sorrindo, dentro de seus escritórios, ou mesmo dando entrevistas. Nessa análise 
preliminar, há sem dúvida um silenciamento dos negros na sua relação com a justiça 
e mesmo dos brancos na sua relação com a condenação. No caso das postagens em 
que a palavra polícia é encontrada, vemos a direta relação que se estabelece com os 
negros. Nas fotos que acompanham tais postagens, as imagens que aparecem são 
sempre de policiais praticando algum tipo de violência contra essas populações ou 
mesmo indiferentes a algum apelo feito por elas. Com isso, evidenciam-se os 
silenciamentos de punições a pessoas brancas e ao mesmo tempo salientam-se as 
repressões a populações negras nos mais diversos casos. A partir disso, nos 
próximos meses de trabalho serão analisadas algumas das postagens de modo mais 
específico, considerando não apenas as imagens, mas também os sentidos vindos 
das interações com os textos postados. Lembramos, por fim, que o objetivo é 
entender como tais publicações dão sentido a tais instituições, e não se de fato 
tratam da realidade que o país vive. 
 
Palavras-chave: Discurso. Facebook. Linchamento. Violência. Digital.      
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RESUMO: O presente trabalho em andamento, resultado de pesquisa de mestrado 
do programa de Divulgação Científica e Cultural (Labjor/Unicamp), tem como 
objetivo principal compreender o funcionamento do enunciado #SomosTodos(...) 
nas redes sociais, exemplo: #SomosTodosAmarildo, #SomosTodosMacacos, 
#SomosTodosMaju, #SomosTodosProfessores, #SomosTodoBrasil, 
#SomosTodosHaiti, entre outros, à luz da Análise de Discurso. Deste modo, procura-
se pensar também sobre como operam as hashtags (#) que, de acordo com Paveau 
(2013, s.p., tradução minha), são “tecnopalavras clicáveis (...) que permitem a 
organização da informação pela reunião de várias mensagens[...]”.  É importante 
registrar que as hashtags já ultrapassam o uso nas redes, sendo notadas também em 
ambientes “não-clicáveis” como em muros de vias públicas, camisetas, cartazes, 
programas televisivos e até mesmo em enunciações orais, migrando, segundo 
Paveau (2013), para contextos nos quais elas não funcionam como uma 
tecnopalavra, carregando, portanto, outra função. Partindo disto, é possível dizer 
que as hashtags podem relacionar, de modo complexo, o arquivo e a memória 
discursiva (SILVEIRA, 2015, p. 69). Assim, as hashtags possuem em sua própria 
estrutura uma organização que as permite funcionar sob o efeito de arquivo, 
portando um “campo de documentos disponíveis e pertinentes sobre uma questão” 
(PÊCHEUX, [1981] 2010). Para esta apresentação específica, o foco de análise 
compreenderá #SomosTodosAmarildo e #NinguéméHaiti. Ambas carregam um 
grande e variado arquivo que fazem ecoar na memória violência policial, racismo, 
descaso do Estado, etc. já que o arquivo reunido pela hashtag é constitutivamente 
aberto, o que permite pensar a hashtag como um fato da língua, sujeita à falha e ao 
equívoco (SILVEIRA, 2015, p. 73). Além disso, pensa-se também a hashtag inscrita 
na Memória Metálica, a memória que se produz por um construto técnico, para a 
qual importa a quantidade e não a historicidade (Orlandi, 2005, p.5) – o que encaixa 
os enunciados aqui analisados no eixo da circulação dos sentidos. A pesquisa ainda 
visa refletir sobre a questão da universalidade que pode ser notada nestes 
enunciados a partir de Pêcheux, que traz, em Semântica e Discurso (1975), a 
discussão a respeito do mito continuísta empírico-subjetivista, o qual permite que se 
“efetue um apagamento progressivo da situação por uma via que leva diretamente 
ao sujeito universal, situado em toda parte e lugar nenhum, e que pensa por meio de 
conceitos” (1975 [2014, p. 117]). Assim, como resultado parcial, percebe-se que o 
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caráter e a estrutura generalizante destas hashtags (principalmente por conta do 
verbo ser no plural e do pronome indefinido todos), apaga as contradições e 
distinções de classe existentes entre os sujeitos, convocando-os a um lugar comum, 
a um sentir e ser único. Tem-se a promoção de uma imagem utópica de igualdade e 
consenso. Sob o regime da universalidade, a igualdade e a homogeneidade afirmam-
se em detrimento das contradições existentes no seio social e da própria discussão 
e diferença de classe (média, operária, policial, do Estado) que rondam o real 
ocorrido com Amarildo, por exemplo. A subjetividade também é apagada, dando 
lugar ao senso comum (quase um “Somos Todos Iguais”). Pêcheux ainda aponta que 
este processo de universalização ganha força em “processos de identificação que 
mascararam radicalmente qualquer descontinuidade epistemológica” (ibidem, p. 
118).  Ou seja, as descontinuidades que rompem a própria hashtag, dividindo-a e 
colocando em evidência a contradição estrutural existente, são silenciadas. E esta 
generalização e abstração segue um movimento oposto ao materialismo, já que 
desconsidera a história. Partindo de todas estas reflexões, tenta-se pensar no 
funcionamento de #NinguéméHaiti - hashtag resultado de uma charge produzida 
pelo cartunista Miguel Villalba Sánchez, tinha o intuito de dar apoio ao Haiti após ter 
sido atingido pelo furacão Mattew, em 2016 -, que faz sentido, justamente, pelo 
inverso da estrutura de #SomosTodos, questionando a pretensa universalização 
posta neste “ser todos”, ressignificando-o. A metodologia deste trabalho baseia-se, 
como já exposto acima, nas teorias da Análise de Discurso, principalmente nas 
noções de Memória, Memória Metálica e Sujeito Universal. 
  
Palavras-chave: Hashtag. Análise de Discurso. Memória. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fazer o levantamento da percepção dos 
pesquisadores científicos sobre a importância da divulgação da ciência realizada por 
meio da imprensa. O público é composto por 670 pesquisadores da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), que atuam nos seis institutos de pesquisa 
agropecuária e 14 polos da APTA, vinculada à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. Pretende-se identificar os principais 
desafios, obstáculos, prejuízos e benefícios percebidos pelos cientistas no 
relacionamento com a mídia. Os resultados deverão embasar ações de 
aprimoramento na comunicação da APTA. Os dados também poderão oficializar a 
necessidade de aprimorar as estruturas de comunicação nos institutos, 
considerando que é cada vez maior a demanda pelo compartilhamento do 
conhecimento produzido por órgãos públicos. Os indicadores terão potencial para 
apoiar também outras assessorias de comunicação e imprensa de instituições de 
pesquisa, considerando que estas vivenciam desafios semelhantes. A comunicação 
científica é uma necessidade amplamente justificada, não apenas por constituir 
relevante veículo de prestação de contas junto à sociedade, mas também por 
representar importante ferramenta de valorização institucional, que pode resultar 
em obtenção de recursos junto às agências de fomento e à iniciativa privada. 
Somam-se a esses benefícios o potencial da divulgação como estratégia para 
despertar em jovens e adolescentes o interesse pelas ciências, na medida em que é 
conhecida a ligação entre laboratórios e recursos que proporcionam bem-estar. A 
bibliografia é composta por obras que abordam os pesquisadores científicos e suas 
interações com a divulgação científica, ponderando o comportamento desses 
profissionais diante das atividades de divulgação, o relacionamento com a imprensa 
e as formas de levar ciência e tecnologia à população. A obra Cultura Científica: 
Desafios, organizada por Carlos Vogt (2006), reúne, em seus artigos, os desafios da 
apresentação da ciência aos diversos públicos. Esses desafios, somados aos 
obstáculos e benefícios da divulgação científica, compõem o norte das questões que 
serão levantadas junto aos pesquisadores da APTA, presentes em seis institutos de 
pesquisa agropecuária — Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), 
Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Instituto de Zootecnia (IZ), Instituto de 
Economia Agrícola (IEA) e Instituto de Pesca (IP) —, e 14 polos de pesquisas 
localizados no interior paulista. Marie-Claude Roland (VOGT, 2006) ressalta o 
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aumento da distância entre os pesquisadores “e seu público: veículos de 
comunicação, os políticos, a sociedade em geral”. A pesquisa proposta neste projeto 
é motivada pela possibilidade de avaliar a comunicação de pesquisadores com estes 
grupos sociais, por meio da imprensa. A pesquisa deverá contribuir com a melhor 
compreensão do universo envolvido na interação entre cientistas e jornalistas e 
colaborar para o delineamento de ações que possam eliminar ou minimizar as falhas 
na comunicação, conforme forem identificadas. Será possível levantar como o 
pesquisador percebe os benefícios que se seguem à divulgação de seus trabalhos na 
imprensa. Caso a enquete revele elevado percentual de pesquisadores que não 
percebem esses ganhos, será um indicativo da necessidade de elaborar um trabalho, 
junto a esses grupos, para apresentar casos e argumentos que mostrem como a 
inserção na mídia desperta atenção para a pesquisa, a ponto de atrair recursos. A 
falta de percepção de benefícios pode apontar também para falhas na forma de 
abordar os assuntos. Neste caso, os dados poderão subsidiar alterações nos 
procedimentos da assessoria de imprensa. As informações serão levantadas por 
meio de questionário, com perguntas fechadas, iguais para todos os entrevistados, a 
ser aplicado por meio do Google Documents, ferramenta que permite ao entrevistado 
responder, sem ser identificado, com agilidade e segurança, e retornar para o 
entrevistador, que mantém o distanciamento no processo da pesquisa. O 
questionário será previamente testado para avaliação da clareza, objetividade e 
pertinência de cada pergunta, considerando o objetivo final da enquete. A 
expectativa é conseguir retorno de boa parte desses 670 pesquisadores e, assim, 
obter uma amostra representativa. O grupo será informado previamente sobre o 
objetivo da pesquisa e a possibilidade de os resultados subsidiarem a estruturação 
de novos procedimentos de divulgação, a facilitação dos contatos com a mídia e a 
consequente valorização da ciência. Os pesquisadores também serão esclarecidos 
sobre a relevância da participação de cada um e o sigilo das respostas (DUARTE, J.; 
BARROS, A. organizadores, 2006). Este projeto considera que o estímulo à interação 
do pesquisador com jornalistas poderá incentivá-lo a refletir mais sobre a ciência 
produzida, tornando-a mais objetiva, no sentido de definir não apenas sobre o como 
fazer ciência, mas também sobre o porquê e para onde vão os resultados gerados. O 
estudo proposto também se baseia em informações veiculadas em pesquisas sobre 
percepção pública da ciência, feitas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e 
Inovação (MCTI) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo 
(FAPESP). As enquetes têm revelado o interesse de brasileiros por ciência e 
tecnologia, mas este ainda não resulta em conhecimento da população sobre o 
assunto.  
 
Palavras-chave: Ciência e tecnologia. Divulgação. Mídia. Resultados. Desafios.   
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo examinar como o bioma Pantanal é 
divulgado a partir das pesquisas produzidas pelas instituições públicas Embrapa 
Pantanal, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Para isso, avalia o papel das Assessorias de 
Comunicação dessas instituições no processo de democratização do conhecimento 
científico sobre o bioma. Localizado no coração da América do Sul, o Pantanal é a 
maior planície alagadiça do planeta, com quase 210 mil km²: 70% deste território 
está no Brasil, 20% na Bolívia e 10% no Paraguai. A preservação do bioma é vital 
para o equilíbrio do ecossistema local, nacional e global, pois envolve serviços 
ecológicos diversos como a conservação de solos, estabilização do clima, sumidouro 
de carbono e fornecimento de água, entre outros. No Brasil, o Pantanal divide-se 
entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A parte Norte (Mato Grosso) 
concentra as nascentes de seus principais rios formadores. Já na parte Sul (Mato 
Grosso do Sul) está a maior parte da planície alagadiça (65%), considerada, também, 
a mais preservada. O Pantanal caracteriza-se por uma geografia móvel devido a seu 
peculiar regime de secas e cheias e pelo mosaico de diferentes biomas que o 
compõem – Cerrado, Chaco, Bosque Seco Chiquitano, Amazônia e Mata Atlântica. 
Essas, entre outras particularidades, fazem do Pantanal um dos ecossistemas mais 
abundantes em biodiversidade do mundo, reconhecido pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) como Patrimônio Natural da 
Humanidade e Reserva da Biosfera desde o ano 2000. No entanto, atuais tendências 
de desenvolvimento econômico, como desmatamentos para a expansão de 
monoculturas de soja e cana-de-açúcar e consequente poluição por agrotóxicos; 
implantação de grandes empreendimentos de infraestrutura como hidrovias, usinas 
hidrelétricas e termoelétricas, barragens, gasoduto, etc.; pecuária sem cuidado com 
solo e as alterações climáticas têm causado profundos impactos ambientais que 
ameaçam o equilíbrio natural da região. Diante dos desafios que o bioma enfrenta e 
em face da responsabilidade das universidades e institutos de pesquisa em 
socializar os conhecimentos que produzem para a sociedade, este trabalho avalia a 
contribuição das pesquisas e de sua divulgação para a preservação da região. A 
maioria das instituições, de acordo com Monteiro (2010), intenciona se legitimar 
como referência em seu campo de atuação e, para isso, mobiliza constantemente a 
mídia em busca da conquista de apoio da opinião pública e a sua sobrevivência no 
mercado. Divulgar as atividades dessas instituições de pesquisa públicas, além de 
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ser um mecanismo de prestação de contas à sociedade, pois a maior parte do 
financiamento brasileiro da CT&I sai dos cofres públicos, pode incentivar um fluxo 
contínuo de informações sobre o tema, já que elas são pontos de partida estratégicos 
enquanto detentoras de informações primárias (OLIVEIRA, 2005). Hernando (2002) 
caracteriza o Jornalismo Científico como uma ferramenta para a democracia, pois 
fornece conhecimento aos cidadãos para que possam avaliar o que está sendo feito 
com relação ao desenvolvimento científico e tecnológico e verificar se está de acordo 
com seus interesses e necessidades. Assim, podem compartilhar com políticos e 
cientistas a capacidade de tomar decisões sobre questões graves que esse 
desenvolvimento representa, principalmente no que tange o uso de recursos 
naturais. Trata-se de um Estudo de Caso Múltiplo (YIN, 2005), com a utilização da 
Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) para verificar quais e como as pesquisas são 
divulgadas e sua repercussão na mídia local e nacional. Na pesquisa de campo, serão 
realizadas entrevistas semi-estruturadas (DUARTE, 2012) com diversos atores 
envolvidos na produção e circulação do conhecimento (pesquisadores, gestores 
institucionais, assessores, jornalistas da mídia). A proposta é traçar o perfil 
comunicacional dessas instituições para identificar eventuais fragilidades, 
potencialidades e possibilidades que estimulem a formação de cultura científica, 
sensibilização ambiental e mobilização social em prol da preservação do bioma. 
 
Palavras-chave: Comunicação Pública de Ciência. Jornalismo Científico. Pantanal. 
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RESUMO: Esta dissertação de mestrado aborda o uso de termos e conceitos da teoria 
quântica por profissionais que incluem o adjetivo “quântico” no nome de seu 
produto ou serviço e, com isso, fazem uma verdadeira bricolagem de termos e 
conceitos, distorcendo, para a população, a teoria utilizada pelos físicos. O que se 
espera da divulgação científica é informar e esclarecer o público com o melhor nível 
possível de profundidade teórica, sem ensejar convicções desviantes que possam 
influenciar nas interpretações e escolhas dos cidadãos leigos no assunto. A palavra 
“quântico”, adjetivo surgido nos primeiros avanços da física moderna, extrapolou o 
âmbito da física. Gurus, filmes e livros disseminam conceitos de mecânica quântica 
deturpados ou considerados ultrapassados pela comunidade dos físicos. A teoria 
quântica tem por característica oferecer cálculos estatísticos, utilizados com grande 
sucesso na predição de fenômenos e na criação e novas tecnologias, e tem elementos 
não intuitivos, muitos deles focos de divergência entre os estudiosos. Patrick Grim 
(1990) atribui o nome “misticismo quântico” às tentativas de completar a teoria com 
explicações não físicas. Essa linhagem, como mostra o trabalho, teve início no âmbito 
da própria física. Entre os místicos quânticos, o caráter de incompletude da 
mecânica quântica recebe explicações pseudocientíficas. No ambiente místico e 
esotérico, a teoria é vista como transformadora, causadora de abalo profundo nos 
alicerces da física e de outras ciências naturais, interpretação que não se verifica no 
meio científico. A teoria quântica explicaria, entre outras coisas, efeitos 
paranormais. Foram estudados discursos de alguns místicos quânticos, com relatos 
obtidos em entrevistas presenciais e em pesquisa na internet. Um capítulo do 
trabalho é dedicado a um pequeno histórico e à explicação simplificada da teoria 
quântica, para que o leitor leigo possa acompanhar as discussões. Nesse capítulo, 
não há conceitos matemáticos e nem aprofundamento teórico. A dissertação levanta 
hipóteses para o surgimento do fenômeno do misticismo quântico. Oferece 
sugestões para estudos futuros. A pesquisa, até o momento, tem demonstrado que 
os místicos quânticos estudados encampam esse adjetivo sem, muitas vezes, saber 
conceitos básicos da física moderna ou mesmo da clássica, expondo o público em 
geral a termos e conceitos carentes do necessário respaldo científico. O tema tem 
relevância pela carência de estudos sobre misticismo quântico que possam orientar 
ações de letramento científico. Urge que a divulgação científica encampe a tarefa de 
esclarecer a população sobre essa distorção. A discussão levantada neste trabalho 
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tem também elementos úteis ao debate sobre a inserção efetiva da física moderna, 
mais do que centenária, no currículo de Ensino Médio. Apesar de constar 
oficialmente na grade curricular do Ensino Médio, a disciplina, na prática, é 
assumida por poucos professores. Em pesquisa bibliográfica preliminar, não foi 
encontrado estudo acadêmico realizado junto a místicos ou esotéricos com foco no 
adjetivo “quântico”, quando utilizado por eles. Este trabalho pode ser uma 
contribuição útil a divulgadores científicos, ao público leigo, educadores, místicos, 
esotéricos, terapeutas e físicos. Tem por objetivos: descobrir o que torna “quânticas” 
as abordagens alternativas assim denominadas, do ponto de vista de profissionais 
que as exercem; conhecer as razões que levaram esses profissionais a adotar tal 
adjetivo; levantar explicações teóricas junto a esses profissionais e aferir 
discrepâncias com relação à visão da ciência normal, como definida por Khun 
(1998); colaborar para a compreensão do fenômeno do misticismo quântico; 
colaborar para o letramento científico de leigos em física. Metodologia: pesquisa 
bibliográfica; entrevistas semiestruturadas; pesquisa na internet; análise do 
material coletado por meio da técnica “análise de conteúdo” (AC). Espera-se: 
conhecer a representação mental de conceitos da física quântica por parte de 
místicos quânticos; esclarecer o público quanto à bricolagem de termos e conceitos 
de teoria quântica feita, por vezes, nos ambientes místicos e esotéricos; colaborar 
para o letramento científico da população no que concerne a conceitos de física 
quântica; sensibilizar profissionais de ensino para a necessidade da inclusão efetiva 
de física moderna no currículo do Ensino Médio.  
 
Palavras-chave: Física quântica. Bricolagem. Letramento científico. Divulgação 
científica. Misticismo quântico.   
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RESUMO: Este projeto tem como objetivo identificar, do ponto de vista de 
professores, técnicos e estudantes das universidades federais de Alfenas (UNIFAL-
MG) e Itajubá (UNIFEI), no sul de Minas Gerais, Brasil, qual é a percepção da 
comunidade acadêmica em relação ao Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), do 
Governo Federal, tendo em vista o cumprimento da proposta geral do programa 
pelos bolsistas dessas instituições. Em termos específicos, buscamos ainda analisar 
a percepção da comunidade acadêmica em relação à influência do CsF na divulgação 
e no fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil; evidenciar a visão 
dos participantes deste estudo quanto à importância da mobilidade acadêmica para 
a internacionalização das universidades; identificar as principais contribuições do 
CsF para a sociedade, na visão dos participantes. Este estudo é resultado de 
inquietações provocadas pela observação das ações que envolvem o CsF, o qual tem 
sido alvo de discussões e críticas na mídia em geral e no meio acadêmico desde seu 
lançamento, em 2011. A pesquisa é relevante no sentido de buscar compreender 
como os estudantes que retornaram do exterior após participarem do CsF têm 
atuado em suas universidades de origem em benefício da ciência, da tecnologia e da 
inovação; de que forma essas ações se refletem no universo acadêmico; e se as 
universidades de origem dispõem de infraestrutura adequada para acompanhar o 
desenvolvimento do conhecimento obtido por esses estudantes em outros países. 
Soma-se a isso o fato de o programa ser relativamente recente, não havendo ainda 
muitos estudos a seu respeito. Em meados do século XX, inicia-se o processo de 
institucionalização das políticas de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) e observa-
se grande semelhança entre suas bases conceituais, lineamento organizacional, 
instrumentos de financiamento e métodos de avaliação nos mais diversos países – 
aponta Velho (2011). Embora suas características tenham evoluído ao longo dos 
anos, o processo imitativo se manteve, e um dos fatores que explicam esse fenômeno 
é a forma como a ciência passou a ser enxergada após o final da Segunda Guerra 
Mundial, exercendo, no plano ideológico, “um papel estratégico como força 
produtiva, merecendo um lugar na política dos governos, que começaram a buscar 
formas de dirigir os efeitos da pesquisa a objetivos definidos” (VELHO, 2011, p. 129-
130). Nesse sentido, buscando a redução das desigualdades sociais e regionais por 
meio do desenvolvimento econômico e refletindo o modelo de outros países em 
desenvolvimento, o Brasil lançou, em 2011, o Ciência sem Fronteiras - uma das 
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políticas públicas de maior destaque do Governo Federal. O projeto visa “promover 
a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação 
e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 
internacional” (BRASIL, 2011a). Em sua primeira fase, o projeto previu a utilização 
de até 101 mil bolsas, distribuídas em quatro anos, oferecendo a estudantes e 
professores de graduação e de pós-graduação a possibilidade de realizar estágios e 
cursar disciplinas em suas respectivas áreas no exterior, visando manter contato 
com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e à inovação. Além 
disso, busca atrair pesquisadores do exterior interessados em fixar-se no Brasil, ou 
estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias 
definidas pelo programa, assim como criar oportunidades para que pesquisadores 
de empresas nacionais recebam treinamento especializado no exterior. Para 
Castelfranchi et al (2013), o surgimento de políticas específicas de C&T fez com que 
políticos, educadores e cientistas voltassem seus olhares para o papel da C&T na 
sociedade e para a divulgação da cultura científica, bem como sua aceitação pelos 
cidadãos. A partir da literatura de internacionalização da educação superior, 
políticas públicas e percepção pública da ciência e tecnologia será realizada uma 
pesquisa exploratória que ajudará a entender a percepção da efetividade do CsF nas 
instituições em questão. Com abordagem qualitativa, o estudo contará com relatos 
de experiência de alunos ex-bolsistas do CsF, e com a aplicação de questionários por 
meio do software livre LimeSurvey, ou similar, à comunidade universitária (ex-
bolsistas de graduação sanduíche do CsF, docentes e técnicos), o que subsidiará a 
coleta de dados. Estes serão reunidos, tabulados e analisados para a composição do 
relatório final do desenvolvimento da pesquisa. A análise interpretativa dos dados 
será respaldada por referencial teórico específico da área, mas não limitada a ele. 
Quanto aos resultados esperados, partimos do pressuposto de que a experiência 
internacional dos bolsistas permite a aplicação de novos conhecimentos em suas 
instituições de origem, assim como maior intercâmbio entre essas instituições e 
universidades estrangeiras, e pode determinar seu futuro acadêmico dentro ou fora 
do país. Entretanto, no curto prazo, tais benefícios podem não estar claros para o 
público analisado, dado o caráter pontual da aplicação desses conhecimentos em 
pesquisas. Além disso, é possível que nem todas as universidades brasileiras estejam 
preparadas para acompanhar o desenvolvimento desses ex-bolsistas após seu 
retorno. 
 
Palavras-chave: Ciência sem Fronteiras. Internacionalização da Educação Superior. 
Percepção Pública da Ciência e Tecnologia. 
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