
  

 



  

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

Centro de Comunicação e Expressão - CCE 
Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras - DLLE 
Departamento de Língua e Literatura Vernáculas - DLLV 
 
Organização 
Atilio Butturi Junior http://lattes.cnpq.br/1901170463141361 
Celdon Fritzen http://lattes.cnpq.br/8572290325081480  
Jair Zandoná http://lattes.cnpq.br/4383670594527511  
Leandra Cristina de Oliveira http://lattes.cnpq.br/5585294405425860  
Silvana de Gaspari http://lattes.cnpq.br/2169634020616086  
 
Comissão Organizadora | edição 2015 
Atílio Butturi Junior, Bárbara Cristina Mafra dos Santos, Bianca Rosina Mattia, Celdon Fritzen, Dani-
el Amaro de Vasconcelos, Davyd Carlos Martins, Filipe Neckel, Frandor Marc Machado, Izabele Cris-
tini da Silva, Jair Zandoná, José Ernesto de Vargas, Leandra Cristina de Oliveira, Lincoln Paulo Fer-
nandes, Lucia Dal Corso, Luiza Mazzola, Marcio Markendorf, Marcos Luchi, Noêmia Guimaraes Soa-
res, Raquel Carolina Souza Ferraz D’Ely, Renato Cristofoletti, Rosângela Pedralli, Rosvitha Friesen 
Blume, Silvana de Gaspari, Silvana Gili. 
 
Comitê científico 
Ana Kaciara Wildner – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
Ângela Cristina di Palma Back – Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Ani Carla Marchesan – Universidade Federal da Fronteira Sul 
Eduardo Marks de Marques – Universidade Federal de Pelotas 
Gizelle Kaminski Corso – Instituto Federal de Santa Catarina 
Gladir da Silva Cabral – Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Josiele Kaminski Corso Ozelame – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Luizete Guimarães Barros – Universidade Estadual de Maringá 
Marcia Rorato – Universidade Estadual de Londrina 
Morgana Fabiola Cambrussi – Universidade Federal Fronteira Sul 
Rosângela Pedralli – Universidade Federal de Santa Catarina 
 
Revisão 
Suziane da Silva Mossmann 
Bárbara Cristina Mafra dos Santos 
 
Capa 
Pedro Paulo Venzon Filho 
 
 
 
Copyright@2015. Universidade Federal de Santa Catarina / Semana Acadêmica de Letras da UFSC. 
Este material poderá ser reproduzido, transmitido e/ou gravado por qualquer meio sem prévia 
autorização desde que citadas as fontes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

SUMÁRIO 
 
APRESENTAÇÃO 
 
PREFÁCIO 
 
PARTE I 
 
A LEITURA LITERÁRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: CAMINHOS POSSÍVEIS    08 
 
A LITERATURA LATINO-AMERICANA EM FOCO   17 
 
A TROPICÁLIA, A DITADURA E ALÉM: GLAUBER ROCHA, TORQUATO NETO E 
WALY SALOMÃO   24 
 
CORPUS DO ESPANHOL ESCRITO COM MARCAS DE ORALIDADE (CEEMO): PES-
QUISAS INICIAIS   32 
 
CRUZANDO OS MARES: LITERATURA LATINO-AMERICANA COMPARADA   41 
 
DANTE ALIGHIERI E SUAS RELEITURAS   51 
 
DANTE ALIGHIERI ENTRE LINGUAGEM, TRADUÇÃO, LITERATURA E TEOLOGIA 61 
 
DESENVOLVIMENTO DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: HISTÓRIAS DIGI-
TAIS, VIDEOGAMES E WEBCONFERÊNCIA   70 
 
DIDÁTICA DA TRADUÇÃO EM PERSPECTIVAS COGNITIVO-CONSTRUTIVISTA E 
FUNCIONALISTA   78 
  
DISCURSOS, MÍDIAS E RESISTÊNCIAS   89 
 
DOM PEDRO II E OS POETAS PROVENÇAIS DO SÉCULO XIX   98 
 
ENTRE TRADUÇÃO E RECEPÇÃO: AUTORES ITALIANOS NO BRASIL   106 
 
EXPERIÊNCIAS NO ESTÁGIO CURRICULAR EM LÍNGUA PORTUGUESA E  
LITERATURA   114 
 
IDENTIDADE, TRADIÇÃO E LÍNGUA   123 
 
LITERATURA E ENSINO   132 
 
LITERATURA E ESCOLA   141 
 
LITERATURA ITALIANA TRADUZIDA NO BRASIL E SUAS TENDÊNCIAS   148 
 
MAPEANDO A TRAMA DO PODER NA TRADUÇÃO    157 
 



  

MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDADE NAS AULAS DE ESPANHOL CO-
MO LÍNGUA ESTRANGEIRA    165 
 
NARRATIVAS INTERATIVAS, JOGOS BASEADOS EM TEXTO: POTENCIALIDADES 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS INTERA-
TIVOS EM SALA DE AULA   175 
 
O ERÓTICO EM PAUTA   182 
 
POLÍTICAS LINGUÍSTICAS CRÍTICAS E O PAPEL AMBIVALENTE DA LÍNGUA POR-
TUGUESA   193 
 
POR UMA LITERATURA DAS MARGINAIS: ESPAÇOS DE INSCRIÇÃO DA LEMBRAN-
ÇA CONTRA O ESQUECIMENTO   202 
 
REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS DE UM MAL-ESTAR SOCIAL: A POÉTICA ÁCIDA 
DO RAP   211 
 
REFLEXÕES SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE HISTÓRIA, LETRAS E MANIFESTAÇÕES 
ARTÍSTICO-CULTURAIS   219 
 
TEXTO DE GÊNERO NARRATIVO PARA CRIANÇAS E A TRADUÇÃO PARA A LIBRAS: 
EXPLORANDO O PARTICIONAMENTO DO CORPO   225 
 
TRADUÇÕES E RECEPÇÃO DE PRIMO LEVI, NATALIA GINZBURG, KONSTANTINOS 
KAVÁFIS   233 
 

PARTE II 

A PROVINHA BRASIL COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA  
ALFABETIZAÇÃO   243 
 
ANUÁRIO DE LITERATURA: UM ESTUDO SOBRE AS SUBMISSÕES RECEBIDAS E 
ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2012 E 2014   245 
 
DICIONÁRIO BIBLIOGRÁFICO DE LITERATURA ITALIANA TRADUZIDA  
ATÉ 1950   247 
 
EFEITOS DA L1 NO PROCESSAMENTO DO GÊNERO GRAMATICAL DA L2   249 
 
ENTRE O LITERÁRIO E O FACTUAL: O ACERVO JORGE AMADO   251 
 
ENTRE PIPAS E PANFLETOS: O ACERVO JORGE AMADO (1941 – 1942) E O ESCRI-
TOR MILITANTE   253 
  
EXPRESSÕES CURIOSAS EM ALEMÃO: UM ELO ENTRE LÍNGUA E CULTURA   255 
 
GERAÇÃO MAL-DO-SÉCULO: REVERBERAÇÕES DE EDGAR ALLAN POE E ÁLVARES 
DE AZEVEDO NO ENSINO   257 

p. 193- 201



  

 
O EXÍLIO DE ELISA LISPECTOR  259 
 
MODAL ‘PODER’ COM COMPLEMENTO INACUSATIVO  261 
 
O TURISMO EM UM PROJETO DE INTERVENÇÃO DO PIBID ESPANHOL   263 
 
O USO DE ESTRANGEIRISMOS DA PAISAGEM LINGUÍSTICA DE  
FLORIANÓPOLIS   265 
 
PIBID ESPANHOL: APRENDENDO COM PARCERIAS   267 
 
PROJETO DE INTERVENÇÃO DO PIBID ESPANHOL NA EEM JACÓ ANDERLE   269 
 
PROJETO DE INTERVENÇÃO: NOVAS ATIVIDADES PARA UM MESMO  
CONTEÚDO   271 
 
TAREFAS DE MENSURAÇÃO DE MEMÓRIA DE TRABALHO   273 
 
TRADUÇÃO DE LIVROS INFANTIS: RIMAS E JOGOS DE PALAVRAS   275 
 
POSFÁCIO   277 
 

 



  

1 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A tarefa de dar forma ao acontecimento pode ser inglória. Trata-se mesmo de dar 
um esforço ao que, histórico, guarda as características da transformação, da deriva 
e do embate. O caso desta Apresentação não foge a essa promessa: dar os contor-
nos gerais dos textos que, a partir da IX Semana Acadêmica de Letras da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (SdeL), estão aqui reunidos como marcas do evento 
ocorrido em maio de 2015. 

Em 2015, a SdeL teve como temática O Brasil pós-ditadura: língua, literatura e tra-
dução em evidência. A urgência era a de se refletir, a partir dos campos diversos 
que configuram as “Letras” na atualidade, sobre questões como a liberdade e a re-
pressão, as linguagens e os processos políticos, as significações e a história. Como 
já se afirmava no Caderno de Programação, buscamos, em conjunto e a partir da 
diversidade que nos constitui, “pensar nossa cidadania através de nosso objeto de 
estudo e de trabalho, dando ênfase ao país que somos e ao que queremos construir, 
a partir de nossa capacidade intelectual e criativa”. 

Este livro é um recorte, bastante representativo, de tal diversidade e do leitmotiv 
da Semana de Letras. A opção da publicação foi por fazer constar, no texto, o con-
junto formado por trabalhos apresentados em Grupos de Trabalho e Banners, aqui 
vertidos em textos escritos. Esse trabalho de compilação contou com o apoio dos 
apresentadores, dos coordenadores e de uma equipe de pareceristas e de revisores, 
da UFSC e de outras Universidades. 

A primeira forma de apresentação de trabalhos e de diálogo que apresentamos 
neste livro é a dos Grupos de Trabalho. Na IX edição da Sdel, com grata surpresa, a 
Comissão Organizadora recebeu mais de cinquenta propostas e, no esforço de am-
pliar os debates, abriu novos espaços às novas falas que emergiram. Os Grupos – 
nossos GT’s – tiveram lugar nos dias 25, 27 28 e 29 de maio. Coordenados por do-
centes da UFSC, cada um deles voltou-se sobre um objeto específico, do erótico às 
políticas linguísticas, do ensino e aprendizagem de língua materna e de línguas 
estrangeiras às literaturas de resistência, da linguística formal aos estudos discur-
sivos.  

Participaram do esforço dos Grupos mais de duzentos pesquisadores, na forma de 
debatedores, tanto acadêmicos de Graduação quanto de Pós-Graduação, tanto do-
centes com muitos anos de experiência e de debate quanto alunos que faziam sua 
“estreia na vida” – no universo do debate justo e franco que deve pautar a Univer-
sidade. Quanto ao público, novamente a surpresa benfazeja: salas repletas, olhares 
atentos, conversas animadas. 

Elaborados a partir desses GT’s, para esta edição, estão presentes 27 textos. Litera-
tura latina, literatura italiana, práticas discursivas, ensino, multiculturalismo, gê-
neros, poder: são muitas as problematizações e os pontos de vista que poderemos 
ler em cada uma dessas reflexões, ora produzidas de forma sintética – contem-
plando todos os participantes do GT –, ora escritas por um só autor. 
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O trabalho de edição dos GT’s também considerou tamanha diversidade. Justamen-

te por isso, um grupo de pareceristas externos, composto por especialistas de uni-

versidades de partes diferentes do Brasil, estabeleceu os critérios, fez observações 

e, novamente, dialogou com os textos e com os pesquisadores. Porque a pesquisa 

acadêmica, não obstante as vicissitudes, constrói-se segundo a cooperação e a ex-

celência. Ao que parece, são esses os parâmetros que o leitor poderá vislumbrar 

em cada um dos textos dos Grupos de Trabalho. 

Além dos Grupos de Trabalho, a IX Semana Acadêmica de Letras contou com a ex-

posição de mais de trinta Banners que socializavam resultados de trabalhos con-

cluídos e em andamento nas diversas linhas e frentes da área de Letras. Os traba-

lhos inscritos na modalidade Banner tiveram seu espaço de divulgação no dia 27 

de maio de 2015, quarta-feira, no período das 8h30 às 18h. Na ocasião, os/as parti-

cipantes do evento podiam prestigiar a positiva diversidade de temáticas de inte-

resse de nossos/nossas estudantes de graduação, os/as quais, a partir da partici-

pação remunerada em forma de bolsas ou de atuações voluntárias em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, coordenados por professores/professoras do Centro 

de Comunicação e Expressão, têm a possibilidade de transpor os limites da sala de 

aula, atuando sob a orientação de docentes em atividades que seguramente contri-

buirão para sua formação acadêmica e cidadã.  

Conforme orientações do evento, a modalidade Banner se destinava a estudantes 

da graduação, em cuja inscrição deveria constar o nome do/a professor/a orienta-

dor/a. Na avaliação dos resumos submetidos, a comissão considerou as normas 

previstas, alertando os/as proponentes sobre ajustes considerados necessários. 

Essa medida que oportunizava a revisão do trabalho submetido (em detrimento da 

simples reprovação) é coerente ao caráter formativo do evento, que também visa 

aproximar os estudantes aos gêneros da esfera acadêmica.  

Como resultado, o evento contou com a exposição de algumas dezenas de Banners 

com propostas significativamente heterogêneas, inseridas nas diversas áreas da 

Linguística, Literaturas nacional e estrangeiras, Tradução, Ensino de Língua Ma-

terna e Ensino de Línguas Estrangeiras, basicamente. Os autores e autoras acom-

panharam a visita dos/das participantes, esclarecendo dúvidas e observando a 

avaliação de seus trabalhos. A respeito da avaliação, cabe mencionar a iniciativa da 

comissão do evento em homenagear com “menção honrosa” os trabalhos mais bem 

avaliados, no que concerne aos critérios relacionados: (i) à qualidade do banner e 

atenção às normas do gênero textual; (ii) à qualidade da exposição; e (iii) à rele-

vância social do projeto. Participaram da avaliação estudantes de pós-graduação, 

mestrandos/as e doutorandos/as dos Programas de Pós-graduação do Centro de 

Comunicação e Expressão, que, a partir de algumas reuniões, delinearam os crité-

rios de avaliação. Cada trabalho e respectiva apresentação foram avaliados por 

dois pós-graduandos de diferentes áreas. Após análise das fichas de avaliação, des-

tinou-se menção honrosa aos seguintes trabalhos: A tradução de português para 
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sign writing: experiências de um tradutor inexperiente,  Warley Martins Dos Santos 

(autor), João Paulo Ampessan (professor responsável); Geração mal-do-século: re-

verberações de Edgar Allan Poe e Álvares de Azevedo no ensino, Eduarda da Silva e 

Marina Siqueira Drey (autoras), Isabel de liveira e Silva Monguilhot (professoras 

responsáveis); e Entre o literário e o factual: o Acervo Jorge Amado, Cryslãynne 

Schetz  e Marina Siqueira Drey (autoras), Tânia Regina Oliveira Ramos (professora 

responsável).  

Finalmente, depois de apresentado o cerne dos textos que compõem esta “coletâ-

nea”, cabe agradecer aos autores de todos os trabalhos apresentados, contempla-

dos ou não nesta publicação: de Palestras, de Mesas-Redondas, de Minicursos, de 

Apresentações Artístico-Culturais. Agradecer aos acadêmicos, de várias fases, que 

trabalharam arduamente junto com a Comissão Organizadora. Agradecer ao públi-

co que esteve presente de forma efetiva na IX Semana Acadêmica de Letras. E, fi-

nalmente, agradecer à CAPES, que tornou viável esta publicação. 

Somos todos, de modos distintos e complementares, responsáveis pela produção 

de trocas efetivas de saberes, de debate, de apropriação e de recriação dos espaços 

da Universidade Federal de Santa Catarina, espaço que pretendemos democrático e 

cada vez mais voltado para a sociedade como um todo.  

Atílio Butturi Junior 
Celdon Fritzen 

Jair Zandoná 
Leandra Cristina de Oliveira 

Silvana de Gaspari 
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PREFÁCIO 
 

 
A Semana Acadêmica de Letras, que se realiza todos os anos na última semana do 
mês de maio, no Centro de Comunicação e Expressão, insere-se nos Projetos Políti-
co-Pedagógicos dos cursos de graduação em Letras da UFSC. Idealizada, em 2007, 
por um grupo de professores envolvidos com a reorganização dos currículos, o 
evento anual faz parte do calendário acadêmico e se constitui num conjunto de 
atividades que atende a múltiplos interesses e preferências no estudo de línguas e 
respectivas literaturas. 
 
Para melhor entender o contexto em que se realiza a Semana Acadêmica de Letras, 
convém retomar, ao menos parcialmente, o percurso histórico do curso de Letras 
da UFSC, criado há mais de 70 anos. Inicialmente vinculado à antiga Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, que funcionava no atual Bloco A do Centro de Comuni-
cação e Expressão, o curso de Letras foi incorporado à Universidade Federal de 
Santa Catarina, criada em 1960. Ao longo desse tempo, milhares de profissionais 
foram formados, principalmente para a atuação no ensino de línguas e literaturas, 
mas também em muitas outras profissões que demandam conhecimentos linguísti-
cos e literários especializados. No início, era apenas um curso, que oferecia alterna-
tivas de habilitação em Português, Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Espanhol e 
respectivas literaturas. No final da década de 1980, foi criado o curso de Secretari-
ado Executivo. Em 2006, iniciou-se o curso de Letras-Libras, na modalidade a dis-
tância e, em 2010, na modalidade presencial. Atualmente, a graduação em Letras 
na UFSC constitui-se, formalmente, em 15 cursos, entre licenciaturas e bacharela-
dos, vinculados às Coordenadorias de Letras-Línguas Estrangeiras (com suporte 
mais direto dos professores lotados no Departamento de Língua e Literatura Es-
trangeiras – LLE), de Letras-Português (com suporte mais direto dos professores 
do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas – LLV) e de Letras-Libras (com 
suporte mais direto dos professores do Departamento de Libras – LBS, desmem-
brado do Departamento de Artes e Libras em 08/09/2015, pelo Conselho Universi-
tário). Além do ensino presencial, oferece-se também o ensino a distância regular 
em Libras, e esporádico em outras línguas, a exemplo de Português, Espanhol e 
Inglês.  

 
Na constituição histórica dos cursos de Letras da UFSC, ainda é relevante conside-
rar a implantação dos cursos de pós-graduação, desde o início da década de 1970. 
Incialmente apenas um curso, posteriormente desmembrado em Linguística, Lite-
ratura e Inglês. Na década de 1990, foi criado o curso de Estudos da Tradução. To-
dos eles constituem-se em programas de pós-graduação consolidados, com mes-
trado e doutorado. Em 2013, foi criado o Profletras – mestrado profissionalizante 
em Língua Portuguesa e Literatura. 

 
No primeiro semestre de 2015, contavam-se aproximadamente 2.250 alunos ma-
triculados nos 15 cursos de graduação em Letras (considerando os bacharelados e 
as licenciaturas em Português, Libras, Inglês, Francês, Alemão, Italiano e Espanhol, 
e o bacharelado em Secretariado Executivo) e cerca de 600 alunos matriculados 
nos cursos de pós-graduação (considerando os mestrados e doutorados em Lin-
guística, Inglês, Literatura, Estudos da Tradução e Profletras). 
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Como fica demonstrado, a Semana Acadêmica de Letras da UFSC contempla múlti-
plas subáreas da graduação e da pós-graduação, embora o objetivo principal seja 
oferecer condições de formação complementar aos alunos de graduação, promo-
vendo a integração e o intercâmbio, proporcionando discussões, interlocução e 
ampliação do conhecimento sobre o ensino, a pesquisa e a extensão em línguas e 
literaturas, com a participação e o envolvimento de estudantes de graduação e de 
pós-graduação, de professores da UFSC, de egressos, de estudantes e professores 
de outras escolas, de membros da comunidade externa.  

 
As atividades desse evento englobam conferências, palestras, minicursos, mesas-
redondas, sessões coordenadas de comunicações, exposições de painéis, lançamen-
tos de livros, varal literário, sessões lítero-musicais, entre outras. Desde as primei-
ras fases da graduação, os alunos são estimulados a participar ativamente da Se-
mana de Letras, não só assistindo às conferências, palestras, mesas-redondas, mas 
também publicando seus poemas, crônicas, contos e outros textos literários, apre-
sentando os resultados de sua atuação em projetos de pesquisa e de extensão, par-
ticipando de performances teatrais, recitais de música e outras manifestações ar-
tísticas, promovendo a leitura e a declamação de poesias e outras manifestações. 

 
Adicionalmente, o evento tem-se constituído num espaço de divulgação das ativi-
dades desenvolvidas pelos diversos grupos de pesquisa e núcleos de pesquisa e 
extensão da área de Letras, com envolvimentos dos estudantes bolsistas, na pers-
pectiva de promover a integração da graduação com a pós-graduação. O que se 
pretende é ampliar as condições de formação dos alunos, oferendo outras opções 
além do que se faz em sala de aula. Em certa medida, conhecer os projetos de pes-
quisa e extensão desenvolvidos pelos docentes da área de Letras cria também con-
dições favoráveis para os estudantes de graduação, egressos e outras pessoas da 
comunidade compreenderem as inúmeras possibilidades de integração com esses 
docentes e, assim, se for o caso, decidir sobre a continuação de seus estudos ou o 
desenvolvimento de parcerias diversas. 

 
É relevante registrar que, durante a Semana Acadêmica de Letras, o Centro de Co-
municação e Expressão sai de sua rotina e se transforma num espaço de múltiplas 
ações de disseminação e ampliação do conhecimento. Visando a uma maior parti-
cipação do público interno e externo, os organizadores do evento convidam pales-
trantes representativos do universo acadêmico e que têm potencial para trazer 
contribuições efetivas aos participantes, criando as condições para que haja o con-
tato com renomados escritores e pesquisadores. A significativa participação de 
membros da comunidade interna e externa tem demonstrado o acerto dessa estra-
tégia. 

 
O sucesso alcançado ao longo destes anos nos permite prever que a Semana Aca-
dêmica de Letras terá vida longa. Trata-se de um evento que, apesar das sempre 
presentes dificuldades de ordem operacional e financeira, está plenamente conso-
lidado e reconhecido dentro e fora da UFSC. O que dá sustentação a essa convicção 
é a constatação de que existe um comprometimento crescente dos colegiados dos 
cursos de Letras, dos docentes e alunos, com apoio financeiro do Departamento de 
Língua e Literatura Estrangeiras, do Centro de Comunicação e Expressão e de ou-
tros setores internos e externos à UFSC. Alguns docentes têm-se envolvido mais 



  

6 
 

diretamente na organização do evento em sucessivas edições, representando os 
departamentos e as diversas áreas. Esses são reconhecidos e distinguidos pela co-
munidade acadêmica de Letras. Outros contribuem de forma mais esporádica, mas 
nem por isso são menos merecedores de reconhecimento e gratidão. No exercício 
da função de Diretor do Centro de Comunicação e Expressão nos últimos sete anos, 
sou testemunha da dedicação e do trabalho incansável da comissão organizadora 
da Semana Acadêmica de Letras da UFSC e da qualidade das atividades incluídas 
na programação. Essas atividades contribuem não só para a formação complemen-
tar dos nossos estudantes – objetivo que deu origem à concepção da Semana Aca-
dêmica de Letras da UFSC –, mas também para promover e qualificar o ensino, a 
pesquisa e a extensão dos nossos cursos. Nesse ano de 2015, em especial, essa qua-
lidade foi reconhecida com a atribuição de nota máxima pelo Guia do Estudante 
2016 (GE), GE Profissões Vestibular 2016, da editora Abril, aos cursos de Letras da 
UFSC, compreendendo os cursos de Secretariado Executivo em Inglês, Letras-
Alemão, Letras-Espanhol, Letras-Francês, Letras-Inglês, Letras-Italiano, Letras-
Libras e Letras-Português. 

 
 

 
Felício Wessling Margotti 

Diretor do Centro de Comunicação e Expressão  UFSC 
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A LEITURA LITERÁRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:  
CAMINHOS POSSÍVEIS 

 
 

Chirley Domingues*1 
Eliane Debus 

Fernanda Gonçalves 
Maria Laura Pozzobon Spengler 

Rosilene F. Koscianski da Silveira 
 
 

Este texto busca socializar o resultado, mesmo que breve, das discussões 
realizadas no Grupo de Trabalho (GT) A leitura literária na Educação Básica: cami-
nhos possíveis na Semana de Letras (UFSC/2015). O GT teve como objetivo desen-
volver uma reflexão sobre a leitura literária nos diferentes níveis da Educação Bá-
sica, evidenciando a sua inserção e mediação, bem como as especificidades dos 
leitores em contextos educacionais diferentes.   
 

Desse modo, focaliza-se a relação da criança da Educação Infantil (0 a 5 
anos) com o livro e suas possibilidades de mediação; a leitura literária, em particu-
lar a poética, com crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental; os livros de 
imagem dos acervos do Programa Nacional da Biblioteca na Escola com os anos 
finais do Ensino Fundamental e a literatura no Ensino Médio entre o sensível e o 
inteligível. Acreditamos que desse modo seja possível ampliar as discussões sobre 
a leitura literária nos espaços institucionais de educação e ensino. 

 
Nos primeiros anos de vida, as crianças estão conhecendo, explorando e 

descobrindo o mundo e é justamente em contato com os objetos da cultura huma-
na que elas descobrem o novo. Para formarmos crianças que gostem de ler e te-
nham uma relação prazerosa com o livro, é necessário que propiciemos a elas, 
desde muito cedo, experiências significativas com a literatura, interações com o 
objeto livro em toda sua materialidade e também com o ato de ouvir e contar his-
tórias. 

 
Formar uma atitude leitora antecede a leitura do código gráfico, pois se dá 

pelo contato da criança com o objeto livro, pela feição material; esta pode ser con-
siderada a primeira cerimônia de apropriação da leitura: as manifestações sensori-
ais que surgem na interação palpável entre a criança e o livro. Neste sentido, a lei-
tura inicia-se pelos sentidos: a visão, o som, o toque. Ao tocar e sentir o livro, a cri-
ança vai ensaiando seu papel de leitora, experimentando a partir de uma leitura 
sensível que mexe com os prazeres do corpo (DEBUS, 2006). 

 
 O desafio que se coloca para os profissionais que atuam na Educação Infan-
til é o de, sobretudo, preocupar-se menos com o ensino das letras, mas voltar sua 
atenção para a construção de bases para que as crianças possam participar criti-
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camente da cultura escrita e experimentar as mais diferentes possibilidades e mo-
dos de pensar a escrita (BRITTO, 2005). Concordamos com Britto (2005, p. 17) 
quando escreve que: 
 

Na educação infantil, ler com os ouvidos e escrever com a boca (si-
tuação em que a professora ou o professor se põe na função de 
enunciadora ou escriba) é mais fundamental do que ler com os 
olhos e escrever com as próprias mãos. Ao ler com os ouvidos, a 
criança não apenas se experimenta na interlocução com o discurso 
escrito e organizado, como vai compreendendo as modulações de 
voz que se anunciam num texto escrito. Ela aprende a voz escrita, 
aprende a sintaxe escrita, aprende as palavras escritas.  
 

A interação das crianças com a literatura infantil nos espaços de educação 
coletiva envolve complexas articulações entre experiência, memória, imaginação, 
entre realidade e fantasia. O desenvolvimento da criança está intimamente relacio-
nado à apropriação da cultura, o que implica “[...] uma participação ativa da criança 
na cultura, tornando próprias dela mesma os modos sociais de perceber, sentir, 
falar, pensar e se relacionar com os outros” (SMOLKA, 2009, p. 8).  

 
Estabelecer relações com a literatura e o livro infantil nas mais diversas 

possibilidades é também propiciar para as crianças espaços de apropriação da cul-
tura humana, o qual envolve disposições e conhecimentos no âmbito da linguagem 
e da cognição, entre outros.  É necessário, sobretudo, assegurarmos que elas am-
pliem seus repertórios culturais a partir de espaços e mediações que envolvam os 
livros e toda a sua materialidade.  

 
Pensar possibilidades que promovam a interação das crianças – desde os 

grupos de bebês– no contexto da Educação Infantil com o objeto livro é fundamen-
tal para que elas experimentem os distintos gêneros literários, ensaiando seu papel 
de leitoras e também se constituindo como tal. É importante que as crianças per-
cebam a leitura como uma ação contínua e, sobretudo, a sua função social; deste 
modo, o livro precisa ser incluído em seu cotidiano, para que se sintam próximas e 
convidadas a manuseá-lo, explorá-lo e descobri-lo em suas múltiplas dimensões.  

 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pensando em crianças que já es-

tão alfabetizadas, o trabalho com os diferentes gêneros literários também se faz 
importante. Para este texto focalizamos, mesmo que brevemente, a prática peda-
gógica com a palavra poética com crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental. 

 
A leitura literária, em particular a poética, com crianças do Ensino Funda-

mental pode ser vivenciada com diferentes propostas e ganha especial relevância 
quando o objetivo é o aprimoramento da sensibilidade leitora e autoral da criança. 
A presença constante e qualificada de poemas na sala de aula propicia o prazer do 
jogo interativo, gratuito e simulador que aproxima a criança do gênero e de seus 
elementos estruturais; promove o conhecimento do patrimônio cultural que a nos-
sa língua (portuguesa) vem entretecendo ao longo dos séculos, e os próprios con-
ceitos de poesia e poema entram em diálogo de modo lúdico e consistente. Com a 
inserção planejada da palavra poética na sala de aula, as crianças vão compondo 
um acervo referencial e aprimorando gradativamente os critérios de leitura e 
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apreciação. Começam igualmente a perceber a poesia como conteúdo imaterial de 
um texto (poema) com capacidade para aflorar suas emoções. Uma roda de poesia, 
um sarau, um encontro com o poeta, a produção de varais ou murais poéticos, a 
leitura individual ou coletiva com diferentes vozes de poemas direcionados ao pú-
blico infantil ou não: propostas de leituras poéticas podem permear o trabalho es-
colar cotidiano com muitas quadras, trava-línguas, haikais, acrósticos e outras 
formas poéticas diversas, nutrindo literariamente o aprendizado individual de ca-
da criança e o coletivo da turma. 

 
 Todo o trabalho com o texto poético na escola precisa ser planejado e sis-
tematizado. Cosson (2012) sugere a elaboração de uma “sequência básica” (para a 
literatura de modo geral) organizada em quatro passos: motivação, introdução, 
leitura e interpretação. A motivação prepara a criança para “entrar” no poema. Na 
introdução apresenta-se o autor e o texto, enfatizando as características e incenti-
vando o questionamento da escolha e suas razões. A função da introdução é fazer 
com que o texto (poético) seja recebido de maneira positiva. A leitura do texto lite-
rário é uma experiência (estética) única e, como tal, precisa ser vivenciada por ca-
da criança. Sem ignorar a complexidade da interpretação, essa experiência pode 
ser vista em dois momentos, interior e exterior. Na escola “[...] é preciso comparti-
lhar a interpretação e ampliar os sentidos construídos individualmente. [com isso] 
os leitores ganham consciência de que são membros de uma coletividade e de que 
essa coletividade fortalece e amplia seus horizontes de leitura” (COSSON, 2012, p. 
66).  
 

 No encontro com meninos e meninas os poemas assumem uma forma brin-
cante e as palavras poéticas chamam as crianças para criar e dizer versos. Elas se 
deixam encharcar de literatura e poesia e aceitam prazerosamente o convite para 
ouvir, ler, transcrever, ilustrar, criar e socializar poemas das mais variadas fontes, 
formas e autoria, sejam escritos para elas ou não. Vale ressaltar o que escreve Cu-
nha (2013) sobre a poesia que oferecemos às crianças: não precisamos nos limitar 
aos poemas direcionados a elas, podemos apresentar também os poemas “de gente 
grande”. Além das leituras, as crianças podem ainda ser convidadas a “brincar de 
ser poeta” ensaiando a escrita de poemas inspirados naqueles que conquistaram a 
turma. A produção de um livro de poesias escrito e ilustrado pelos pequenos tem 
uma recepção positiva pela possibilidade de compartilharem seus versos e partici-
parem da elaboração da coletânea planejando e decidindo junto aos colegas a or-
ganização, a temática, o título e outros elementos que compõe o objeto livro.  

 
Nos anos finais do Ensino Fundamental, a leitura literária se efetiva muitas 

vezes pela leitura de fragmentos de textos em livros didáticos, em outras por meio 
da leitura de livros literários canonizados e inadequados para os desejos dos ado-
lescentes. Por isso apresentamos aqui a possibilidade de ações pedagógicas com o 
livro de imagem, em particular aqueles que compõem o acervo das escolas públicas 
por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Embora pareça di-
gressivo, faz-se necessário apresentar o Programa e sua origem para entendermos 
a entrada desses títulos nas escolas. 

O PNBE foi criado em 1997 e tem como objetivo democratizar o acesso ao 
objeto livro, possibilitando o maior contato dos alunos com a literatura no âmbito 
escolar, oferecendo também outros materiais de pesquisa e de referência aos pro-
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fessores. O programa seleciona, adquire e promove a distribuição de obras literá-
rias compondo os acervos das escolas públicas do país, constituindo-se em uma 
política pública de leitura e, como tal, recebe recursos do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a Secretaria de Educação 
Básica do Ministério da Educação. 

 
Os processos de seleção dos livros literários enviados às escolas, segundo 

Paiva (2012), são pautados em três critérios: a qualidade textual (referente  à am-
pliação do repertório linguístico, bem como da fruição estética); a qualidade temá-
tica (referente à adequação do público-alvo, à motivação pelo gosto à leitura, bem 
como à contemplação de diversos contextos socioeconômicos, culturais, ambien-
tais e históricos) e a qualidade gráfica (referente à adequação e à expressividade, 
sobretudo das ilustrações, bem como dos demais aspectos que compõem o projeto 
gráfico do livro).  

 
Os gêneros literários que compõem estes acervos são: textos em verso (po-

emas, quadras, parlendas, cantigas, trava-línguas, adivinhas); textos em prosa (pe-
quenas histórias, novelas, contos, crônicas, textos de dramaturgia, memórias, bio-
grafias); livros de imagens e livros de histórias em quadrinhos (dentre os quais se 
incluem obras clássicas da literatura universal artisticamente adaptadas ao público 
da Educação Básica). 

 
Assim, entre os títulos incluídos neste material encontramos os livros de 

imagem, que são livros literários cujas histórias são compostas apenas por ima-
gens narrativas. Estes livros fazem parte dos acervos desde a Educação Infantil até 
o Ensino Médio, desta maneira podemos pensar que o conhecimento sobre as cara-
terísticas deste material se faz importante quando pensamos o letramento literário 
através da leitura das imagens presentes nessas narrativas. 

 
As possibilidades gráficas dos livros na contemporaneidade possibilitam 

que a literatura, como destaca Cosson (2012, p. 17), possa se “[...] metamorfosear 
em todas as formas discursivas”. Se a literatura ampliou seu campo de possibilida-
des, os processos de leitura também mudaram: não se entende a leitura somente 
como ato decifratório das letras, mas pelas “[...] relações entre palavra e imagem, 
entre texto, a foto e a legenda, entre o tamanho dos tipos gráficos e o desenho da 
página, entre os textos e a diagramação” (SANTAELLA, 2012, p. 13). 

 
A imagem nos livros de literatura de recepção infantil e juvenil, pela ilus-

tração ou pelas imagens narrativas que compõem os livros de imagem, se encontra 
nesse turbilhão de novos modos de ler. Ler não é mais uma simples decodificação 
de símbolos verbais, ler é perceber, e ler imagens é um dos caminhos para com-
preender o mundo, é “[...] desenvolver a sensibilidade necessária para saber como 
as imagens se apresentam [...] quais são seus modos específicos de representar a 
realidade” (SANTAELLA, 2012, p. 13). 

 
A leitura de imagens não segue um padrão, uma metodologia específica, 

“[...] não dispõe de um conjunto de normas e preceitos, de metodologia e de nem 
um único sistema com critérios definidos, tanto para a expressão quanto para o 
entendimento [...]” (DONDIS, 2004, p. 18). A leitura de um livro de imagem, então, 
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“[...] é um exercício de perspicácia que pode gerar muitas associações imprevistas” 
(COSSON, 2012, p. 83). 

 
Como mediadores de leitura na escola, nós professores precisamos estar 

atentos a estes novos modos de pensar a leitura, e temos em mãos um material 
significativo que nos possibilita a leitura de imagens: os livros de imagem do Pro-
grama Nacional da Biblioteca da Escola (PNBE). 

 
Os livros de imagem são aqueles que trazem a história narrada somente 

pelas ilustrações, “[...] narrativa de imagens sem palavras” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 
2011, p. 27); contam histórias pela sequência de imagens narrativas, são “[...] livros 
que contam histórias através da linguagem visual, de imagens que falam” (COELHO, 
2000, p. 161). 

 
Nos acervos que compõem os títulos dos anos finais do Ensino Fundamen-

tal, encontramos os seguintes livros de imagem: no acervo de 2006, o livro Mateus, 
de Nelson Cruz; no acervo de 2011, os livros Noel, também de Nelson Cruz; A toa-
lha vermelha, de Fernando Vilela; e Uma história de amor sem palavras, de Rui de 
Oliveira. 

 
Percebemos que a seleção dos livros de imagem para os anos finais do En-

sino Fundamental vem crescendo nos últimos anos: num primeiro momento, ape-
nas um título em um acervo e, posteriormente, a presença de três títulos em um 
mesmo acervo. Todos eles são de autores brasileiros, característica importante de 
salientar, visto que a publicação de livros de imagem de autores internacionais é 
bastante numerosa no mercado editorial brasileiro. Cada um dos livros cria uma 
narrativa com uso de técnicas variadas, que apresentam as características de ilus-
tração já conhecidas de seus autores. 

 
Noel e Mateus fazem parte de uma mesma coleção. São livros que criam 

sua marca por trazer, em seu título, nomes próprios. Nelson Cruz convida o leitor a 
acompanhar duas histórias que narram o cotidiano de crianças, curiosas e imagina-
tivas, que transformam sua realidade. A histórica bíblica da arca de Noé é reconta-
da em Noel: Noel é o dono de um barco ancorado em uma praia, visitado por duas 
crianças que imaginam a história bíblica com animais oníricos. Já Mateus é um me-
nino que, em um ferro velho, imagina uma máquina mágica que passeia pela cidade 
como se fosse uma nave espacial.  

 
A toalha vermelha traz imagens que narram uma viagem, de uma toalha 

vermelha, do Brasil a China. Instigando a percepção, o leitor é convidado a acom-
panhar visualmente o caminho que o objeto percorre pelo oceano. Os olhos são 
conduzidos por um jogo de aproximação e afastamento. 

 
Uma história de amor sem palavras narra a busca por um amor perdido. 

Um príncipe viaja o mundo atrás de uma donzela. Em seu caminho, tem ajuda de 
flores, do sol e da lua, de fadas, folhas e borboletas que dão indicações dos cami-
nhos pelos quais a bela donzela passou. 
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Todos os títulos apresentam características que se aproximam dos gostos 
e repertórios culturais de seus leitores adolescentes, pelo uso de técnicas gráficas 
de cinema, como a aproximação e o distanciamento que se assemelham às técnicas 
de zoom in e zoom out das imagens em movimento, ou ainda com ilustrações de 
histórias em quadrinhos, em preto e branco, intercaladas entre as páginas duplas 
ilustradas das narrativas. Dessa forma, os livros de imagem dos acervos do PNBE 
para os anos finais do Ensino Fundamental são instrumentos que convidam o leitor 
adolescente para uma aproximação com a leitura literária. 

 
E no Ensino Médio, como a leitura literária se efetiva? 
 

 A literatura no Ensino Médio é tema de inúmeras pesquisas que versam so-
bre leitura literária e escola. Por ter nesse nível de ensino o status de disciplina, 
muitos estudiosos se voltam para o tema literatura e ensino, tentando responder a 
inúmeros questionamentos que a falta de interesse dos jovens pela leitura suscita. 
Nesse sentido, nos propomos a discutir a literatura no Ensino Médio visando res-
ponder às seguintes perguntas: na escola, em aulas de literatura no Ensino Médio, 
a leitura dos textos literários pode ser mais do que conhecimento? Pode essa leitu-
ra possibilitar ao seu leitor uma experiência que vá além do inteligível, sendo tam-
bém uma experiência sensível? 
 
  Considerando a literatura dessa forma, com seu viés de conhecimento e de 
sensibilidade, questionamo-nos se é possível que em sala de aula ela seja vivencia-
da na sua plenitude. Para tanto, além de considerar a nossa experiência como pro-
fessoras de estágio enquanto observadoras de aulas de literatura, debruçamo-nos 
sobre a leitura de alguns documentos norteadores na intenção de evidenciar se 
neles encontramos a necessidade de a literatura ser assim abordada na escola.  
 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) de 1999, 
a literatura não tem diretrizes específicas. Aqui, ela aparece no bojo dos conteúdos 
de Língua Portuguesa e Artes que estão contemplados na área de “Linguagens, Có-
digos e suas Tecnologias”. Nesse documento, o que nos chama a atenção são as re-
ferências às competências e habilidades desenvolvidas pela disciplina de Língua 
Portuguesa, sobretudo quando nos deparamos com a afirmação de que, dentre ou-
tras competências, encontramos: “[...] recuperar, pelo estudo do texto literário, as 
formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o patrimônio representa-
tivo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e es-
pacial” (MEC, 1999, p. 145). Tal afirmação, por certo, induz muitos a contemplarem 
a historiografia literária, o estudo dos contextos e as características das escolas 
literárias como uma abordagem em consonância com o documento.  

 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN +), apresentados em 2002, o 

governo, parecendo perceber que o documento anterior não havia resultado numa 
mudança significativa no ensino da literatura, traz agora a preocupação com o lei-
tor, deixando claro que o objetivo maior da disciplina é a formação do leitor. No 
entanto, não muda muito em relação ao documento anterior.  

 
Uma mudança mais significativa pode ser percebida, porém, em 2006, 

quando foram publicadas as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Mé-
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dio (OCNEM). Aqui já é possível encontrar a preocupação com a formação de um 
leitor literário mais próximo do que nós professores e estudiosos da literatura al-
mejamos, sobretudo quando nos deparamos com as seguintes informações: no En-
sino Médio “[...] não se deve sobrecarregar o aluno com informações sobre épocas, 
estilos, características de escolas literárias, etc., como até hoje tem ocorrido [...] 
Trata-se, prioritariamente, de formar o leitor literário” (BRASIL, 2006, p. 54).Como 
se pode ver, já encontramos aqui uma preocupação com a formação do leitor lite-
rário com toda a sua potência de subjetividade. Mas, apesar de o documento apon-
tar uma preocupação com o leitor literário propriamente dito, ainda hoje evidenci-
amos a enorme dificuldade para uma abordagem significativa da literatura nas 
salas de aula do Ensino Médio. Primeiro porque o texto literário propriamente dito 
não é lido, pois não há na escola nem tempo nem espaço para tal leitura. Em aulas 
de quarenta e cinco ou cinquenta minutos, em que há uma série de conteúdos es-
pecíficos para serem apresentados, estudados e avaliados, só há espaço para leitu-
ras rápidas de resumos, fragmento de textos para resolução de exercícios objetivos, 
sendo frustrada, assim, qualquer possibilidade de formação de um leitor literário 
que possa fruir o texto, que possa com ele se envolver a ponto de ser mobilizado e 
sensibilizado. Ou seja, não se tem nem mesmo o básico, que é o contato do leitor 
com o texto em si, sendo essa uma das maiores dimensões da literatura.  

 
Considerando as dificuldades apontadas, questionamo-nos se não há, então, 

qualquer possibilidade de mudança da realidade com a qual nos deparamos. Por 
certo que sim. Na França, encontramos, por exemplo, estudiosos que se debruçam 
sobre novas possibilidades de formação do leitor literário pela escola. Dentre esses 
estudiosos destacam-se Rouxel, Langlade e Rezende (2013). De acordo com estes 
estudiosos, para haver uma mudança real na abordagem da leitura literária na es-
cola é preciso que haja “[...] um reajustamento ideológico e uma reconfiguração 
prática do ensino de literatura”. (ROUXEL; LANGLADE; REZENDE, 2013, p. 23). 
Para tanto, de acordo com os referidos autores, é preciso dar importância e espaço 
para a subjetividade do jovem leitor, o que muitas vezes é considerado inapropria-
do pelos próprios professores. Os citados autores franceses consideram um equí-
voco essa atitude, pois para eles é aí que podemos encontrar os “[...] indícios de 
uma apropriação do texto, de uma singularização da obra realizada pelo leitor”. É 
aí, ainda, na opinião de Rouxel, Langlade e Rezende (2013) que encontramos os 
“ecos subjetivos” dos jovens leitores que nós, professores, afirmamos querer en-
contrar quando a leitura literária está em pauta em sala de aula.  

 
Fechamos este texto, mas não concluímos as indagações que nos levaram a 

organizar este GT e promover o diálogo sobre o texto literário nos diferentes níveis 
de ensino da Educação Básica. Algumas certezas ficam e é sobre elas que prova-
velmente continuaremos esta escrita: a criança é leitora antes de decifrar o código 
gráfico. Dessa forma, o leitor literário e o livro podem e devem estar na vida das 
crianças desde muito cedo; a palavra poética “é a infância da língua” (BARROS, 
2010) e por isso é também um dos caminhos profícuos de ação pedagógica; o livro 
de imagem possibilita leituras múltiplas e está disponível aos leitores. Por fim, no 
Ensino Médio a literatura não deve estar em disputa entre o sensível e o legível, 
uma vez que ambos devem estar presentes na leitura literária, mas deve-se consi-
derar que o primeiro seja a meta de toda a leitura na escola. 
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A LITERATURA LATINO-AMERICANA EM FOCO 
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Geneva Lima da Silva 

Elsa Aurora Mendoza de Arbieto  
 

 

1 REFLETIR SOBRE A LITERATURA LATINO-AMERICANA 

O grupo temático “Reflexões sobre a Literatura Latino-Americana” surgiu do 
grupo de pesquisa “Caminhos críticos da Literatura Latino-Americana”, que se re-
úne quinzenalmente para discutir textos criativos e críticos das literaturas da regi-
ão, com o intuito de ampliar o conhecimento de obras, temas e autores, e de esta-
belecer bases para sua pesquisa. Em decorrência dessas reuniões surgiram traba-
lhos que propõem uma releitura de alguns autores centrais da Literatura Latino-
Americana: o brasileiro José Alencar, o nicaraguense Rubén Darío e o peruano José 
María Arguedas.  Eles são abordados a partir de uma perspectiva crítica que repen-
sa suas obras desde a atualidade, tendo em conta as contribuições da crítica pós-
colonial, o feminismo e a emergência das literaturas indígenas. Assim, Gabriele 
Bastos Vargas e Maria de Fátima Muller de Jesus Fetter realizam uma leitura do 
conto “La ninfa”, de Rubén Darío, se aproximando da personagem protagonista 
desde a mirada modernista, mas também desde a contemporânea; Geneva Lima da 
Silva foca sua atenção em Iracema, de José de Alencar, percebendo os diferentes 
valores que personifica o corpo indígena da personagem; finalmente, Elsa Aurora 
Mendoza de Arbieto trabalha a pluralidade linguística do romance de José María 
Arguedas, Los ríos profundos, destacando a heterogeneidade anticolonial que o  
constrói. 

 

1.1 A MITOLOGIA MODERNISTA DE RUBÉN DARÍO.  

O movimento modernista hispano-americano, liderado pelo nicaraguense 
Rubén Darío (1867-1916), que teve seu início a partir de 1880 e finalizou em 1920, 
se iniciou como uma adaptação da poesia francesa e como uma resposta ao positi-
vismo, sendo também uma crítica da sensibilidade e do coração, ao empirismo e ao 
cientificismo positivista. Para Paz (1990), o modernismo foi o verdadeiro romanti-
cismo que teve a literatura hispano-americana, como também um estado de espíri-
to. 
                                                           
* Meritxell Hernando Marsal é professora do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da 
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va.oliveira@hotmail.com; Elsa Mendoza de Arbieto é licenciada em Letras pela UFSC. E-mail: elsa-
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Em “La Ninfa”, o cenário proposto por Darío é o castelo de Lesbia, onde 
acontece uma reunião em que estão presentes, além da anfitriã, um poeta, vários 
artistas, e um sábio, que dará força aos elementos místicos utilizados pelo autor no 
conto, que oscila entre o maravilhoso e o fantástico. 

O erotismo e o fantástico presentes na obra ficam por conta da protagonis-
ta, Lesbia  a Ninfa, uma atriz caprichosa e endiabrada que enganará habilmente o 
poeta.   

O conto “La Ninfa” está dividido em duas partes: na primeira, observamos 
a presença do “maravilhoso”, destacado nas falas do sábio, que nos remete a um 
ambiente povoado por criaturas meio humanas, figuras mitológicas, as quais ele 
afirma terem existido. Na segunda parte, apresenta o ambiente do “fantástico” (so-
brenatural) e o erotismo da trama que são proporcionados pela figura de Lesbia, a 
ninfa, também chamada no conto de Aspásia, aludindo à cortesã do século V aman-
te de Péricles, e que reunia, próximo de si, poetas, pintores e filósofos.   

Segundo Jensen (1992), a presença da mitologia no conto “La Ninfa” pode 
ser percebida desde o momento em que Lesbia é descrita com as mesmas caracte-
rísticas de uma ninfa: “Es hermosa y pícara, tiene una gracia felina, y otras caracte-
rísticas de animal: «humedecía la lengua en licor verde como lo haría un animal 
felino [...]”  (JENSEN, 1992, p. 514). 

A figura da ninfa presente no conto pode ser pensada a partir do mito en-
tre Artemisa e Acteón. Segundo o mito, após observar a deusa Artemisa enquanto 
ela tomava banho, Acteón é visto e castigado, sendo transformado em um cervo e 
destroçado pelos seus próprios cães.  

A visão modernista do maravilhoso e o do fantástico apresentadas no con-
to estão focadas na figura de Lesbia e do poeta. No conto La ninfa, Darío expõe o 
erotismo na representação das ninfas e através do comportamento de Lesbia, que a 
todos encanta pela beleza e riso fácil.  

Além do erotismo representado neste conto, de acordo com pesquisas rea-
lizadas, no século XIX, a mulher possuía um valor duplo para os escritores. Além de 
ser contemplada e admirada, era vista também como uma enfermidade que cor-
rompia o homem utilizando-se de sua sexualidade. Este valor da mulher pode ser 
observado no relato de Darío, quando a personagem central do conto se disfarça de 
ninfa e fica nua para satisfazer um desejo do poeta em conhecer ninfas.  

A figura da mulher e da ninfa se fundem no universo do conto de Darío 
criando um ser único, quase cruel, linda e sedutora, que abusa da sensualidade pa-
ra conquistar seus objetivos e que, por sua capacidade de despertar paixões, domi-
na o poeta cativando a tal ponto que o destrói, deixando exposto seu lado perverso. 

Em nosso ponto de vista, a ninfa também poderia ser percebida como uma 
mulher moderna, a frente de seu tempo, que luta por sua liberdade intelectual e 
física, não se submete aos padrões sociais e morais, não aceita ser considerada um 
objeto descartável, que deve obediência e, menos ainda, como uma tentação, algo 
pernicioso, capaz de atos de crueldade. 
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1.2 IRACEMA: BELEZA OU NAÇÃO 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a obra Iracema, do autor José 
de Alencar, e mostrar a beleza da natureza confrontada com os hábitos de um povo 
que vive em uma sociedade submetida à racionalidade do progresso. Nessa seção, 
serão abordadas algumas questões como a chegada do colonizador e a recepção 
por parte do colonizado, para dar um novo olhar à obra em questão. Também será 
pensado o modelo de nação que propõe Alencar, a partir do enredo romântico e da 
linguagem de sua obra. 

José Martiniano de Alencar, nasceu em 1 de maio de 1829, em Mecejana, 
Ceará, e faleceu em 12 de dezembro de 1877 no Rio de Janeiro. Alencar foi advoga-
do, político, representante da corrente literária indianista e destacou-se como es-
critor com a publicação de obras como: O Guarani, Iracema e Senhora, entre outras.  

No romance Iracema (1865), a personagem protagonista é descrita como 
sendo uma índia representante da tribo Tabajara, uma heroína que personifica o 
romantismo brasileiro, e a oposição entre o conquistador e o conquistado. A partir 
dela o autor faz aparecer a imagem do indígena na obra e ao mesmo tempo a apaga 
metaforicamente, para dar lugar à imagem do colonizador europeu. 

Alencar estabeleceu alguns temas nacionais no romance, dentre eles a be-
leza da natureza brasileira, personificada na protagonista, dando ênfase à fauna e à 
flora e também aos costumes, crenças e tradições dos indígenas brasileiros. Bus-
cou, na cultura indígena, elementos que retratam o índio idealizado, com seus mo-
dos de vida simples, aos quais podiam ser adaptados outros modos, assim como 
podia ser adaptada a língua europeia à língua tupi, ou seja,  língua nacional.  

Toda a beleza do romance está em torno de Iracema, porém ela é elimina-
da no final da obra. Alencar vai apagando o indígena metaforicamente: a partir do 
momento em que Iracema é abandonada por Martim, tem o filho e morre. Só de-
pois ela se torna sujeito que movimenta as ações de Martim. 

O autor vai evidenciando a necessidade de conciliação entre os índios e os 
europeus no romance, por cima da realidade histórica de genocídio e conquista, e 
vai anulando a sabedoria do povo indígena, quando diz que Iracema, ao encontrar-
se com Martim, levou-o para a cabana do Pajé onde ele ficou hospedado sem ne-
nhum questionamento. “Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras, 
[...] e à cabana de Araquém, pai de Iracema [...]” (ALENCAR, 2009, p. 24). 

A cordialidade em Iracema tem relação com a necessidade de afirmar que 
a literatura brasileira podia nascer a partir de romances indianistas. Como afirma 
Doris Sommer, o sucesso do romance: “[...] deve ter mais a ver com a necessidade 
de afirmar uma brasilidade baseada no amor inter-racial do que o encanto literário 
desses livros [...]” (SOMMER, 2004, p. 168). A originalidade brasileira está vincula-
da a esse amor entre índio e colonizador. A figura do indígena representa as ori-
gens que vinculam o brasileiro com a terra, mas está fadado à morte.  

Na obra, o autor construiu uma ficção de como seria o processo de coloni-
zação do Brasil e, até da América, tendo em vista que o nome Iracema é um ana-
grama da palavra “América”. Também fica visível, no romance, a intenção de valo-
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rizar o passado e interpretar de forma conciliadora o processo de conquista do 
Brasil. 

Essa obra teve um grande papel na construção da memória nacional, com 
a junção de dois povos, o indígena e o europeu. Apesar de o autor tentar valorizar o 
indígena, este sempre está em um grau menor em relação ao branco. Outro ponto 
importante é a imagem da mulher: Iracema se guardou virgem até o encontro com 
Martim, adequando-se à cultura do europeu. 

Alencar sugere uma nação na qual o indígena acaba desaparecendo em fa-
vor da miscigenação, formando, assim, uma nação nova, com uma literatura pura-
mente brasileira. 

 

1.3 O BILINGUISMO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

A colonização, a industrialização e o processo de normatização da língua in-
fluenciaram fortemente os países hispano-americanos, instaurando o espanhol 
como língua oficial. Porém, o monolinguismo não ocorreu no Peru, por ser um dos 
países com maior população indígena, onde, além do espanhol, o quéchua  se man-
tém vivo, compreendido pelas comunidades andinas, que não consideram a língua 
espanhola como língua materna. Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho é apre-
sentar um estudo sobre esse fenômeno – o bilinguismo – no escritor peruano Jose 
María Arguedas, que mostra nas suas obras a convivência das duas línguas, desen-
volvendo uma particular codificação literária do quéchua, especialmente em 
seu romance Los ríos profundos. 

A literatura arguediana nos faz mergulhar no mundo andino, porque atra-
vés das obras de José María Arguedas podemos conhecer a épica do índio e do 
mestiço “[...] incisivamente desestabilizado por dramáticas vacilaciones y ambigui-
dades [...]”(CORNEJO-POLAR, 2012 p. 45)2sempre presentes nesse território. Res-
salta-se, ainda, que índio é o nome próprio do indígena e do qual se tem derivado 
nomes como indigenista, indianista, índia. 

O território andino, “plural […] heterogéneo” (OSORIO, 2012 p. 75), com a 
colonização espanhola se fragmentou, sofreu exploração, escravidão, hispanização 
e sua população foi banida de suas terras, discriminada e perseguida até quase o 
extermínio. No entanto, resistiu indestrutivelmente, enriquecendo seus valores 
ancestrais, língua e cultura, estas últimas como armas poderosas frente às imposi-
ções dominantes e que resultou numa nova realidade humana, “preñada de futuro, 
de esperanza y de sueños...” (OSORIO, 2012 p. 76)3, capaz de se transformar por 
ser uma sociedade ativa com vários grupos sociais existentes - indígenas; mestiços 
e brancos – com a língua oficial – o castelhano.  

Um indicativo bastante significativo para refletir sobre o potencial do indí-
gena em “[...] desempeñarse en un espacio pluricultural como el que actualmente 

                                                           
2 Tradução da autora: “incisivamente desestabilizado por dramáticas vacilações e ambiguidades” 
3 Tradução da autora: “prenha de futuro, de esperança e de sonhos...” 
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existe [...]”(OSORIO, 2012 p. 76)4 é a porcentagem, muito alta e até maioritária, de 
indígenas que, além de sua língua, conhecem e utilizam bem o espanhol.  

Parece que essa reflexão acompanhou  José María Arguedas (1911–1969) 
que cresceu no meio indígena e se desenvolveu no meio urbano ocidental sem 
abandonar a sua relação com o mundo andino; o que lhe permitiu coexistir com as 
duas línguas – quéchua/castelhana e revelou tacitamente de não ser aculturado. 
Esse conhecimento da comunidade indígena com o que conviveu, “[...] se convirtió 
en protagonista de su obra [...]”(CUETO, 2007)5, como reivindicação pela integra-
ção dos dois mundos, em um misto de literatura ocidental e indígena através de 
vozes com mecanismos linguísticos particulares em que ambas as línguas se con-
cretizam em apenas uma nação, geograficamente, e ressoam fortemente as duas 
culturas opostas “blanca/española/escrita, e indígena/quechua/oral” (MORALES, 
2012 p. 47)6 frente à imposição colonizadora, emancipadora, de independência. 

Dessa forma, Arguedas inaugura uma nova forma de escrever a literatura 
indígena com sua voz desde o interior andino, como ele a conhecia, com o seu “[...] 
aspecto social y el conflicto cultural implicados [...]” (ESCOBAR, 1984 p.23)7, pro-
duto da dominação da oligarquia e burguesia que insistiam na consolidação do 
monolinguismo, o qual desconsiderava a heterogeneidade, ponto conflitivo que 
existia e existe até a atualidade.  

O bilinguismo do escritor Arguedas se sobrepõe a qualquer imperativo e 
alcança brancos, mestiços, índios. Com a sua literatura, busca conciliar as duas cul-
turas de contato no meio andino - hispanofalante e quechuafalante – com os seus 
fatores – linguístico e cultural – que são intrincados e imbricados e de difícil dilui-
ção, o que confere a sua obra um potencial integrador e unificador, apesar da com-
plexidade que elas representam.  

O bilinguismo arguediano em Los Rios Profundos representa o caudal dos 
mundos que convivem no Peru, e ao mesmo tempo o potencial integrador da expe-
riência literária constituída “[...] mezclando un poco la sintaxis quechua dentro del 
castellano, en una pelea verdaderamente infernal con la lengua [...]”(ARGUEDAS 
apud MORALES, 2011, p. 54)8, em busca de um estilo próprio que represente os 
dois mundos e o verdadeiro índio com toda sua tensão de vida. 

Na obra, esses estilos se concretizam através de metáforas, sintaxe e léxico 
quéchua junto ao espanhol, abrindo uma nova possibilidade de fluidez do discurso 
em uma ocorrência capaz de se desenvolver, apesar de todo e qualquer obstáculo 
em que se encontrem os dois mundos. Segundo Claudia Macías Rodríguez, esta 
dualidade cultural provoca no personagem Ernesto, de Los ríos profundos, a prova 
sobre a sua realidade e identidade, “el yo o el otro”9, e que, apesar de não poder 
permanecer de forma íntegra em um ou em outro mundo, pode transitar entre 
eles, assim como pode falar de si com a sua própria voz e o seu caráter mítico da 

                                                           
4 Tradução da autora: “desempenhar-se num espaço pluricultural como o que atualmente existe” 
5 Tradução da autora: “converteu-se em protagonista de sua obra” 
6 Tradução da autora: “branca/espanhola/escrita, e indígena/quechua/oral” 
7 Tradução da autora: “aspecto social e o conflito cultural implicados” 
8 Tradução da autora: “misturando um pouco a sintaxe quechua dentro do castelhano, numa peleja 
verdadeiramente infernal com a língua” 
9 “o eu ou o outro” 
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palavrapor meio do sistema metafórico da obra (MACÍAS, 2009). É importante res-
saltar que, ao ler esta obra, escutamos a voz do narrador como se escutam os rios 
com as suas profundezas que, em uma forma autêntica linguística, evoca lembran-
ças, como o rio Apurimac, que significa “Deus que fala”:  

El sonido del Apurímac alcanza las cumbres […]. El viajero entra a 
la quebrada bruscamente. La voz del río y la hondura del abismo 
polvoriento, el juego de la nieve lejana y las rocas que brillan co-
mo espejos, despiertan en su memoria los primitivos recuerdos, 
los más antiguos sueños. (ARGUEDAS, 2006, p. 66)10 

Essa multiplicidade de rios carrega o bilinguismo de Arguedas de uma 
forma consciente e, desde o interior andino, compartilha com o leitor: “‘yawar ma-
yu’, río de sangre; ‘yawar unu’, agua sangrienta; ‘puk-tik’ yawar k’ocha’, lago de 
sangre que hierve; ‘yawar wek’e’, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse 
‘yawar rumi’, piedra de sangre, o ‘puk’tik yawar rumi’, piedra de sangre hirviente?” 
(ARGUEDAS, 2006, p. 49)11. 

Outros elementos destacados do romance são objetos – signos fornecedo-
res de significado – que testemunham a história, como o muro incaico, a Catedral, a 
Maria Angola (a “campana”)que, com seu canto carregado dessa significância, lem-
bra-nos da missa, da catequização, das marcas do “medo” pela dominação. Traz, 
também, as boas lembranças de um passado de riqueza que o território andino luta 
para que, através do tempo, perdurem e brilhem como seus símbolos, a exemplo 
do Zumbayllu e da ponte Pachachacha de Apurimac. 

Portanto, nesses símbolos e na diversidade de vozes, a pluralidade de gru-
pos e tudo que se pode ler na obra de Arguedas, Los rios profundos, por meio de seu 
protagonista – Ernesto –, encontramos uma nova literatura com um estilo autênti-
co de bilinguismo arguediano.  
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1 INTRODUÇÃO 

Cena cultural, momento ou movimento interartísticos, a Tropicália (1967-
1969), e o que se seguiu a ela no início dos anos 70, foi também uma resposta pro-
vocativa e criativa à ditadura instaurada em 1964, entre outras coisas. Até dezem-
bro de 1968, quando houve o recrudescimento do regime autoritário com o AI-5, a 
Tropicália caracterizou-se pela confluência de artes e artistas em ação coletiva e, 
depois desse período, por sua dispersão, através da diluição das vanguardas artís-
ticas na dimensão comportamental que caracteriza a contracultura, sendo essa 
uma das hipóteses apresentadas nesta introdução ao artigo, algo que Silviano San-
tiago (1978) já intuíra nos ensaios Os abutres e Caetano Veloso enquanto superastro. 
A outra hipótese diz respeito ao caráter alegórico da Tropicália, detectado pela 
primeira vez no pioneiro e fundamental ensaio de Roberto Schwarz (1978), Cultu-
ra e política, 1964-1969, sendo que a alegoria tropicalista não deve ser tomada aqui 
como conjunto de metáforas do Brasil, como se nisso não houvesse mediações, mas 
como alegoria das interpretações do país. 
 

A Tropicália é a alegoria das alegorias do Brasil. Entre estas, podemos citar 
a “obnubilação brasílica” e o “estilo tropical” de Araripe Júnior, a Antropofagia os-
waldiana, o Macunaíma de Mário de Andrade, o lusotropicalismo e a mestiçagem 
de Gilberto Freyre, a Experiência nº 3 de Flávio de Carvalho, e mesmo teorias polí-
tico-econômicas como as do subdesenvolvimento e da dependência. A Tropicália 
obriga a rever essas diversas interpretações anteriores e ao mesmo tempo a com-
preender proposições alegóricas surgidas pouco antes de sua eclosão, como a Esté-
tica da Fome, a Terra do Sol e a Terra em Transe de Glauber Rocha; o Kaos, de Jorge 
Mautner, e a Panamérica, de José Agrippino de Paula. Embora a Tropicália seja 
mais conhecida graças à canção popular, devido principalmente a Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Tom Zé e Rogério Duprat, nela foram importantes as artes plásticas, 
principalmente pelo papel de Hélio Oiticica (que cunhou o termo Tropicália para 
batizar sua arte ambiental), o Teatro Oficina, o cinema e o pensamento de Glauber 
e de Rogério Sganzerla, os livros dos citados Mautner e José Agrippino. No bojo da 
Tropicália e depois dela, salientam-se também imagens-conceitos alegóricos com 
os quais se interpreta o Brasil pela arte, como os de Marginália, Geleia Geral e Pau-
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péria, de Torquato Neto (a segunda emprestada do poeta concreto Décio Pignata-
ri); ou de Apocalipopótese, de Rogério Duarte e Oiticica; ou de Navilouca, de Waly 
Salomão, e Subterrânia (com i mesmo), de Oiticica. Numa visão prospectiva, o 
Mangue Beat também surge nos anos 90 como movimento ou cena artístico-
cultural que propõe e realiza algo semelhante, ao reinventar o regionalismo para 
superá-lo, inclusive por suas metáforas ecológicas. Entretanto, seria um erro crer 
que tudo na cultura brasileira deva girar em torno de um tropicalismo, pois mesmo 
este termo é enganoso por dar a entender que aí haja filiação a uma tendência ou 
doutrina, sendo por isso preferível a ele o termo alegórico Tropicália, por indicar 
pluralidade e referência a uma terra ou a um povo. 

 
Embora a Tropicália não possa ser tomada como nacionalista, no sentido 

tradicional do termo, porque inclusive demarca a crise do nacionalismo e participa 
de sua reinvenção, tais proposições alegóricas reformulam o telurismo, revolvem e 
reavivam seu solo cansado, mas ainda fértil; mesmo porque a Tropicália é uma ale-
goria mesológica, ou seja, relativa ao meio ambiente, sem apresentar, entretanto, a 
carga determinista de tantas interpretações naturalistas e ditas científicas da cul-
tura, porque é justamente alegoria e não mesologia. 

 
 

2 GLAUBER ROCHA – AMBIVALÊNCIA E ABERTURA 
 

Em um de seus quadros no programa Abertura (no ar, pela TV Tupi, de feve-
reiro a outubro de 1979, ano do governo Figueiredo, quando se dá o fim do AI-5; 
em pauta, anistia e reforma partidária), Glauber Rocha cede espaço para que Luiz 
Carlos Maciel apresente, em dez itens, a plataforma de um novo partido político a 
ser criado. Ao final de sua apresentação, destaca-se, em sua fala, a defesa de um 
“núcleo fundamental do ser humano”, “além de todas as distinções ideológicas”, ao 
que Glauber complementa e conclui: “eu acho que a proposta do Maciel coloca re-
almente uma discussão em aberto que rompe com as siglas que estão surgindo e 
com as propostas para realmente criar uma perspectiva nova no Brasil para o ano 
2000”2.  
 
 Romper com as siglas é trecho, proposta-chave para abordar a criação-
trajetória de Glauber Rocha neste cenário-momento ditadura/vias de abertura. Em 
maio de 1967, após ser proibido e finalmente liberado pela censura, entra em car-
taz seu longa-metragem Terra em Transe, que trazia como protagonista o poeta 
Paulo Martins: em conflito com posturas políticas, o personagem está comprome-
tido com/pela ambiguidade (é apadrinhado por um político conservador e se alia a 
um populista) – “escândalo para as hostes ortodoxas do realismo socialista – a ide-
ologia não resolve todos os problemas humanos; o herói é um atormentado como o 
próprio autor.” (ROCHA, 2006, p. 277).  
 
 Tal cenário montado por Glauber (que, via alegoria, encenava o golpe mili-
tar de 1964), em que o discurso da esquerda aparece em certo espelhamento com 
o da direita, e onde a figura do intelectual fracassa num processo político, sofreria 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ttxIF6Klw_U>. Acesso em: 20 dezembro 
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tanto a censura já mencionada do regime militar quanto a da intelectualidade de 
esquerda. 
 Em uma carta de 1973, quando já se encontrava em exílio, Glauber escreve 
para o amigo João Carlos Rodrigues, delineando sua posição: “minha transa é a re-
volução brasileira socialista, além dos modelos históricos de União Soviética, China 
e Cuba” (ROCHA, 1997, p. 450). Posição esta que seria atravessada pela mais polê-
mica de suas declarações: em março de 1974, a revista Visão publica uma de suas 
cartas enviadas a Zuenir Ventura (em janeiro daquele mesmo ano), em que, dentre 
outras afirmações, os militares aparecem como “os legítimos representantes do po-
vo” e o General Golbery (estrategista da ditadura militar) como “um gênio – o mais 
alto da raça ao lado do professor Darcy.” (ROCHA, 1997, p. 482).  
 
 Tais ideias, segundo Ivana Bentes (1997) em sua introdução à reunião de 
cartas do cineasta, aparecem claramente formuladas em uma série de cartas ante-
riores a 1974 e integram uma lógica própria – pautada pelo que ela define como 
um messianismo romântico – que via numa elite militar, que acenava com a “Aber-
tura”, a possibilidade de um militarismo revolucionário, uma virada política radical 
e não simplesmente a “abertura lenta e gradual”, como de fato veio a se dar. 
 
 No documentário Glauber – Labirinto do Brasil, sobre tal declaração, Darcy 
Ribeiro (que, lembremos, fora ministro da Educação e chefe da Casa Civil de João 
Goulart) considera: 
 

Quando Glauber foi ao Peru me ver, eu disse ao Glauber: “eu deixei 
de ficar com o Allende (que eu era assessor do Allende no Chile 
onde ele tinha estado comigo), eu vim pra cá, porque eu não vejo 
uma possibilidade de o Brasil chegar ao socialismo por uma elei-
ção, mas não é impossível que os milicos do Brasil, em vez de se-
rem a mão armada da classe dominante, dos latifundiários, que 
eles mudem de posição. Eu estou estudando aqui como um grupo 
de militares fez e está fazendo a revolução”. Ele se interessou mui-
to, quis ser apresentado a pessoas e tomou muita informação. Isso 
é que explica porque Glauber disse essa loucura pro Zuenir... Ele 
estava tentando me aproximar dos ideólogos do golpe para ver se 
punha juízo na cabeça dos militares3. 

 
O messianismo romântico que Ivana Bentes identifica em Glauber traça uma 

linha contínua, um fluxo, no qual mito e história se fundem num território que se-
ria efeito da arte, a arte como a mais alta potência do falso, “[...] não separável de 
uma irredutível multiplicidade” (DELEUZE, 2005, p. 163). O artista, segundo Ni-
etzsche, como a potência última do falso, quer a metamorfose em vez de tomar 
uma forma (DELEUZE, 2005). O homem de guerra, segundo Deleuze (1997, p. 24), 
“[...] tem todo um devir que implica multiplicidade, celeridade, ubiquidade, meta-
morfose e traição, potência de afecto”. 

                                                           
3 In: GLAUBER – LABIRINTO DO BRASIL. Produção de Silvio Tendler. São Paulo; Rio de Janeiro: LK-
TEL Video; Riofilme, 2003. 1 DVD (98 min.): Ntsc, son., color. Port. Documentário. Darcy faz refe-
rência aqui à tomada de poder no Peru, em 1968, por militares revolucionários liderados pelo gene-
ral Juan Velasco Alvarado, cujas propostas de governo, dentre outras, eram constituídas pela refor-
ma agrária e pela nacionalização do setor petroleiro. 
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 Roger Caillois (1972), ao aproximar a questão mítica e fabulatória do ho-
mem ao universo dos insetos (no homem, a função fabulatória desempenharia o 
papel do comportamento instintivo no inseto), coloca que é em relação ao instinto 
fundamental da morte que o mimetismo fornece uma primeira ilustração. Talvez 
possamos, a partir daí, entender tais posicionamentos ambivalentes (a questão da 
ambivalência) como movimento mimético e metamórfico em tal contexto – ditadu-
ra, perseguições, corpos oprimidos e violentados, onde o conflito, que surge como 
contradição ou “disparate”, configura-se como estratégia de sobrevivência; e o jogo 
como profanação e potência, esvaziamento do poder. 
 
 
3 TODO DIA É DIA D – A PRODUÇÃO INTERSEMIÓTICA DE TORQUATO NETO 
 

Intersemiótica, a produção de Torquato Neto (1944-1972) figura na história 
brasileira num momento importante, que perpassa a Ditadura Militar e a Tropicá-
lia, nos idos de 1960 e início dos anos 70. Em meio ao subterrâneo ou underground, 
a obra de Torquato torna-se uma arma contra a estagnação e é onde a vida cultural 
e as mazelas de seu tempo não passam incólumes, transitam em sua múltipla obra 
através de palavras, imagens e sons. É na esfera jornalística que o terror da censu-
ra é mais enfatizado, mas o cinema também será um meio de asseveração para o 
poeta. 
 

Waly Salomão, em A praia da Tropicália, texto de Armarinho de miudezas, 
considera que os tropicalistas, como Torquato, funcionaram neste período de nos-
sa história como sismógrafos, isto é, em separado ou em conjunto, esses artistas 
perceberiam o abalo sísmico que viria, que acometeria o país, e acabaria por cerce-
ar a liberdade política, mas que, afortunadamente, não conseguira findar nossa 
protuberante verve artística. Apesar da ditadura, estes anos foram um período 
efervescente e múltiplo culturalmente em que a esquerda e o conjunto de oposito-
res do regime sabiam que era preciso ter estratégias de guerrilha no campo cultu-
ral, sendo preciso “ocupar espaço”, como dizia Torquato em suas colunas jornalís-
ticas: 
 

E agora: Eu não conheço uma resposta melhor do que esta: vamos 
continuar. E a primeira providência continua sendo a mesma de 
sempre: conquistar espaço, tomar espaço, ocupar espaço. Inventar 
os filmes, fornecer argumentos para os senhores historiadores 
que ainda vão pintar, mais tarde, depois que a vida não se extinga. 
Aqui como em toda parte: agora. (NETO, 1982, p. 137).    

 
Assim, percebe-se que ocupar espaço era o projeto político cultural de toda a 

produção torquatiana e, em certa medida, também dos demais artistas de nossa 
contracultura, ditos marginais ou não. Na literatura, na música, no cinema, no tea-
tro, nas artes plásticas e também no jornalismo, sobretudo cultural, eram artistas 
como Torquato que carregavam o estandarte do marginal, do desviante, dos artis-
tas fora dos padrões vigentes. De tal modo, tinham por prática a experimentação 
estética e a deglutição das referências em algo novo como no make it new poundia-
no. Ser marginal numa época ditatorial, como foram nossos anos 60 e 70, entra-
nhada de prisões, torturas e descrédito popular – por parte daqueles que eram 
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coniventes, solidários ou alheios ao regime – era partilhar de um esforço coletivo 
para haver voz num espaço reduzido. Era preciso cavar brechas, tomar espaço. 

 
Sob a sombria década de 70, empesteada pelo regime, a figura do vampiro 

surgiria na obra de Torquato por meio do cinema4, enquanto metáfora para o obs-
curo da época, como um modo de resistência em forma de alegoria. Naquela altura, 
os anos eram vampirescos no Brasil, pois esses seres míticos ilustraram as condi-
ções políticas da época, sobretudo, a fase mais repressiva desde 1964; ou seja, num 
período de intensa repressão, a figura do vampiro tornara-se extremamente sin-
tomática, pois, essencialmente, o vampiro é um morto-vivo. Neste contexto, a míti-
ca vampírica é bem mais do que uma metáfora do medo, mas o vampiro representa, 
também, de certa forma, um aspecto de resistência, já que essa figura assombrosa 
caracteriza-se como uma vontade, um desejo de existir e resistir mesmo frente a 
uma subvida, ao submundo existente em um período ditatorial. 

 
Em funça o disso, o poeta apropria-se da figura vampiresca, pois ale m de uma 

imagem transgressora e impactante, o vampiro dete m a capacidade de resistir 
mesmo que forçosamente nas sombras, isto e , em meio a  ditadura vivida, a obra 
torquatiana se faz enquanto tal por meio da ruí na (cara ter na o so  poe tico como 
essencialmente polí tico) e, assim, apropria-se da ideia de resistir e “sugar” a 
energia vital do outro (dos leitores!) para que, juntos, atravessassem as 
intempe ries do perí odo. Afinal, para ale m do apreço do poeta pela imagem 
vampiresca, bastante difundida na literatura e no cinema, teria o poeta se utilizado 
dessa imagem se os tempos fossem outros, mais leves e menos repressivos?  

 
Em áreas acadêmicas ou não, estudiosos, artistas e intelectuais já refletiram 

em demasia sobre o regime militar brasileiro e suas consequências históricas, polí-
ticas e sociais. No entanto, as manifestações em relação ao golpe, as agitações cul-
turais, a tortura e a repressão produziram uma memória social que parecia ser 
coletiva, mas que fatos atuais – manifestações clamando pela volta dos militares e 
da ditadura nas eleições de 2014 e nos atos de março de 2015 – denotam que essa 
memória não é mais majoritariamente tida por todos (passados cinquenta anos do 
golpe e trinta do fim definitivo desse regime nocivo).  O desconhecimento atual faz 
rememorar um trecho torquatiano de “o artigo do dia”, publicado em 22 de agosto 
de 1967, no Jornal dos Sports, que parece mais vivo do que nunca, pois detona que 
os tempos continuam nuviosos: “Quanta tolice andam dizendo e escrevendo por aí, 
quanta deturpação dos fatos, quanta covardia, quanta autopromoção mal disfarça-
da. Quanta coisa esquisita.” (NETO, 2004, p.163).  

 
Ocupando espaços, Torquato encontrava uma forma de denúncia ou deslegi-

timação da ditadura. Se não era possível fazê-la findar, era possível exercer sua 
crítica e arranjar um meio de fomentar a cultura. Por meio de sua produção, alvi-
trou tocar nosso período histórico conturbado e sombrio de diferentes modos, até 
mesmo por meio de um filme mudo e marginal registrado pelo cine-olho de Ivan 
Cardoso.  

                                                           
4 Torquato protagonizou o filme Nosferato no Brasil (1971), de Ivan Cardoso, uma espécie de paró-
dia do filme Nosferatu, uma sinfonia de horror (1922) de Murnau, onde Ivan apropria-se do vampiro 
alemão deglutindo-o, antropofagicamente, com humor e produzindo um vampiro tropical, uma 
forma bem humorada de vampirismo, diferente do modelo sombrio europeu. 
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4 PRÁTICA POÉTICA, PRÁTICA POLÍTICA – O TEXTO TRASHICO DE WALY SA-
LOMÃO 
 

Considere-se como ponto de ebulição dos textos de Waly Salomão uma ima-
gem: a prisão. Em 1972, no livro de estreia, Me segura qu´eu vou dar um troço, essa 
imagem é uma marca contundente. O livro, que contém o poema Apontamentos do 
Pav Dois, pode ser pensado como uma coleta de textos mais do que sobre a prisão, 
sobre a infração. Isso porque são textos descaradamente transgressores. De fato, 
não há leitor que não reconheça uma escrita formada por toda sorte de resto: ce-
nas cotidianas da prisão como o comércio de tudo que é proibido e a pregação do 
evangelho, notícias de jornais, passagens literárias, referências às teorias econômi-
cas-sociológicas-filosóficas, publicidade e assim por diante. Trata-se de um texto 
escrachadamente construído pelo princípio da destruição e reconstrução dos troços, 
um tecido de sucatas da cultura. Um texto trashico, para pinçar um vocábulo preci-
oso da sua própria poesia.  
 

Nesta textualidade absolutamente infratora, a prisão é metamorfoseada 
numa experiência de linguagem que opera a partir das imagens relacionadas a 
questões legais. Relacionado às questões legais aparece também a questão de um 
Estado repressor, ou melhor, de um sujeito que é submetido às correntes dessa 
prisão, como se vê nas inúmeras referências ao mito de Prometeu. A experiência 
do leitor desse livro é a de lembrar que todos nós em alguma medida vemos o sol 
nascendo quadrado. Não simplesmente porque somos por definição alienados à 
linguagem. Também, mas, sobretudo, alienados ao que poderíamos chamar discur-
sos que operam hierarquicamente com o poder e que na década de 70, como hoje, 
estão vinculados diretamente ao modo de produção capitalista e, portanto, ao o 
advento das ditaduras na América Latina.  

 
Importa lembrar que o prisioneiro símbolo daquela geração era o Prometeu 

acorrentado. No livro Eros e Civilização (1955), de Herbert Marcuse, considerada a 
bíblia da contracultura, o teórico alemão refugiado nos EUA faz uma densa releitu-
ra de Freud construindo uma dicotomia entre Eros (a pulsão de vida), relacionado 
à figura de Orfeu e Narciso, e Thanatos (a pulsão de morte), relacionado à civiliza-
ção e ao Prometeu acorrentado. Para Marcuse (1981), a civilização ocidental redu-
ziu ao máximo o princípio do prazer, o eros, quando estabeleceu como princípio de 
realidade – esse que é cultural e historicamente estabelecido – o princípio do de-
sempenho. O avanço técnico, a industrialização e o trabalho alienado, todos resul-
tados do suprassumo da razão – a tecnologia e ciência modernas –, são as formas 
de manutenção da prisão num nível nunca antes visto na história humana.  

 
Encontramos nos poemas do livro mencionado ecos deste discurso civiliza-

dor repressivo que refletem, mas também refratam, as ideias de Eros e Civilização. 
Veja-se, por exemplo, no poema Um minuto de comercial:  
 

identificação com a produtividade repressiva e seus heróis cultu-
rais (Prometeu). Exaltação da autorrepressão, valor do esforço, 
resistência de Santantão à tentação. /Me segura que´eu vou dar 



  

30 
 

um troço apocalipopótico. TRASHico. retarDADAico. (SALOMÃO, 
2014, p. 95). 

 
O fragmento aborda precisamente a posição do acorrentado que tem o fíga-

do e as vísceras extorquidos pelo abutre, pela águia.  Este é o destino fatal da víti-
ma: ser objeto de joguete, não mais nas mãos dos deuses, mas na cadeia da lingua-
gem de um discurso que anestesia e usurpa, nisso temos de acordar com Marcuse 
(1981), o desejo do sujeito. Contra essa prisão e a partir dela, Waly, tal qual um 
mímico barroco, transforma desespero em alegria. 

 
Este procedimento de tomar o trágico da civilização, os discursos correntes, 

o pronto, o natural e rearmar uma constelação cômica – essa troça – eis o ponto em 
que se deve de chegar. Diferentemente de Marcuse (1981), que trabalhava com a 
economia do equilíbrio, como se fosse possível alcançar uma homeostase ou uma 
síntese na dialética eros versus civilização, Waly põe em jogo a economia do exces-
so.   

 
A economia do excesso foi pensada pelo último Freud como a economia li-

bidinal humana. Ora, quando Freud percebe que o que rege a psique humana não é 
o princípio do prazer, mas algo além, o que ele percebe é que o que rege o humano 
não pode ser somente da ordem da razão, ou do princípio do útil, mas também do 
irracional e do princípio do inútil. Esta economia do dispêndio, que coloca o útil e o 
inútil no jogo, não é alheia, ao contrário, coincide precisamente com o princípio 
econômico que rege a tragédia.  Daí que o texto trashico será aqui contornado co-
mo um texto trágico. De fato, como Nietzsche, Waly opera com a incorporação do 
outro, o que pressupõe o corpo não como casa do ego, mas como câmara de ecos.  

 
A constante reflexão sobre o fazer poético atrelado ao conceito de trágico 

transmite mais, convida a transformar a poesia em práxis ou a práxis em poesia. Eis 
a transmissão da prática da poesia, trata-se de uma prática política. Não se trata de 
escolher o que é matéria de poesia e o que não é. O cotidiano estéril é a matéria-
prima. A linguagem fossilizada é que constitui uma prisão ou uma armadilha, essa 
é a matéria a ser transformada em linguagem físsil ou míssil. O convite do poeta, ao 
lembrar que o mundo, a memória e também a história é um teatro ou uma ilha de 
edição, é o convite à classe oprimida a editá-la dando voz ao esquecido, dando vez 
ao apagado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho se constitui a partir da articulação dos debates propostos no 

grupo temático (GT) Corpus do espanhol escrito com marcas de oralidade (CEEMO): 
pesquisas iniciais, apresentado na IX Semana Acadêmica de Letras (UFSC/2015). Os 
estudos aqui contemplados compartilham não apenas os interesses do projeto de 
pesquisa no qual se inserem, como também a amostra de análise, a qual foi compi-
lada na fase inicial do projeto CEEMO2. Trata-se da transcrição do material de áu-
dio do filme Rio (2011) – atividade da qual participaram as autoras do presente 
trabalho – em quatro versões traduzidas: (i) Português do Brasil, (ii) Espanhol do 
México, (iii) Espanhol peninsular e (iv) Espanhol neutral. Com base na referida 
amostra, os estudos sintetizados adiante neste trabalho lançam um olhar contras-
tivo sobre os idiomas representados – Português e Espanhol –, assentados em fun-
damentações teóricas da Linguística e da Tradução.  
 

 
2 VARIAÇÃO DAS INTERJEIÇÕES E DOS MARCADORES DISCURSIVOS NA 
TRANSCRIÇÃO DO FILME RIO 

 
Esta pesquisa tem como objeto de estudo as interjeições e os marcadores 

discursivos. As interjeições se definem segundo a Real Academia Española (RAE, 
2012), como:  

 
Clase de palabras que expresa alguna impresión súbita o un sen-
timiento profundo, como asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor 
etc. Sirve también para apelar al interlocutor, o como fórmula de 
saludo, despedida, conformidad etc. 
 

Essa classe de palavras, conforme mencionado acima, pode ser dividida em 
duas classificações, interjeições próprias e impróprias. No que concerne às inter-
jeições próprias, estas não apresentam relações com o léxico comum; referente às 
impróprias, estas são formas procedentes de categorias gramaticais variadas, que 
voltam a ser interjeições através do processo de gramaticalização.  
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2 O leitor poderá encontrar outras informações na página do projeto: http://ceemo.ufsc.br/. 



  

33 
 

 
Há que se considerar, ademais, a relação de semelhança que se costuma es-

tabelecer entre interjeições e marcadores discursivos. Conforme Edeso Natalías 
(2009 apud FERNÁNDEZ, 2011, p. 34), as principais relações referem-se à invaria-
bilidade morfológica, à origem a partir de categorias diferentes e à não contribui-
ção nas condições de verdade dos enunciados. 

 
Tendo em vista essa proximidade, objetiva-se observar o emprego de inter-

jeições e marcadores discursivos recorrentes no português e no espanhol, conside-
rando, inclusive, um olhar sobre a variação do fenômeno em três variedades da 
língua castelhana. O estudo qualitativo parte da análise do emprego das interjei-
ções e dos marcadores discursivos – definidos por Koch e Oesterreicher (2007 
[1990]) como marcadores da organização discursiva –, no material de áudio do fil-
me Rio, em quatro versões: (i) português brasileiro, (ii) espanhol neutral, (iii) es-
panhol mexicano e (iv) espanhol peninsular.  

 
Como resultados parciais pode-se observar que, a partir do ponto de vista 

tradutório, as interjeições podem ser traduzidas como interjeições próprias (dados 
em 1), interjeições impróprias (dados em 2) ou marcadores discursivos (dados em 
3), como ilustra o quadro adiante. 

 
Quadro 1 - Análise contrastiva das interjeições e dos marcadores discursivos 

 
Fonte: Elaboração das autoras (2015). 

 
Nesse recorte, ilustramos a discussão com ocorrências de interjeições pró-

prias (nossa, caramba, guau), impróprias (bom, pues, bueno) e marcadores discur-
sivos (é, mira, bueno). Visto que a discretização entre interjeições e marcadores 
discursivos não é tarefa simples – realidade que talvez justifique o fato de alguns 
autores como Koch e Oesterreicher (2007 [1990], p. 70-184) agruparem esses fe-
nômenos em categorias como operadores del discurso e marcadores de la organi-

Português 

(1) LINDA- Nossa! Não é que vocês estão se entendendo?  
(2) LINDA - Bom, é óbvio que eu tenho um fraco por ararinhas azuis. 
(3) BLU - É, mas a humana me deu amor e carinho nos últimos quinze anos da minha 
vida. 

Espanhol 
Peninsular 

(1) ¡Caramba! ¡Se están comunicando! 
(2) LINDA - Pues,  sin ninguna duda el guacamayo azul, claro. 
(3) BLU -¡Mira, esa humana lleva quince años dándome ternura, cariño y afecto. 

Espanhol 
do México 

(1) ¡Guau! ¡Se está comunicando con él! 
(2) LINDA - Pues, obvio sí. ¡Amo a los guacamayos azules! 
(3) BLU - ¡Bueno, esa humana me ha dado amor y apapacho durante quince años. 

Espanhol 
Neutro 

(1) ¡Guau! ¡Se está comunicando!  
(2) LINDA - Bueno, es obvio que los guacamayos azules me encantan. 
(3) BLU - ¡Mira, esa humana me ha dado amor y afecto durante quince años 
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zación discursiva –, a pesquisa segue em andamento a fim de melhor se discutir 
qualitativa e quantitativamente os dados.  

 
 
3 AS RELAÇÕES INTERACIONAIS NO FILME RIO: UM OLHAR SOBRE AS FOR-
MAS DE TRATAMENTO NO PORTUGUÊS E NO ESPANHOL 
 

A oportunidade de participar com a equipe de pesquisadores da Universi-
dade Federal de Santa Catarina no desenvolvimento do projeto Corpus do espanhol 
escrito com marcas de oralidade (CEEMO) possibilitou o debate em torno do gênero 
diálogo de filmes e, como consequência, o desenvolvimento de pesquisas associa-
das aos trabalhos da primeira fase do referido projeto.  
 

Com base nas transcrições de quatro versões traduzidas do filme Rio – de 
produção estadunidense, mas que trata de aspectos socioculturais do Brasil –, o 
trabalho sintetizado nesta seção analisa, sob um viés qualitativo, a utilização dos 
pronomes de tratamento de segunda pessoa nas relações interacionais. Versando 
sobre a funcionalidade das formas e sobre aspectos relacionados a identidades, 
relações interacionais e prestígio linguístico, propõe-se, no estudo discutido nesta 
seção, um diálogo entre Linguística e Tradução, de modo a observar o uso das dis-
tintas maneiras de se dirigir ao interlocutor em diferentes línguas e variedades 
linguísticas. 

 
Em uma proposta contrastiva, e partindo de um breve estudo acerca da evo-

lução dos pronomes de tratamento em português e em espanhol e de um panora-
ma sobre o uso do sistema pronominal na atualidade, foram analisadas amostras 
de diálogos do filme Rio nas quatro versões citadas anteriormente.  

 
Os resultados parciais evidenciam a utilização dos pronomes com graus de 

variação, confirmando o que preconiza Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 64) acerca da 
dificuldade de eleição das formas para marcar e construir relações socioafetivas. 
Ficaram evidenciadas também a inexistência de estabilidade nas interações e a 
possibilidade de uma margem de manobra entre os interlocutores, uma vez que a 
situação de uso conjugada com as características dos interlocutores (idade, sexo, 
grau de intimidade, hierarquia) desempenha papel relevante na seleção de uma ou 
de outra forma de tratamento. 

 
Em relação ao Português Brasileiro, percebeu-se a utilização indiscriminada 

da forma você, sendo que a percepção de maior ou menor formalidade parece estar 
associada a fatores estilísticos, relacionados à situação comunicativa e nem sempre 
espelhando a associação tu/solidariedade e você/poder, discutida por Brown e 
Gilman (1960). 

 
O estudo aponta também para o uso de você como forma de denotar maior 

neutralidade e caráter ‘menos invasivo’, fato apontado por Lopes (2009). Igual-
mente, por tratar-se de um produto comercializável da mídia, a adoção desse pro-
nome de tratamento de segunda pessoa reforça o uso associado a uma tentativa de 
neutralidade. 
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Percebe-se, ainda em relação ao português, o uso de tu para evidenciar inte-
ração simétrica ou de proximidade, e a utilização de senhor para demarcar relações 
claramente assimétricas, com alto grau de formalidade. 

 
No que concerne ao espanhol, as variedades peninsular, mexicana e neutral 

apresentam a oposição formalidade/informalidade no uso das formas de trata-
mento de segunda pessoa do singular através da divisão bipartida tú/usted, cujo 
uso parece apontar para a dependência de fatores estilísticos: no trato com pesso-
as íntimas, emprega-se o tú; ao se referir a estranhos ou pessoas hierarquicamente 
superiores, emprega-se o usted. 

 
No tocante à tradução, o estudo apontou para certas incoerências relacio-

nadas ao uso das escolhas nas formas de tratamento da variedade peninsular. A 
título de ilustração, apresentamos o diálogo entre os personagens Túlio e Linda, 
conforme segue: 

 
(1) Linda para Túlio: “Diga doctor Monteiro...” 
 
(2) Túlio para Linda: “Oh, no, no me llame Doctor. Llámeme 
Tulio. Escuche, su guacamayo es un ave muy especial. Es más, 
por lo que hemos averiguado, Blu es el último macho de su es-
pecie. (CEEMO/Filme/Río/Texto traduzido/Espanhol Peninsu-
lar) 
 

Verifica-se nessas ocorrências que, apesar de o personagem Túlio sinalizar o 
estabelecimento da esfera de intimidade em (2), abolindo o tratamento doctor, sua 
fala mantém o distanciamento com o uso de verbos conjugados em usted (llame; 
escuche) e do possessivo su. Essa incoerência verificada sugere a interferência de 
influências externas nos procedimentos técnicos da tradução que podem estar re-
lacionadas à exigência de rapidez no resultado ou falhas no processo de revisão – 
resultados que, de certa forma, comprometem o produto final, com impactos na 
recepção dentro da cultura de chegada. 
 

 
4 ANÁLISE DA TRADUÇÃO DAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRESENTES NO 
FILME RIO 
 

Na proposta apresentada nesta seção, analisam-se as Unidades Fraseológi-
cas (UF) (i) com ou sem a propriedade semântica da idiomaticidade e (ii) de uso 
mais frequente na tradução do filme “Rio” para o Português Brasileiro e para três 
versões do Espanhol – espanhol neutral, mexicano e peninsular. O estudo é feito 
por meio da comparação das quatro versões transcritas do filme, e tem como prin-
cipais objetivos analisar a presença de UF e verificar as escolhas tradutórias de 
cada versão. A pesquisa, ainda em andamento, está fundamentada na interface de 
duas áreas de estudo: a Fraseologia e a Tradução Audiovisual. A primeira, impreci-
samente definida como o estudo das frases convencionais, assumindo ‘frase’ como 
qualquer expressão de múltipla palavra acima até o nível de sentença (PAWLEY, 
2001), fornece à pesquisa as características das UF, dentro das quais é importante 
ressaltar a institucionalização, que se refere ao uso repetido de combinações já 
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criadas em atos de fala que foram convertendo-se em construções pré-fabricadas 
disponíveis para novos atos de fala. Essa institucionalização é entendida em ter-
mos de fixação e especialização semântica. Por fixação, entende-se a estabilidade 
formal como resultado de um processo histórico-diacrônico que se mede em ter-
mos de variabilidade ou invariabilidade dos componentes de determinada UF; já a 
especialização semântica tem lugar depois da fixação e refere-se à significação ad-
quirida pelas UFs. A especialização semântica pode ser entendida também como 
idiomaticidade, propriedade em que o significado total da UF não é dedutível do 
significado isolado dos elementos que a compõem (CORPAS PASTOR, 1996, p. 29; 
PAGE SÁNCHEZ, 2008, p. 219; ZULUAGA OSPINA, 1975, p. 227). 
 

A segunda área teórica deste trabalho – Tradução audiovisual – traz à refle-
xão as possíveis estratégias e modalidades de tradução do filme. Neste trabalho, 
são considerados os conceitos de estrangeirização e domesticação, propostos por 
Venuti (1995). Esses conceitos abrem espaço a uma das principais questões desta 
pesquisa: a tradução se apoia na língua de origem ou na língua de chegada? Em 
outras palavras: as UFs identificadas na versão do filme em português estão pre-
sentes também na língua de partida do filme? Considera-se, aqui, a possibilidade 
de que a língua de partida para todas as versões traduzidas seja o inglês; hipótese a 
ser verificada na sequência do estudo.  

 
Em uma primeira análise da amostra de 25 UFs presentes na versão em 

português, conseguiu-se concluir que essas UFs identificadas não estão presentes 
nas versões em espanhol. No entanto, evidencia-se uma equivalência entre a fun-
ção das UFs existentes na versão em português e a função do que seria a sua tradu-
ção nas versões em espanhol; como é o caso das unidades fraseológicas ilustradas 
no quadro abaixo: 

 
Quadro 2 - Comparação das Unidades Fraseológicas extraídas da transcrição do 
filme Rio 

Português do Brasil Espanhol peninsular Espanhol do México Espanhol neutral 

(1) Mamão com açú-
car 

Muy simple Cero complicaciones En un periquete 

(2) Filhote de cruz 
credo 

----- Una cacatúa refea Una cacatúa horrible 

(3) Chiclete espague-
te 

Y quería perdérmelo Ay canijotes ¿Estoy soñando? 

(4) Show de bola! ------ ------ ------ 

Fonte: Elaboração das autoras (2015). 
 

No quadro estão relacionados quatro exemplos de UFs encontrados na ver-
são em português do filme. Pode-se observar que, nas versões em espanhol, essas 
UFs não se apresentam com a mesma estrutura; porém, nas frases utilizadas, são 
mantidas a função e a significação que as UFs desempenham no português – é o 
caso dos dados em (1), (2) e (3). Contudo, no dado em (4), observa-se que a UF 
Show de bola, presente na versão do português, está ausente nas versões hispâni-
cas, nas quais não aparece qualquer tipo de estrutura.  
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No primeiro exemplo, a UF mamão com açúcar mantém sua função nas ver-

sões do espanhol peninsular e do espanhol mexicano; no entanto, na versão do 
espanhol neutral faz-se uso da frase en un periquete, considerada como Unidade 
Fraseológica no espanhol, mas que na sua especialização semântica tem um signifi-
cado referente a um breve espaço de tempo. Ou seja, no espanhol, a UF en un peri-
quete faz referência à rapidez e não ao grau de facilidade expresso pela UF mamão 
com açúcar do português. 

 
A partir da análise da amostra do Português do Brasil, levantam-se outras 

três questões que se encontram em fase de estudo: i) por que as UFs são mais re-
correntes na versão em português? ii) Essa alta recorrência decorre do fato de se 
tratar de um filme que reflete a cultura brasileira? iii) Qual a razão de não haver 
uma tradução de equivalência das UFs? 

 
É importante esclarecer que a língua de partida do filme parece não ser o 

português, mas o inglês, razão pela qual, como parte do prosseguimento desta pes-
quisa, será considerada a versão do filme no idioma original.  

 
 
5 A NOÇÃO DE FUTURIDADE EM PORTUGUÊS E ESPANHOL: ANÁLISE DE 
AMOSTRA FÍLMICA 
 

A noção de futuridade, nas línguas espanhola e portuguesa, é expressa a 
partir de diferentes tempos verbais, como o futuro sintético, o futuro perifrástico, o 
presente do indicativo, entre outras possibilidades. Na língua espanhola, a forma 
sintética e a perifrástica do futuro são frequentes e usuais; no português brasileiro, 
por outro lado, a primeira é escassa e se restringe a poucos contextos, predomi-
nando a segunda (BARBOSA, 2007; KYZAR, 2014; TAFNER, 2004). Nessa direção, 
Amorim (2011 apud OLIVEIRA et al., 2015) considera que, no português atual, am-
bas formas compartilham o mesmo domínio funcional, mas admite que a perifrás-
tica predomina na oralidade.   
 

No que concerne à função desse tempo verbal, para Alarcos Llorach (2000, 
p. 156), o futuro expressa “[...] o período ainda não realizado nem vivido do que 
imaginamos, desejamos ou projetamos [...]”. As funções das formas verbais de futu-
ro, segundo Câmara Júnior (1967 apud TAFNER, 2004, p.25) coexistem sincroni-
camente em qualquer língua. São elas: (i) caráter puramente modal; (ii) emprego 
temporal, mas nuances modais; (iii) caráter absolutamente temporal. Câmara Jú-
nior (1967 apud TAFNER, 2004 p.15) afirma ainda que a ideia de futuro geralmen-
te se relaciona a estados de dúvida, hipótese, potencialidade, expectativa. Sem es-
ses valores, o futuro puramente temporal seria codificado na forma do presente do 
indicativo. 

 
No trabalho resumido nesta seção, são analisadas quantitativamente as 

formas verbais variantes na função de futuridade comparando a língua portuguesa 
com a espanhola, além de diferentes variedades da língua espanhola entre si. Utili-
zam-se, para tanto, transcrições da animação Rio nas quatro versões transcritas no 
projeto CEEMO, já citadas neste trabalho.   
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No tratamento da frequência de uso na fase inicial do estudo, foram consi-

deradas as ocorrências em que é possível notar o valor temporal das formas de 
futuro, ainda que não muito claramente em algumas situações, como “Não, não. Ele 
vai se virar.” e “¡Si no hacemos esto, toda su especie desaparecerá!”, e descartadas 
as consideradas como tendo valor predominantemente modal, tal como “Será que 
isso é pedir demais?” ou “¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Dónde estarán?”. 

A partir da análise prévia, obtivemos os resultados ilustrados na tabela 
abaixo: 

 
Tabela 1 - Frequência de uso de formas do futuro em português e em espanhol 
 

 SINTÉTICO PERIFRÁSTICO 
PRESENTE 

IND. 
OUTROS3 TOTAL 

PORTUGUÊS - 63 | 84% 12 | 16% - 75 

ESP. PENINSU-
LAR 

50 | 62,5% 24 | 30% 3 | 3,75% 3| 3,75% 80 

ESP. MÉXICA-
NO 

29 | < 40% 40 | < 55% 3 | > 4% 1 | >1% 73 

ESP. NEUTRAL 52 | < 66% 23 | > 29% 3 | < 4% 1 | >1% 79 

Fonte: Elaboração das autoras (2015). 
 

Contrastando as duas línguas, observa-se que, no Português Brasileiro, a 
forma perifrástica predomina na expressão de futuro com 84% das ocorrências, 
contra apenas 16% do presente simples, e nenhuma do futuro sintético. Nas varie-
dades do espanhol, por outro lado, a distribuição da variação é menos despropor-
cional, no que tange especialmente ao emprego (i) do futuro sintético (frequência 
média de 64%, comparando as variedades peninsular e a comercialmente denomi-
nada como neutral) e (ii) da perífrase (frequência média de 29% nessas duas vari-
edades). Como se observa na tabela 1, apenas na variedade mexicana a perífrase é 
forma predominante na expressão de futuro, 55%, contra 40% do futuro sintético.  
Ainda referente às variedades hispânicas, todas apresentam em comum a baixa 
ocorrência do presente do indicativo na expressão do futuro, sendo maior a prefe-
rência pelas formas sintética e perifrástica.  

 
Importa destacar que, para este estudo, priorizamos a apresentação dos re-

sultados quantitativos, com interesse sobre a frequência de uso das formas varian-
tes na expressão de futuro nos idiomas de interesse. Na investigação em andamen-
to, analisam-se qualitativamente, com maior rigor metodológico, as ocorrências 
presentes na amostra, considerando, essencialmente, as categorias Tempo e Moda-
lidade.  

 
 
 

                                                           
3 As ocorrências separadas como ‘outros’ na Tabela 1 se referem à perífrase ir a + infinitivo com o 
verbo ir no futuro do indicativo ou no presente do subjuntivo. 



  

39 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A possibilidade de reunir na apresentação deste GT trabalhos emergentes a 
partir da constituição de uma única amostra linguística coloca em evidência a per-
tinência de olhares multidisciplinares sobre um mesmo objeto de estudo – a língua, 
a saber.  Os trabalhos aqui apresentados são recortes de estudos em andamento 
que surgem no projeto Corpus do espanhol escrito com marcas de oralidade, no qual 
é bem-vinda a interface entre Linguística e Tradução. Trata-se, como mencionado, 
de investigações com discussões e resultados preliminares, e que merecem pros-
seguimento a fim de se trazer respostas ainda não alcançadas.  
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CRUZANDO OS MARES: LITERATURA LATINO-AMERICANA COM-
PARADA 

 
 

Meritxell Hernando Marsal*1 
Vássia Vanessa da Silveira 

Gabriel Faraco Rogério 
Marcella Machado Nascimento 
Rosangela Fernandes Eleutério  

 
 

1 AS LITERATURAS NA AMÉRICA LATINA 

O Grupo Temático sobre Literatura Latino-Americana Comparada surgiu em 
decorrência da disciplina optativa de graduação LLE7278 Tópico Especial em Lite-
ratura Hispânica II. Concebida no seio do curso de Letras Espanhol, o intuito da 
disciplina era provocar a reflexão sobre o conceito de literatura latino-americana e 
suas possibilidades para compreender obras e autores, tendo um viés comparativo. 
O objetivo era partir da Literatura Brasileira, e estabelecer um necessário diálogo 
que pusesse em relação a realidade literária própria com outras literaturas da re-
gião, como as de língua espanhola, francesa ou inglesa. Apesar das evidentes rela-
ções e vínculos entre elas, nos cursos de Letras estudam-se separadamente, por 
causa da língua de expressão. Como assinalou Liliana Weinberg (2004, p. 184), a 
possibilidade de pensar a literatura na América Latina funda-se na reflexão sobre a 
conformação cultural nos países da região, que decorre de formas históricas, eco-
nômicas e sociais similares, entendendo sempre a especificidade da produção lite-
rária. Mais que uma afirmação, a literatura latino-americana desde um viés compa-
rativo constitui um espaço simbólico de inteleção (WEINBERG, 2004, p. 183), uma 
hipótese de trabalho crítico, que assume a autonomia da manifestação literária, 
sendo capaz de pensar temas e problemas conjuntos. Os trabalhos apresentados no 
Grupo Temático confirmam a amplitude desta abordagem, desvendando relações 
profícuas e complexas entre línguas, autores e textos. Assim, Vássia Vanessa da 
Silveira dialoga com o tema proposto pela Semana de Letras, o Brasil  Pós-
Ditadura, ao abordar o livro En estado de memoria da argentina Tununa Mercado, 
que desvenda as consequências do exílio e do difícil retorno à pátria após a restau-
ração da democracia; Gabriel Faraco Rogério trabalha com o texto Mar paraguayo 
do paranaense Wilson Bueno,  que apresenta uma relação entre línguas e culturas, 
por ser escrito em uma mistura de Espanhol, Português e Guarani; Marcella Ma-
chado Nascimento aborda a peça Une tempête do martiniquense Aimé Césaire, que 
relê a obra de Shakespeare, em um contexto latino-americano e pós-colonial; fi-
nalmente, Rosangela Eleutério trata a elaboração dos símbolos e do olhar na escri-
ta de Clarice Lispector e da mexicana Inés Arredondo. Os trabalhos foram concebi-

                                                           
* Meritxell Hernando Marsal é professora do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da 
UFSC. E-mail: meritxellhmarsal@gmail.com; Marcella Machado Nascimento é aluna do curso de 
graduação Letras-Francês da UFSC. E-mail: marcellamachadonascimento@gmail.com. Gabriel Fara-
co Rogério é aluno do curso de graduação Letras-Espanhol da UFSC. E-mail: gabriellfara-
co@gmail.com; Vássia Vanessa da Silveira é bacharel em Letras pela UFSC. E-mail: vas-
sia@uol.com.br; Rosangela Fernandes Eleutério é licenciada em Letras pela UFSC. E-mail: rosange-
laeleuterio@gmail.com. 
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dos como apresentações de um artigo em preparação, objetivo final da disciplina, 
cumprido com louvor por todos os participantes.  

 

1.1 MEMÓRIAS DO EXÍLIO NA ESCRITA DE TUNUNA MERCADO  
 

En estado de memoria, livro lançado pela escritora argentina Tununa Mer-
cado em 1990, enquadra-se no que se convencionou chamar, após o holocausto, de 
literatura de testemunho. Publicado também no Brasil, em 2011 – pela Record e 
com tradução de Idelber Avelar, o livro reúne 16 relatos que contam situações vi-
vidas pela autora durante seus exílios na França (1967-1970) e no México (1974-
1986), ambos em decorrência de ditaduras militares na Argentina, até seu retorno 
definitivo a Buenos Aires, em 1986, após a instauração da democracia no país.  
 

Mas apesar de tratar, como observou Avelar (2003), do período mais vio-
lento da história moderna da Argentina (AVELAR, 2003, p. 240), En estado de me-
moria não enumera as vítimas nem expõe os acontecimentos que levaram a autora 
ao exílio. E é exatamente neste silêncio, que nos remete à incapacidade da lingua-
gem de dar conta da memória traumática (AVELAR, 2003), que reside a força do 
texto:  relatos que mostram o exílio como uma fratura e que encontram na imagem 
do corpo e da casa, elementos simbólicos para tratar da perda, do vazio e da neu-
rose social que impingiu, àqueles que retornaram à pátria argentina, a urgência da 
normalidade.  

 
Como alcançar a “normalidade” em meio às ruínas? Como sobreviver ao 

que se perdeu nos escombros da antiga morada? Essas indagações, ainda que nem 
sempre expressas no texto de Mercado, parecem conduzir a narrativa e levar o lei-
tor a um território onde a imprecisão e a não linearidade temporal colocam em 
xeque o gênero autobiográfico – ao mesmo tempo em que expõe a dor, a perda da 
pátria, dos amigos, a incapacidade de lidar com o silêncio instaurado na democra-
cia e o resultado desta violência no corpo físico das vítimas.  

 
O corpo de personagens como Cindal, que chega a um consultório psiquiá-

trico gritando por socorro, não é atendido pelo médico e se enforca naquela mesma 
noite; ou da própria autora que, em seu retorno à Argentina, é vítima de ataques de 
agorafobia, náuseas, gastrite. Uma dor que se estende ao corpo da própria narrati-
va, cuja fragmentação expõe a urgência e o difícil exercício de remontar, a partir da 
memória e por meio da escrita, o trauma.  

 
Se, por um lado, a experiência do trauma ganha vida a partir do corpo, por 

outro, é a imagem da casa onírica da qual fala Bachelard (2008, p. 32) que surge 
como elemento capaz de expor as armadilhas não apenas da perda, mas, sobretudo, 
da memória: das repetidas visitas à casa onde viveu Trotsky, no México; passando 
pelos pesadelos ou pela constatação da narradora de que nada lhe “[...] pertencia e 
de que tudo era provisório [...]” (MERCADO, 2011, p. 140) nos lugares onde viveu o 
exílio, a casa surge como uma espécie de estatuto. Um referencial para o exercício 
empreendido nos corredores da memória. 
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E de quem é, afinal, a voz que guia o leitor por esses corredores?  
 
Responder simplesmente que é a própria Mercado seria o mesmo que pos-

tular à sua narrativa o status de autobiografia – o que, arrisco dizer, é um grande 
equívoco. Porque ao lermos En estado de memoria, não encontramos necessaria-
mente os elementos comuns ao gênero que se propõe a relatar um percurso de 
vida, mas precisamente o oposto: a incerteza, o lapso, a interrupção. Elementos 
que parecem extrapolar a tessitura da narrativa e levar o leitor ao vazio que ante-
cede a própria escrita.  

 
 

1.2 A CRIATIVIDADE LINGUÍSTICA NO FUNDO DO MAR PARAGUAYO – WILSON 
BUENO, TRÊS LÍNGUAS E UMA OBRA 
 

Este trabalho pretende fazer uma imersa o na dina mica das lí nguas 
presentes na obra Mar Paraguayo, escrita pelo escritor paranaense Wilson Bueno. 
Nela, o autor conta a histo ria da personagem marafona: uma paraguaia/guarani 
que vive em Guaratuba, no litoral paranaense, e que relata sua vida utilizando tre s 
idiomas – o portugue s, o espanhol e o guarani. Do encontro destas tre s lí nguas, 
surge o que chamamos de Portuñol, uma lí ngua que transita e questiona os 
diversos espaços latino-americanos. 
 

Um dos maiores estudiosos desta criativa junça o linguí stica foi o 
antropo logo e poeta argentino Ne stor Perlongher. Sobre ela, comentou:  

 
Las veces que tengo que discursar en portugue s suelo comenzar 
disculpa ndome por el hecho de proceder a una destruccio n 
simulta nea de dos lenguas. Esa destruccio n a que procede el 
portun ol nos es familiar por lo temida, ya que constituye el horror 
de los profesores de espan ol como una interferencia o ruido. Ese 
cara cter de error, atribuido por principio al portun ol desde el 
pulido y fijo esplendor de las lenguas constituidas, le es 
constitutivo a la jerga, condenada a una difusio n marginal. 
(PERLONGHER, 2000, p. 254)2. 

 
Ainda sobre esta junça o, Perlongher questiona, no pro logo da obra, 

apresentado como Sopa Paraguaia, se foi Bueno que inventou o portun ol: “(um 
portugue s malhado de guarani, que realiza por debaixo, na medula palpitante da 
lí ngua, aquilo que [...] Francisco Madariaga invocava do alto de um u mido 
surrealismo luxurioso: gaucho-beduino-afro-hispanico-guarara )” (PERLONGHER, 
1992, p. 8); ou se o escritor, descrito por Perlongher, em uma cena quase cotidiana: 
“[...] do seu altazor artí stico, ele o pegou, o foi tomando de um ou outro trecho de 
conversa, banal, boba, com a cuia na ma o e a ‘china’ (ou a gringa...) passando o 
chimarra o, em cadeirinhas de palha, no quintal atra s da cozinha.” (PERLONGHER, 

                                                           
2 “As vezes que tenho que discursar em português, começo me desculpando pelo fato de cometer 
uma destruição simultânea de duas línguas. Essa destruição que procede o portuñol nos é familiar 
por ser temida, já que constitui o horror dos professores de espanhol como uma interferência ou 
ruído. Esse caráter de erro, atribuído por princípio ao portuñol desde o polido e fixo esplendor das 
línguas constituídos, o é atribuído a jerga - linguagem difícil de entender - condenada a uma difusão 
marginal”. 
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1992, p. 8). 
 
Para Perlongher, esta invença o linguí stica, em que “[...] ha  entre duas 

lí nguas um vacilo, uma tensa o, uma oscilaça o permanente: uma e  o ‘erro’ da outra, 
seu devir possí vel, incerto e improva vel.” (1992, p. 9) e que tambe m configura-se 
como uma “[...] lí ngua menor, que mina a impostada majestosidade das lí nguas 
maiores, com relaça o a s quais ela vaga, como que sem querer, sem sistema [...]” (p. 
10), ja  que nela “[...] Na o ha  lei: ha  uma grama tica, mas e  uma grama tica sem lei; ha  
uma certa ortografia, mas e  uma ortografia erra tica [...]” (p. 9), nos traz a  tona uma 
obra í mpar, com uma personalidade forte em sua protagonista, que confessa ao 
leitor sua vida marafa, drama tica. 

 
Mar Paraguayo inicia-se com a personagem proferindo uma notí cia, 

apresentando-nos ao que vem ser este relato, um “zoo de signos”, em que “[...] No 
hay idiomas aí . Solo la vertigen de la linguagem.” (BUENO, 1992, p. 13)3. Um dos 
principais motivos do uso do idioma guarani seria que, nas palavras da marafona, 
“[...] en mi idioma nativo las cosas son ma s cortas y se agregan con surda 
ferocidade [...]” (BUENO, 1992, p. 18), o que, apo s concluí da a leitura, o leitor 
percebe sua redundante verdade. 

 
Dos termos que compo em este zoo, alguns deles nos surgem mais vorazes 

que outros. Dois deles seriam “añaretã” e “añaretãmenguá”, respectivamente, 
“inferno” e “coisa infernal”. A partir deste inferno, a marafona resume sua vida, 
dando a  narrativa um tom pessimista. 

 
El infierno, an areta , existe y se pone contra el mar, contra el cielo, 
las man anas tiquitas de sol y gorriones, mangueras flutadas, 
dulces mangueras, puesto que el infierno existe, an areta , 
an areta mengua , e se basta a si pro prio – con el arrostar de sus 
corrientes de hierro y hambre. Si, hambre de amor y afecto, mas 
hambre tan escandalosa que ya marcha sobre cacos de cristal – los 
pies desnudos y en carne viva. (BUENO, 1992, p. 21) 

 
Para melhor compreensa o do uso do guarani na obra, reitero um trecho 

que bem representa o seu nu cleo significativo. Conta-nos marafona, “[…] escribo 
para que no me rompan dentro las cordas del corazo n […]” (BUENO, 1992, p . 32). 
Estas cordas podem ser transcritas, vistas pela o tica do termo guaraní  ñandu, que 
traz dois importantes sentidos: “[...] n andu: aranha, tambe m o verbo sentir e o 
substantivo sentimento.” (BUENO, 1992, p. 77). O termo tambe m e  apresentado na 
histo ria acrescido com os sufixos “renimbó”, teia de aranha; “timichí”, teiazinha de 
aranha”; e “í”, “aranhazinha”. 

 
A marafona é apresentada, em certo trecho, como uma aranha – ñandu – 

que vai tecendo sua história, sua teia – ñandurenimbó – assim como vai tecendo um 
ñanduti, um bordado tradicional e colorido paraguaio, refletindo sua vida e 
momentos. Temos mais noção quando nos é transcrito: 

 

                                                           
3 As citações em portunhol, por consistirem em uma mistura de línguas, na obra original de Wilson 
Bueno, não foram traduzidas.  
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[…] la fala ancestral de padres y avuêlos que se van de infinito a la 
memora, se entretienem todo habla y tricô: estas vozes guaranis 
solo se entreniecen se todavia tecen: ñandu: no hay mejor tela de 
que la teleraña […] ñandu, de acordo y de entremeio por los 
arabescos que, sinfonia, se entrelaza, radrez de verde e ave y 
canto, en el andamento feliz de una libertad: ñanduti: 
ñandurenimbó. (BUENO, 1992, p. 42) 
 

Ha  um trecho em especial que relata a conotaça o, o peso que o termo 
ñandu tem na obra: 

aca  me siento: n andu: para urdir en el croche  mis rendas n anduti: 
sanduichinho: mí nima florinha que se persegue con la aguja ni que 
sea el tempo pacientí ssimo de unas dos horas: [...] aca  n andu: su 
opacidad de sentimiento: me siento: sinto: n andu: canceriana mi 
verbo es sentir: me ver. (BUENO, 1992, p. 42) 

 
Nota-se, tambe m, o jogo de interpretaço es na palavra siento: estaria ela 

sentindo, com uma veia sentimental, ou estaria ela ali sentada, para contar, 
repassar sua histo ria; tecer, “urdir en el croche ” em ambos os casos, seu n anduti?. A 
du vida retorna – ou se torna prolixa, maior – quando nos e  posta a opacidade de 
sentimento: “me siento: sinto: n andu”; n andu, aranha ou sentimento?”. 

 
Percebe-se que a partir de um so  termo – ñandu – cria-se uma riqueza 

simbo lica, mostrando a força que a lí ngua guarani exerce, que, com seus 
hiperbolismos nababescos, dando ao livro uma identidade singela. Sem eles, Mar 
Paraguayo na o teria esta força metafo rica, termos que se compreendem de um 
jeito singular, um jeito que mexe cada vez mais com nosso ser, com a obra, a cada 
relaça o que criamos, que tecemos. 

 
Como aponta Ne stor Perlongher (1992, p. 9) no desfecho do prefa cio: “Mar 

Paraguayo na o e  um romance para se contar por telefone”. Wilson Bueno conseguiu 
criar uma intriga, tecer uma teia, que aqueles que caem nela na o facilmente se 
desvencilham; ficam presos, debatendo-se e remoendo tantos dizeres, tornando-se 
alimento para saciar a fome de tantas coisas que a marafona possui. 

 

1.3 RELER A TEMPESTADE DESDE AMÉRICA LATINA: AIMÉ CESAIRE E ROBER-
TO FERNÁNDEZ RETAMAR 

Em 1969, é publicada “Une tempête – D’après «La Tempête » de Shakespeare 
Adaptation pour un théâtre nègre”, obra de Aimé Césaire, político, escritor e poeta 
surrealista nascido na Martinica. Sua obra, de cunho anticolonial, perverte e devo-
ra a peça The Tempest de Shakespeare. Esta é apenas uma das releituras da obra de 
Shakespeare, que interpreta na peça a superioridade do europeu quando decide 
tomar a ilha dos autóctones que vivem nela. Um europeu superior ao negro, ao in-
dígena, ao africano, latino-americano, caribenho. Um europeu que colonializa toda 
a terra, ensina a língua e a cultura, apaga vestígios. Mas não ganha. Césaire é da-
queles que veio para negar o que foi imposto, devora o europeu e cospe América 
Latina, como se diria no manifesto antropofágico de Oswald de Andrade.  
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Césaire constrói, por meio da descontrução do referente shakespeariano, 

um diálogo entre colonizado e colonizador, em que “Falar, escrever, significa: falar 
contra, escrever contra” (SANTIAGO, 2000, p. 17). Chimamanda Adichie, escritora 
nigeriana, através de suas histórias, aborda o perigo da história única. Estas geram 
estereótipos incompletos e que dão margem ao preconceito. Pois, ‘como a história 
é contada, quem as conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente 
depende do poder’ (ADICHIE, 2009) e este faz a história definitiva daquela pessoa 
ou lugar. Percebemos, então, o papel importante de Césaire, como muitos outros, 
ao apresentaro outro lado da história, neste caso o lado de Caliban, para quem Cé-
saire dá voz, dá independência emocional, este que em Shakespeare foi batizado 
desta forma representando um canibal, um bárbaro, assim como foram tidos mui-
tos povos latino-americanos através da visão do europeu.  

 
O intertexto criado por Césaire se apropria do enredo de Shakespeare, que 

tratava de reconciliação e amor, revisitando-o e recriando-o, através de uma ótica 
pós-colonialista (BONNICI, 2012, p. 31). Césaire aborda a relação de domínio e po-
der de Próspero para com Caliban, trazendo diálogos totalmente diferenciados do 
texto original no qualcritica visivelmente a noção eurocêntrica deste. Estes diálo-
gos, depois de muito lidos, tornam-se inclusive cômicos, por exemplo quando 
Próspero pergunta a Caliban o que este seria sem ele e Caliban responde: “Sem 
você? Mas simplesmente o rei!” (CÉSAIRE, 1969, p. 25). No metateatro criado por 
Césaire (THOBIAS, 1993, p. 214), identificamos os mesmos personagens; as maio-
res mudanças são que Césaire traz a presença de Exu para a obra: este age como 
trickster interferindo no ballet que Próspero oferece a sua filha e ao amado. A 
transformação também é grande em Caliban e Ariel. Este, em Shakespeare, era tido 
como espírito do ar, lidava com mágica. Mas, na verdade, esse escravo do ar passou 
a peça toda fazendo favores para Próspero em troca de liberdade; então Césaire o 
trouxe como escravo mulato. Caliban é apresentado em Shakespeare como escravo, 
selvagem e disforme, pois este é resistente aos ideais de civilização de Próspero; 
então Césaire o faz mais resistente ainda e o descreve como escravo negro. Em 
oposição a Shakespeare, Ariel e Caliban estão fortemente ligados por uma ideia de 
irmandade e luta em que ambos buscam a liberdade, porém cada um com seu mé-
todo, pois têm diferentes posições políticas frente às atitudes de Próspero. E assim 
Césaire faz alusão a Malcolm X através da voz agressiva e rebelde de Caliban e a 
Luther King através da recusa a violência e otimismo (CHAPON, 2013, p. 9). Segun-
do Roger Toumson (apud CHAPON, 2013, p. 9), outra alusão que teria a obra viria 
quando Caliban é chamado de Zindien, expressão que assegura Caliban dentro de 
uma realidade própria às Antilhas, mas caracterizando os coolies, originarios da 
Índia.  

 
A obra de Césaire também trata da linguagem, mas diferente de Shakespe-

are, em que Caliban é tido como mal agradecido por se desfazer dela, em Césaire 
este reconhece que a língua foi uma imposição apenas para que pudesse seguir 
ordens. Ao final da obra, em Shakespeare, todos se entendem e Próspero recupera 
seu ducado, mas na obra de Césaire, Próspero não consegue se desvincular da ilha 
sob o pretexto de que sem ele a ilha não seria nada e seria seu dever ficar. Resta-
ram na ilha Próspero e Caliban, o primeiro gritando em defesa de sua civilização e 
o segundo, por sua liberdade. O final que Césaire dá a sua obra incide no período 
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pós-colonial e explicita a nossa origem essencialmente de miscigenação (RETA-
MAR, 2002, p. 7) e a imposição da cultura mais forte sobre a(s) outra(s), não dei-
xando de demonstrar que, no fim, algumas estruturas, modelos e laços que se for-
maram nas colônias não são possíveis de se desfazer. Como na história latino-
americana, Próspero não consegue sustentar sua unidade e pureza, pois esta é des-
truída por Caliban que resiste e combate. 

 
 

1.4 À SOMBRA DO MEDO E DA AVERSÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE O OLHAR 
NOS CONTOS O BÚFALO DE CLARICE LISPECTOR E LA SUNAMITA DE INÉS AR-
REDONDO 
 

Em O Búfalo, da escritora brasileira Clarice Lispector, a personagem é uma 
mulher sem nome, vestida com um casaco marrom, mergulhada em um espaço 
público: o zoológico. Em um passeio que faz solitária, a personagem se aventura 
em uma espécie de labirinto. Na condição emocional em que se encontra, rejeitada 
pelo seu amante, a protagonista experimenta a angústia de não ser amada e busca 
na selvageria dos animais a experiência do ódio. Contudo, contrariada, ela encon-
tra-se apenas com a simplicidade e demonstrações de amor entre os bichos. Esses 
que nada mais fazem que viverem em conformidade com a situação na qual se en-
contram: presos nas jaulas do zoológico. (LISPECTOR, 2009). 

 
 O conto La Sunamita da escritora mexicana Inés Arredondo tem como 

personagem uma jovem chamada Luísa que vai para casa do seu tio moribundo 
ajudá-lo em seus últimos dias de vida. Ali enfrenta uma sucessão de sentimentos 
contraditórios relacionados ao seu tio, a seu meio familiar e a si mesma. O título faz 
relação com um texto bíblico em que uma jovem bonita e virgem é designada a es-
quentar a cama do rei Davi. A referência bíblica no conto pode ser relacionada com 
a ideia do sagrado, tema que não será tratado nesse trabalho, mas que ajuda a ex-
plicar o título e entender o contexto literário do conto. Nessa obra, a relação de 
sagrado e profano aparece como algo que se sublima através da redenção e sacrifí-
cio (GALINDO, 1999 p. 280). 

 
 

1.4.1 Uma reflexão sobre o “olhar” em O búfalo e em La Sunamita 
 

Em O Búfalo, a narração gira em torno do elo estabelecido pelo olhar entre 
uma mulher e animais de um zoológico.  O olhar revela sua capacidade de imagina-
ção e sensibilidade em relacionar-se com a simplicidade dos animais. Pode-se ob-
servar que a personagem anônima está entre animais anônimos. A semelhança que 
se identifica entre eles existe em um plano puramente subjetivo exposto numa 
narração psicológica. A autora dota de capacidade de expressão o olhar de cada 
animal, dando condições a sua personagem de conseguir aquilo que busca (FON-
TANELE, 2010 p. 15). 
 

Dentro de uma construção literária em que se permite tal comunicação, 
cada animal tem seu valor simbólico em relação à mulher. O jogo de olhares que se 
estabelece entre a protagonista e os bichos revela a empatia pelo ser que está apri-
sionado. Observando o aprisionamento dos animais, ela também se sente uma pri-
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sioneira. No enfrentamento que se dá entre a mulher e os animais, a linguagem 
poética rompe com a lógica racional e se concentra nas imagens que são formadas 
pelo jogo de vocabulário: “A narrativa ganha o hermetismo que caracteriza a poe-
sia [...]” (CINTRA, 2006, p. 207). Mais que uma ideia, essa dança de palavras chama 
a atenção para o texto em si e sua construção literária.  

 
O conto La Sunamita circula pelas convenções religiosas, e abarca em sua 

composição um conteúdo de amoralidade, de repúdio e de subversão enfrentado 
pela protagonista. A questão do puro e impuro, do que é sagrado, é abordada sob o 
tema do olhar que, assim como no conto de Clarice Lispector, é um recurso utiliza-
do para comunicação dos personagens (GALINDO, 1999 p. 280). 

 
O olhar aparece como um ato opressor e agressivo por parte dos persona-

gens que rodeiam a protagonista de La Sunamita. Os olhares revelam sordidez, 
paralisam as ações individuais da personagem para que as circunstâncias a levem a 
decisões aparentemente livres, porém que condizem com aquilo que o meio espera 
dela. Assim, todos os sentimentos que permeiam a narração possuem aspectos 
sombrios, asfixiantes e o conto provoca no leitor o terror da morte. Há uma pre-
sença maligna que percorre as entrelinhas do conto sugerindo a questões de per-
versão e perversidade presentes nas intenções de cada personagem envolvido 
(MARTINEZ, 2010 p. 14). A manifestação de perversão revelada no conto é a se-
xualidade, assim como também o incesto, já que se trata de uma relação entre tio e 
sobrinha. 

 
Uma característica marcante entre Luisa e a mulher de casaco marrom é a 

solidão como condição existencial, um estado que ambas não conseguem superar. 
A presença de outros seres, como a família, em Arredondo, e os animais, em Lispec-
tor, ressalta nas personagens essa condição de isolamento, de abandono, de desa-
pego que as levam a um autoexílio interior (ALBARRAN, 1998 p. 16). Essa solidão 
irremediável é uma das características que fazem das personagens grandes desta-
ques da literatura mexicana e brasileira, pois são constituídas de complexidades 
que ultrapassam questões de gênero e remetem o leitor a uma reflexão sobre a 
condição de ser humano. 
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DANTE ALIGHIERI E SUAS RELEITURAS 
 

 
Jackeline Maria Beber Possamai*1 

Joseni Terezinha Frainer Pasqualini 
Monique Bione Silva 

Silvana de Gaspari 
 
 

O Grupo Temático intitulado “Dante Alighieri e suas releituras” foi apresen-
tado durante a IX Semana Acadêmica de Letras da UFSC, e teve por finalidade ex-
por trabalhos que desenvolvem pesquisas em torno da poesia de Dante Alighieri e 
sua assinatura, revelada em outros poetas, outros pensadores e até mesmo em ou-
tros textos, que se apropriam de sua temática e poesia.  
 

Para o limbo dantesco, a reflexão estabeleceu-se a partir do entre-lugar. A 
pesquisadora Jackeline Maria Beber Possamai iniciou com os versos: “Quisera co-
mo Dante em via estreita / extraviar-me no meio da floresta / entre a gaia pantera 
e a loba à espreita” (CAMPOS, 2000, p.13), do poema a Máquina do mundo repensa-
da, de Haroldo de Campos, que acredita ser o conhecimento da palavra poética a 
máquina que move o mundo. Dante-personagem, por sua vez, angustiado, inicia a 
caminhada pelos três reinos porque desejava a salvação da sua alma. Queria chegar 
ao amor divino que emana de Deus, “[...] amor que move o Sol e as outras estrelas 
[...]” (ALIGHIERI, Par. XXIII, 2010, 145).  

 
Dante foi um representante da vanguarda de seu tempo, passando a ser reco-

nhecido enquanto tal pelos poetas e artistas do século XX, como fez Haroldo de 
Campos, que identificou no poeta medieval elementos de inovação e ousadia. Nos 
versos de Campos, encontramos a assinatura de Dante, que se constitui como indí-
cio ou fenômeno estético e histórico nas camadas desse discurso (FOUCAULT, 1995, 
p.28) que é a Divina Comédia. 

 
O conceito de assinatura de que trata esta comunicação, está no livro Signa-

tura Rerum (AGAMBEN, 2008), de Giorgio Agamben, o qual propõe a arké como 
método para chegar ao conhecimento. Essa abordagem feita por Agamben provém 
da Arqueologia do Saber (FOUCAULT, 1995), de Michel Foucault, modo pelo qual, 
de acordo com o pesquisador, instaura-se o saber e a história e, diante disso, um 
texto pertence à ciência das civilizações antigas, a partir do qual é possível efetuar 
uma análise, como faz um arqueólogo que escava para encontrar vestígios de um 
objeto histórico. Nesse sentido, cita que “a história do pensamento, dos conheci-
mentos, da filosofia, da literatura, parece multiplicar as rupturas e buscar todas as 
perturbações da continuidade [...]”. (FOUCAULT, 1995, p. 06). 

                                                           
* Jackeline M. B. Possamai: aluna especial do programa de Pós-graduação em Literatura da UFSC, 
mestre em Teoria Literária pela UFSC. E-mail: jackeline@tio.sdr.sc.gov.br. Joseni T. F. Pasqualini: 
doutoranda do programa de Pós-graduação em Literatura da UFSC, mestre em Teoria Literária pela 
UFSC. E-mail: jf@sed.sc.gov.br. Monique B. Silva: mestranda do programa de Pós-graduação em 
Literatura da UFSC. E-mail: nickbione@gmail.com. Silvana de Gaspari: docente da Universidade 
Federal de Santa Catarina, doutora em Teoria Literária. E-mail: silvanadegaspari@gmail.com.  
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Na esteira dessa ideia, Agamben denomina a arqueologia como ciência das 
assinaturas e a arké seria, então, um ponto de insurgência, um entre-lugar ou não-
lugar, ou ainda vestígio, traço, possibilidade para se chegar ao saber. 

 
Nessa perspectiva, a Divina Comédia é produtiva para uma arké, pois permite 

interpretações que conduzem o leitor para além de suas páginas, o que também 
caracterizaria o fugidio, o vazio, o que é silenciado e não coincide com o que já exis-
te, a emergência, no dizer de Raul Antelo, “[...] não no sentido linear de uma causa e 
um efeito, mas de uma ruptura ou hiato [...]” (ANTELO, 2012, p. 168), de multiplici-
dade, que projeta outras ideias, filmes, pinturas e livros.  

 
Dante, para a invenção do seu Inferno, Purgatório e Paraíso, uniu a história da 

Igreja, a política de Florença e a trajetória do ser humano, associando a cultura 
medieval ao mundo clássico. O personagem Dante, assim como o poeta, que já nos 
primeiros versos diz encontrar-se no meio do caminho de sua vida, perdido em 
selva escura, estava descontente com a política de Florença e a Igreja. Empreendeu 
uma caminhada pelo conhecimento, enaltecendo a filosofia, a poesia e a literatura, 
por meio da linguagem artística e pelas suas referências culturais.  

 
Dessa forma, no Limbo, Dante-personagem se coloca entre os grandes poetas. 

O Limbo é utilizado com um sentido amplo: como lugar intermediário, destino final 
do homem que não é digno do paraíso e nem do inferno, privado da pena física, 
mas também da visão de Deus. Nele, as almas permanecem numa condição suspen-
sa. Neste local, Dante e Virgílio avistam uma luz que é descrita como uma meia es-
fera iluminada, que rompe em parte a escuridão do inferno. Não é uma luz que vem 
do alto, mas é refletida do chão, emana de um local distinto, o Nobre Castelo, edifi-
cação que expressa os espíritos magnos, como Homero, Platão, Aristóteles e Sócra-
tes, além de outros grandes pensadores e poetas. 

 
Do mundo árabe, encontramos Avicena, prestigiado pelo seu papel como mé-

dico e cientista. O outro é Averroé, que consolidou os ensinamentos originais de 
Aristóteles. E o terceiro é Saladino, que combateu contra os exércitos das cruzadas. 
Dante desejou integrar a cultura árabe ao ocidente, demonstrando um pensamento 
dialético, aquele “possível ao homem”, segundo Engels, (1976, p. 159). Como inte-
lectual, o pensamento de Dante estava sensível à representação do outro, estava 
imbuído da atividade humana. Nesse fazer, o Nobre Castelo constitui-se num entre-
lugar, definido este, por Silviano Santiago (2000, p. 26), como o que está “[...] entre 
o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão [...]”.  

 
Do Castelo do Limbo, emerge a dialética ou “[...] uma estratégia de resistência 

[...]” (SANTIAGO, 2000, p. 19), que Dante apreendeu do Oriente, não pela perspec-
tiva “[...] da frente militar, de oposição armada, [...] das cruzadas e trocas de golpes” 
(LE GOFF, 1993, p. 26), mas pelas contribuições para as diversas áreas do saber, 
das lendas e fantasias árabes.  

 
Acredita-se que a literatura resida nisso, na transgressão a partir de um novo 

uso, no entre-lugar, cujo “[...] conhecimento não chega nunca a enferrujar os deli-
cados e secretos mecanismos da criação; pelo contrário, estimulam seu projeto 
criador, pois é o princípio organizador do texto [...]” (SANTIAGO, 2000, p. 25). 
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Por isso, o Limbo do Inferno parece constituir um elemento de ruptura, por-
que carrega uma ideia que contém em si duas naturezas ou particularidades: está 
no Inferno, mas não há pena física, aparece iluminado em meio à escuridão. Além 
disso, Dante-personagem aspira ao Paraíso, mas Dante-autor prefere ficar entre os 
poetas que o precederam. É no Nobre Castelo, nesse entre-lugar, que se efetiva a 
grandeza do poeta, convidado a fazer parte do grupo dos poetas clássicos, por as-
sociar a consciência de sentido histórico e humano, e lidar com as questões doutri-
nárias e pagãs. 

 
Ao escrever sobre as questões do seu tempo, lançou o seu poema para o nos-

so tempo. Nesse sentido, é, no dizer de Agamben, (2009), contemporâneo, porque 
ele representa a ruptura e a soldagem das “[...] vértebras do tempo [...]”, manteve 
“[...] fixo o olhar no seu tempo [...]” (AGAMBEN, 2009, p. 61), soube ver a luz no es-
curo, como aquela que emana do Nobre Castelo e que poderia representar o saber, 
a arké.  

 
Deixando o Limbo, e enxergando a luz que a poesia emana, encontramos, em 

Eugenio Montale e Carlos Drummond de Andrade, a identificação de traços de uma 
possível melancolia dantesca. Para Monique Bione, Dante Alighieri sabia 
reconhecer o presente, mesmo com todas as suas angústias, mas não se atrelava 
apenas a ele. O poeta sabia relacionar passado, presente e futuro e, assim, 
reproduzir de maneira anacrônica e particular a sua história. Foi por essa 
característica “contemporânea” que o florentino conseguiu interagir com os poetas 
à frente de seu tempo. Ler Drummond e Montale é fazer uma viagem pela Divina 
Comédia, perceber as suas similaridades e customizações textuais; é também 
encontrar os diversos rizomas – ligados à matriz desta obra dantesca – que foram 
criados e que criam passagens para uma nova reflexão sobre a obra do poeta 
florentino. 

 
Segundo o crítico Silviano Santiago, Carlos Drummond de Andrade (1902-

1987) utiliza a poesia constantemente para a decifração do enigma da vida: 
“Drummond investiga as palavras e se utiliza delas para investigar o ser e a sua 
existência no mundo. É nesse mesmo mundo que ele insere uma camada de 
esperança de melhoria [...]” (SANTIAGO, 2006, p. 48). Através da poesia, 
Drummond traz uma interpretação, por vezes, dura da vida e dos fatos históricos. 
A inquietação diante do desmantelo social e a tentativa de aproximação com a 
realidade do povo são algumas das características possíveis para a afinidade que 
levou o poeta itabirano a tornar-se leitor das obras dantescas, em especial da 
Divina Comédia.  

 
O possível traço melancólico de Drummond justifica-se como uma busca da 

poesia e a este se une, por vezes, à negatividade crítica e a um questionamento 
recorrente, na construção de sua poética. “Isso que se consolida naquela pergunta-
chave lançada ao leitor pode contribuir para recompor a questão dilemática entre 
formalismo e participação, investigada pela crítica na poesia de Drummond [...]” 
(VASCONCELLOS, 2006, p. 86). A eterna releitura do poético e do real, a 
desconstrução do existente para a transposição do sonhado são também traços 
melancólicos que se aliam com a poesia de Dante e Eugenio Montale; os autores 



  

54 
 

criam uma comunhão com o desejo de ruptura de uma ordem instaurada para com 
isso gerar um processo reflexivo individual.  

 
No poema No meio do caminho, podem ser percebidos traços semelhantes aos 

do primeiro terceto da Divina Comédia. Vejamos: “No meio do caminho tinha uma 
pedra / tinha uma pedra no meio do caminho / tinha uma pedra / no meio do 
caminho tinha uma pedra [...]” (DRUMMOND, 2013, p. 36); no primeiro terceto do 
Inferno: “No meio do caminho desta vida / me vi perdido numa selva escura, / 
solitário, sem sol e sem saída [...]” (ALIGHIERI, Inf. I, 2010, 1-3). De acordo com 
Eduardo Dall’Alba, Dante traz o peso da escuridão com a “selva escura”, “sem sol”. 
Essa ausência de luz aparece no poema drummondiano como “retinas tão 
fatigadas”. O poeta mineiro preserva o sentido do verso original, neste caso, com a 
impossibilidade de enxergar, porém, de uma forma mais contida. A tortuosa selva 
dantesca é transformada na pedra, um obstáculo ou a crise da sociedade moderna 
de Drummond: “Adentrar a selva significava a adentrar o desconhecido, onde 
Dante se vê perdido e sem saída. Topar com uma pedra significa o mesmo: topar 
com um problema sem solução, um problema que se reitera a cada verso do poema, 
e que o herói gauche vê, mas não resolve” (DALL’ALLBA, 1996, p. 29).  

 
Eugenio Montale (1896-1981), nascido em Gênova, Itália, faz parte de um 

período histórico-social de crise. Diante de uma realidade humana despedaçada, o 
poeta-soldado perdeu a habilidade de crer na razão e na ciência como ferramentas 
inquestionáveis sobre a vida. Ele exprimiu uma visão complexa da existência; para 
isso, utilizou elementos descritivos e uma visão intimista da realidade. Com alto 
grau de complexidade, a poesia de Montale traz todo o mistério do seu “mal de 
viver”2. O lirismo negativo e o tom irônico, assim como em Drummond, estão 
presentes em Montale para evidenciar, contudo, um novo mundo ou um mundo 
que se renova, se reconstrói. Isto porque o negativismo perante a vida imersa na 
melancolia, que não sara, trabalha nesses poetas como um mecanismo de 
renovação, uma morte em prol de um renascer, como diria Maurice Blanchot 
(2011).  

 
Montale escreve sobre a degradação humana em Ossos de Sépia e é notório, 

nessa composição, o uso que faz de experiências pessoais, citações e registros. 
Renato Xavier (2002) traz como exemplo do dantesco, nessa obra, o poema Arsênio. 
Ainda segundo o crítico, no prefácio de Ossos de Sépia: “As influências de Dante na 
língua e no estilo de Montale são amplamente reconhecidas. Montale considera o 
concretismo das imagens de Dante como repleto de significado e capaz de tornar 
visível o abstrato e corpóreo o imaterial” (XAVIER, 2002, p. 21).  

 

                                                           
2 Segundo Anna Fracchiolla, no artigo intitulado “Montale: um olhar entre sombras e luzes”, contido 
em Itália do pós-guerra em diálogo, “O male di vivere de Montale evoca um pessimismo de matriz 
quase leopardiana, como é exemplificado na primeira estrofe da lírica que integra o livro da sua 
estreia, Ossi di Seppia (1925): ‘Muito tenho o mal de viver encontrado: /era o riacho entalado que 
gorgolha, /era o equilibrar-se da folha /estorricada, era o cavalo estatelado’; desses versos é reco-
nhecível a aproximação com Leopardi na projeção da dor humana na natureza” (FRACCHIOLLA, 
2012, p. 64-65). Ainda segundo Fracchiolla, é importante salientar que esse mal de viver não está 
fixado ao pessimismo, mas evidencia também “uma tensão positiva”, o que vem a colaborar para a 
sua produção poética.  
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No poema em questão, Montale demonstra desconforto e inquietação 
metafísica diante das circunstâncias da vida e da existência humana. Xavier (2002, 
p. 20) comenta que “[...] afastada a hipótese de respostas de caráter espiritual 
revelado, o observador contemplativo depara apenas com as formas materiais em 
manifestações que guardam o silêncio ante a interpelação e atuam como obstáculo 
[...]”. Além de servirem como obstáculos, os elementos montalianos remetem ao 
Inferno dantesco por configurarem formas circulares em um caminho de descida.  

 
Assim como Drummond, Montale projetou uma releitura da Comédia 

dantesca com linhas de ironia, negatividade, reflexão do homem inserido na 
sociedade moderna em crise. A sua paisagem de sal tem no meio do caminho o 
Arsênio, que surge como um obstáculo de imobilidade; do mesmo modo como a 
pedra que dificulta o percurso de Drummond; assim como a selva tenebrosa de 
Dante. 

 
Montale procura colocar uma lupa nas cenas cotidianas, exaltar a realidade 

humana numa busca frenética por sua própria transformação e rendição. O male di 
vivere pode servir de sinônimo para a melancolia, justamente por possuir caráter 
de inquietude, a busca por uma realidade diversa da palpada pelo poeta. O male di 
vivere, por ser a inquietação, mas não necessariamente na qualidade negativa do 
termo, é a busca por razões de vida. Drummond se aproxima de Montale por 
compartilhar a contemporaneidade, definida por Agamben (2009) como a 
capacidade de perceber com clareza o presente, observando o passado e definindo 
o futuro; e, por serem leitores de Dante, reconstroem um percurso poético 
metafísico com “anjos tortos” ou “cavalos com capuzes”, em paisagens circulares 
em meio a mortos na busca por um mundo iluminado. 

 
Assim, em meio a paisagens, formas circulares, caminhos sinuosos, seguimos 

com a poesia dantesca, juntando-se a esta a de Giorgio Caproni (1912-1990) que, 
para Joseni Terezinha Frainer Pasqualini, comportam a possibilidade de refletir 
sobre o termo assinatura, entendido não como o ato de firmar o nome, mas consti-
tuído, segundo Giorgio Agamben, por elementos variados, heterogêneos, que com-
portam um jogo, um continuum, um tornar visível. Mas, não podemos nos iludir: 
essa assinatura não se dará a (re)conhecer tão facilmente, pela linearidade dos 
fatos, pela edificação em torno dela estabelecido, carece resgatá-la nas fissuras, nas 
dobras, nas ruínas, no entrecruzamento, no entre-lugar dos pontos que se tocam, 
reconhecendo uma marca, traço ou vestígio, uma singularidade.  

 
Dessa forma, a partir do poema intitulado “A Porta”3, de Caproni, intentou-se 

verificar a possível assinatura de Dante. Tal busca teve início tomando-se o vocá-
bulo porta e colocando-o em relação à porta estabelecida pelo poeta Dante, na Co-
média, em especial a do início do poema. Tal propósito somente poderá lograr êxi-
to se a palavra porta pressupuser a existência de um confim. No entender de Cacci-
ari (2005), um lugar que se articula em relação ao outro e, dessa forma, inexora-
velmente, implacavelmente, determina um contato em estreita analogia com vestí-
gio, traço oculto, assinatura.  

                                                           
3 A tradução da poesia La Porta de Giorgio Caproni, parte integrante desta comunicação, foi efetiva-
da pela Doutora em Teoria da Literatura e docente da UFSC, Patrícia Peterle. 
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O vocábulo porta comumente remete à representação de uma abertura de 
madeira, vidro ou aço, que possibilita entrada ou saída de um recinto. Relaciona-se 
também à ideia de condução, chegada, limiar, soleira, acesso. Tem-se ainda porta 
como possibilidade de entre-lugar, transposição que conduz, que comunica. A via-
gem do personagem Dante ao além-túmulo inicia-se no limiar do Inferno. À porta 
de acesso encontra-se gravada a inscrição “[...] deixai toda esperança, ó vos que 
entrais [...]” (ALIGHIERI, Inf. III, 2010, 9). Possivelmente, questionou-se: entrar nes-
te espaço ou deixar a selva escura? A escolha, sabemos, foi a de ultrapassar a solei-
ra. O fato de adentrar ao desconhecido provocou temor em Dante. Parecia ser co-
nhecedor de que se escrevesse sem sobejar os limites da visão de mundo emanada 
de concepções filosóficas, religiosas, políticas e literárias vigentes no seu tempo, 
poderia significar o desaparecimento do rastro, do traço, uma vez que, conforme 
afirma Derrida (2012, p. 139), “[...] onde há totalização e perfeição é a morte”.  

 
Caproni, em “A porta”, parece também comportar essa certeza. As imagens 

evocadas pelos versos remetem ao movimento da porta - abrir e fechar - luz e tre-
vas, lançar-se em direção ao desconhecido. Tal tônica reflete no tema porta como 
transposição de espaço para o ignoto. Caproni opõe conceitos de sentidos contrá-
rios: transparente e opaco, escancarada e fechada. Um jogo que poderia ser recu-
perado com paralelismos que gravitam entre as próprias palavras escancara-
da/opaca; fechada/transparente, que aludem à cegueira, tanto a proveniente da 
escuridão quanto da intensidade de luz.  

 
Retomemos por um momento a questão da assonância e dissonância na po-

esia de Caproni, relacionando-a com os sons do inferno dantesco. Lembremos: 
Dante descreve a cavidade infernal constituída de nove círculos concêntricos. As 
almas dos danados ocupam estes espaços de acordo com a gravidade das faltas 
cometidas. O lugar é de breu total, ou quase total, em que a audição será o sentido 
aguçado, intensificado, conforme aludem os versos dantescos: “[...] Gritos, suspiros, 
prantos lá encontrei / Que ecoavam no espaço sem estrelas [...]” (ALIGHIERI Inf. III, 
2010, 22-23), e continua: “[...] Hórridas querelas, brados de mágoa [...]” (ALIGHIERI, 
Inf. III, 2010, 25-26). Lamento, queixa, choro parecem suspensos à margem do rio 
Aqueronte para, em seguida, tornarem-se ainda mais aterrorizantes, cortantes, 
quando Caronte, guardião desse espaço, bate com o remo e grita com os condena-
dos que ali chegam: “[...] Almas ruins! Castigo eterno pra vós [...]” (ALIGHIERI, Inf. 
III, 2010, 84-85), um gesto que, no seu conjunto, simboliza perder qualquer espe-
rança de chegar ao Paraíso.  

 
Vocábulos como amorfa, obtusa, ádito também parecem propícios para ob-

servar a assinatura de Dante em Caproni, uma vez que o Inferno dantesco compor-
ta o que não tem forma determinada, é informe, é obtuso, conduz a um espaço com 
falta de nitidez, confuso, onde “nenhuma entrada pode dar ádito”. (CAPRONI, 1998, 
p. 610) 

 
Caproni, ao que parece, aproxima-se de Dante. Ambos são perpassados pelo 

receio diante da porta, sua tarefa evoca coragem. Em Dante, o avançar, o entrar no 
abismo infernal, significaria a inexistência da esperança, a ilusão de que poderia 
haver uma saída. Em Caproni, esse poder ilusório parece intensificar-se no vocábu-
lo Morgana. Morgana é uma deusa da mítica ilha de Avalon. Figura que comporta 
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na mesma entidade a morte, a ressurreição e o nascimento. Parece-nos que o poeta 
a aproxima do fenômeno recorrente no sul da Itália conhecido como Fata Morgana, 
ocasionado devido à inversão térmica. Esta experiência provoca no observador de 
uma paisagem ou objeto certa distorção, ou seja, uma ausência de exatidão frente 
ao elemento admirado. Caproni apresenta a Palavra como portadora dessa carac-
terística, tal qual uma miragem provocada pela inexatidão da imagem. 

 
Em Dante, a falta de nitidez concerne também às palavras gravadas na porta 

de entrada, as quais refletem a intransitividade, “deixai toda esperança, ò vós que 
entrais” (ALIGHIERI, Inf. 2010, III, 9). Dante ultrapassou uma porta que parecia 
impossível, ultrapassou a soleira, lançou-se ao desconhecido.  

 
Caproni e Dante. Cada qual segue seu itinerário. Perseguem atentando para 

o fato de que o entre-lugar, o confim, o cruzamento é transformativo, comporta ao 
mesmo tempo paradigma e mudança. A transgressão faz-se necessária: o novo está 
em ultrapassar o instransponível. Por fim, entendemos que a(s) assinatura(s) des-
vela(m) um não ajuste, pois a perfeição, como já dito, causa dano à transcendência. 

 
Pensando ainda em assinatura, em transcendência, finalizamos com uma 

breve análise dos quadrinhos da Divina Comédia como releitura de um clássico. A 
coleção, “Clássicos da Literatura Disney”, chegou ao Brasil em junho de 2010. A 
série foi trazida ao Brasil pela Editora Abril, através do seu grupo Abril Jovem, e 
teve a intenção de celebrar os 60 anos dos quadrinhos do Pato Donald em terras 
brasileiras. A coleção foi anunciada inicialmente contendo vinte fascículos, mas, na 
edição de número vinte, foram anunciados mais dez títulos, e, na de número trinta, 
ainda mais dez. A coleção brasileira deveria seguir as escolhas feitas para a edição 
espanhola, contando com quarenta números, reproduzindo as mesmas imagens e 
excluindo os títulos O código da Vinci, O planeta dos macacos, Viagem fantástica 
e ...E o vento levou.  

 
Através dos comentários publicados nos blogs de fãs de histórias em qua-

drinhos, é possível perceber que a coleção foi muito bem aceita e fez muito sucesso. 
Dessa forma, o saldo da publicação parece ter sido positivo, pelo menos para os 
que acompanharam a coleção e manifestaram suas opiniões.  

 
A Editora Abril, ao descrever como foi concebida a coleção, diz que, utili-

zando-se de uma recriação livre, as histórias retratam clássicos da literatura mun-
dial. Alguns leitores associam o sucesso da coleção ao fato de que ela pode ser uma 
maneira interessante de estimular a leitura nas crianças. A ideia seria que, depois 
de ler as histórias contadas pelos personagens da Disney, as crianças tivessem cu-
riosidade em ler o livro original. E é nesse sentido que essa pesquisa foi pensada, 
tendo por finalidade apresentar a tradução e a adaptação em quadrinhos, pela Edi-
tora Abril Cultural, de um clássico da língua italiana, a saber: A Divina Comédia, de 
Dante Alighieri. Aqui, a concepção de clássico está atrelada ao bastante conhecido 
texto de Italo Calvino, “Por que ler os clássicos”, mais especificamente, sua defini-
ção de número sete: “Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo 
consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que 
deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na 
linguagem ou nos costumes).” (CALVINO, 1993, p. 11). 
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Buscando entender os objetivos da coleção, foi apresentado o volume nú-

mero 13 da edição brasileira, que é destinado à publicação intitulada A Divina Co-
média. Na capa, temos o Mickey, vestido como Dante Alighieri, com uma pena na 
mão, fazendo cócegas na barriga de Minós. O volume se abre com um texto que tem 
por título A Divina Comédia: o inferno de Mickey. Neste texto introdutório, temos a 
contextualização da Divina Comédia, sua divisão em Inferno, Purgatório e Paraíso, 
além das indicações bibliográficas da obra original dantesca, indicando-lhe inclusi-
ve o porquê do adjetivo divina e do nome comédia. Interessante que, mesmo que a 
indicação dos quadrinhos faça menção ao público infantil, o texto introdutório é 
bem denso e não parece indicado à compreensão dos jovens leitores. Além disso, 
em nenhum outro lugar da edição, aparece a informação que temos neste texto 
introdutório, escrito pelos editores da coleção, que se refere ao fato de ela ser uma 
paródia da obra-prima de Dante: “Na paródia desta obra-prima da literatura uni-
versal, protagonizada pelo camundongo Mickey, o roteirista não se ateve às duas 
últimas partes da trama dantesca e elegeu apenas o Inferno como cenário de sua 
história em quadrinhos” (2010, p. 3). Ainda segundo essa introdução, a versão não 
segue fielmente o original e se permite esta licença pelo fato de o texto de partida 
conter passagens bastante assustadoras para o universo infantil.  

 
No enredo, Mickey faz uma viagem ao inferno e terá Pateta no papel de Vir-

gílio. Encontramos ainda a advertência de que Guido Martina, o roteirista da histó-
ria para quadrinhos, em sua versão, não teve a pretensão de rivalizar com Dante na 
complexidade de seus versos. A viagem se encerra quando Mickey encontra Dante, 
que absolve tanto o roteirista como o desenhista do gibi, do crime de traição, por 
terem plagiado a famosa história do poeta florentino. 

 
Após a breve apresentação desse volume, continuamos a nos perguntar: O 

que levou os organizadores a fazerem tais escolhas e denominá-las “clássicos”? 
Retornamos, então, à definição de Calvino (1993, p. 12) que nos coloca: “A leitura 
de um clássico deve oferecer-nos alguma surpresa em relação à imagem que dele 
tínhamos. Por isso, nunca será demais recomendar a leitura direta dos textos ori-
ginais, evitando o mais possível bibliografia crítica, comentários e interpretações”. 
Surpresas realmente não nos faltam neste volume. Mas, mesmo que possa parecer 
precipitado, acreditamos já poder concluir que Calvino, neste caso específico, tem 
toda razão ao dizer que os “clássicos” só podem ser realmente conhecidos através 
dos “clássicos” e que a necessidade de adaptações, sejam elas quais forem, nem 
sempre fazem surtir o efeito esperado, neste caso, o ponto de partida, para que 
leitores jovens possam interessar-se pela leitura das obras integrais parodiadas 
nesses volumes. A intenção da coleção parece ter sido realmente boa, mas como o 
que vem expresso em um famoso dito popular: “De boas intenções, o inferno está 
cheio!”. 
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DANTE ALIGHIERI ENTRE LINGUAGEM, TRADUÇÃO,  
LITERATURA E TEOLOGIA 

 
 

Célio Antonio Sardagna*1 
Renato Cristofoletti 

Silvana de Gaspari 
 
 

Este grupo temático teve por objetivo apresentar pesquisas em nível de Pós-
Graduação, que envolvem o autor Dante Alighieri e a Divina Comédia, nas áreas de 
Língua, Tradução, Literatura e Teologia, mostrando a versatilidade e atualidade 
desse autor medieval italiano. 
 

Para Renato Cristofoletti, muito já foi dito sobre Dante, mas muito ainda está 
por vir. O poeta não nos serve para respostas e sim para gestarmos mais e mais 
perguntas, pois “Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que 
tinha para dizer.” (CALVINO 1991, p. 11). 

 
Mas, como definir a Divina Comédia como um clássico? Na opinião de Wan-

derlei Marques:  
 

[...] clássico “diz-se de ou obra ou autor que, por sua originalidade, 
pureza de expressão e forma irrepreensível, constitui modelo dig-
no de imitação”. Em resumo, é possível associar à ideia de obra 
clássica tanto a necessidade de certo reconhecimento ao longo do 
tempo, quanto a verdade de que, fatalmente, ela se tornará um 
modelo para outros autores. Ambos, obviamente, chancelados por 
leitores e críticos. (MARQUES, 2013, p. 09) 

 
Esses clássicos, nas definições que nos oferecem tanto Marques quanto Cal-

vino, são os mesmos com os quais estamos escrevendo nossas histórias enquanto 
civilização. A história da humanidade tem sido escrita sob a ótica de homens e mu-
lheres, que descrevem a realidade de seu tempo, recontando, assim, momentos 
decisivos da sua história. O homem sempre precisou de figuras emblemáticas em 
seu percurso, figuras que apontaram caminhos ou mesmo interpretaram uma épo-
ca. Dante Alighieri é uma dessas figuras, retomado até hoje nos mais diferentes 
aspectos culturais e literários do mundo moderno. O poeta florentino é considera-
do por estudiosos, a exemplo de Giorgio Agamben, contemporâneo. Contemporâ-
neo, para Agamben (2010, p. 20, tradução nossa), refere-se a quem: 

 
 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente con-
temporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com esse, 
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nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, 
inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através deste des-
locamento e deste anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, 
de perceber e apreender o seu tempo.2 

 
 

Suas marcas e assinaturas se encontram espalhadas pelas mais variadas ma-
nifestações artísticas e podemos detectar vestígios de sua obra em muito do que foi 
e do que tem sido feito na atualidade. Isso faz com que o autor crie um paradigma 
que se mantém. No entender de Agamben (2008), o paradigma é uma forma de 
conhecimento analógico que se move de singularidade em singularidade. Pensando, 
então, no paradigma representado pelo poeta e sua obra maior, a Divina Comédia, o 
objetivo deste trabalho é analisar, através de um recorte do Inferno – parte consti-
tuinte da Divina Comédia – sua adaptação para histórias em quadrinhos. A presente 
pesquisa visa refletir sobre impactos positivos ou negativos da obra de partida, 
quando transposta para uma nova linguagem, neste caso, o gênero história em 
quadrinhos, bem como discutir, apontar, averiguar qual rastro, vestígio se mantém 
ou não, ou seja, se do autor Dante consegue-se indicar a assinatura nas entrelinhas 
da “nova obra”. 

 
Nesse sentido, estudar literatura e suas imbricações acaba por se tornar um 

trabalho de arqueólogo. No caso de Dante, em especial, tem-se a intenção de cola-
borar com a verificação de quais elementos da Divina Comédia encontram-se re-
descobertos e redecifrados em uma nova interpretação e roupagem. 

 
Com o fortalecimento das mídias, como a internet e as redes sociais, o novo 

leitor parece demandar materiais mais imediatistas, o que viria ao encontro da 
linguagem dos quadrinhos. Mas, será que essa demanda colocaria em risco as 
obras consideradas clássicas? Ou, ainda, as adaptações dariam conta da carpintaria 
usada pelo escritor e das múltiplas camadas de interpretação possíveis à obra ori-
ginal? Ou será que isso não é importante, pensando-se nos próprios cânones que as 
histórias em quadrinhos podem estabelecer? 

 
Para alguns estudiosos, as adaptações das obras para quadrinhos acabam por 

fazer com que esses textos vençam o desafio de atravessar os tempos: 
 

A grande narrativa dantesca, que poderia ficar relegada às estan-
tes de uma biblioteca especializada, presa nas teias dos estudos li-
terários, ou mesmo viver como texto de cabeceira apenas dos lei-
tores aficionados, chega aos quadrinhos [...] dando continuidade e 
nova vida à aventura medieval que sobreviveu aos séculos. (AR-
RIGONI, 2011, p. 05) 

 
Para tentar investigar essas questões, usaremos como objeto de estudos a 

versão da Divina Comédia, traduzida para os quadrinhos por Piero e Giuseppe Bag-
nariol, publicado pela Editora Peirópolis, em 2011.  

                                                           
2 Appartiene veramente al suo tempo, è veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo colui 
che non coincide perfettamente con esso né si adequa alle sue pretese ed è perciò, in questo senso, 
inattuale; ma, proprio per questo, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è 
capace piú degli altri di percepire e afferrare il suo tempo (AGAMBEN, 2010, p. 20). 
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Sobre a questão da adaptação para os quadrinhos, o próprio Piero Bagnariol 
comenta as influências que foram trazidas pelos ilustradores e artistas na forma-
ção do imagético, em torno da obra de Dante, e as influências em sua versão da 
Divina Comédia. Bagnariol nos mostra, assim, a cadeia de assinaturas que se se-
guem na composição dessa obra, através das fontes de inspiração do autor: 

 
 
Do ponto de vista das imagens, por sua vez, observamos na tradi-
ção iconográfica d´A Divina Comédia a perpetuação de modelos an-
tigos ao longo do tempo e a influência recíproca que os autores de 
diversas épocas exerceram entre si para representar este “outro 
mundo”. Assim, Giuseppe de Liquoro, em seu filme L´Inferno de 
1911, utiliza a gravura do Lúcifer de Gustave Doré para definir o 
cenário e o enquadramento da cena final. Doré, por sua vez, esco-
lhe a mesma posição do diabo pintado na cena do Juízo Final da 
Capela Sistina, de Michelangelo, para representar o barqueiro Ca-
ronte que ameaça agredir os danados com o remo. Cultor da re-
presentação plástica de corpos característica da Renascença e da 
Antiguidade Clássica, Doré prefere adotar o minotauro de Teseu – 
assim como ele aparece nas cerâmicas gregas, com o corpo de 
homem e a cabeça de touro – como modelo da ilustração do canto 
XII do Inferno, no lugar do touro com cabeça humana que pode ser 
vislumbrado nos versos de Dante e que caracteriza as primeiras 
miniaturas da obra. Pela gravidade das imagens, o pintor e ilus-
trador francês foi a principal referência para o inferno d´A Divina 
Comédia em quadrinhos. (BAGNARIOL, 2011, p. 46-47) 

 
 

Assim como Bagnariol foi buscar o ponto de contato entre Doré e Michelan-
gelo, este trabalho buscará os pontos de contato e as reminiscências deixadas por 
Dante, na transposição feita por Piero e Giuseppe Bagnariol, no texto e nas ima-
gens da Divina Comédia em quadrinhos. Durante este processo, perguntas serão 
respondidas e, certamente, novas outras questões serão levantadas para serem 
respondidas pelas próximas gerações, continuando, assim, e, para sempre, o pro-
cesso da construção do saber.  

 
Seguindo na esteira dos clássicos e de Calvino, Silvana de Gaspari afirma que 

falar sobre Dante Alighieri e a Divina Comédia é sempre um desafio, mas também 
um grande prazer, pois nenhuma outra obra ou autor parecem exemplificar de 
forma mais clara e precisa a afirmação de Calvino (1991, p. 10-11) de que:  

 
Os clássicos são livros que exercem uma influência particular 
quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocul-
tam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente 
coletivo ou individual.  
 

A Divina Comédia tida como texto sagrado por alguns, transformou-se em re-
ferência para muitos autores, através da história literária não só italiana, mas tam-
bém de todo o mundo ocidental. Atualmente, até o escritor de best sellers Dan 
Brown se rendeu ao florentino e estourou nas livrarias com seu volume intitulado: 
Inferno. 
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Dante, além de ser conhecido como o criador da literatura italiana, já que foi 

o primeiro a elevar o então chamado vulgar italiano à categoria de língua literária, 
e o criador da língua italiana, por ter fixado em texto escrito e poético a nova língua, 
foi, na literatura ocidental, que, possivelmente, em primeiro lugar, produziu uma 
obra na qual tanto o divino como o terreno se encontraram em aspectos ligados à 
moral, à política, às crenças e à sabedoria de seu tempo.  

 
Porém, para que tudo isso acontecesse, ele precisou explorar a linguagem de 

forma a adaptá-la a seus interesses e objetivos. Isso nos leva a refletir com Walter 
Benjamin (1984) na sua busca sobre os níveis da linguagem. E Dante, em seu poe-
ma maior, usufrui de todos estes níveis da linguagem: no primeiro, é criador, ao 
revelar o mundo dos mortos, no segundo, é Adão, pois nomeia o que ali se encontra 
e no terceiro é humano e decaído quando, no Paraíso, diz não existirem palavras 
para se descrever a magnitude divina.  

 
Dessa maneira, se encararmos a linguagem como a expressão milagrosa da 

existência do mundo, como não perceber também a literatura como o meio mais 
justo de expressão dos enigmas da existência humana? Dessa forma, a literatura, 
quando vista como meio de expressão da angústia humana e de seus anseios, pas-
saria a ser um estímulo para a recriação da expressão teológico-linguística experi-
mentada e vivenciada por Dante, podendo oferecer ao mundo uma visão muito 
mais ampla e profunda do modo como o sagrado, em oposição ao profano, vem 
sendo experimentado e vivido, ao longo da história, pelos homens. O autor, dessa 
maneira, pode ser visto como o sujeito da narração, que revela a possibilidade de 
permuta entre a história e o discurso ou vice-versa. Ele seria um anônimo que se 
transforma em ausência para permitir que a narrativa exista, através da linguagem 
eleita por ele. 

 
E é por essa ótica que é possível declarar que toda impressão recebida pelo 

homem, todo desejo que se agita em seu íntimo, toda esperança que o atrai ou todo 
perigo que o ameaça podem afetá-lo religiosamente. E todos esses movimentos 
podem ser registrados pela literatura, através da linguagem moldada por ele. Dan-
te, nesse sentido, dá forma à sua realidade, modelando-a com seu estilo de homem 
medieval: trazendo o divino para perto de sua gente por meio da teologia de São 
Tomás de Aquino, cujo pensamento ele diz conhecer e respeitar. 

 
A Divina Comédia pode ser entendida, de tal forma, como a descrição da con-

quista da fé partindo-se dela mesma. Cada canto do poema é uma progressão fiel 
aos preceitos de fé, que parece crescer em concordância com a obra. Sem as mani-
festações de fé, das quais Dante tinha conhecimento, não se poderia chegar à nar-
rativa final de seu poema. Poema épico, político, teológico, lírico ou retrato de uma 
fase da história. Porém, sem alcançar a extrema beleza, vã seria a tentativa de es-
crever a Divina Comédia.  

 
Ainda pensando no processo de criação da linguagem e de sua apropriação 

por parte dos homens, esses se fizeram homens ao criar a linguagem, pois é atra-
vés da palavra que o homem se faz metáfora de si mesmo. Por isso, parece correto 
acreditar que os autores de apocalipses, como Dante, ao nos convidarem a reco-
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nhecer a identidade da imagem simbólica apresentada por eles, por meio de suas 
visões, queiram nos fazer conhecer a verdadeira natureza da relação que existe 
entre os textos explicitamente apresentados e a causa por que eles foram criados. 
“[...] Ao conceber e descrever sua função, os profetas de Israel, de Samuel em dian-
te, habitualmente usam uma metáfora claramente política.” (CERESKO, 1996, p. 
178, grifo do autor).  

 
E, assim, se compararmos os vários apocalipses dos quais temos conhecimen-

to, veremos que há um gosto em comum por uma tradição literária, por uma imita-
ção de lugares comuns. Mas é nessa imitação que podemos notar a originalidade e 
a personalidade literária de cada autor, que dá a seu texto um lugar exclusivo den-
tro da literatura apocalíptica, a partir de seu estilo e de suas escolhas políticas. A 
forma simbólica já está na natureza das coisas, mas ela serve a um objetivo perfei-
tamente em harmonia com o fim deste gênero de profecia. É necessário que a von-
tade divina, ao mesmo tempo, se revele e se esconda, ao menos até certo tempo, 
diante de olhares profanos. É melhor que o homem conheça o futuro, mas que ao 
mesmo tempo o ignore, a fim de que seja obrigado a crer e a esperar aquilo que foi 
profetizado.  

 
Dante, inserido em seu momento histórico, está envolvido pelas questões de 

Deus, nutrido por uma filosofia rica e vigorosa, cheia de movimentos místicos que 
alimentavam a literatura da península. Os problemas que os intelectuais buscavam 
resolver eram: a relação entre Igreja e Império, as inquietações morais geradas por 
essa situação, a divisão, no campo intelectual, entre a interpretação mística e a ra-
cional dos problemas religiosos, a relação entre cultura profana e cultura clássica, 
além de inúmeros outros.  

 
Com Dante, então, torna-se evidente, pela primeira vez, a função pedagógica e 

civil dos intelectuais na formação de uma língua italiana, que deve refletir uma op-
ção política. Pelas vias da leitura da Divina Comédia, o leitor culto italiano teria, 
pela primeira vez, a clara sensação de pertencer a uma civilização que, mesmo res-
guardadas suas características individuais, possuía bases comuns. É graças à lin-
guagem de Dante que a sua integração se estende para além – nos reinos do cômi-
co, do pavoroso, do coloquial.  

 
Dante, em sua genialidade, utilizou-se da força de sua cultura, manifestada 

através do povo, para produzir seu poema maior, assumindo o gênero apocalíptico 
e o italiano vulgar como seus instrumentos, na batalha contra a ignorância e a pre-
potência intelectual vigente na época. Dessa maneira, o poeta também se fez profe-
cia e alcançou a alma humana como poucos foram capazes de fazer.  

 
Nesse momento, acreditamos possível afirmar ser Dante visto como profeta, 

assim, seria ele arauto, segundo Bloom (1993), ou seja, um orador maior, supremo, 
que se dirige aos seus contemporâneos a partir de uma linguagem talvez menos 
clerical ou teológica, mais humana e real. Esta linguagem, por vezes poética, pro-
duz imagens que tocam aqueles que as leem. Sobre Dante, muito se falou, mas ain-
da há muito que se falar e, ao mesmo tempo, não há mais nada a ser dito, a não ser 
contemplar a beleza de suas escolhas, sejam elas linguísticas, teológicas, políticas 
ou literárias, e a criação de suas inesquecíveis imagens do oltretomba. 
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Pensando especificamente nas questões de fé, Célio Antonio Sardagna, com 

sua pesquisa aqui apresentada, demonstra que o sagrado está em oposição ao pro-
fano, de modo que o que é concebido como profano é algo comum, até corriqueiro, 
ao passo que o que é visto como sagrado é mais especial, incomum, intangível, mui-
tas vezes. Por que não se dizer que sagrado e profano são tratados, geralmente, sob 
a ótica do binário: um é ordinário e o outro extraordinário; um comum e outro in-
comum, um está no plano do divino e outro é colocado em um plano mais terreno. 
Assim, “[...] sagrado e profano são formas alternativas de estar no mundo. Nem 
uma nem outra devem ser exclusivas, mas devem suceder-se em ritmo rotativo, 
como o dia e a noite, a primavera e o inverno, a poesia e a prosa”, segundo Gilberto 
de Mello Kujawski (1993, p. 46). 

 
Durante muito tempo, o espaço do sagrado foi reservado às pessoas mais li-

gadas às questões religiosas, ao campo teológico, regrado, contrariamente ao pro-
fano, em que o espaço do homem é passível de transgressão. Giorgio Agamben 
(2007, p. 65)concebe como sagrado algo que seria reservado exclusivamente aos 
deuses celestes e como profano algo que é destinado ao livre uso dos seres huma-
nos, ou ainda, “[...] profano denomina-se aquilo que, de sagrado ou religioso que 
era, é devolvido ao uso e à propriedade dos homens [...]”. Em continuação à ideia 
anterior acerca de sagrado e profano, Georges Bataille (1993, p. 35) mostra que 
“[...] o mundo sagrado não é senão, num sentido apenas, mundo natural. Ele ultra-
passa, numa outra dimensão, o mundo anterior à ação conjugada do trabalho e dos 
interditos. O mundo sagrado é, nesse sentido, uma negação do mundo profano, mas 
ele é também determinado pelo que nega [...]”. 

 
Apesar de a literatura já ter sido mantida no campo do profano, muitos auto-

res conseguiram ultrapassar esse espaço, e trazer à luz aspectos do sagrado a ela 
inerentes, a exemplo de Dante, com a Divina Comédia, obra esta que oferece conti-
nuamente campo para novos estudos, graças às singularidades que comporta. Um 
exemplo disso é o Paraíso, parte final da viagem de Dante pelo além-túmulo, colo-
cado pelo poeta em direta oposição ao Inferno. Seguindo a cosmologia de Ptolomeu, 
na Divina Comédia, o Paraíso é composto de nove círculos concêntricos, contendo 
no centro o céu empíreo, formado de pura luz, no qual se encontram as almas me-
recedoras da salvação. No centro, está Deus, um ponto luminoso, rodeado das nove 
hierarquias angelicais. 

 
A passagem do viajor Dante vivo pelos reinos infernal e purgatorial o fizeram 

digno de entrar no paraíso, reino em que o ser divino tem a sua sede, libertado que 
já está das manchas do pecado. Nas palavras do próprio poeta, o reino celeste é 
concebido como: “A glória do alto ser que tudo move/ pelo universo a penetrar 
resplende/ mais numa parte e menos noutras chove.” (ALIGHIERI, PAR, 2005 I, 1-
3) Assim, o viajor Dante empreendeu seu itinerário à remissão, com a passagem 
pelo Inferno, pelo Purgatório e, por fim, o Paraíso – reino da luz, destinado àqueles 
que mais se aproximaram de Deus, em virtude. E, dentre esses, estão os muitos 
santos que são colocados por Dante no reino celeste, principalmente a partir do 
Quarto Céu. Alguns desses como: Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros 
teólogos, os quais nos são apresentados pelo poeta: “Tal quarta família ali já bri-
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lha/ do alto Pai, que sempre a satisfaça,/ mostrando como inspira e como filha.” 
(ALIGHIERI, PAR, 2005, X, 49-51)  

 
Esses espíritos do Quarto Céu, por serem sábios, mais desfrutam da luz divi-

na e da visão de Deus, na sua trindade. Adiante, já no décimo primeiro canto, o poe-
ta florentino apresenta São Francisco e São Domingos, ambos fundadores de duas 
importantes ordens religiosas, os franciscanos e os dominicanos: “Um foi todo se-
ráfico em ardor;/ outro por sapiência em terra tem/ de querubínea luz um esplen-
dor.” (ALIGHIERI, PAR. XI, 2005, 37-39) 

 
Assim, no Paraíso, muitos dos santos que aparecem nos diferentes cantos ga-

nham voz, falam, explicam, esclarecem fenômenos próprios do reino celestial, dife-
rentemente do reino infernal, em que, praticamente, inexiste a palavra e a luz. Dan-
te os apresenta enquanto personagens revestidas da graça divina, mais ou menos 
iluminados segundo a sua virtude, por isso mais próximos ou mais distantes da luz 
divina e da visão beatífica de Deus. Este modo de apresentá-los, a particularidade 
com que Dante os concebe e os faz agir e falar, poderia constituir a sua singulari-
dade, o modo original de concebê-los. 

 
Contudo, anteriormente à Dante e à Divina Comédia, outro italiano, de Gênova, 

nascido talvez entre 1225 e 1229, Jacopo da Varazze, a sua maneira, concebeu mui-
tos santos do seu tempo e deles efetuou estudos, por meio dos quais intencionava 
despertar o lado espiritual da sociedade, já que eram apresentados a partir da ótica 
do exemplum. Sua obra, a Legenda Áurea, foi escrita em meados do século XIII, pro-
vavelmente com o intento de fornecer aos seus colegas padres material para a ela-
boração dos seus sermões. Trata-se de uma obra composta da história da vida de 
178 santos, além de relatos de algumas festas litúrgicas. O sucesso da obra foi rá-
pido, o que comprova a existência, até 1500, de mais de mil e duzentos manuscri-
tos.  

 
Na obra, Varazze apresenta os santos de um modo particular, geralmente 

como pessoas comuns do seu tempo, mas que, em vida, buscaram, a seu modo, 
manter uma proximidade, no modo de viver, com Deus, buscando imitá-lo no amor, 
na obediência aos mandamentos e na fé. Talvez, uma visão de santidade, no tempo 
do autor da Legenda Áurea, seja a de “[...] ter sido escolhido por Deus para se mani-
festar na terra em seu lugar, como um instrumento ou um intermediário, seja por 
milagres, seja por virtudes ou um comportamento excepcionalmente religioso em 
sua existência terrestre” (LE GOFF, 2014, p. 54). 

 
Dante elabora a terceira parte da Divina Comédia por volta de cinquenta anos 

depois que Varazze escreve a Legenda Áurea e, acredita-se, que ele tenha tomado 
conhecimento dessa obra, entre outras, para apresentar e dar voz aos santos que 
destina ao Paraíso. Em dado momento, o poeta florentino assim se expressa, por 
exemplo, acerca de São Francisco, também apresentado por Varazze, na ótica de 
seu amor à pobreza: “Mas por que eu não pareça assaz escuso, /Francesco e a Po-
breza por amantes /entendas ora em meu falar difuso.” (ALIGHIERI, PAR. XI, 2005, 
73-75) 
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Percebe-se, nas palavras do poeta, que o santo assume a pobreza como um 
ideal supremo de vida. Essa marca, poder-se-ia dizer, essa singularidade, é compar-
tilhada por ambos os autores: Dante e Varazze.  

 
Podemos afirmar, então, que há vestígios, marcas, de um dos autores no ou-

tro. Nesse sentido, entende-se também que uma obra literária se constrói a partir 
da ruína de outra obra, ou de muitas outras, e/ou de outro autor. Mas, mesmo as-
sim, carrega consigo a sua originalidade ou singularidade. Na visão de Giorgio 
Agamben, isso evidenciaria uma assinatura, que se mantém no tempo, mesmo es-
tando o seu objeto parado. Segundo Agamben (2008, p. 98), comparando-a à moda 
como uma constante remissão temporal, a assinatura se define com “[...] um não ou 
um de novo [...]”. E nisto reside a singularidade, como uma marca particular, a qual 
“vai” e “volta”, ou seja, é uma via de mão dupla, que oferece muitas possibilidades 
teóricas, possibilidades de pesquisa. 

 
Desse modo, podemos determinar que a Divina Comédia de Dante traz mar-

cas da Legenda Áurea, no que concerne ao modo de apresentar e dar voz aos santos 
presentes no Paraíso. Essas marcas, o modo com que o florentino lhes dá voz, po-
deria ser concebida como a assinatura de Varazze presente na Divina Comédia.  

Apesar das pesquisas apresentadas aqui serem individuais, o que as torna 
semelhantes e próximas, é a busca pela sobrevivência de um autor que, a seu modo, 
ousou fazer-se novo e, dessa maneira, atemporal, por meio de suas escolhas e con-
cepções políticas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Recursos digitais, baseados no uso de computador, podem contribuir para 
os processos educativos como um todo e, mais especificamente, para o desenvol-
vimento de uma língua estrangeira (LE). Exemplos de recursos digitais para o de-
senvolvimento de uma LE são: videogames, podcasts, infográficos (estáticos, intera-
tivos ou animados), atividades educativas digitais, áudio livros, e-pals, livros digi-
tais e recursos da Web 2.0 (ver TUMOLO, 2014).  
 

Neste artigo, apresentamos três recursos digitais, a saber: histórias digi-
tais, videogames e webconferência, com uma reflexão sobre como podem auxiliar o 
desenvolvimento de inglês como LE. 

 
 
2 RECURSOS DIGITAIS: CARACTERIZAÇÃO E USO 
 

Nesta seção, apresentamos uma caracterização e uma reflexão de uso para o 
ensino e a aprendizagem de inglês dos seguintes recursos digitais: histórias digi-
tais, videogames e webconferência. 
 
2.1 HISTÓRIAS DIGITAIS  
 

Histórias Digitais (HDs) podem ser definidas como um recurso digital, con-
tendo imagens digitais, texto, narração oral gravada, videoclipes e/ou música, com 
tempo de duração entre 2 a 10 minutos, e tópicos variados, relativos, por exemplo, 
a histórias pessoais ou mesmo eventos históricos. 
 

Histórias Digitais podem apresentar conteúdos sobre qualquer área do 
conhecimento na língua-alvo (LA), permitindo, assim, a integração da disciplina de 
LE com as disciplinas escolares, trabalhando, desse modo, a LE dentro da Aborda-
gem Baseada em Conteúdo (ABC). 

 
Há inúmeras justificativas para a adoção da ABC relativa à aprendizagem 

de uma LE. Grabe e Stoller (1997) sugerem: a) exposição a uma grande quantidade 
de língua enquanto aprende-se sobre um conteúdo, em grande parte de forma in-
cidental; b) aprendizagem contextualizada, dentro de contextos discursivos rele-
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vantes, incluindo a sala de aula, que permite instrução explícita de língua junta-
mente com a instrução do conteúdo; c) oportunidades do uso de conhecimento de 
cada aluno para aprender sobre o conteúdo e sobre a língua; d) maior motivação, 
em particular pelo reconhecimento da aprendizagem sobre o conteúdo; e) possível 
envolvimento de formas de aprendizagem, como a cooperativa, a experimental e a 
baseada em projetos; f) maior flexibilidade e adaptabilidade, com inclusão de con-
teúdos e ajustes aos interesses dos alunos; e g) oportunidades de exercício de esco-
lhas e preferências por parte dos alunos. 

 
A ABC permite, também, integrar as quatro habilidades linguísticas (escri-

ta, leitura, fala e audição), trazendo as seguintes vantagens: a) expor o aprendiz à 
língua autêntica; b) permitir uma interação natural, envolvendo a complexidade do 
uso de língua para comunicação; c) permitir ao professor a avaliação do progresso 
dos alunos nas habilidades múltiplas; e d) tornar a língua o meio real de interação 
e compartilhamento entre as pessoas (OXFORD, 2001). 

 
Histórias Digitais podem se tornar projetos a serem desenvolvidos na LA, 

dentro da abordagem baseada em projetos (ABP). Essa abordagem é caracterizada 
pela ação ativa de alunos, explorando problemas e desafios do mundo real e adqui-
rindo um conhecimento mais profundo. Os elementos essenciais da ABP são: a) 
conteúdo significativo; b) competências do século 21 - solução de problemas, pen-
samento crítico, colaboração, comunicação e criatividade/inovação; c) investigação 
profunda - questionamentos, uso de recursos e busca de respostas; d) questão mo-
tivadora, aberta, intrigante; e) interesse - necessidade de conhecer, compreender 
conceitos e aplicar habilidades para responder a questão motivadora; f) voz e esco-
lha -  escolhas sobre o produto, o método de trabalho, o uso do tempo; g) crítica e 
revisão - oferecimento e recebimento de feedback sobre a qualidade do projeto; e 
h) público-alvo - apresentação do produto para pessoas, além dos colegas de classe 
e do professor (BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION, 2015). 

 
Nesta abordagem, condições podem ser criadas para que a língua estran-

geira tomada como alvo seja utilizada para a comunicação entre aprendizes duran-
te o desenvolvimento de HDs, fazendo uso, por exemplo, da leitura, para a pesquisa 
do conteúdo; da escrita, para a criação do script e storyboard; da fala, para a produ-
ção da narração oral; e da audição, para a preparação da narração oral.  

 
Em suma, HDs podem ser usadas como acessório para qualquer aborda-

gem de ensino de LE, essencialmente, como elemento para motivação dos alunos, e 
podem, também, ser usadas para caracterizar a abordagem de ensino adotada pelo 
professor de LE, dentro da abordagem por conteúdo e/ou da abordagem por proje-
tos. 

 
2.2 VIDEOGAMES  
 
                Desde sua origem, os videogames2 conquistaram um espaço de destaque 
em nossa cultura. Seja através do feedback, da interação ou da motivação, diversos 

                                                           
2 De acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), 2009, videogames são 
traduzidos para o Português como vídeo jogos. Neste artigo, o termo se manterá como no original 
em inglês. 
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estudos apontam que muito pode ser aprendido através dos jogos, inclusive uma 
segunda língua. Muitas pesquisas foram feitas sobre este assunto, por exemplo: 
Gee (2005), Prensky (2001), Squire (2006), Chik (2011), Gee e Hayes (2011), e 
Sykes e Reinhardt (2013). Porém, de acordo com Savi e Ulbricht (2008), para se-
rem utilizados com fins educacionais, os jogos precisam ter objetivos de aprendi-
zagem bem definidos a fim de serem usados como recurso para apoiar a aprendi-
zagem. 
 

Segundo Gee (2005), os momentos de diversão e descontração, proporcio-
nados pelos jogos, desenvolvem a motivação de jogar. Além disso, estimulam a de-
finição de metas e organização das ações a serem tomadas para enfrentar proble-
mas, possibilitando a adaptação das experiências vivenciadas nos videogames para 
o contexto pessoal e social do jogador e oferecem uma aprendizagem situada. De 
acordo com Prensky (2001), a aprendizagem mediada por estes jogos tem a especi-
ficidade de ser ao mesmo tempo divertida e participativa, além de colocar em con-
junto a aprendizagem efetiva e entretenimento interativo, o que contribui para que 
seja intrinsicamente motivadora para os jogadores. Ao manipular seu personagem 
e tomar decisões, o jogador tem mais ânimo para investir no jogo e este investi-
mento parece ser a chave para a motivação e para prosseguir com o desejo de se 
aperfeiçoar no jogo. Squire (2006) enfatiza que o efeito motivador do jogo ocorre 
através da aprendizagem por meio de ser e fazer, literalmente colocando o jogador 
dentro do contexto do jogo. Em muitos jogos, o jogador cria uma nova vida virtual 
e vive em uma outra realidade. Os jogos, portanto, têm a habilidade de fazer com 
que as pessoas fiquem horas sentadas diante deles ativamente tentando atingir 
resultados. 

 
 Com relação ao feedback, Costa (2010) afirma que a pontuação do jogo é um 
exemplo simples do modo de trazer feedback ao jogador, informando-o constante-
mente sobre seu progresso através de quantias em números, mantendo-o motiva-
do a continuar jogando. Desta maneira, o jogador planeja antecipadamente sua 
ação, a executa com base nos recursos disponíveis e controla e redireciona seu 
planejamento de acordo com o feedback recebido pelos resultados de suas ações. E, 
durante este processo, o jogador se depara com elementos de jogo que podem alte-
rar o curso em que seus recursos podem ser aproveitados. O sistema de feedback é, 
portanto, extremamente importante, porque diz aos jogadores o quão perto estão 
de atingir a meta ou objetivo de cada nível. 
 
 Apesar de seu conhecido potencial e benefícios, os videogames ainda são 
pouco empregados em salas de aula. De acordo com Squire (2006), já não se discu-
te mais se devemos ou não utilizar videogames nas escolas para incrementar o en-
sino, mas quando, como e por quem. Muitos estudos reportam o quão benéfico pode 
ser o uso dos jogos em sala de aula. Portanto, eles devem ser incluídos no cotidiano 
escolar e didático de forma a motivar o aprendizado. 
 
 
2.3 WEBCONFERÊNCIA   
 

Webconferência tem sido um recurso cada vez mais usado para ensi-
no/aprendizagem de língua estrangeira. A própria LDB sugere o uso do recurso 
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webconferência para aulas nos mesmos parâmetros da educação presencial (CRUZ; 
BARCIA, 2000).  
 

Cruz e Barcia (2000) definem webconferência como uma tecnologia que 
permite a comunicação face a face de grupos distantes, através de sinais em áudio 
e vídeo. Os autores também afirmam que a webconferência representa uma alter-
nativa, muitas vezes, para cursos mais econômicos que podem atingir um público 
maior do que o presencial.  

 
Cruz e Moraes (1998) apontam algumas vantagens e desvantagens do uso 

da webconferência para aprendizagem. Dentre as vantagens, os autores mencio-
nam: espaço colaborativo para socialização e aprendizado colaborativo em grupo; 
possibilidade de escolha e planejamento de cursos mais interativos para classes 
pequenas ou menos interativo para grandes audiências – ou seja, pode-se escolher 
os meios de transmissão conforme a possibilidade, disponibilidade e demanda. 
Com relação às desvantagens, estas são algumas das mencionadas pelos autores: a 
baixa qualidade de som e imagem; a dificuldade de se adaptar a sala de webconfe-
rência para a situação didática; os altos custos de implementação; instalação e ma-
nutenção comparados com um baixo uso na fase inicial; a não utilização de todo o 
potencial didático do meio por desconhecimento, reduzindo-o a mera reprodução 
de palestras com pouca interação entre os participantes. 

 
Apesar de haver desvantagens, os pontos positivos juntamente com a pos-

sibilidade de expansão da Educação nos levam à conclusão de que a webconferên-
cia pode ser utilizada para aulas. Blake (2000; 2005) afirma que o meio em que as 
aulas acontecem é de fato relevante, mas o mais essencial é o plano de aula desen-
volvido pelo professor. Nesse sentido, o professor que leciona por webconferência 
tem extrema responsabilidade. Os desafios para quem vai ensinar a distância são 
enormes, pois é preciso aprender a ensinar efetivamente sem o controle visual 
(CRUZ; BARCIA, 2000). Alguns estudos específicos sobre aprendizagem de línguas 
estrangeiras mostram que o uso da webconferência motiva positivamente os alu-
nos (HAMPEL; STICKLER, 2012; GUO, 2013; VERJANO, 2013). 

 
Há diferentes tipos de ferramentas utilizadas para aulas por webconferên-

cia. Pode-se mencionar o Skype como uma ferramenta gratuita e popular que pode 
ser usada para aulas por webconferência, através do qual até 25 pessoas podem se 
conectar em uma única chamada. A possibilidade de aprender pelo Skype3 benefi-
cia alunos que não têm acesso a aulas em contextos mais tradicionais, como a sala 
de aula, ou aqueles que têm problemas com tempo, dentre outras situações.  

 
O uso de webconferência (por exemplo, via Skype) permite que os partici-

pantes (alunos e professores) tenham a possibilidade de interagir com áudio e ví-

                                                           
3 Desde o seu lançamento em 2003, o Skype é uma ferramenta popular e muitas escolas de idiomas 
adotam tal recurso para suas aulas. Recentemente, o Skype lançou a ferramenta de tradução simul-
tânea para Espanhol e Inglês; logo, uma pessoa pode falar em Inglês e seu interlocutor pode receber 
a mensagem já traduzida em Espanhol, ou vice-versa. A ferramenta ainda está em teste, mas já indi-
ca a evolução e dinamicidade que facilitam a interação. Exemplos de escolas de idiomas que utili-
zam o recurso digital Skype para as aulas: http://www.easyespanol.org/; 
http://nativeenglishteacher.net/; http://skype-englishschool.com/ 
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deo, além de poder utilizar a caixa de texto para mensagens textuais. Também é 
possível compartilhar arquivos, o que é um recurso útil para utilização didática da 
ferramenta. Professores podem enviar materiais em PDF para as aulas, por exem-
plo. Outro recurso é o compartilhamento de telas, ou seja, o professor pode mos-
trar o que está fazendo na sua tela para o aluno, a fim de explicar alguma atividade 
mais complexa ou até mesmo mostrar como navegar em um determinado hipertex-
to, por exemplo. 

 
Dentre outros softwares para aulas por webconferência (Flashmeeting, El-

luminating, Netmeeting), o Skype se destaca por ser gratuito. No entanto, o softwa-
re não foi desenvolvido para fins didáticos; o Skype não apresenta um quadro 
branco como o Flashmeeting, o qual imita o quadro branco de uma sala de aula 
regular (HAMPEL; STICKLER, 2012). Outra diferença é que no Flashmeeting é pos-
sível que os alunos ‘levantem a mão’ para sinalizar que querem se expressar ape-
nas clicando em um botão que organiza os turnos de fala (HAMPEL; STICKLER, 
2012). Nesse sentido, o software pode ser mais efetivo para aulas com poucos alu-
nos, a fim de que as tomadas de turno não se interponham. Com relação ao quadro 
branco disponível no Flashmeeting, por exemplo, a caixa de chat do Skype substitui 
tal recurso. A diferença é que no quadro branco apenas o professor escreve conte-
údos relativos à aula, enquanto que na caixa de texto do Skype, as conversas para-
lelas podem acontecer concomitantes às anotações da aula.  

 
Há ainda pouca pesquisa investigando o uso de Skype para aulas de língua 

estrangeira (SANTOS, 2012; VERJANO 2013; GUO 2013), mas os resultados apon-
tam aspectos positivos com relação à aprendizagem e à interação entre os alunos. 
Santos (2012) analisou o uso de Skype para o desenvolvimento das quatro habili-
dades em Inglês por graduandos da Universidade Federal da Bahia. Os resultados 
apontaram que as habilidades mais desenvolvidas foram a audição (listening) e a 
fala (speaking). Verjano (2013) investigou a interação on-line pelo Skype, contras-
tando a interação presencial entre alunos do Ensino Fundamental na Catalunha. A 
autora identificou produção linguística mais variada, além de maior número de 
alunos interagindo nas aulas on-line. Guo (2013) realizou um estudo com aprendi-
zes chineses para avaliar suas preferências com relação ao meio multimodal de 
aprendizagem. O autor concluiu que alunos adolescentes tendem a usar a língua 
materna nas aulas, enquanto que nos encontros por webconferência eles se esfor-
çaram para utilizar a língua-alvo (Inglês). Dessa forma, o meio on-line propiciou a 
produção na língua estrangeira.  

 
Em um estudo de pequena escala, Salbego e Tumolo (2015) analisaram a 

percepção de alunos e professores com relação ao uso do Skype para aulas, compa-
rando com aulas presenciais. Partindo do pressuposto de que a aprendizagem por 
webconferência pode apresentar diferenças, semelhanças, vantagens e desvanta-
gens, tal estudo buscou instigar professores e alunos a refletir sobre tais aspectos. 
Os resultados obtidos através de questionários apontaram características, vanta-
gens e desvantagens que devem ser levadas em consideração quando se desenvol-
ve ou planeja aula usando ferramentas de webconferência. Um dos resultados mais 
salientes foi que as habilidades de fala (speaking) e escuta (listening) são as mais 
trabalhadas, conforme já havia afirmado Santos (2012). Outro resultado relevante 
foi que o plano de aula do professor é mais importante no sentido de delinear os 
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contornos da aula do que o meio onde a aula acontece em si (presencial ou virtual), 
de acordo com o que Blake (2005) já havia proposto. 

 
 Em suma, a webconferência, como o exemplo mencionado do Skype, permi-
te aulas que representam uma oportunidade de aprendizagem de línguas estran-
geiras. A ferramenta traz características que propiciam a interação entre alunos e 
professores, como a chamada de áudio, a caixa de texto para chat, o compartilha-
mento de arquivos e da própria tela. Além disso, pesquisas mostram vantagens 
com relação à utilização de tal recurso digital.  
 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os três recursos digitais apresentados, a saber, histórias digitais, videoga-
mes e webconferência, podem tornar-se recursos essenciais, auxiliando no desen-
volvimento do inglês como língua estrangeira. 
 

HDs podem ser usadas simplesmente para exposição ao insumo linguístico. 
Podem, também, ter um papel mais fundamental nas abordagens baseadas em con-
teúdo e/ou em projetos, quer seja com a adoção de alguns princípios ou com a 
adoção das abordagens como um todo.  

 
Videogames podem auxiliar no aprendizado de uma língua estrangeira, 

como o inglês, mas também podem ir além e auxiliar: a) no aprendizado de inteli-
gências múltiplas; b) no desenvolvimento e ampliação de habilidades cognitivas, 
como a atenção e a concentração, que vão posteriormente beneficiar o tempo de 
estudo e leitura focada do jogador; c) no desenvolvimento motor; d) na socializa-
ção e na interação com outros jogadores; entre outros. Todos os aspectos do jogo 
mencionados acima podem ser levados para experiências da vida real, fazendo 
com que o jogador tenha mais flexibilidade, sociabilidade e o ajudando a manter a 
atenção quando necessário.  

 
O recurso da webconferência permite aulas que propiciam a produção lin-

guística pelos alunos, pois eles podem escrever na caixa de texto (chat), além de 
falar através da chamada de voz para se comunicar com professores e colegas. 
Além disso, o aluno recebe insumo de várias formas, como: (a) áudio, (b) escrita, 
(c) arquivos compartilhados e (d) tela compartilhada. Considerando que o plano de 
aula do professor seja bem elaborado e que o aluno esteja determinado a aprender, 
as aulas por webconferência podem ser tão efetivas quanto às aulas presenciais. 

 
Os três recursos permitem a presença da emoção nos processos cognitivos. 

No caso de HDs, aprendizes têm voz, contam suas histórias a partir de suas pers-
pectivas e escolhem todo o material midiático integrante. No caso de videogames, a 
interação, a criação de novas identidades e as experiências servem como base de 
aprendizado para a vida real e social, auxiliando o aprendiz a usar diferentes estra-
tégias. No caso da webconferência, aprendizes podem se sentir mais à vontade pa-
ra falar. Assim, esses três recursos podem trazer satisfação, com efeitos positivos 
na aprendizagem de uma LE.  

 



  

76 
 

REFERÊNCIAS 

BLAKE, R. Computer-mediated communication: a window on L2 Spanish interlan-
guage. Language Learning & Technology, Santa Barbara, California, v. 4, n. 1, p. 120-
136, 2000. 
 
BLAKE, R. Bimodal CMC: The glue of language learning at a distance. Calico, San 
Marcos, Texas, v. 22, n. 3, p. 497–511, 2005. 
 
BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. What is project based learning – PLB, 2015. 
Disponível em: <http://bie.org/about/what_pbl>. Acesso em: 21 maio 2014. 
 
CHIK, A. Learner autonomy development through digital gameplay. Journal of Digi-
tal Culture & Education, [SI], v. 3, n. 1, p. 30–45, 2011. 
 
COSTA, P. S.C. Feedback em Ambiente Digital: Um Processo Interlocutório de Leitu-
ra e Produção Escrita. 2010. 132 f. Dissertação (Mestrado em Letras), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2010. 
 
CRUZ, D. M.; BARCIA, R. M. Educação a distância por videoconferência. ______. Tec-
nologia Educacional. Rio de Janeiro, ano XXVIII, v. 29, n. 150/151, p. 3-10, jul./dez. 
2000. 
 
CRUZ, D. M.; MORAES, M. Manual de Videoconferência. Florianópolis: Laboratório 
de Ensino a Distância: UFSC, 1998. 
 
GEE, J. P. Good video games and good learning. Phi Kappa Phi Forum, [SI], v.85, n. 2, 
p. 34-37, 2005. 
 
GEE, J. P.; HAYES, E. R. Language and learning in the digital age. Nova Iorque: 
Routledge. 2011. 
 
GRABE, W.; STOLLER, F. L. Content-based Instruction: Research foundations. In: 
______. The content-based classroom: perspectives on integrating language and con-
tent. NY: Longman, 1997. p. 5-21. 
 
GUO, S. Applying web-conferencing in a beginners’ Chinese class. In: ASCILITE, 30, 
2013, Sydney, 2013. Anais. Macquire University, Sydney, Australia. 2013. 
 
HAMPEL, R.; STICKLER, U. The use of videoconferencing to support multimodal 
interaction in an online classroom. ReCALL. Cambridge, UK, v.  24, n. 2, p. 116-137, 
2012. 
 
OXFORD, R. Integrated Skills in the ESL/EFL Classroom. Eric Digest. Washington, p. 
1-7, 2001. Disponível em: <http://eric.ed.gov/?id=ED456670> e 
<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED456670.pdf >. Acesso em: 8 ago. 2013. 
 
PRENSKY, M. Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill, 2001.  
 



  

77 
 

SALBEGO, N. N.; TUMOLO, C. H. S. SkypeTM classes: teachers and students’ percep-
tions on synchronous online classes in relation to face-to-face teaching and learn-
ing. International Journal of Language and Applied Linguistics (IJLAL). Sabzevar, 
Khorasan Razavi, Iran, 2015. 
 
SANTOS, D. S. Ensino/Aprendizagem da Língua Inglesa com o auxílio da ferramenta 
Skype. 2012. Dissertação (Monografia em Língua Inglesa e Literaturas) - Universi-
dade Federal da Bahia, Bahia, 2012. 
 
SAVI, R.; ULBRICHT, V. R. Jogos Digitais Educacionais: benefícios e desafios. Novas 
Tecnologias na Educação. Porto Alegre, CINTED-UFRGS, v. 6, n. 2, dez. 2008. 
 
SQUIRE, K. From Content to Context: videogames as designed experience. Educa-
tional Researcher. [SI], v. 35, n.8, p. 19-29. 2006. 
 
SYKES, J. M.; REINHARDT, J. Language at play: digital games in second and foreign 
language teaching and learning. Boston, MA: Pearson. 2013. 
 
TUMOLO, C. H. S. Recursos digitais e aprendizagem de inglês como língua estran-
geira. Ilha do Desterro. Florianópolis, v. 66, p. 203-238, 2014. 
 
VERJANO, A. C. Using Skype in a Primary Class: a case study. Bellaterra Journal of 
Teaching and Learning Language and Literature. Barcelona, Spain, v. 6, n. 2, p. 49-
68, maio/jun. 2013. 
 
 
 





  

78 
 

DIDÁTICA DA TRADUÇÃO EM PERSPECTIVAS COGNITIVO-
CONSTRUTIVISTA E FUNCIONALISTA 

  

Filipe Mendes Neckel*1 
Danielle A. Raimundo da Silva 

Renata Santos 
Edelweiss Vitol Gysel 

Tiago Coimbra Nogueira 
Maria Lúcia Vasconcellos 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A preocupação dos Estudos da Tradução (ou Tradutologia, conforme uso em 
alguns países europeus) com a formação de seus profissionais no âmbito da instru-
ção formal em contextos institucionalizados se faz sentir na investigação sobre 
metodologias de ensino da tradução e da interpretação. Entre as inúmeras propos-
tas (cf. KELLY, 2005), ressaltam-se aqui os modelos cognitivo-construtivista do 
Grupo PACTE (2007) e o modelo funcionalista de Christiane Nord (2000). Esses 
modelos têm como conceitos-chave os conceitos de Competência Tradutória (CT) e 
encargo de tradução2 respectivamente, os quais permeiam as reflexões e experiên-
cias compartilhadas no GT Didática da Tradução em Perspectivas Cognitivo-
Construtivista e Funcionalista. Este artigo está estruturado em termos das diferen-
tes contribuições e das situações pedagógicas específicas em que essas são desen-
volvidas.  

Inicialmente, Filipe M. Neckel, doutorando do Programa de Pós-Graduação 
em Estudos da Tradução/PGET, apresenta o trabalho “Desenvolvendo o espírito 
crítico: a questão da metalinguagem no ensino de tradução no curso de secretaria-
do executivo da UFSC”. A seguir, Danielle Amanda R. da Silva e Renata Santos, Dou-
toranda da PGI e mestra da PGET, respectivamente, relatam sua experiência didáti-
ca em um curso de Educação a Distância (EAD), com o trabalho “Introdução aos 
Estudos da tradução: o ensino de tradução no EaD sob o viés funcionalista”. Na se-
quência, Edelweiss V. Gysel, doutoranda do mesmo Programa, apresenta textos 

                                                           
1 Doutorando em Estudos da Tradução – PGET/UFSC. E-mail: filipe_neckel@hotmail.com; Douto-
randa em Inglês: Estudos Linguísticos – Tradução – PPGI/ CNPq/ UFSC. E-mail: anielle-
fleur@gmail.com; Mestra em Estudos da Tradução – PGET/UFSC. E-mail: brenatasan-
tos@gmail.com; Doutoranda em Estudos da Tradução – PGET/UFSC. UFSC. E-mail: egy-
sel@gmail.com; Mestrando em Estudos da Tradução – PGET/UFSC. E-mail: ticoim-
brails@gmail.com; Professora Titular do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras – LLE/ 
UFSC. E-mail: marialuciabv@gmail.com. 
2 O conceito de “Competência Tradutória” (CT) é definido por Hurtado Albir (2005, p. 28) como “[...] 
sistema subjacente de conhecimentos declarativos e, em maior proporção, operacionais, necessá-
rios para saber traduzir que está composto de cinco subcompetências (bilíngue, extralinguística, 
conhecimentos sobre a tradução, instrumental e estratégica) e de componentes psicofisiológicos 
[...]. O conceito de “Encargo de Tradução” é derivado do termo alemão Übersetzungsauftrag, que 
literalmente significa “encomenda de tradução”; em português, o termo foi traduzido como “instru-
ções de tradução”, sempre que se destinar a destacar o aspecto pedagógico, e como “encargo de 
tradução”, quando o foco de atenção recair sobre aspectos profissionais (NORD, 1997, p. 30). 

https://www.stjerome.co.uk/tsa/volume/17/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/issue/view/428
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corporativos na didática de tradução: proposta de ementa, material didático, mé-
todo e avaliação para o curso de Secretariado Executivo Bilíngue”. Finalmente, o 
mestrando Tiago C. Nogueira, também da PGET, apresenta “A Unidade Didática 
(UD) como ferramenta na formação de intérpretes de português/libras na esfera 
televisiva”. Como considerações finais, são tecidas reflexões sobre os pontos de 
encontro dessas perspectivas e sua relevância para a área aplicada dos Estudos da 
Tradução.   

 

2 DESENVOLVENDO O ESPÍRITO CRÍTICO: A QUESTÃO DA METALINGUAGEM 
NO ENSINO DE TRADUÇÃO NO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA 
UFSC 
  

A realização deste trabalho apoia-se em uma base tríplice, a saber: o marco 
conceitual, o marco pedagógico e o marco metodológico. O marco conceitual inclui 
o conceito de tradução proposto por Hurtado Albir (2011, p. 40) como um “[...] ato 
comunicativo, uma operação entre textos e um processo mental [...]”; a noção de 
competência, mais especificamente de Competência Tradutória (CT); e a aquisição 
da CT, como um processo dinâmico e cíclico, com reestruturação e desenvolvimen-
to integrado de conhecimentos declarativos (saber o quê) e operacionais (saber 
como) (ANDERSON, 1983), em que a competência estratégica tem um lugar fun-
damental.  

O marco pedagógico está calcado em teorias de aprendizagem cognitiva 
(destacando a aquisição do conhecimento, as estruturas mentais e o processamen-
to de informação e de crenças) e construtivista (destacando o aprendizado e a 
compreensão em função das experiências dos alunos, protagonistas ativos na cons-
trução do conhecimento).  

O marco metodológico é calcado no conceito de ensino por objetivos de 
aprendizagem (DELISLE, 1980; 1993), segundo o qual os objetivos de aprendizagem 
descrevem a intenção de uma atividade pedagógica, precisando as mudanças du-
radouras de comportamento que ocorrem ao estudante;3 e na abordagem por tare-
fas de tradução, proposta por Hurtado Albir (1999), segundo a qual a tarefa de tra-
dução é uma unidade de trabalho em sala de aula, representativa da prática tradu-
tória, dirigida intencionalmente à aprendizagem e desenhada com um objetivo 
concreto, estrutura e sequência de trabalho. 

As Unidades Didáticas (doravante UDs) que compuseram a disciplina, sete ao 
todo, procuraram desenvolver diferentes subcompetências, a saber: ocupacional, 
metodológica e estratégica, conhecimentos sobre tradução, contrastiva e extralin-
guística. Tais subcompetências procurariam auxiliar o aprendiz a desenvolver sua 
competência tradutória. As UDs foram assim nomeadas: 

                                                           
3 Delisle divide os objetivos em geral e específicos, sendo o geral um enunciado da intenção formu-
lado em termos mais ou menos precisos que indiquem o resultado do processo de aprendizagem, 
elaborado do ponto de vista do professor. E os objetivos específicos, elaborados em termos de com-
portamentos observáveis, descrevendo os resultados da atividade pedagógica mais precisamente, e 
são elaborados do ponto de vista do aluno, o que o aluno será capaz de fazer ao término do curso. 
(DELISLE, 1993, p. 38). 
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1. Crenças e competências; 
2. O dinamismo da noção de fidelidade; 
3. Identificação e resolução de problemas; 
4. Desenvolvimento do espírito crítico – metalinguagem; 
5. Desenvolvimento do espírito crítico – procedimentos diretos; 
6. Desenvolvimento do espírito crítico – procedimentos oblíquos; 
7. Aspectos contrastivos: a tradução do grupo nominal. 
 
 
Entre as UDs, destaca-se a UD4 - Desenvolvimento do espírito crítico – meta-

linguagem, na disciplina Introdução à Tradução do Inglês, código LLE5160, dese-
nhada e aplicada em 2015.1, no curso de Secretariado Executivo (UFSC), tendo co-
mo objetivo principal a assimilação das principais noções metalinguísticas da tra-
dução. Em consonância com a definição de CT do PACTE, esse objetivo de aprendi-
zagem procura desenvolver o espírito crítico no aluno e está relacionado à sub-
competência de ‘conhecimentos sobre tradução’, ativando conhecimentos declara-
tivos sobre princípios que regem a tradução, na linha de pensamento sugerida por 
Delisle (1993, p. 52): “toda disciplina, de fato, todo campo de atividade (especiali-
zada ou não), todo domínio de conhecimento possui sua terminologia própria”; 4  
nos Estudos da Tradução, isso não seria diferente. 

A UD4 é constituída de três tarefas que preparam os alunos para uma tarefa 
final.  A primeira tarefa, de natureza diagnóstica, busca explorar o conhecimento 
prévio do aluno, levando-o a encontrar as definições para a metalinguagem apre-
sentada, relacionando a metalinguagem com as definições apropriadas, sem o uso 
de qualquer material de apoio. A segunda tarefa ilustra essa metalinguagem com 
exemplos, incluindo também material de apoio para salientar a importância da 
metalinguagem para as áreas do conhecimento e os Estudos da Tradução. Para a 
terceira tarefa, o aluno precisa desenvolver um glossário com a metalinguagem 
apresentada nessa e nas UDs anteriores. Na tarefa final, o aluno recebe uma repor-
tagem jornalística em língua estrangeira, retirada do jornal The New York Times, e 
a tarefa consiste em realizar a tradução de trechos selecionados, justificando de 
forma apropriada os processos utilizados e fazendo uso da metalinguagem. Nessa 
atividade é também solicitado ao aluno que relate suas experiências com a meta-
linguagem, bem como reflita sobre a utilidade desse tipo de conhecimento para a 
realização da tarefa tradutória e para justificativa e defesa de suas escolhas como 
tradutor.  

A metalinguagem é aqui apresentada como forma de introduzir o aprendiz ao 
universo dos Estudos da Tradução e à importância de saber justificar e defender 
suas escolhas tradutórias, tanto para seus clientes quanto para seus pares. É preci-
so deixar claro que se trata de um curso de Introdução à Tradução e, portanto, 
primeira disciplina desses alunos relacionada à tradução. Nesse sentido, é funda-
mental que esse contato se inicie com a integração da metalinguagem às outras 
subcompetências que se pretende que os alunos adquiram, pois, segundo Delisle 

                                                           
4 Toute discipline, en effet, tout champ d’activité (spécialisé ou non), tout domaine de connaissance 
possède sa terminologie propre. [Tradução nossa] 
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(1993, p. 53), o conhecimento metalinguístico deveria ser o primeiro objetivo a se 
realizar em um curso de iniciação à tradução geral.  

 

3 INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA TRADUÇÃO: O ENSINO DE TRADUÇÃO NA 
EAD SOB O VIÉS FUNCIONALISTA 

 
Apresenta-se, a seguir, o aparato teórico-metodológico da disciplina Intro-

dução aos Estudos da Tradução, do Curso de Licenciatura em Letras-Espanhol 
(UFSC) (modalidade a distância). A disciplina, pensada e ministrada pela professo-
ra Meta Zipser no semestre 2014.2 (da qual as autoras dessa seção foram tutoras), 
foi baseada no viés funcionalista que “[...] tem como princípio a tradução enquanto 
ação, interação comunicativa, ou seja, uma atividade que detém um propósito ba-
seado em um texto de origem e destinado a um leitor final [...]” (ZIPSER; POL-
CHLOPEK, 2014, p. 55).  
O conteúdo da disciplina, bem como as atividades propostas foram apresentadas 
no AVEA (Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem) e pensadas com o intuito de 
desconstruir as crenças dos alunos a respeito do que é tradução e do que é a tarefa 
tradutória. O objetivo geral da disciplina, conforme o plano de ensino, era 
 

Apresentar, discutir e analisar com o aluno os aspectos básicos 
dos Estudos da Tradução, inserindo-o em situações de aprendiza-
gem teórica e discussões práticas, visando dotar o aluno de ins-
trumentos específicos para a compreensão e análise de traduções. 
(ZIPSER; POLCHLOPEK, 2014, p. 55) 

 
 A partir desse objetivo e com base na abordagem funcionalista, foram ela-
boradas atividades que tinham como propósito: levar os estudantes a uma reflexão 
crítica acerca da tradução enquanto ato comunicativo; demonstrar a relação entre 
língua e cultura; focalizar a função dos textos e das traduções mostrando que os 
textos estão inseridos em contextos culturais diversos. Sendo assim, a disciplina foi 
estruturada em cinco tópicos: 
 

 Tópico I – “O que é tradução? ” – Sem qualquer tipo de consulta, os 
alunos deveriam elaborar em poucas linhas o seu conceito de tradução. 
 

 Tópico II – “Caminhos e teorias. ” – Nesse tópico foi proposta uma ati-
vidade que previa a elaboração de um projeto de tradução. Foi apre-
sentada uma situação hipotética com “instruções de tradução”: tradu-
zir um texto sobre festas juninas no sul do Brasil para um jornal de 
Maceió. A ideia era fazer com que os alunos pensassem em todas as 
etapas e especificidades do processo tradutório de uma tradução in-
tralingual.5 Foi pedido aos alunos que pensassem nas questões norte-
adoras do funcionalismo (NORD, 1991, p. 144): traduzir o quê, para 
quem, por que meio, com que objetivo? 

 

                                                           
5 Para mais informações sobre o conceito de tradução intralinguística, consultar Jakobson, 2001. 
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 Tópico III – “Problematizando a prática” – Em um segundo momento, 

foi proposto um seminário no qual os alunos apresentariam uma aná-
lise a respeito da tradução de um gênero específico. Os alunos esco-
lheram um gênero, dentre os sugeridos no tópico, e foram orientados 
a pesquisar um texto do gênero escolhido em espanhol e sua tradução 
em português e investigar as estratégias utilizadas pelo tradutor. O 
propósito era levá-los a perceber que cada gênero, por estar inserido 
em contextos comunicacionais diversos, requer diferentes estratégias 
tradutórias e que, muitas vezes, a cultura receptora também influencia 
na construção do gênero. 
 

 Tópico IV – “Outros caminhos” – Nessa etapa, os alunos foram convi-
dados a realizar uma tarefa de tradução intralingual, na qual poderiam 
escolher um texto-fonte entre três pré-estabelecidos (anúncios publi-
citários de Portugal do início do século XX). As “instruções de tradução” 
foram: traduzir o anúncio para o público brasileiro contemporâneo, 
considerando as especificidades desse gênero na atualidade. 

 

 
 Tópico V – “Retomando o conceito de tradução” – Por último, foi pedi-

do que os alunos revisitassem seu conceito inicial de tradução e, caso 
suas ideias sobre tradução tivessem mudado ao longo da disciplina, 
deveriam reescrevê-las. 

 

Nesse viés funcionalista de ensino de tradução, o “encargo” ou, no nesse ca-
so, as “instruções de tradução” são a base para as estratégias metodológicas, pois 
apresentam informações específicas sobre a situação e sobre os objetivos da tarefa 
tradutória, permitindo ao aluno a possibilidade de desenvolver habilidades textu-
ais e interpretativas. A integração dos fundamentos da metodologia funcionalista 
nas atividades da disciplina previu um uso mais aproximado de situações reais de 
tradução no ambiente de ensino-aprendizagem, dando ao aluno uma visão global 
do texto ao realizar o ato tradutório. Além disso, como essa disciplina foi pensada 
para futuros professores de língua estrangeira, a proposta incluiu proporcionar a 
esses profissionais subsídios que os tornem capazes de transformar o uso da tra-
dução em sala de aula através de suas práticas. 

 

4 TEXTOS CORPORATIVOS NA DIDÁTICA DE TRADUÇÃO: PROPOSTA DE 
EMENTA, MATERIAL DIDÁTICO, MÉTODO E AVALIAÇÃO PARA O CURSO DE 
SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE  
 

A partir da afirmação de Hurtado Albir (2005, p. 19) de que “o objetivo glo-
bal do ensino de tradução é desenvolver a Competência Tradutória (CT) no aluno” 
e como doutoranda da Pós-Graduação em Estudos da Tradução, a tese em questão 
tem como objetivo geral propor um modelo de plano de ensino, de material didáti-
co e de avaliação baseados nos princípios da formação por competências, dese-
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nhados a partir de objetivos de aprendizagem e, por meio da abordagem por tare-
fas de tradução, desenvolver a subcompetência bilíngue dos alunos. Este modelo já 
foi aplicado pela autora em uma disciplina de Tradução, a segunda no elenco do 
programa do Secretariado Executivo da UFSC para uma turma de sétima fase. Par-
tiu-se, então, do princípio de que os alunos já têm um nível intermediário no idio-
ma inglês e noção dos princípios básicos da Tradução adquiridos durante a primei-
ra disciplina de tradução que cursaram no programa. A disciplina foi ministrada no 
laboratório de informática presencialmente, mas por meio do que pesquisadores 
em formação de tradutores denominam blended learning (cf. GALÁN-MAÑAS, 
2011), isto é, aulas presenciais auxiliadas por suporte tecnológico. Em nosso caso, 
os alunos realizaram tarefas de tradução, pesquisas e obtiveram informações ge-
rais da disciplina através da plataforma Moodle. 

Quanto ao plano de ensino da disciplina, norteamos a formulação dos obje-
tivos de aprendizagem, das competências a serem desenvolvidas e dos conteúdos 
conforme Kelly (2005), que propõe essa formulação de acordo com (i) os padrões 
da profissão na sociedade; (ii) as necessidades do mercado de trabalho, e (iii) as 
considerações das teorias relevantes à área de Tradução. Como metodologia, apli-
camos a abordagem por tarefas de tradução, as tarefas feitas individualmente, em 
pares ou em grupos. 

As Unidades Didáticas (UDs) propostas, cinco ao todo, visaram desenvolver 
a subcompetência bilíngue dos alunos por meio do reconhecimento textual de al-
guns textos da área corporativa segundo a Tipologia Textual baseada em Contexto 
proposta por Matthiessen et al. (2007), mas visaram também dar ao aluno uma 
noção sobre ferramentas de documentação e auxílio à tradução, assim como sobre 
as necessidades do mercado regional e o perfil do tradutor. As UDs receberam os 
seguintes títulos:  

1. Introdução à Tipologia Textual baseada em Contexto. 
2. Métodos de documentação e Uso de TICs. 
3. Necessidades do Mercado e Perfil do Tradutor. 
4. Tradução de textos da área corporativa: Memorandos. 
5. Tradução de textos de área corporativa: Atas. 
 

O modelo de avaliação proposto considera tanto o produto quanto o proces-
so de aprendizagem do aluno e os três tipos de avaliação foram aplicados: diagnós-
tica, formativa e somativa (GALÁN-MAÑAS; HURTADO ALBIR, 2015). A avaliação 
diagnóstica aconteceu já no início da disciplina sob forma de um questionário, vi-
sando obter informações sobre o nível de conhecimento e experiência em tradução 
de cada aluno. A avaliação formativa foi feita ao longo do curso, quando os alunos 
entregavam as UDs feitas, possibilitando tanto ao professor examinar o processo 
de aprendizagem de cada um, quanto ao aluno constatar seu aprendizado através 
dos comentários e retornos do professor. Foi solicitado, também, um relatório so-
bre o processo de documentação dos alunos antes do final da disciplina. Esses dois 
exemplos se enquadram na avaliação formativa, a qual é relacionada por teóricos à 
prática de autorregulação que, segundo Zimmerman (2000), “[...] são os processos 
que os aprendizes utilizam para orientar sistematicamente seus pensamentos, sen-
timentos e ações na obtenção de seus objetivos [...]”.  
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Assim, por meio do feedback do professor tanto para as UDs quanto para o 
relatório, o aluno pôde se orientar em direção aos objetivos propostos, assim como 
o professor que, ciente do processo de aprendizagem do aluno, pôde adaptar seu 
material e método de ensino às necessidades dos alunos. Como avaliações somati-
vas, (i) quase ao final da disciplina, os alunos pesquisaram e realizaram uma apre-
sentação sobre as necessidades tradutórias do mercado em relação a secretá-
rios/as executivos/as, e (ii) ao final da disciplina, os alunos entregaram um portfó-
lio contendo (i) uma carta de apresentação (quem sou, o que sei e o que faço), (ii) 
duas ou três traduções feitas durante a disciplina com um relato de como foram 
realizadas, dos problemas encontrados, das soluções e suas justificativas, e (iii) 
uma reflexão de como o conteúdo trabalhado auxiliou na realização das tarefas e 
no aprendizado geral na disciplina. 

Como resultado, obtivemos respostas positivas dos alunos, confirmando a 
eficácia da formação por competências, da Tipologia Textual baseada em Contexto, 
da abordagem por tarefas de tradução, e da proposta de avaliação aplicada. Os alu-
nos demonstraram não só autonomia em seu aprendizado, mas também motivação 
e interesse durante o processo se engajando em práticas reflexivas visando a sua 
formação profissional.   

 

5 A UNIDADE DIDÁTICA COMO BASE METODOLÓGICA NA FORMAÇÃO DE IN-
TÉRPRETES DE PORTUGUÊS/ LIBRAS NA ESFERA TELEVISIVA 

 

              É de fundamental importância pensarmos em uma base metodológica não 
só para a formação de tradutores, mas também para a formação de intérpretes. 
Especificamente nessa seção queremos abordar a formação de intérpretes que 
atuam com o par linguístico Português/Libras. Atualmente, observa-se que tem se 
intensificado o recrutamento pelo trabalho desses profissionais, o que evidencia, 
conforme Kelly (2005), a necessidade de se pensar a formação de modo que con-
temple as realidades do mercado de trabalho. 

             Nesse viés, observa-se que o contexto televisivo/midiático se destaca como 
um novo espaço para a atuação dos intérpretes de Português/Libras, o que subli-
nha a importância de se pensar uma formação que aborde as características espe-
cíficas desse contexto, de tal forma que o intérprete adquira a Competência Tradu-
tória (CT) e as subcompetências fundamentais para a realização do seu trabalho. 

               A abordagem proposta por Hurtado Albir (1999, 2005) para formação de 
tradutores e intérpretes tem como foco o desenho de objetivos de aprendizagem e 
como marco metodológico o enfoque por tarefas de tradução. O ensino é pensando 
de forma integral e global, tendo a formação por competências como eixo nortea-
dor, considerando o aspecto componencial da CT, ou seja, as subcompetências que, 
de forma integrada, contribuem para a o desenvolvimento global da CT.  

 Partindo da noção de tarefa de tradução apresentada no tópico 2 deste arti-
go, e considerando a prática interpretativa, propomos uma expansão da definição 
de tarefa tradutória apresentada pela autora de tal forma a estender a definição 
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para abranger a metodologia de construção de UDs visando a formação do intér-
prete, e nesse caso a nomeamos de tarefa de interpretação. 

 A UD que propomos foi desenvolvida como requisito para conclusão da disci-
plina de Tópicos Especiais em “Didática da Tradução” - 2014.1, ministrada pela 
professora Maria Lúcia Vasconcellos e foi denominada Desenvolvendo elementos 
importantes da interpretação televisiva. Seu objetivo de aprendizagem é que ao fi-
nal da UD o aluno seja capaz de “Conhecer os gêneros discursivos presentes nos 
contextos midiáticos e os elementos visuais que podem ser incorporados na inter-
pretação da língua portuguesa para a língua de sinais e a norma disponível atual-
mente para esse contexto”. (VASCONCELLOS, 2014)  

Para o alcance de tal objetivo, a UD foi constituída de quatro tarefas iniciais e 
uma tarefa final, com os seguintes objetivos: 

 
 Tarefa 1: que o aluno explore e distinga os diversos gêneros produzidos em 
vídeo que atualmente já contam com a presença de intérpretes de Portu-
guês/Libras; 
 
 Tarefa 2: que os alunos possam reconhecer as características dos gêneros dis-
cursivos mapeando os elementos visuais presentes no discurso fonte observando 
elementos que podem ser absorvidos pela interpretação (para a realização dessas 
tarefas temos como material de apoio os trabalhos produzidos por Nascimento, 
2012 e Nascimento e Harrison, 2013); 
 
 Tarefa 3: que os estudantes se familiarizem com o conhecimento técnico, isto é, 
conhecer a norma que norteia o trabalho de interpretação em contextos midiáticos, 
atualmente a ABNT NBR15290 que orienta sobre essa atuação.  
 
 Tarefa 4: que os estudantes fixem as orientações da norma da ABNT NBR 
15290, observando situações reais de interpretação, bem como, desenvolver uma 
metalinguagem sobre o contexto midiático; 
 
 Tarefa Final: que os alunos produzam uma interpretação contemplando a di-
mensão visual dos elementos extralinguísticos que compõem o discurso fonte, res-
peitando os aspectos técnicos aprendidos nas tarefas anteriores.  

 

Em virtude do que foi mencionado, é possível propor algumas reflexões so-
bre os impactos positivos desta abordagem para a formação de intérpretes de Li-
bras/Português. O primeiro diz respeito à abordagem metodológica, que trabalha 
de forma integral e global o ensino da interpretação; outro impacto diz respeito ao 
eixo principal do processo de ensino/aprendizagem, a saber, a formação por com-
petências, ou seja, é uma abordagem que integra diferentes subcompetências con-
tribuindo para a aquisição da CT; finalmente, um último e central impacto positivo 
diz respeito à  abordagem por tarefas, que oferece aos formadores de intérpretes 
oportunidade para repensar o ensino e, consequentemente, suas práticas pedagó-
gicas adotadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O GT Didática da Tradução em Perspectivas Cognitivo-Construtivista e Funci-
onalista” teve como objetivo compartilhar pesquisa realizada no âmbito do Pro-
grama de Pós-Graduação de Estudos da Tradução (PGET) da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), sobre a Didática de Tradução, a partir de duas perspecti-
vas teóricas, a saber: (i) a perspectiva Cognitivo-Construtivista e (ii) a perspectiva 
Funcionalista. Com o apoio dessas duas bases teóricas e de seus conceitos-chave 
(Competência Tradutória (CT) e Encargo de Tradução, respectivamente), apresen-
tamos 4 (quatro) modelos de desenho curricular, plano de ensino (ementa de dis-
ciplina), bem como material didático, elaborados para quatro situações pedagógi-
cas específicas.  

A partir das contribuições individuais, foi possível oferecer uma visão pano-
râmica de duas abordagens ao ensino de tradução, ambas igualmente bem sistema-
tizadas, estruturadas e consolidadas no âmbito da comunidade científica dos Estu-
dos da Tradução, em seu ramo Aplicado. Tais abordagens, conceitual e metodologi-
camente diferenciadas, cumprem seu papel de ‘formar’ um Tradutor Competente 
(perspectiva Cognitivo-Construtivista) e um Tradutor Funcional (perspectiva Fun-
cionalista). Para atingir tal fim, entretanto, percorrem caminhos diferentes, mas 
complementares, que podem se beneficiar de diálogos proveitosos na busca pela 
sólida formação dos profissionais de nosso campo disciplinar. 
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DISCURSOS, MÍDIAS E RESISTÊNCIAS 
 

 
Atilio Butturi Junior*1 

Camila de Almeida Lara  
Denise Ayres d’Avila 

Lisiane Panasink Saldanha 
Samoel Valdemiro Raulino 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Este capí tulo e  o resultado das problematizaço es do Grupo de Trabalho 

Discurso, Mídia e Resistência. Como ensina o conceito de problematizaça o, nos 
trabalhos apresentados e que aqui se configuram como breve texto, o objetivo era 
inquirir na o sobre os problemas e objetos caros ao campo da linguagem e do 
discurso, mas problematizá-los, como gostaria Foucault (1978): observar os 
movimentos e as estrate gias que produziram as tenso es e os enfrentamentos e 
colocar em xeque os regimes de produça o de suas verdades. No limite, colocar em 
questa o as razo es que operam, na raridade dos enunciados, para a construça o 
desses ‘problemas’ – sempre contingentes e devidamente circunscritos aos seus 
dispositivos e diagramas. 
 
 As discusso es, dessa perspectiva, versam sobre temas e objetos ta o distintos 
quanto o discurso sobre e da homossexualidade na imprensa; a produça o da 
bipolaridade; e os enunciados de/sobre a greve dos professores deflagrada em 
2015 no estado do Parana . O que trazem em comum, todavia, sa o a preocupaça o e o 
esforço de se pensar modelos de resiste ncia possí veis diante do poder-saber e, ale m 
disso, a utilizaça o dos escritos da arqueogenealogia de Michel Foucault. 
 
 A partir de tais bases, o capí tulo se inicia com o enfrentamento, ainda que 
em sobrevoo, do conceito de resistência, fazendo notar seus deslocamentos na 
arqueogenealogia. Depois disso, apresenta-se uma pesquisa de Iniciaça o Cientí fica, 
ainda em andamento, sobre a produça o de masculinidades, feminilidades e afins na 
mí dia on-line. Indo adiante, o capí tulo da  lugar ao debate que cerca a construça o do 
conceito de bipolaridade e de sujeito bipolar, questionando as possibilidades de 
resiste ncia dos sujeitos. Por fim, a u ltima seça o do texto e  destinada a  ana lise dos 
discursos da e sobre a greve dos professores do Parana . 
 Passemos, pois, a estes discursos. 
 
 
 
 
 

                                                           
*Docente UFSC. Contato do trabalho: atilio.butturi@ufsc.br; Mestranda em Programa de Pós-
Graduação em Linguística UFSC; Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental e 
Atenção Psicossocial UFSC; Acadêmica da 4ª fase do curso de Letras-Português UFSC. Bolsista de IC 
do CNPq; Acadêmico da 8ª fase do curso de Letras-Português UFSC. 



  

90 
 

2 RESISTÊNCIA: UM CONCEITO EM DISCUSSÃO 
 

O GT iniciou-se com a comunicaça o Ética e Resistência no Discurso 
Foucaultiano, de Atilio Butturi Junior. O ponto nodal foi elaborar um panorama 
geral da ‘resistência’ na arqueogenealogia. Sobre os deslocamentos que o conceito 
sofre Sí lvio Gallo (2011, p. 372) faz uma constataça o fundamental: “Uma coisa e  
dizer que todo o exercí cio de poder implica resiste ncia; outra, bastante diferente e  
dizer que a e tica do cuidado de si significa a produça o de pra ticas de liberdade [...]”. 
 
 E  justamente o cara ter de deslocamento que percorre o conceito de 
resiste ncia que inicia este capí tulo. Quando, enta o, junto a Gallo (2011), 
observamos modificaço es axiais no percurso da arqueogenealogia, entendendo-a 
ate  seu perí odo ‘e tico’ (DELEUZE, 1988), e  mister levar em consideraça o que entre 
o enunciado de que todo poder gera resiste ncia, de A Vontade de Saber (FOUCAULT, 
1999 [1976]), ate  a de cada de oitenta, quando o filo sofo inflaciona o papel dos 
sujeitos e suas estrate gias de liberdade, o percurso das ‘resiste ncias’ e  longo e 
aponta para um tipo especí fico de modificaça o teo rico-metodolo gica, que pode ser 
lida sob a e gide da assunça o de uma atitude ‘crí tica’, devidamente relida em Kant – 
o que o france s chamara  de uma ‘ontologia do presente’. 
 
 Explique-se, via letra foucaultiana, o itinerário da ‘resistência’. Em alguns 
momentos dos finais da década de setenta e do início da década de oitenta – por 
exemplo, nos textos O que é a crítica? (FOUCAULT, 1978) e O que são as Luzes? 
(FOUCAULT, 1984), Foucault (2005 [1978], p. 5) retoma o momento kantiano de 
configuração de uma “[...] atitude crítica, na forma de um [...] desassujeitamento no 
jogo do que se poderia chamar, em uma palavra, a política da verdade [...]". O espa-
ço da liberdade, inscrito em Kant através da expressão Sapere Aude, revela "[...] 
certa vontade decisória de não ser governado, esta vontade decisória, atitude ao 
mesmo tempo individual e coletiva de sair, como dizia Kant, de sua minoridade" 
(FOUCAULT, 1978, p. 19). 
 
 Nessa releitura do modelo kantiano, não em suas Críticas ontológicas, mas 
em sua função de pensar o presente, é que Foucault advoga que o fundamento da 
Aufklärung kantiana poderia ser repensado como a saída da minoridade, via cora-
gem de pensar. A relação proposta é de problematização diante dos discursos da 
verdade, sempre pensados segundo o momento presente. Nessa crítica, o caráter 
de resistência é entendido como experimentação que a modernidade kantiana tra-
ria inscrita em seus enunciados: 
 

[...] a filosofia como superfície de emergência de uma atualidade, a 
filosofia como interrogação sobre o sentido filosófico da atualida-
de a que ela pertence, a filosofia como interrogação pelo filósofo 
desse 'nós' de que ela faz parte e em relação ao qual ela tem de se 
situar, é isso, me parece, que caracteriza a filosofia como discurso 
da modernidade” (FOUCAULT, 2013a, p. 14) 
 

 Interrogar a atualidade, no entanto, não é apenas resistir, stricto sensu, na 
forma de um duplo do poder: é produzir uma nova instância, des-subjetivada. No 
chamado ‘último Foucault’, é mesmo apontar para o papel criativo da subjetividade, 
sua função ativa nos deslocamentos estratégicos dos diagramas do poder-saber. 
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Estratégias de luta ‘renitentes’, ‘insubmissão’ e fronteira entre liberdades e poder 
são chamadas à baila nessa ‘agonística’, que define as possibilidades do sujeito con-
tra as identificações e tendo por base formas de subjetivação éticas. Essa dimensão 
transformadora – da teoria e da luta – foi assumida pelo francês em diversas ocasi-
ões, sobretudo porque a espécie de embate a se travar, no mundo contemporâneo, 
seria com as formas de poder que constituem identidades – as posições de sujeito. 
Contra elas, o próprio Foucault (2014 [1984]) exigia a liberdade e a estética da 
existência: “Eu não quero, recuso-me, sobretudo, a ser identificado, a ser localizado 
pelo poder” (FOUCAULT, 2014 [1984], p. 250). 

Não ser localizado, resistir, produzir liberdade. As seções a seguir, de modos 
distintos, tentam traçar análises iniciais de modos de ser sujeito, mais ou menos 
criativos, seguindo as trilhas ainda abertas de Foucault, de acordo com momentos 
díspares de seu percurso arqueogenealógico. 

 
 
3 HOMOSSEXUALIDADE E MÍDIA 
 

O trabalho A Homossexualidade na Produção Discursiva da Mídia, de Denise 
Ayres d’Avila e Lisiane Panasink Saldanha, objetivou apresentar uma discussa o, 
desenvolvida no a mbito da iniciaça o cientí fica, sobre a produça o das 
homossexualidades, masculina e transge nero, na mí dia brasileira. A ana lise foi 
norteada pela teoria foucaultiana, observando-se o funcionamento discursivo dos 
enunciados jornalí sticos. O trabalho esta  em desenvolvimento, com leituras 
teo ricas e definiça o do corpus que, ate  o momento, e  composto por textos 
informativos on-line que foram impressos na versa o dia ria do jornal Folha de São 
Paulo e que versam sobre algum aspecto acerca de ‘homossexualidades 
masculinas’ e ‘transgeridades’, publicados entre 01 de agosto de 2014 e 03 de 
outubro de 2014. 
 

No campo teo rico-metodolo gico, entende-se, inicialmente, a linguagem 
como discurso e na o como forma linguí stica auto noma. Esse discurso tem uma 
espessura polí tica e e  produtor de real. Destarte, a ana lise do discurso e  tomada 
na o apenas como ferramenta, mas como um lugar enunciativo, como perspectiva 
de investigaça o no campo da linguagem. Por sua vez, ao tomar conceitos como 
sexualidade e gênero, a pesquisa assume o conceito de dispositivo sexual elaborado 
em a História da Sexualidade I: a Vontade de Saber, trazendo a  tona a construça o 
cientí fica acerca do sexo que na o e  repressora, mas produz sujeitos sexuais e uma 
ontologia que relaciona, problematicamente, o sujeito e o desejo no Ocidente 
(FOUCAULT, 1999). Na mesma esteira, ao pensar no conceito de ge nero, toma-se 
Nicholson (2000) e a se rie de reflexo es sobre a construça o dos discursos do 
masculino e do feminino que po e em xeque o determinismo biolo gico, explicando a 
produça o histo rica dos ge neros a partir de um corpo que passa a ser discursivizado 
e traz elementos que validam uma construça o de pape is sexuais. 

 
No perí odo delimitado de pesquisa, numa etapa ainda incipiente de 

ana lise, as autoras observaram textos que trazem enunciados relacionados a  
homossexualidade associando-a a  se rie de discurso especí ficas: delinque ncia, 
doença, marginalidade e risco de conseque ncias sociais. Tais discursos de cara ter 
muitas vezes biopolí tico sa o atravessados por recorrentes enunciados de 
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positivaça o e ‘assunça o’ identita ria. Nessa perspectiva dual, pode-se ratificar 
alguns apontamentos de A epistemologia do armário (SEDGWICK, 2007), texto em 
que Sedgwick faz uma reflexa o sobre o ‘arma rio’ como um dispositivo de regras e 
regulaça o da vida de gays e le sbicas que, bipartido, exige a verdade e a aprisiona a 
uma axiologia heteronormativa. Essa injunça o de dizer-se caracteriza uma das 
formas de apariça o de enunciados sobre e da homossexualidade nos textos ate  
enta o analisados. 

 
Por sua vez, a pesquisa acerca das transgeneridades, depara-se com um 

silenciamento. Partindo de Vencato (2003) e de uma multiplicidade de interseço es 
de ge nero e de pra ticas de ge nero relacionadas a s transgeneridades, o que se 
analisou no corpus, ate  o momento, e  um sile ncio discursivo. Assim, no perí odo 
pesquisado, apenas treze mate rias se interagem com a transgeneridade, quando o 
fazem e  no campo do 'estranho', 'do bizarro', do 'doente'. Essa interdiça o no 
discurso e  explicitada por Foucault (2013b), em A ordem do discurso, quando o 
autor relaciona a ‘palavra proibida’ e os tabus objetais como uma das 
caracterí sticas que relacionam o poder e o discurso, circunscrevendo-o, segundo 
regulaço es, de modo a conter sua proliferaça o – o que o france s chama de ‘logofilia’. 

 
A pesquisa pretende aprofundar as questo es teo ricas e adensar as ana lises 

a partir de novas inserço es no corpus. O foco segue para verificaça o da variaça o das 
pra ticas discursivas ao longo do perí odo a ser analisado. A hipo tese, neste 
momento, e  de um embate entre enunciados de uma formaça o discursiva 
‘liberalizante’ e outra ‘tradicional/religiosa’ que se materializa nos discursos acerca 
da homossexualidade e, como se afirmou, de um silenciamento discursivo das 
pra ticas discursivas trans. 

 
 
4 O DISCURSO BIPOLAR E AS RESISTÊNCIAS 
 

Na comunicação Vozes da Desrazão, a Subjetivação no Discurso Bipolar, Ca-
mila Lara buscou observar os processos de constituição de uma forma de sujeito 
‘bipolar’, bem como de suas possibilidades de resistência, tomando como corpus de 
análise dois depoimentos publicados no Mental Help. Partiu-se do princípio de que 
eles não esgotam uma teoria geral das formas de subjetividade em relação à supos-
ta patologia, mas apontam traços importantes para se entender o funcionamento 
discursivo da produção de si via discurso. Assim, foram escolhidos dois depoimen-
tos publicados no site, nos quais se observa que os sujeitos se submetem à ordem 
do discurso na qual se posicionam para falar, embora pequenos traços de resistên-
cia apareçam nas enunciações transcritas. 
 

Na análise dos dois depoimentos dos sujeitos portadores do transtorno, 
percebe-se que, ao mesmo tempo em que eles se submetem à ordem discursiva, 
também a rejeitam. Ambos aceitam a doença tal como descrita pela sua nosografia, 
o que pode ser visualizado no início dos enunciados, ‘tenho bipolaridade’ e ‘sofro 
de bipolaridade de humor’. 

 
No primeiro depoimento, evidencia-se a ideia de que a doença mental re-

mete a um estigma: o doente mental é aquele cujo discurso não pode circular com 
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o discurso do outro, da razão. O depoente inscreve-se na ordem do discurso sobre 
o louco quando enuncia que sua vida era caracterizada por atitudes ‘loucas’: “[...] 
Desde o dia que descobri me senti feliz e até mesmo agradecida, pois só assim en-
tendi a vida louca que tive até o hoje” (grifo da autora). As enunciações ‘tenho bi-
polaridade’ e ‘sofro de bipolaridade de humor’ remetem também ao conceito for-
mulado por Foucault em A história da sexualidade I - A vontade de saber, a confis-
são: a fronteira entre a singularidade, a afirmação de si; e o assujeitamento, a sub-
missão ao outro. Nesse processo de dizer-se, de narrar a si mesmo como ‘doentes’, 
os sujeitos bipolares afirmam-se como portadores do transtorno, subjetivam-se e 
ao mesmo tempo inscrevem-se na ordem do discurso sobre a bipolaridade, pois se 
tornam o que acabaram de enunciar, sujeitos portadores do transtorno bipolar.  

 
No segundo depoimento, observa-se que a formulação ‘sofro de bipolari-

dade de humor, um nome novo para substituir um outro, que rotula a pessoa de 
forma cruel’ demonstra que a depoente acredita que a modificação da nomenclatu-
ra sobre a bipolaridade é positiva, uma vez que parece tirá-la do regime da loucura. 
Nos dois casos, há uma assunção da marca discursiva que aponta o fora-da-norma 
e o desnível existente entre universos mais próximos da desrazão (a bipolaridade) 
e aqueles mais ‘normais’ (o dda). 

 
Ainda que apresentem constantes marcas de assimilação da ordem discur-

siva médico-patológica, também a subjetivação como forma de resistência aparece, 
nos discursos bipolares transcritos, como uma tênue linha entre o assujeitamento 
e a resistência. O depoente 01 nomeia a doença bipolar de particularidade, atenu-
ando assim seu carma, o que é materializado na seguinte enunciação “[...] tenho 
essa particularidade a [sic] dois anos, chamo de particularidade pois a trato com 
todo carinho, pois dizer que sou doente me dá a impressão de que estou muito mal 
[...]". Logo depois, porém, inscreve-se na ordem do discurso médico sobre a doença 
e se aceita como doente mental “Fiz um grupo de estudo com cinco pessoas, lá des-
cobri o quanto é doloroso não se aceitar”. 

 
Retomando o texto de Bampi (2002) sobre a resistência, percebe-se que a 

interação entre as técnicas de dominação – interdição – e as técnicas do eu – con-
fissão – estão integradas em uma estrutura de coerção, o que faz com que o discur-
so do sujeito bipolar, embora apresente traços de resistência, ainda seja um dis-
curso inscrito na ordem discursiva do discurso médico/psiquiátrico. Embora a di-
mensão do si-mesmo apareça nos discursos produzidos pelos supostos portadores 
do transtorno, ela não aparece como uma linha de fuga, como a ruptura de um dis-
positivo para a instauração de um outro. Logo, ressalta-se que o processo subjetivo 
como forma de resistência a determinado dispositivo – nesse estudo os discursos 
da medicina acerca da bipolaridade -, não apresenta relevância no funcionamento 
discursivo geral dos depoimentos, que tendem mais à manutenção da ‘regra moral’, 
da ordem discursiva psiquiátrica. 

 
 

 
 
 
5 NA ORDEM DOS DISCURSOS: A GREVE DOS PROFESSORES DO PARANÁ 
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Na comunicação O discurso da e sobre a greve dos professores do Paraná, 

Samoel Raulino interrogou os modos pelos quais os discursos sobre e da greve do 
magistério daquele estado foram produzidos, a partir dos conceitos definidos por 
Foucault em sua aula inaugural no Collège de France, em 1970, publicada em livro 
n’A Ordem do Discurso, em 1971. 
 

Em um primeiro momento, houve uma breve reflexão sobre as relações de 
poder entre as mídias webjornalísticas (RPC, então filial da Rede Globo, e Gazeta 
do Povo) e as sindicais on-line (APP-Sindicato), materializadas por meio de seus 
discursos no corrente ano de 2015, até o mês de maio, sobre o próprio movimento 
de greve. Em seguida, a análise dividiu esses discursos sobre a greve e da greve, 
respectivamente enunciados pela ‘grande mídia’ e pelo Sindicato dos Professores – 
APP-Sindicato. 

 
O sobre foi evidenciado por grandes portais de notícias, como o da Rede 

Paranaense de Comunicação (RPC) e da Gazeta do Povo, veiculadores de noticiário 
em grandes coberturas on-line, através de fotos e produção de notícias em tempo 
real. A partir de um corpus de textos selecionados on-line, evidenciou-se um gran-
de número de ocorrências de enunciados negativos em relação ao acontecimento 
da greve. Isso ficou evidente quando, em seus canais de divulgação, essas ‘grandes 
mídias’ pautaram-se em mecanismos específicos de busca de direcionamentos e 
posições relativos à ‘greve dos professores no Paraná’; os enunciados, nesse caso, 
reforçaram e ao mesmo tempo reconduziram a uma espessura de práticas de sele-
ção do saber, produzindo por via da legitimação do campo jornalístico o efeito de 
verdade. Dessa perspectiva, ficou clara a importância da preocupação de Michel 
Foucault com a chamada ‘vontade de verdade’ e o modo pelo qual ela “[...] exerce 
sobre outros discursos uma espécie de pressão e como que um poder de coerção, 
que limitam os poderes, que dominam as aparições aleatórias, que selecionam os 
sujeitos que falam [...]” (FOUCAULT, 2013b, p 17). 

 
O discurso da greve foi enunciado na posição específica do Sindicato dos 

Professores, concentrado sobretudo no site da instituição. Através desse instru-
mento de enunciação, a análise observou que o APP-Sindicato promoveu seu dis-
curso pró-greve, de resistência, em relação ao discurso antagônico veiculado pelos 
grandes portais de notícias. Tal instituição de representação magisterial utilizou-
se: da produção de artigos de opinião, quase que semanalmente; de boletins infor-
mativos sobre a articulação do movimento e negociação entre poder executivo es-
tadual e sindicato; como também da evidenciação de ‘campanhas salariais’ anuais. 
O intuito, conforme se observou na pesquisa, foi de manter seu discurso ativo em 
relação aos professores filiados ou não ao sindicato, dando margem a enunciados 
de vários setores da sociedade. O conteúdo esteve disponível gratuitamente e on-
line, o que garantiu uma menor circunscrição de sua circulação. Ademais, cabe no-
tar que, diferentemente do que ocorria com a ‘mídia oficial’, os discursos da greve 
da APP não trazem em seu bojo, como critério de veridicação, a inclusão no campo 
jornalístico e, destarte, configuram-se como um espaço de embate discursivo que, 
não obstante a suas limitações, ofereciam tomadas de posição de resistência em 
relação ao saber-poder oficial, seja ele o da mídia impressa tradicional, seja o do 
próprio governo do estado do Paraná.  
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Notou-se também que, nas práticas discursivas que produziram enuncia-

dos sobre e da greve dos professores do Paraná, prevaleceu o que Foucault 
(2013b) denomina de procedimentos externos de exclusão, principalmente a pala-
vra proibida (oposição entre o verdadeiro e o falso) e a vontade de verdade/saber. 
Além disso, nesses discursos, ora da grande mídia ora do sindicato, também se uti-
lizaram os procedimentos de controle ou delimitação do discurso – mais precisa-
mente o ritual e a apropriação social do discurso –, a fim de analisar como os enun-
ciadores opostos (grandes portais em oposição ao sindicato on-line) mostram-se 
como produtores de discursos também opostos, porém ambos institucionais. 
Quanto a esses dois últimos procedimentos, Foucault (2013b, p. 37) afirma que os 
discursos políticos se associam à prática do ritual (qualificação dos indivíduos que 
falam), determinando para esses indivíduos, ao mesmo tempo, “[...] propriedades 
singulares e papéis pré-estabelecidos [...]”. 

 
Por fim, segundo Foucault (2013b, p. 07), “[...] o discurso está na ordem 

das leis; que há muito tempo se cuida da sua aparição; que lhe foi preparado um 
lugar que o honra, mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós [a 
instituição], só de nós, que ele lhe advém.”. Nos enunciados analisados, tanto nos 
textos dos grandes portais quanto nos do website da APP, não se mostra o discurso 
dos professores, mas um discurso sindical, coletivo, advindo de uma ou outra insti-
tuição – ‘o’ jornalismo ou ‘o’ professorado. O embate, como se pode notar, está aqui 
ainda no nível das instituições e se configura como luta por certa legitimidade 
enunciativa, pois “[...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 
os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos 
queremos apoderar” (FOUCAULT, 2013b, p.10). 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste capítulo conciso, procurou-se abordar, de modo geral e segundo uma 
perspectiva que podemos chamar de ‘foucaultiana’, variados discursos e suas for-
mas de produção de sujeitos, resistências e liberdades, tendo como foco enuncia-
dos que circulam nos chamados mass media. 
 
 Certamente, dada a exiguidade do texto e de suas funções, não se pode pro-
priamente oferecer um aprofundamento em nenhuma das temáticas. Não obstante 
a lacuna, o que se nota é um movimento importante de, no interior do campo de 
estudos do discurso, retomar e reutilizar conceitos e problematizações que Michel 
Foucault ofereceu, dando aos objetos a relutância que merecem e questionando – 
via crítica, resistência e liberdade – nossa vontade de verdade, ainda premente. 
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DOM PEDRO II E OS POETAS PROVENÇAIS DO SÉCULO XIX 
 

Luíza Salgado Mazzola*1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa de Iniciação Científica desen-
volvida no âmbito do projeto Dom Pedro II tradutor: análise do processo criativo, do 
Núcleo de Estudos de Processos Criativos (NUPROC - UFSC), que atua no domínio 
da Crítica Genética. Trata-se de investigar e analisar os contatos estabelecidos en-
tre o Imperador do Brasil, Dom Pedro II, e os poetas provençais da segunda metade 
do século XIX.  

 Para tanto, o objeto de estudo analisado neste trabalho são os manuscritos 
de Dom Pedro II (diários e manuscritos literários), além de periódicos e publica-
ções da época estudada. Os manuscritos que evidenciam a atividade tradutória do 
Imperador e de outros tradutores constituíram o ponto de partida para que se in-
vestigassem as relações sociais e literárias estabelecidas entre o Imperador e os 
poetas provençais. 

 As transcrições dos diários de Dom Pedro II, que fizeram parte desta pes-
quisa estão disponíveis na página oficial do Museu Imperial de Petrópolis, os quais 
foram transcritos a partir dos documentos originais, itens que compõem o acervo 
do museu. 

 O conjunto de manuscritos aqui estudado faz parte do acervo do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e do acervo do Museu Imperial de Petró-
polis (RJ), que, juntamente com vários outros documentos, foi adquirido, no ano de 
2010, pelo NUPROC, com o apoio da CAPES/CNPq, com o intuito de analisá-los. 
Esse conjunto de manuscritos adquirido pelo NUPROC é composto por documen-
tos de diversos gêneros (textos literários em prosa e poesia, anotações de estudo, 
traduções, cartas etc.) e em diversos idiomas (árabe, sânscrito, português, inglês, 
italiano, latim, francês, alemão, entre outros).  

 Assim, o presente corpus inclui um dos manuscritos encontrados nesse con-
junto; trata-se de um poema traduzido para o italiano e intitulado La Canzone dei 
Latini, com a extensão de dois fólios. Tal manuscrito traz ainda uma tradução reali-
zada por Dom Pedro II do italiano para o português. Foram encontrados ainda dois 
pares de fólios que continham o mesmo poema em outras duas línguas, francês e 
romanche2. 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Língua e Literatura Francesas da UFSC, bolsista PIBIC/CNPq sob orienta-
ção do Prof. Dr. Sergio Romanelli. E-mail: luiza.mazzola@gmail.com. 
2 Dialeto falado no sudeste da Suíça. 
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 O próximo passo da pesquisa foi uma busca pelo poema no idioma em que 
teria sido escrito e por seu autor. Esta pesquisa desencadeou uma série de desco-
bertas, notadamente o interesse do Imperador pelo movimento Félibrige, um mo-
vimento fundado na metade do século XIX e liderado por um grupo de poetas que 
tinham o intuito de ressuscitar a língua provençal através de seu uso na escritura 
de obras literárias, principalmente na poesia.  

 Esta análise teve por objetivo jogar luz sobre o interesse do imperador de 
uma nação latino-americana por uma língua que gozava de pouco prestígio na so-
ciedade francesa, uma língua considerada minoritária e marginalizada, fator que 
motivou a formação do Félibrige e seus subsequentes esforços para ressuscitá-la. 
Portanto, embora os manuscritos tenham constituído o ponto de partida desta 
pesquisa, os aspectos sociais e culturais dos espaços literários da época foram 
igualmente considerados, para proporcionar uma investigação mais ampla que 
pudesse abarcar a complexidade das relações envolvidas na história do material 
analisado.  

 

2 ANÁLISE DOS MANUSCRITOS 

Dentre os manuscritos adquiridos pelo NUPROC, constavam três textos dis-
postos em seis fólios, três traduções do mesmo poema. Um par desses fólios cor-
responde à tradução francesa do poema, de nome La chanson des latins. O nome do 
tradutor, Constant Hennion, é indicado no segundo fólio, ao final do poema.  

 A tradução do poema para o romanche tem o título de La canson dels latins e 
também está disposta em dois manuscritos; a tradução é de autoria de Gian Fadri 
Caderas, como indicado no segundo fólio da tradução. Já a tradução italiana do po-
ema, de nome La canzone dei latini, foi vertida por Leonida Olivari, nome também 
indicado ao final do poema, no segundo fólio. 

 Nos fólios que contêm a tradução para o italiano, é possível observar tam-
bém a tradução para o português feita pelo Imperador Dom Pedro II, a lápis, se-
guindo a disposição do poema na página. No primeiro parágrafo, Dom Pedro II in-
tercala as linhas de sua tradução com as do poema, mas, nos demais parágrafos, 
sua tradução se situa lateralmente aos parágrafos em italiano, conforme mostra a 
figura abaixo. Esses seis fólios, juntamente com os diários de Dom Pedro II, consti-
tuíram o ponto de partida desta pesquisa. 

 Considerando a presença de três traduções diferentes do mesmo poema no 
conjunto de manuscritos do Imperador, buscou-se, em seguida, encontrar o poema 
no idioma em que foi escrito, bem como seu autor.  
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Figura 1 - Manuscrito de La Canzone dei Latini com a tradução de D. Pedro II para o 
português, a lápis. 

 

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

  

 Após uma pesquisa em textos da época, descobriu-se que a obra da qual o 
poema em francês faz parte é intitulada Les Fleurs Félibresques - poésies provença-
les et langue-dociennes modernes, publicada em 1883, e consiste em uma antologia 
bilíngue de poemas traduzidos do provençal para o francês por Constant Hennion, 
aliás, mesmo tradutor cujo nome consta no manuscrito da coleção de Dom Pedro II. 
A Universidade de Harvard disponibiliza uma cópia digital dessa obra em sua pá-
gina web, e, em consulta a ela, localizou-se o poema em francês disposto ao lado de 
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sua versão original, em provençal. Foi possível também identificar seu autor, o po-
eta François Vidal. 

 O poema em provençal é intitulado Marsiheso di Latin e é uma ode ao povo 
latino que invoca personagens históricos e míticos e também locais onde vivem ou 
viveram povos de origem latina. O livro Les Fleurs Félibresques traz também uma 
pequena biografia sobre o autor do poema, François Vidal, e algumas informações 
sobre sua contribuição a um movimento denominado Félibrige (HENNION, 1883, p. 
443).  

 Ao cotejar o manuscrito e os diários de Dom Pedro II, foi possível definir 
precisamente o dia em que o Imperador realizou a tradução desse poema para o 
português. Em 5 de abril de 1888, cerca de cinco anos após a publicação de Les 
Fleurs Félibresques, o diário do Imperador registrou a seguinte entrada: “8h10' Na-
da fiz de notável ontem depois do jantar a não ser a tradução de La Canzoni [sic] 
dei Latini” (ALCÂNTARA, 1999, s.p.). 

 Levando-se em conta o nome Félibre na biografia do poeta François Vidal 
trazida em Les Fleurs Félibresques (1883) e o próprio título do livro, a pesquisa 
tomou um novo rumo, o de investigar o significado deste termo e o interesse do 
Imperador D. Pedro II por essas traduções.  

 

3 OS POETAS PROVENÇAIS FÉLIBRES 

O Félibrige é um movimento fundado na região sudeste da França, no ano de 
1854, por um grupo de sete poetas que tinham o intuito de revitalizar a língua pro-
vençal na França. Os sete poetas fundadores foram Frédéric Mistral, Joseph Rou-
manille, Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giéra, Anselme Mathieu e Alphonse 
Tavan. O Félibrige reunia e incentivava, segundo o estatuto do grupo, “[...] os ho-
mens que, através de suas obras, salvam a língua do país d’Oc, assim como os cien-
tistas e artistas que estudam e trabalham no interesse deste país [...]” (LEFÈVRE, 
1901, p. 3, tradução nossa). 

 Para tanto, os Félibres (nome dado aos membros do Félibrige) empregavam 
o provençal como língua de escrita e produziram um volume considerável de obras 
literárias em provençal ao longo dos anos, notadamente de poesia. O poeta mais 
célebre do grupo é Frédéric Mistral, responsável por diversas produções escritas e 
discursos de defesa da língua provençal. Mistral contribuiu com duas obras fun-
damentais para o movimento, o poema épico Mirèio (Mireille, na tradução france-
sa), publicado em 1859, e o dicionário bilíngue provençal-francês Lou Tresor dóu 
Felibrige, compilado entre 1878 e 1886. Foi a obra Mirèio que lhe rendeu o seguin-
te elogio do também poeta Alphonse de Lamartine “[…] um verdadeiro poeta ho-
mérico, neste tempo. [...] O perfume de teu livro não se evaporará em mil anos [...]” 
(LAMARTINE, 1859, s.p., tradução nossa).  

 No ano de 1904, quase 50 anos após a publicação de Mirèio, descobriu-se 
que Frédéric Mistral recebeu o prêmio Nobel de Literatura pela obra, que foi, por 
muitos anos, a única obra em uma língua minoritária premiada pela Fundação No-
bel. Somente no ano de 1978, outra língua minoritária seria contemplada com o 
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prêmio, quando o escritor polonês Isaac Bashevis Singer foi premiado por sua obra 
em iídiche (FUNDAÇÃO NOBEL, s.d.). 

 

4 DOM PEDRO II E O FÉLIBRIGE 

 No ano de 1872, em sua primeira viagem à França, Dom Pedro II desejou 
conhecer a região da Provença e, em fevereiro desse mesmo ano, estando em Mar-
selha, convidou o poeta Frédéric Mistral para visitá-lo, o qual prontamente atendeu 
ao chamado. A publicação Armana Provençau (Almanaque Provençal), de 1873, 
traz um breve relato do encontro entre o Imperador e o poeta. Nele consta que o 
Imperador teria elogiado Mistral por suas obras Calendau e Mirèio, acrescentando 
que havia viajado de Nimes a Nice com os poemas em mãos em busca das paisa-
gens descritas pelo poeta.  

 Segundo o almanaque, no encontro de 1872, Dom Pedro II indaga Mistral 
sobre o movimento, as ideias do Félibrige, a quantidade de membros, suas obras, e 
afirma que os demais países acompanham a “Renascença Provençal”, dizendo que 
a Provença tem a simpatia de todos os povos por conta de sua poesia. O Imperador 
acrescenta ainda que o despertar e a perpetuação de nacionalidades menores são 
necessários para a liberdade no mundo. O Imperador questiona Mistral sobre as 
obras escritas em prosa na língua provençal e diz que isso é necessário, especial-
mente os documentos oficiais da região e trabalhos de história.  

  Ainda de acordo com o relato do mesmo almanaque, a Imperatriz se dirige 
ao poeta dizendo que o céu da Provença a faz lembrar-se das estrelas do Brasil. 
Finalmente, o Imperador pede a opinião de Mistral sobre versos e passagens das 
obras de Camões e conclui o encontro apertando a mão de Mistral e pedindo a ele 
que mande para o Brasil tudo o que escrever, inclusive todos os números do Alma-
naque Provençal.  

 Os dois últimos parágrafos do relato publicado no dito almanaque reforçam 
que este encorajamento dado por uma personalidade importante, o governante de 
um país, servia de incentivo para que o movimento de defesa e renascimento da 
língua provençal se intensificasse (MOUNT-PAVOUN, 1873). 

 Conforme já apresentado, o relato desse encontro só seria publicado um 
ano depois de ter acontecido, no Almanaque Provençal de 1873, mesmo ano em 
que o Imperador recebe do grupo de poetas o título de sòci dou Félibrige. De acor-
do com o dicionário Lou Tresor dóu Felibrige elaborado por Mistral, a palavra sòci 
significa ‘amigo, ‘companheiro‘, ‘sócio’ e constitui um importante título concedido a 
todos que, de alguma maneira, colaboraram com o movimento, a todos que incen-
tivaram o renascimento da língua provençal.  

 Cerca de quinze anos depois, em sua segunda viagem à Europa, o Imperador 
retoma as obras de Mistral como referências geográficas e fica um pouco desapon-
tado com o que encontra, já que parece preferir as paisagens versificadas por Mis-
tral. Isso é evidenciado na passagem de seu diário do dia 5 de dezembro de 1887, 
em que escreve o seguinte: “7h [...] As montanhas apresentam às vezes a forma de 
cristas de galo. Pensei que a Esterel cantada por Mistral me agradasse mais” (AL-
CÂNTARA, 1999, s.p.). 
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 Em 14 de janeiro de 1888, os Félibres ofereceram ao Imperador e à Impera-
triz do Brasil uma alvorada de canções provençais tocada por tamborins (LYRA, 
1977, v. 3). Em seu diário, o Imperador escreve, no mesmo dia, às 10h05, “Já estive 
com Antônia sempre descorada a quem dei o programa dos Félibriges” (ALCÂNTA-
RA, 1999, s.p.). O programa ao qual o Imperador se refere seria, provavelmente, o 
programa da alvorada que foi oferecida na manhã daquele mesmo dia. Há uma ou-
tra passagem que indica que o Imperador e Mistral tiveram outro encontro, prova-
velmente no fim de 1887 ou no início de 1888. A passagem diz:  

Recebi um bilhete de visita de Mistral em provençal - Frederi Mis-
tral e sa moiné - Maillane (Bouchesda Rhone 29 Xbre 1887) entre 
os traços por letra dele assim como outro - À sa Majesta Don Peire 
emperaire du Brasil touti li vot couvau de sour bên devot sòci en Fé-
librige. F. Mistral. (ALCÂNTARA, 1999, s.p.). 

 Porém, não há, no diário, nenhuma indicação que sugira quando a referida 
visita teria acontecido. 

 Existem, nos diários de Dom Pedro II, diversas passagens que mencionam 
membros do Félibrige; um em especial, de nome Mouton, acompanhou D. Pedro II a 
alguns passeios durante o período em que o Imperador esteve viajando pela Fran-
ça em 1887 e 1888. Por exemplo, uma passagem de 28 de janeiro de 1888 diz “Re-
cebi bilhete de Mouton dando a etimologia da félibre – fez-me rir – e de Mistral. 
Junto o bilhete” (ALCÂNTARA, 1999, s.p.). O próprio François Vidal, cujo poema foi 
traduzido por Dom Pedro II, compunha a seção do Félibrige denominada “seção 
das ciências” (LEFÈVRE, 1901, p. 3). 

 Em outra passagem, o Imperador relata o seguinte: “11 de novembro de 
1887 – 12h ¼ [...] Passeei por uma livraria onde comprei as poesias de Mistral”, e 
poucos dias depois:    

28 de novembro de 1887 – 10h20 [...] Muito me agradou minha vi-
sita a Toulon. Acompanhou-me o Primeiro Presidente da Cour 
d’Appel de Aix Rigaud que acaba de mandar-me sua tradução em 
verso francês de Mireio poema provençal de Mistral. (ALCÂNTA-
RA, 1999, s.p.). 

 No mês de janeiro de 1888, o Imperador anota, ao ler a inscrição em um 
monumento em Antibes: “4 de janeiro de 1888 – [...] O felibre Bonaparte-Wyse em 
sua coleção de poesias provençais ‘Li Piado de la Princesso’ consagrou estrofes à 
lembrança do rapaz. [...]” (ALCÂNTARA, 1999, s.p.). Nessa passagem, o Imperador 
cita Bonaparte-Wyse, um caso peculiar do Félibrige, já que, ao contrário da maior 
parte dos félibres que era originária da Provença, era irlandês.  

 As passagens dos diários evidenciam que o Imperador se manteve em cons-
tante contato com membros do movimento Félibrige até pouco antes de sua morte. 
Dom Pedro II recebeu bilhetes, cartas, visitas e até mesmo uma tradução de Mirèio 
para o francês, feita por Rigaud, presidente da Corte de Aix-en-Provence, como 
confirma a passagem citada mais acima.  

 Durante o período do exílio, no ano de 1891, o Imperador, já bastante en-
fraquecido pela idade, foi obrigado a ficar acamado e teve a oportunidade de con-
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cluir sua única obra publicada em língua francesa, o livro Poésies hebraïco-
provençales du Rituel Israélite Comtadin (1891), uma liturgia trilíngue traduzida do 
provençal e do hebraico para o francês pelo Imperador do Brasil D. Pedro II.  

 Essa obra foi oferecida por ele à Sociedade Félibrige por ocasião da come-
moração do centenário de anexação do Condado Venaissino (Venaissin) ao territó-
rio francês. Esse condado era habitado, na maior parte, por judeus que falavam o 
provençal. Na introdução da obra, escrita por D. Pedro II, ele explica que a tradução 
é uma forma de homenagear o povo que habitava aquela região e também a socie-
dade dos Félibres. (ALCÂNTARA, 1891, p. 13). 

 

5 CONCLUSÃO 

Além da relação de admiração e respeito que havia entre o Imperador e os 
membros do Félibrige, pode-se considerar que Dom Pedro II, tendo consciência da 
celebridade natural que sua posição na política lhe conferia, visava emprestar seu 
nome e sua imagem aos movimentos artísticos pelos quais demonstrava interesse.   

 O Imperador certamente não estava alheio ao fato de que a atenção dispen-
sada por ele ao movimento Félibrige pudesse servir de incentivo e de encorajamen-
to para que o movimento se intensificasse e se fortalecesse. Ainda é interessante 
considerar que a única publicação em francês de sua autoria tenha sido uma obra 
trilíngue em francês, hebraico e provençal, o que revela forte indício do apreço do 
Imperador pela cultura e literatura provençais, assim como pelas culturas judaica e 
francesa. 

 Considerando-se tanto a tradução de Mirèio para o francês, recebida por 
Dom Pedro II, conforme a passagem do diário citada acima, quanto a tradução de 
Dom Pedro II da Marsiheso di Latin e também a liturgia traduzida por Dom Pedro II 
para o francês, vale observar-se o papel da tradução e sua importância para o mo-
vimento Félibrige, pois as referidas obras recebem mais notoriedade quando tra-
duzidas, o que contribui para sua disseminação e popularização, ainda que em ou-
tros idiomas. 

 Dom Pedro II foi, além de estadista, um literato, um curioso, conhecedor de 
diversos idiomas, tradutor e poeta, e, através do acesso aos manuscritos dessa im-
portante figura da história brasileira, foi possível contribuir com dados que ajudam 
a ilustrar essa faceta menos conhecida do Imperador e, principalmente, refletir 
sobre seu lugar no universo das Letras. 
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Aline Fogaça dos Santos Reis e Silva*1 
Bruna Brito Soares 

Lucas de Sousa Serafim 
Maria Gloria Vinci 

 
 

O intuito deste GT é apresentar de forma sucinta as investigações de quatro 
pesquisadores do projeto Literatura Italiana Traduzida no Brasil2, desenvolvido 
pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade de São Paulo, cujo 
objetivo é apresentar e comentar alguns autores significativos da literatura italiana 
e suas traduções e recepção no Brasil. Serão apresentadas as colaborações de Aline 
Fogaça, Bruna Brito Soares, Lucas de Sousa Serafim e Maria Gloria Vinci, relatadas 
por Aline Fogaça. 
 

A primeira pesquisa é apresentada por Aline Fogaça, sobre Giovanni Papi-
ni, escritor com um número significativo de traduções no Brasil. Entre elas, consta 
Diario, traduzido em 1966 por Carla Inama de Queiroz, e publicado pela Compa-
nhia Editora Nacional, para o qual O Estado de S. Paulo dedicou uma breve resenha, 
intitulada O diário de Papini, de autoria da crítica Bruna Becherucci, datada de dois 
de dezembro de 1966. Em sua crítica, Becherucci percorre os diferentes momentos 
do escritor florentino, demonstrando como as mudanças no cenário italiano dão a 
tônica de suas reflexões. São traços que se validam como vestígios da vida do autor 
e, sobretudo, como presença de si na obra e na história.  

 
 No registro de diários é possível visualizar elementos autobiográficos 

mesclados a uma narrativa que revela aos leitores pormenores de suas escolhas 
temáticas e estilísticas, além de eventos históricos e políticos. Giorgio Luti (PAPINI, 
2005, p. VII) pontua que a edição dos diários somou informações a respeito dos 
anos iniciais de sua carreira, sobretudo no que concerne à elaboração da revista 
Leonardo e seu ingresso no contexto da cultura italiana da primeira metade do sé-
culo XX. Em razão disso, e igualmente pela importância desse gênero textual, a edi-
tora Vallecchi publicou os volumes Il libro nero em 1951, Diario em 1962, e Diario 
1900 e pagine autobiografiche sparse 1894-1902 em 1982. Em 2005, a Fundação 
Primo Conti, junto à editora Lettere, publicou Il non finito: Diario 1900 e scritti 
inediti giovanili, organizado por Anna Casini Paszkowski, neta de Papini. O objetivo 
deste último volume é trazer ao público uma edição revisada e atualizada do Diario 
1900, cuja novidade está em desvelar as reflexões e aspirações iniciais da carreira 
do literato. Embora a escrita diarística pareça uma atividade solitária, individual, 
em realidade é uma forma de atenuar os perigos da solidão, como bem defendeu 
Michel Foucault (1992). Consciente disso, o escritor florentino já previa o inevitá-
vel esquecimento, a perda das memórias que o passar dos anos lhe subtrairia. Fato 
que o leva a registrá-las, pois assim, o diário lhe serve contemporaneamente como 

                                                           
* Aline Fogaça: doutoranda no PPGLit-USP, alinefogacareis@gmail.com; Bruna B. Soares; mestranda 
noPPGLit-UFSC, bruka9607@hotmail.com; Lucas S. Serafim: mestrando no PPGLit-UFSC, lu-
cass.serafim@gmail.com e Maria Gloria Vinci: doutoranda no PPGLit-USP, maria.gloria.vinci@usp.br.  
2 Sites do dicionário para consulta: www.dlit.ufsc.br e www.usp.br/dlit. 
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interlocutor e posteriormente como eco. E, de fato, tal registro perpetua a existên-
cia do seu autor, e o seu caráter confidencial possui o teor da impessoalidade re-
querida para que uma obra “sobreviva” após a morte de seu autor, como pondera 
novamente Foucault (1992). Quando suas confissões são lidas e perscrutadas, há 
nessa atitude, para além da curiosidade óbvia, o interesse em desvendar as entre-
linhas de uma ou de várias obras do escritor predileto e finalmente desvendar o 
mistério e encontrá-lo ali, visível em meio ao seu enredo, patente em seu estilo.  

 
Um exemplo disso é o modo como Papini confidencia a sua instabilidade 

em seu Diario 1900. Munido desse dado, o qual cunha de “bulimia cultural”, o pro-
fessor e crítico literário Enrico Ghidetti (2008, p. 18, tradução nossa) pôde com-
preender o sentimento do incompleto que perpassava os projetos papinianos. Em 
outras palavras, já na maturidade de seus anos, bem como naquela intelectual e 
literária, as ambições da juventude não eram caprichos inerentes à idade, mas, de 
fato, uma vontade possivelmente explicada pela atração por uma literatura colos-
sal, quiçá pelo desejo em se consolidar dentre os grandes nomes que ocupam a 
centralidade no cânone. Por essa razão, Ghidetti (2008) afirma que a escritura dia-
rística não é uma documentação que deva ser subestimada. Pelo contrário, cada 
vez mais a crítica pós-moderna a reconhece e a defende como Literatura por in-
termédio dos critérios textuais. Além disso, a própria curiosidade do leitor, já men-
cionada anteriormente, aliada aos números das livrarias e do mercado editorial, 
demonstram a sua legitimação enquanto verdadeira Literatura. 

 
Na segunda pesquisa apresentada, ainda no tocante à recepção jornalística 

dos escritores italianos, Bruna Brito Soares aborda o modo como Alberto Savinio, 
pseudônimo para Andrea Francesco Alberto de Chirico (1891-1952), repercutiu no 
Brasil. Entre alguns resultados já mapeados, pode-se citar a primeira reportagem 
no Correio Paulistano, de vinte de junho de 1927, na qual o autor é listado como um 
dos escritores pertencentes à Sociedade italiana de autores. Em seguida, na década 
de 30, sua obra Crônicas do teatro é anunciada nos jornais Correio Paulistano e Diá-
rio de Notícias, com informação sobre a sua transmissão na rádio italiana EIAR Ro-
ma. Um aumento significativo de publicações é observado na década de 40, as 
quais apresentam uma outra face do autor. Em 1943, no jornal Malho, sua palavra é 
utilizada, como voz autorizada, para falar sobre o teatro, que, segundo Savinio, re-
fletiria as cores do seu tempo e não propriamente seus acontecimentos. O assunto 
será retomado em 1951 e em 1952 no Jornal Carioca e no Jornal do Brasil. 

 
O artista italiano é citado por seu talento pictórico ainda na década de 40. 

Sua obra é apresentada na VII Quadrienal de arte de Roma, em 1943, e cinco anos 
depois suas obras vêm ao Brasil juntamente com as de De Pisis e De Chirico, irmão 
mais velho de Savinio. Para este fato, os veículos midiáticos fazem constantes men-
ções. No mesmo ano em que a exposição vem ao Brasil, Guido Puccio (1948) escre-
ve, na Folha, Confissões de escritores italianos, no qual observa que Savinio escreve 
como forma de manifestar seu próprio “eu”. De acordo com Savinio, escreve-se 
porque este é o meio de manifestar as ideias e, se no futuro descobrir algo melhor, 
o homem abandonará a pena e se servirá dessa invenção.  

 
Nota-se claramente que a década de 50 foi a de maior exposição do autor 

no país, por duas razões: a sua morte, em cinco de maio de 1952, e a constante re-
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corrência a ele como voz autorizada em assuntos musicais. A Folha realiza uma 
recapitulação da vida do autor em onze de junho de 1952. Savinio, o enfant terrible, 
de acordo com Puccio (1948), estava doente havia tempo e continuava a escrever, 
preparando seu espírito para a morte: estudar, única maneira de enganar a morte, 
já dizia Savinio. Puccio (1948) citou suas obras nas mais diversas áreas, relem-
brando, assim, a ideia de Savinio como um artista poliédrico. Posteriormente à sua 
morte, é apresentado pelos jornais A noite e Correio da Manhã como o irmão de De 
Chirico, porém são acrescentadas outras de suas qualidades: “excelente pintor, 
músico, poeta, crítico dramático, um dos espíritos mais curiosos (em ambos os sen-
tidos) da Itália contemporânea”, como afirma Michel Simon no Correio da manhã. 
Inclusive, em 1953, cria-se um prêmio com seu nome entre os Prêmios Viareggio. 
As outras reportagens dos anos 50 e 60 que citam Savinio fazem referência a seus 
conhecimentos musicais, e são vistas pelo público através do Jornal do Brasil e da 
Folha de S. Paulo. Opiniões a respeito de Schubert, Bach, Beethoven e Rossini são 
relembradas ao longo das páginas das diversas edições.  

 
Na década de 70, o Jornal da República apresenta uma reportagem feita 

exclusivamente sobre ele por um de seus tradutores no Brasil, Alexandre Eulálio, 
sob o título Savinio, desconhecido. Ainda neste aspecto, na década de 80 Alberto 
Savinio tem seu nome visto nos jornais brasileiros devido à tradução de A casa as-
sombrada, traduzida por Wilma Lucchesi e editada pela Rocco, em 1988. A obra 
apresentaria uma caricatura da sociedade burguesa de Paris na época da Primeira 
Guerra, como apresenta o Diário do Pará. Outro livro seu já havia sido traduzido ao 
português brasileiro por Alexandre Eulálio, pela Taurus-Timbre, em 19853. No fim 
dos anos 80, duas publicações sobre a mostra de arte italiana no século 20, realiza-
da na Royal Academy of Arts, citam Savinio.  

 
Na década de 90, Savinio e seu irmão são mais uma vez relacionados à pin-

tura metafísica, denominados, por Breton, como criadores do mito moderno. Em 
uma matéria da Folha de S. Paulo, na mesma década, o curta-metragem de Joel Piz-
zini, Enigma de um dia (1996), teve como trilha sonora composições do único ál-
bum musical de Alberto Savinio. Em 1998, a Folha relembra o rompimento dos 
dois irmãos, ocorrido em 1925, e o quanto a situação chateava a ambos. Em 2010, 
o Canal Contemporâneo chama a atenção para a inspiração de De Chirico ao com-
por o personagem manequim ao assistir ao espetáculo musical do irmão, Le chants 
de la mi-mort, ressaltando a sua importância para a arte italiana. Nos anos posteri-
ores, ambos são relacionados à música e à pintura metafísica. 

 
Em suma, nota-se que um maior número de reportagens cita o autor na 

década de 1940 por seus quadros e envolvimento com o teatro, enquanto os anos 
1950 mostraram seu talento musical, e, finalmente, nas décadas de 1980 e 1990 as 
menções devem-se às suas obras traduzidas ao português brasileiro. Percebe-se 
também a difícil separação das figuras de De Chirico e Savinio. A constante insis-
tência em relacionar os dois pode ser entendida como uma questão de contextuali-
zar o leitor, embora tal hábito acabe por deixar em segundo plano o grande artista 
que foi. Em realidade, apenas uma publicação, logo após a morte de Savinio, refere-

                                                           
3 Se pensarmos na recepção na América do Sul, entretanto, vemos que a Argentina foi pioneira na 
tradução de livros de Savinio, tendo traduzido em 1983 e 1984, respectivamente, El destino de Eu-
ropa e Maupassant y “el otro”, pela Editora Bruguera. 
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se a De Chirico como irmão de Savinio, mostrando que Savinio ganha mais corpo 
após a própria morte. De Chirico é apontado como o pai da pintura metafísica, en-
quanto que Savinio é apresentado como o irmão que por inúmeras paisagens via-
jou. Artista de diferentes lados, teria Savinio na obra de seu irmão apenas mais 
uma de suas várias faces? Artista completo nesta (pós)modernidade incompleta. 

 
A terceira pesquisa é sobre uma das maiores personalidades italianas da 

segunda metade do século XX, Pier Paolo Pasolini. Lucas de Sousa Serafim foca as 
diversas manifestações da violência na obra de Pasolini e a recepção do autor e 
cineasta no Brasil. A violência é vista como um comportamento inerente ao ser 
humano e toca qualquer pessoa em sua autonomia, sua integridade física ou psico-
lógica. Essa tirania foi, e ainda é, amplamente pulverizada, fato que, muitas vezes, 
impossibilita sua percepção. Entender que a violência é parte da própria condição 
humana – e da vida em sociedade – torna-se perturbador. Além disso, é possível 
refletir sobre a oposição entre dominante e dominado que se reproduz de acordo 
com o contexto das relações sociais estabelecidas. A cidade é uma obra coletiva, na 
qual cada pessoa opera como se fosse uma peça inserida em um jogo, as peças se 
tocam e, a partir deste toque, ambos saem modificados. A violência das metrópoles 
salta aos olhos por meio dos mecanismos deste jogo cujo prêmio é o medo. O resul-
tado do amedrontamento faz definhar o corpo físico ou o aparato psíquico. 

 
Pier Paolo Pasolini é considerado pela crítica como uma das vozes mais 

transgressoras do século passado. Fez da literatura um modelo de entendimento 
da realidade (e até de crítica), destacou-se por retratar corajosamente as indigna-
ções latentes da cultura italiana, revelando as feridas sociais do pós-guerra, com-
preendendo e refutando a desumanidade. Sua obra de maior destaque, Teorema 
(1968), buscou retratar as mazelas da sociedade através da literatura e do cinema; 
traduzida por Fernando Travassos e publicada no Brasil em 1970 pela Nova Fron-
teira, permitiu maior visibilidade do autor e de suas obras. 

 
Os dois primeiros romances publicados por Pasolini foram Ragazzi di vita 

(1955) e Una vita violenta (1959). O primeiro, Meninos da vida (traduzido no Brasil 
por Rosa Petraitis e Luiz Nazário, publicado pela Brasiliense em 1985), narra uma 
parte da vida de Riccetto e seus amigos em período de final da guerra, personagens 
que sempre estiveram à margem da sociedade cometendo pequenos delitos. O pro-
tagonista encontra-se em constante peregrinação e não vislumbra mudanças para 
sua condição social de oprimido. No segundo, Uma vida violenta (traduzido apenas 
em Portugal por José Lima, publicado pela Assírio&Alvim em 2004), a periferia 
romana é novamente representada. Por meio de uma narrativa realista, retrata 
parte da vida de Tommaso e seus amigos, jovens marginais ocupando um entre-
lugar, seja em relação à própria condição social, seja em relação ao seu papel nesta 
sociedade.  

 
Prostituição, roubos e violências físicas dividem o mesmo espaço; têm voz 

e vez nestas obras italianas. No contexto brasileiro, o viés de escrita que apresenta 
tais elementos foi batizado como “literatura brutalista” e teve seu maior reconhe-
cimento na década de 80: uma representação dos fenômenos violentos o mais pró-
ximo possível de seu estado legítimo, com a finalidade de interpretar a sociedade. 
Desde meados dos anos 1970, Rubem Fonseca escreve fatos ficcionais cujos enre-
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dos estão amarrados à crueldade social. Não obstante, seguindo essa linha de vio-
lência ficcionalizada, surgem as personagens marginais, aquelas que não ocupam 
os centros urbanos, muito bem representadas pela dramaturgia de Plínio Marcos, 
por exemplo. Tanto nas obras italianas destacadas quanto na literatura brutalista 
brasileira, o sentimento de banalização da barbárie se instaura, passando a ser 
mais difusa, irracional e performativa. As personagens se esvaziaram de conteúdo 
e são apresentadas como meras portadoras de uma realidade absolutamente de-
sumana. Inegavelmente, uma das principais reações nos leitores é a pouca como-
ção ou a indiferença diante dos fatos representados. 

 
Estas obras de Pasolini apresentam características extremamente difíceis 

de serem apreendidas na cultura brasileira, elementos que ao serem abordados em 
suas traduções podem ficar defasados, uma vez que a agressividade do dialeto e 
dos discursos próprios dos habitantes da periferia romana pode ficar prejudicada. 
O dialeto utilizado por Pasolini apresenta uma função expressiva para além de um 
realismo selvagem. A linguagem por si só já caracteriza uma interpretação da vio-
lência. Embates sociais próprios, tanto do tempo quanto do espaço, também foram 
elementos difíceis de serem abrangidos na cultura do Brasil. 

 
O autor italiano enxergava e atribuía às suas obras fatos violentos e irre-

versíveis em relação ao mundo que o cercava. Apresentava um movimento de for-
ças contrastantes: personagens de contorno arcaico constantemente em batalha 
com personagens que buscavam sua afirmação na classe burguesa. Para Pasolini, 
representar estes seres à margem, seres periféricos, poderia ser o ponto onde é 
lançada a perspectiva libertadora. Por isso que seu reconhecimento chegou muito 
tempo depois. 

 
É por meio do cinema que Pier Paolo Pasolini alcança maior visibilidade 

no cenário cultural brasileiro. O cineasta Glauber Rocha é uma das peças-chave 
para o entendimento da arte do italiano em solo nacional. Com a difusão do Cinema 
Novo é que o neorrealismo italiano adentra no movimento artístico deste país. 
Glauber Rocha e Pier Paolo Pasolini, cada qual ao seu modo, inconformados com a 
situação das pessoas à margem da sociedade, seja pelo status econômico, seja pelo 
status cultural, representariam essas personagens. Assim, foi possível iniciar um 
longo diálogo. Reverberações deste diálogo puderam ser percebidas décadas mais 
tarde em território brasileiro. A violência representada nas obras de Pasolini al-
cança um paralelismo em solo brasileiro, tanto em relação com a literatura de cu-
nho brutalista quanto com o Cinema Novo. Os embaraços próprios do sistema de 
tradução se evidenciam. A cultura de um território não se sente plenamente con-
templada em outro, devido às suas estruturas históricas, geográficas, políticas etc. 
Expressões utilizadas nas obras italianas são dotadas de uma natureza intrínseca 
cuja lacuna se torna notável em língua portuguesa falada no Brasil. A guerra, por 
exemplo, é um evento que tocou somente um dos países, portanto, certamente que 
o espectro carregado de violência contido em algumas expressões da língua de ori-
gem não encontra equivalência na cultura brasileira. Os entre-lugares destacados 
nas duas obras de Pasolini transbordam sua representabilidade e contaminam a 
estrutura do texto. A linguagem, evidenciada por meio do calão, reitera esse aspec-
to. Portanto, como poderia ser completamente eficaz uma tradução das palavras se 
estas também ocupam uma condição de signo dentro das obras? É por este motivo 
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que, mesmo quase alcançando seu direito à cidadania, a violência ainda causa es-
panto e estranhamento. No Brasil, são percebidos somente os ecos da violência 
contida em Meninos da vida e Uma vida violenta. 

 
A quarta e última pesquisa, de Maria Gloria, não trata especificamente de 

tradução, mas do contato entre Itália e Brasil por intermédio da experiência artís-
tica do poeta, filósofo e crítico literário italiano Carlo Belloli. Com as duas coletâ-
neas de poesias, Parole per la guerra e Testi-poemi murali, publicadas no começo 
dos anos 40, Belloli antecipava em quase dez anos as experimentações poéticas do 
suíço Gomringer e dos brasileiros De Campos e Pignatari, considerados pela histo-
riografia como os fundadores da vanguarda concreta. Tratam-se de textos poéticos 
que, apesar de manterem ainda laços com a tradição futurista, vão além da poética 
paroliberistica típica de Tommaso Marinetti, mestre e mentor de Belloli: através de 
uma desmontagem e remontagem das palavras, a atenção para a organização espa-
cial reservada para elas e o uso da paranomásia, as poesias de Belloli antecipam as 
modalidades da nova poética concretista e visualista. 

 
Mas quem era Carlo Belloli? De que maneira a trajetória artística e crítica 

deste vulcânico poeta futurista italiano se entrecruza com o Brasil e com as análo-
gas experimentações poéticas que Pignatari, os irmãos De Campos, assim como 
Gullar e outros, estavam começando a realizar no início dos anos 50? Vamos per-
correr outra vez, embora de uma maneira bastante sumária, as principais etapas. 
Em 1945, Belloli, nascido em Milão e filho do conde de Seriate, forma-se na univer-
sidade de Roma, que, depois da libertação do regime fascista, torna-se “[...] um polo 
de atração para os artistas jovens” (MEDEIROS, 2007, p. 66).  Em Roma, no mesmo 
ano, ele entrou em contato com Gomringer que estava na cidade italiana para efe-
tuar seus estudos (ROLLI, 1994). Nos círculos artísticos romanos, o jovem poeta 
milanês conhece, também, Waldemar Cordeiro, um artista italiano que, nascido em 
Roma, em 1946, mudou-se para São Paulo, onde logo estabeleceu laços de amizade 
e colaboração com os irmãos De Campos e Pignatari. Aqui, Cordeiro, em 1952, fun-
dará, junto com outros artistas de vanguarda, o Grupo Ruptura, lançando no mes-
mo ano o homônimo manifesto, considerado a expressão da poética concreta no 
âmbito das artes plásticas e figurativas.  

 
Mas as coincidências não param por aí. Sempre em Roma, Belloli entra em 

contato com Emilio Villa (ROLLI, 1994), poeta de vanguarda e experimentador ar-
rojado de novas formas poéticas e linguísticas, o qual é convidado por Pietro Maria 
Bardi no Brasil para organizar o Museu de Arte de São Paulo que, naqueles anos, 
acabava de ser fundado. Villa é um personagem muito importante, outro elo de 
conexão entre as vanguardas italianas e brasileiras, visto que, entre 1951 e 1952, 
organiza uma exposição sobre a história da arte e não é apenas uma coincidência 
que as obras de Carlo Belloli neste mesmo período cheguem ao Brasil e sejam 
apresentadas ao público de São Paulo. 

 
Em 1951, são expostos no Círculo Cultural Paulista alguns exemplares de 

Corpi di poesia, uma importante coleção de poemas de Belloli publicada, no mesmo 
ano, pela Mediterrâneo Publishing Company Roma-Nova Iorque, uma editora com 
distribuição também na América Latina. Tratam-se de textos poéticos gravados em 
materiais novos e incomuns tais quais rodoide, resinas fenólicas, acrílico, “[...] in 
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cui la perfetta corrispondenza tra senso e segno è svolta su strutture significanti 
fino ad allora inesplorate”4 (ROLLI, 1994, p. 122). Portanto, a partir de 1951 o tra-
balho de Belloli ficou conhecido em São Paulo, cerca de um ano antes da fundação 
de Noigandres e das primeiras experiências de poesia concreta dos De Campos e de 
Pignatari. Em 1953, o poeta chega em São Paulo com a delegação do Ministério 
italiano das Relações Exteriores, onde foi secretário-geral, para o quarto centená-
rio da fundação da cidade (ROLLI, 1994). No mesmo ano, no Clube Ipitiranga de 
São Paulo, são apresentadas as obras realizadas por Belloli de '43 a '51: Parole per 
la guerra; Testi ‘poemi-murali; Tavole visuali; Corpi di poesia, bem como a recitação 
oral de alguns textos-poemas, no Instituto Cultural ítalo-brasileiro de São Paulo. 
Durante a sua estada no Brasil, Belloli afirmou também ter conhecido Ferreira Gul-
lar, que define “poeta neoconcretista” (ROLLI, 1994). Nos anos seguintes, o poeta 
milanês conhece a escultora brasileira Mary Vieira, que consegue misturar a arte 
concreta com o movimento e a luz, tornando-se uma das representantes mais im-
portantes da arte cinética. Em 1957 eles se casam, vivendo entre Itália, Suíça e Bra-
sil. 

 
Protagonista da cena vanguardista italiana e internacional, em 1961, em 

Roma, convidado pelo editor Vanni Scheiwiller, Belloli lança a publicação de seu 
livro de poemas Stenogrammi della geometria elementare na livraria Ferro di ca-
vallo. Participam da apresentação Ezra Pound e Murilo Mendes. Além do livro de 
Belloli, na livraria romana são apresentados, pela primeira vez, uma série de textos 
dos poetas concretos brasileiros. Trata-se da primeira exposição organizada na 
Itália sobre a poesia concreta e visual. 

 
A partir dos dados disponíveis e com base nos resultados da nossa pesqui-

sa, aparece, portanto, uma rede complexa e até então pouco conhecida de relacio-
namentos, contatos, encontros insuspeitos, entre os protagonistas da arte e da po-
esia concreta internacional. A visão historiográfica que afirma que as três princi-
pais vertentes de experimentação da nova vanguarda poética concreta – brasileira, 
suíço-alemã e italiana – têm uma origem independente em cada área, deve ser re-
considerada, assim como deve-se reavaliar a obra impulsionadora e inspiradora de 
Carlo Belloli. Ao realizar, no auge da guerra, "um gesto poético revolucionário", 
cujas consequências nem mesmo seu mestre Marinetti, – que o define, em 1944, "o 
futuro do futurismo" –, poderia imaginar, Belloli põe-se como o precursor e o geni-
al antecipador de linguagens e códigos artísticos que contribuirão para subverter o 
horizonte da poesia da segunda metade do século XX. 

 
Deste modo, após a breve exposição de diferentes personalidades das lite-

raturas italiana e brasileira, o presente texto objetiva contribuir para a divulgação 
dos resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida pela equipe do projeto 
Literatura Italiana Traduzida no Brasil. 

 
 
 
 
 

                                                           
4 “[...] nos quais a perfeita correspondência entre sentido e signo desenvolve-se em estruturas signi-
ficantes até então inexploradas” (tradução da organizadora). 
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1 INTRODUÇÃO 

Pretendemos, nesta publicação, apresentar três experiências de estágio su-
pervisionado vivenciadas ao longo das disciplinas de Estágio de Ensino de Língua 
Portuguesa e Literatura I e II. Essas disciplinas apresentam carga horária de 250 
horas aula cada uma e organizam-se de forma semelhante, diferenciando-se ape-
nas no que se refere ao nível de ensino. O Estágio I é vivenciado em turmas de En-
sino Fundamental e o Estágio II em turmas de Ensino Médio.  

Os alunos iniciam a disciplina com o estudo de questões de ensino e de 
aprendizagem da Língua Portuguesa visando à elaboração de propostas de traba-
lho para atuação em escolas de Ensino Fundamental (Estágio I) ou Médio (Estágio 
II). Em seguida, inicia-se a organização da experiência de estágio com vistas ao 
projeto de trabalho docente e com a fixação das diretrizes que nortearão o estágio 
de docência: objetivos, normas, procedimentos e avaliação do estágio, escolha dos 
campos de estágio e formação das equipes de trabalho.  

Logo após, dá-se início ao estágio de docência com a apresentação do licen-
ciando nas escolas envolvidas, estudo do ambiente escolar e de documentos orien-
tadores do ensino (propostas/diretrizes/projetos políticos pedagógicos), observa-
ção de aulas no Ensino Fundamental (Estágio I) ou Médio (Estágio II) e acompa-
nhamento das atividades extraclasse do professor regente.  

                                                           
* Professora Doutora do Departamento de Metodologia de Ensino do Centro de Ciências da Educa-
ção da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: monguilhott@hotmail.com; Graduada em 
Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. E-mail: anaeltermann@gmail.com; Graduada em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas 
de Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: crys_shetz@yahoo.com; 
Graduada em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. E-mail: eduarda.dsilva@gmail.com; Graduanda em Letras – Língua Por-
tuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: 
maryhricardo@hotmail.com; Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina. E-mail: marinasikeira@hotmail.com; Graduanda em Letras – Lín-
gua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-
mail: suzyzaparoli@gmail.com. 
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Posteriormente ao estágio de observação, inicia-se a elaboração do projeto 
de trabalho para a docência e para ações de extensão na comunidade escolar para, 
em seguida, colocá-los em execução, tanto os projetos de estágio, quanto os proje-
tos extraclasse. Por fim, há a sistematização e avaliação das ações no processo de 
ensino e aprendizagem da docência – elaboração de relatório sobre a experiência 
realizada e ensaio crítico,  avaliação e  socialização das experiências de estágio nos 
campos de estágio e na UFSC.  

Nosso texto está assim organizado: na seção 2, a seguir, apresentam-se as 
duas primeiras experiências vivenciadas no Estágio I em turmas de Ensino Fun-
damental da Escola Beatriz de Souza Brito, pertencente à rede municipal de Floria-
nópolis, no segundo semestre de 2014. Posteriormente, na seção 3, apresenta-se a 
terceira experiência, vivenciada no Estágio II em uma turma de Ensino Médio do 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro se-
mestre de 2014. Por fim, tecemos algumas considerações acerca das experiências 
aqui relatadas. 

 

2 EXPERIÊNCIAS DE DOCÊNCIA NA DISCIPLINA ESTÁGIO DE ENSINO EM LÍN-
GUA PORTUGUESA E LITERATURA I – ENSINO FUNDAMENTAL  

 

2.1 O SOMBRIO NA LITERATURA (ELTERMANN; ZAPAROLI) 

...só aos poucos é que o escuro é claro. 

Guimarães Rosa 

 

Buscamos, através da apresentação realizada na IX Semana Acadêmica de 
Letras, refletir sobre a experiência do estágio docência I, realizado na turma 71 do 
sétimo ano da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, durante o segundo 
semestre de 2014. Vemos o estágio docência como uma união entre o fazer e o re-
fletir, ou seja, não apenas como uma transposição da teoria das disciplinas acadê-
micas para a prática, mas como um laço entre as duas. 

Para pensarmos nossa prática em sala de aula, seguimos os conceitos bakh-
tinianos de linguagem em que o enunciado é a unidade concreta da língua que, 
através da interação verbal de sujeitos socialmente organizados, materializa-se por 
meio de tipos relativamente estáveis (gêneros do discurso). Essa teoria converge 
com o pensamento vigotskiano de que há um processo de ensino-aprendizagem a 
partir da interação entre um eu e o outro. Desse modo, buscamos refletir sobre as 
zonas de desenvolvimento expostas por Vygotsky, em que o professor é visto como 
um mediador, uma ponte entre o conhecimento que o aluno possui e o conheci-
mento que ele potencialmente pode alcançar. 
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Em nosso estágio, passamos primeiro por um período de observação do es-
paço escolar, no qual assistimos a dez aulas2 da professora regente. Pudemos, des-
sa forma, conhecer a professora, os alunos com os quais trabalharíamos, bem como 
a escola em geral. Com a observação das aulas, tivemos a oportunidade de conhe-
cer uma prática pedagógica e avaliar o que poderíamos continuar e o que poderí-
amos adaptar para aquela turma, de acordo com o que consideramos que estava 
trazendo resultados. Aplicamos, nesse período, um questionário para os alunos, 
com o intuito de conhecê-los melhor e trazer textos e atividades que fossem do 
interesse deles. Além disso, conversamos com funcionários, observamos o espaço 
físico, conhecemos o Projeto Político Pedagógico e os projetos realizados na escola. 

Após essa etapa de observação, passamos para a de planejamento, na qual 
selecionamos o gênero e a temática a serem trabalhados. O conto de terror, por 
percebermos que era um tema de interesse da turma através da leitura dos questi-
onários, foi o escolhido. Elaboramos, então, a metodologia e o cronograma de nos-
sas aulas, escolhendo os contos que seriam lidos, as obras audiovisuais, as ativida-
des e a forma de avaliação. Buscamos elaborar atividades variadas que desenvol-
vessem nos alunos o interesse pela leitura e que aprofundassem sua visão crítico-
reflexiva, além de contemplar os quatro eixos de ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa: oralidade, leitura, escrita e análise linguística.    

Em um terceiro momento, realizamos a atividade de docência em si, que 
ocorreu em 16h/a3 divididas igualmente entre as duas estagiárias. Ao longo das 
aulas, trabalhamos o gênero conto através da leitura, interpretação e análise de 
contos com a temática de terror, a saber, A coisa de Ruth Rocha (1984); O gato e o 
diabo de James Joyce (2012); O gato preto de Edgar Allan Poe (2012); Crianças à 
venda de Rosa Amanda Strausz (2006); O coração peludo do mago de J.K. Rowling 
(2008) e A ceia dos mortos de Salma Ferraz (2012). Também buscamos trazer ou-
tras linguagens, como a audiovisual, que se relacionassem às leituras realizadas 
durante as aulas, como os curta-metragens Vincent de Tim Burton (1982) e Alma de 
Rodrigo Blaas (2009). Dessa forma, a análise da configuração do gênero conto e os 
elementos narrativos (personagem, tempo, espaço, narrador e enredo) eram traba-
lhados simultaneamente às leituras realizadas, para que, ao final do processo, os 
alunos se sentissem preparados para produzir um conto de terror. Por conside-
rarmos ser importante um espaço para a reflexão da escrita, disponibilizamos um 
tempo em sala de aula também para a produção de uma segunda versão do texto. 
Assim, os alunos tiveram a oportunidade de receber seu texto corrigido e repensá-
lo, fazendo as alterações que desejassem.   

Também, durante o estágio docência, foi criado um blog4 com a finalidade 
de publicar outros materiais relacionados ao tema, tais como curtas-metragens, 
quadrinhos, trailers de filmes, divulgando os contos produzidos pelos alunos. Des-

                                                           
2 Para o estágio de observação são destinadas 14 h/a, sendo 10 h/a de observação da prática docen-
te na turma em que se realizará o estágio e 4 h/a para observação do espaço escolar. 
3 A carga horária individual do estágio é de 14 h/a divididas entre projetos de docência (8 h/a) e 
projetos extraclasse (6 h/a). Como priorizamos os estágios em duplas, cada dupla elabora e executa 
um projeto de docência de 16 h/a e um projeto extraclasse de 12 h/a. 
4 Disponível em: <http://terror71.blogspot.com.br/>  
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sa forma, os estudantes poderiam ter acesso aos textos dos colegas para lê-los e 
para realizar comentários sobre eles. 

No que se refere à avaliação, ela foi constituída por duas notas exigidas pela 
escola. A primeira, a partir de diversas atividades realizadas ao longo do período 
de estágio, e a outra, formada pela produção escrita individual em que foram leva-
das em conta a criatividade, adequação ao gênero, gramaticalidade, coesão e coe-
rência. Procuramos pensar a avaliação como um processo formativo de ensino-
aprendizagem, seguindo o pensamento de Zabala (1998) e da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. 

Acreditamos que o estágio docência foi uma experiência muito positiva em 
nossa formação como professoras. Apesar de termos em mente que o estágio não é 
exatamente igual ao que vamos enfrentar em sala de aula, sendo uma situação de 
certa forma artificial, acreditamos que é um primeiro passo. É um momento em 
que pudemos contar com o apoio de uma professora orientadora, da professora 
regente da turma e de um colega de estágio, que nos ofereceu o suporte necessário 
para que pudéssemos experimentar e tentar formas novas de ensinar e de apren-
der. Percebemos que não há uma única forma de realizar a prática docente e que, 
como professoras, precisamos estar em constante transformação, procurando 
sempre fazer o melhor para aqueles alunos muito diferentes e com suas especifici-
dades. 

 

2.2 ConCRIAR(-se): DO LER(-se) E DO ESCREVER(-se) (n)O MUNDO (SCHETZ; RI-
CARDO) 

Durante o segundo semestre de 2014, realizamos nosso primeiro estágio 
docência na Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, localizada no Bairro 
Pantanal (Florianópolis). Trabalhamos com uma turma de oitavo ano, formada por 
37 alunos com idades entre treze e dezoito anos. Antes do primeiro período do 
estágio, que consiste na observação das aulas de Língua Portuguesa e na aproxi-
mação com a escola, tivemos uma reunião com a professora da disciplina, a fim de 
conhecermos um pouco as características da turma. Sobre a turma, pudemos nos 
aproximar melhor durante a observação propriamente dita, ao final da qual apli-
camos um questionário com os alunos. Esse período foi importante, pois nos per-
mitiu mobilizar elementos para as aulas que condissessem com o perfil e com os 
gostos dos alunos, sem perder de vista que não teríamos como abarcar o gosto de 
todos e que era necessário comedirmos o que seria relevante abordar com a turma. 

No que se refere à preparação do projeto docência5, etapa conseguinte à ob-
servação, nos embasamos num projeto elaborado por uma de nós durante a disci-
plina de Metodologia de Ensino, no semestre anterior, cujo título designou também 
a comunicação que apresentamos. Uma de nossas principais preocupações, ao re-
pensarmos este projeto, era inserir os alunos em atividades que contemplassem as 
modalidades escrita e oral da língua, respeitando o Projeto Político Pedagógico 

                                                           
5 Cujos pressupostos epistemológicos, teóricos e pedagógicos dialogam com ideias de Bakhtin 
(2002; 2010), Vygotsky (2010), Antunes (2003), Geraldi (1997; 1999; 2010), Benjamin (2011), 
Zilberman (1984), Candido (1995) e Todorov (2009). 



  

118 
 

(PPP) da escola e, conforme já mencionado, o perfil e os gostos dos alunos. Para 
isto, recorremos a metodologias que contemplavam: (1) leitura mediada por rotei-
ros e discussões; (2) registro das atividades num Caderno de Escritas e Leituras, a 
servir de aporte, junto às discussões, à produção textual final a ser escrita pelos 
alunos; (3) escrita de um relato que envolveria narração das atividades, descrição 
de ao menos uma delas e posicionamento em relação ao tema e/ou a um dos con-
teúdos trabalhados. 

Entre os conteúdos com que trabalhamos ao longo das atividades, estavam: 
(1) registro escrito do que os estudantes entendiam por guerra e violência; (2) 
imagens, uma tirinha e um poema, a saber: Os retirantes (1944), de Cândido Porti-
nari; Massacre na Coreia (1951), de Picasso; uma cena do jogo Medal of Honor, da 
EA Games; tirinha do Calvin, de Bill Watterson, sobre o Bullying; e poema Ah, des-
graçados!, de Brecht (s/d); (3) livro Nenhum peixe aonde ir, de Marie-Francine 
Hérbert (2006); (4) letras e videoclipes das músicas Castle of Glass, de Linkin Park; 
O soldado que fica, de MV Bill; e Cálice, interpretada por Pitty. A maioria das ativi-
dades, conforme propomos no projeto, eram mediadas por roteiros que visavam 
instigar as reflexões da turma e guiar as discussões. No final, grande parte dos alu-
nos escreveu seu relato crítico sobre as discussões que fizemos, e construímos um 
painel tanto com suas produções quanto com os materiais que usamos em sala. 

Ao longo do período do estágio docência, as aulas passaram por modifica-
ções decorrentes tanto do tempo necessário para o andamento,  quanto da quanti-
dade de conteúdos que selecionamos para trabalhar, os quais, originalmente, inclu-
íam também trechos de filmes. As mudanças, por sua vez, permitiram que vivenci-
ássemos essa flexibilidade a que o planejamento tem de estar aberto, respeitando o 
tempo que algumas atividades demandavam (que muitas vezes foge a previsões) 
bem como prezando pela conclusão delas. O momento mais conturbado das dis-
cussões foi o da leitura do livro. Elaboramos um PDF para que os alunos pudessem 
lê-lo na sala de informática, mas acreditamos que a fluência na leitura poderia ter 
sido mais significativa para alguns alunos se eles tivessem o livro impresso em 
mãos. No mais, cabe registrar que uma turma menor certamente teria contribuído 
para darmos mais atenção aos diferentes alunos durante o estágio (e igualmente 
contribuiria para a prática pedagógica da professora da turma e para o processo de 
ensino e aprendizagem dos próprios alunos), sobretudo na etapa de escrita e rees-
crita de suas produções textuais. 

 

3 EXPERIÊNCIAS DE DOCÊNCIA NA DISCIPLINA ESTÁGIO DE ENSINO EM LÍN-
GUA PORTUGUESA E LITERATURA II – ENSINO MÉDIO 

 

3.1 DA GERAÇÃO MAL-DO-SÉCULO AO SÉCULO XXI  (SILVA; DREY) 

 

Com a comunicação intitulada Da geração mal-do-século ao século XXI, pre-
tendemos apresentar uma síntese da nossa experiência com uma turma de 2º ano 
do Ensino Médio em razão da disciplina Estágio de Ensino em Língua Portuguesa e 
Literatura II, da Universidade Federal de Santa Catarina. O estágio se destina a ofe-
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recer ao aluno de Letras a experimentação do exercício docente no Ensino Médio. 
Para isso, inserimo-nos previamente no ambiente escolar, com intuito de melhor 
compreender a realidade em questão. Assim, tomamos conhecimento de aspectos 
gerais do espaço físico, do grupo dirigente, do corpo docente e da organização pe-
dagógica da instituição. Em um segundo momento, dedicamo-nos a conhecer a 
turma com a qual iríamos trabalhar por meio de observação das aulas de Língua 
Portuguesa. Concomitante a esse reconhecimento, apreciamos a prática docente 
depreendida pelo professor da disciplina. Após esses movimentos iniciais, o proje-
to de docência denominado “O ultra mo(vi)mento romântico” foi proposto, sendo 
que a organização metodológica adotada justificou-se por quatro motivações,  a 
saber: i) o tempo disponível para a execução do projeto; ii) o acesso aos recursos 
tecnológicos; iii) o perfil da turma; e iv) a noção que defendemos acerca das atri-
buições de um professor de Língua Portuguesa.  

Para trabalhar as especificidades do movimento literário Ultrarromantismo 
e com o intuito de aperfeiçoar as habilidades de leitura e escuta, e produção textual 
oral e escrita, propusemos à turma o contato com textos cuja representatividade é 
altamente reconhecida, tendo em vista as implicações políticas quanto ao domínio 
do uso da língua. Quer dizer, procuramos assegurar que os sujeitos alunos que ali 
se encontravam pudessem conhecer alguns exemplares do que se convencionou 
chamar de gêneros secundários, por meio do contato com textos considerados 
“macrorrepresentações” da historicidade humana. Por isso, selecionamos Lord 
Byron e Edgar Allan Poe para trabalhar com o gênero poema e Álvares de Azevedo 
e, novamente, Edgar Allan Poe para trabalhar o gênero conto.  

Destacamos, neste curto espaço de comunicação, um dos principais desafios 
que encontramos nessa experiência; qual seja, o de planejar como se pode traba-
lhar com literatura respeitando o programa escolar, sem restringir o conteúdo à 
periodização adotada para fins de organização didática. Em sentido mais amplo, 
perguntamo-nos: como levar os alunos a “[...] valorizar a leitura como fonte de in-
formação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de frui-
ção estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de dife-
rentes objetivos”? (BRASIL, 1998, p. 33) 

A solução encontrada foi reforçar a ideia, que já era explorada pelo profes-
sor da turma, de que os conceitos estéticos são atemporais e de que toda obra de 
arte é construída em relação de continuidade ou ruptura com a tradição que a pre-
cede, buscando desdobramentos ultrarromânticos que não estivessem restritos ao 
espaço-temporal frequentemente denominado como Ultrarromantismo, sem que 
as representações tradicionais fossem esquecidas, justamente por reconhecermos 
que 

O trabalho coletivo de questionamentos e de descobertas pode 
contemplar a compreensão do quanto o mundo literário participa 
de nossas vidas travestido de diferentes formas e talvez tão mais 
apreciadas do que o livro, quais sejam: o cinema, a TV, a música, o 
teatro, cujos recursos de expressão e de interpretação excedem ao 
mundo das palavras. (SANTA CATARINA, 1998, p. 35) 

Para isso, o trabalho em sala de aula foi amparado principalmente no traba-
lho com leitura e interpretação de textos repensando essas atividades para além do 
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escrito. E, assim, os textos literários canônicos compartilharam o espaço da sala de 
aula com trailers de filmes, vídeo-narrativas, clipes, animações e adaptações audio-
visuais. 

As expectativas criadas desde o início da disciplina de Estágio em Língua 
Portuguesa e Literatura II, quando uma instituição de referência foi definida como 
campo de estágio, não foram atingidas plenamente, pois se acreditava que a prática 
depreendida seria capaz de sustentar os eventos de letramento propostos. Isto é, 
percebeu-se a falta de familiarização dos alunos com a linguagem literária dos tex-
tos selecionados apesar dos recursos audiovisuais utilizados em sala de aula, que 
procuraram figurar como elemento atrativo-mediador. No entanto, temos ciência 
de que esse julgamento se baseou em uma abordagem que restringiu a interlocu-
ção professor-aluno através de métodos avaliativos amparados no texto escrito.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos ao longo das reflexões realizadas nas três experiências aqui re-
latadas que o período de estágio é extremamente complexo, parte do processo 
formativo do futuro profissional de Língua Portuguesa que compreende uma série 
de etapas a serem cumpridas que se relacionam à formação vivenciada ao longo do 
curso de Letras. 

Evidencia-se aqui a importante tarefa do professor regente da escola no 
sentido de apresentar seu contexto de trabalho e promover reflexões acerca da 
realidade da escola básica, assim como o professor orientador da disciplina de Es-
tágio que supervisiona todas as etapas deste período de formação, tendo o papel 
de indicar os possíveis caminhos a serem seguidos neste período de formação do-
cente, sendo responsável pela aproximação entre universidade e escola. 

Consideramos as experiências aqui apresentadas bem-sucedidas à medida 
que conseguiram articular as diferentes concepções teóricas trabalhadas ao longo 
do curso de Letras na proposta de alternativas pedagógicas para o ensino de Lín-
gua Portuguesa, além de refletirem sobre a sua prática em sala de aula e aprofun-
darem a compreensão da escola como lugar de aprendizagem do fazer docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este texto agrupa a síntese de quatro trabalhos apresentados no GT Identi-
dade Tradição e Língua, apresentado na IX Semana Acadêmica de Letras da UFSC. O 
primeiro trabalho, de autoria de Valle, discute teoricamente e de forma ilustrativa 
a maneira com significados identitários regionais (ser manezinho) são inscritos em 
usos linguísticos específicos, os marcadores discursivos; a segunda seção apresen-
ta reflexões de Azevedo sobre a identidade germânica do Sul do Brasil, apontando 
para a sua heterogeneidade, de forma a se evitar conceitos cristalizados de língua e 
identidade, especialmente no âmbito das políticas linguísticas; o terceiro trabalho 
apresenta um relato de experiência feita por Calippo sobre os desafios enfrentados 
pelos alunos indígenas do curso de Licenciatura Intercultural da UFSC; por fim, a 
última seção discute teoricamente a relação entre identidade, língua e tradição, 
sinalizando para a importância política de considerar tais aspectos como processos, 
desnaturalizando sua compreensão.  

 

2 MARCADORES DISCURSIVOS E QUESTÕES DE IDENTIDADE EM FLORIANÓ-
POLIS 

Alguns marcadores discursivos (MDs), além de suas múltiplas funções no 
plano interacional, no plano cognitivo, e no plano das atitudes do falante, parecem 
ter o potencial de caracterizar identidades e/ou indivíduos.  

Em uma amostra de fala composta por 30 entrevistas sociolinguísticas com 
indivíduos da comunidade da Barra da Lagoa – Florianópolis/SC, Valle (2014) en-
controu um total de 1.610 ocorrências de sete MDs que foram mais frequentes na 
subfunção de requisitos de apoio discursivo, na qual a propriedade fundamental é 
a interacional: sabe?,sabes?, entende?, entendeu?, (en)tendesse?, tá entendendo?e tás 
entendendo?. 

Nesta comunidade – por muito tempo isolada e que a partir de 1980 passa a 
receber grande contingente populacional vindo, principalmente, dos estados vizi-
nhos e de São Paulo – forças ligadas a aspectos identitários atuam sobre o uso de 
alguns desses MDs. O item (en)tendesse?, em especial, pode ser tomado como mar-
ca que, em conjunto com outros traços, constitui uma variedade/identidade floria-
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nopolitana, em relação à qual os indivíduos realizam movimentos de aproximação 
e distanciamento. As formas sabes? e tás entendendo?, apesar de não serem reco-
nhecidas como marcas evidentes da variedade local, também podem ser tomadas 
em conjunto com entendesse?, opondo-se às demais formas neutras (sabe?, enten-
de?, entendeu? e tá entendendo?), por sua marca de concordância em P2 e pela pro-
núncia geralmente palatalizada do segmento final. Os trechos abaixo ilustram o uso 
desses itens: 

(1) F: Ah, ô, tão matando gente aí que tá:: direto os cara tão 
morrendo aí de graça, tão matando. Por quê? Isso aí é gente 
que:: não tem onde:: como ganhar um dinheiro, desemprego, 
aí tem que:: não tem trabalho tem hora que tem que roubar... 
porque a coisa tá feia, tendesse? 
E: É mesmo! (BARRA27MA8) 

(2) F: [Ah, pescava,] fazia um caldo pra comer e outro boca-
do lá um vizinho comprava um peixinho... tás entendendo? 
e o outro mais não queria mais. (BARRA44MB5) 
 
(3) Às vezes então não, cortava, fazia assim comprido e de-
pois cortava, já ia cortando a broa do tamanho certo, sabes? 
E: Ah!... ah, depois botava numa forma pra botar no forno pra 
cozinhar. (BARRA39FB4) 

 

A Sociolinguística da década de 1960, que lidava com uma sociedade hie-
rarquicamente mais estruturada, enfrenta a necessidade de renovação de bases 
teóricas e métodos diante da sociedade pós-moderna (híbrida, plural, globalizada). 
(MENDOZA-DENTON, 2002; HALL, 2005; COUPLAND, 2007; SEVERO, 2007; 
SCHILLING-ESTES, 2002; ECKERT, 2001, 2012; GÖRSKI; VALLE, 2014; VALLE; 
GÖRSKI, 2014; VALLE, 2014). Entendendo que o significado social das formas lin-
guísticas é múltiplo e localmente negociado, é necessário repensar as macrocate-
gorias sociais mais gerais, dando maior peso a variáveis pensadas a partir da confi-
guração particular da comunidade investigada e dos conflitos sociais e identitários 
que dela emergem (ECKERT, 2004).  

Partindo dessa necessidade, Valle (2014) propo s correlacionar o uso dos 
MDs em questa o com varia veis sociais localmente pensadas, quais sejam: a) carac-
terí sticas da fala dos florianopolitanos; b) localismo/mobilidade; e c) avalia-
ça o/ví nculo em relaça o aos moradores na o nativos. Unido essas tre s varia veis, a 
autora elaborou uma varia vel complexa chamada grau de identificação com o local 
para tentar medir, de forma mais robusta, a correlaça o entre o uso dos MDs e o 
grau identificaça o dos indiví duos entrevistados com a localidade.  

As análises revelaram que sabes?, tás entendendo? e entendesse? são alta-
mente favorecidos entre informantes com maior grau de identificação com o local, o 
que atesta o funcionamento dos tre s itens, principalmente de (en)tendesse?, como 
marcadores de identidade florianopolitana nativa.  

O uso dos MDs pode nos dar alguns indícios sobre os movimentos de identi-
ficação entre os nativos da Barra da Lagoa. De um lado, a maior ocorrência desses 
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itens entre os indivíduos que mais se identificam com o local pode estar indicando 
o reforço de uma identidade ligada à tradição, como sinal de resistência às influên-
cias externas. Por outro lado, os dados de entendesse?, sabes? e tás entendendo?, 
somados, representam uma parcela pequena em relação ao total de MDs (347 
ocorrências do total de 1.610 dados – 22 %), o que, em conjunto com a diminuição 
de outros traços locais, poderia estar associado a uma atitude de submissão a uma 
cultura homogeneizada implementada pela mescla de novos moradores.  

Por ora, é possível concluir que o controle de MDs através de variáveis soci-
ais pensadas para a comunidade em análise atesta (i) que esses itens podem cum-
prir atuações no plano social/identitário como marcadores de identidade de gru-
pos de falantes e (ii) que fatores culturais de natureza mais ampla têm importante 
papel sobre o uso das formas linguísticas.   

 

3 IDENTIDADE E LÍNGUA NA TRADIÇÃO GERMÂNICA BRASILEIRA 

A crise econo mica que assolava a Europa no se culo XIX acarretou um pro-
cesso migrato rio sem precedentes na histo ria europeia. O quadro de instabilidade 
polí tica e econo mica europeu, aliado aos conflitos religiosos e polí ticos, fez com 
que muitas pessoas deixassem seu paí s em busca de uma nova vida. Diante desse 
cenário e trazendo à luz uma dimensão histórica, multiétnica e plurilíngue da for-
mação identitária do sul do Brasil, defende-se que os discursos e as práticas de 
preservação das línguas minoritárias, bem como as políticas de intervenção pró 
multi/pluri/bilinguismo, devem estar ancoradas nos interesses e histórias dos su-
jeitos e das comunidades que são alvo dessas intervenções. No contexto dessa pes-
quisa o município alvo desse estudo é Salvador do Sul, localizado no Rio Grande do 
Sul. 

A simples afirmaça o de que o sul do Brasil foi povoado por alema es e italia-
nos, por exemplo, na o soa apenas incorreta/incompleta, como tambe m na o ecoa as 
vozes e os discursos, que de forma complexa, constituem as histo rias e os sujeitos 
dessa regia o. Dar foco a uma so  etnia como fundante parece ta o absurda quanto a 
afirmaça o de sermos um paí s linguisticamente homoge neo. 

Para além da heterogeneidade cultural e linguística dos grupos de imigran-
tes, observa-se que “[...] o patriotismo ainda é um instinto preso a gleba, e restrito 
ao torrão natal” (WILLEMS, 1946, p. 31) na primeira fase da imigração alemã. Logo, 
nesse período, não se observaram manifestações identitárias, uma vez que grande 
parte dos imigrantes aportaram no Brasil antes mesmo da unificação da Alemanha 
e, portanto, não se identificavam como alemães. Muitos desses imigrantes eram 
prussianos, hanoverianos, pomeranos ou moselanos, por exemplo. A ideia de uma 
língua como uma solução acabou dizimando as práticas orais e amortecendo a di-
versidade do pluridiscurso da sociedade pluriétnica da primeira fase migratória. A 
ideia de Estado Nacional, o Protestantismo e a construção de uma ideia de “comu-
nidade” no Brasil como forma de legitimação possibilitaram a emergência da ideia 
de germanidade como recurso simbólico usado por diferentes grupos de interesse 
e status. 
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As características das pessoas que integraram a colonização alemã sempre 
levantaram reações antagônicas e isso se deve, em grande parte, ao tratamento 
generalizado empregado aos imigrantes, como “colonos”, “agricultores” ou, ainda, 
simplesmente “alemães”. De fato, a composição sócio-profissional desses grupos de 
imigrantes apresentou representantes de “[...] quase todas as classes sociais, ainda 
que em proporções desiguais, fornecem seus contingentes de emigrantes, contri-
buindo assim para a heterogeneidade cultural daqueles que tencionam radicar-se 
no Brasil. ” (WILLEMS, 1946, p. 32). 

Considerando essas questões de cunho identitário, cultural e histórico tor-
na-se necessário, no contexto atual de proliferação de políticas linguísticas de co-
oficialização da língua alemã no Brasil, rever o conceito de língua veiculado por 
tais políticas. Logo, considerar o processo de oficialização de uma língua como pre-
texto para a proteção de uma dada cultura “germânica”, implica não apenas tema-
tizar aspectos históricos, culturais e identitários, mas considerar as relações de 
poder que perpassam aquela construção. Isso significa que as políticas linguísticas 
que desconsideram o percurso histórico das identidades e das línguas produzem e 
reforçam estereótipos que, em nome da preservação da diversidade, podem pro-
duzir efeitos contrários.  

 

4 LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA: O ENTRE LUGAR DO INDÍGENA 
NA ACADEMIA 

Com o crescente avanço das licenciaturas interculturais nas universidades 
federais – como fruto de políticas públicas federais – faz-se necessária não somen-
te a “inclusão” dos indígenas no sistema educacional superior, mas, também, a in-
serção de sua vida cotidiana no ambiente acadêmico. Considera-se que o processo 
de “inclusão” – passível de uma série de problematizações – é uma tarefa que se 
constrói em diálogo com os modos de viver e de entender o mundo dessas popula-
ções, levando em consideração suas etnias, línguas, tradições e, principalmente, 
seus desafios nesse processo de negociação intercultural. 

Mais especificamente no curso de licenciatura intercultural indígena minis-
trado na Universidade Federal de Santa Catarina, as línguas que permeiam as di-
versas vozes que constroem este espaço são: kaingang, laklãnõ-xokleng e guarani, 
paralelamente com a produção acadêmica realizada em português brasileiro. Pen-
sar a identidade do aluno indígena, nesse caso, não diz somente respeito à cultura 
circunscrita aos usos linguísticos, mas inclui também práticas e tradições culturais 
singulares. Assim, a elaboração de um currículo – produzido pelo não-indígena – 
que abarque essas singularidades significa também considerar que ao iniciarem 
suas jornadas acadêmicas, esses sujeitos não mais estarão lidando com suas roti-
nas cotidianas. É preciso e necessário considerar a nova construção identitária que 
nasce juntamente com o número de matrícula do aluno, ou seja: o sujeito acadêmi-
co indígena. 

Os cursistas indígenas da Licenciatura Intercultural, inicialmente, desafiam-
se saindo de suas aldeias e deixando seus entes queridos por períodos cíclicos (al-
go que para a cultura indígena é muito delicado, pois para muitas etnias a vivência 
diária com a família é extremamente importante), além de enfrentarem a distância 
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do deslocamento até a universidade que, em muitos casos, é bastante longa. Após 
esse primeiro contato percebem-se em uma outra realidade, seja ela afetada por 
um outro estilo de vida ou por pessoas com outras bagagens interculturais. Os alu-
nos indígenas chegam à universidade e ali nasce pouco a pouco um sujeito diferen-
te, sendo que muitos deles trazem pouco estudo formal não-indígena na bagagem. 
Com isso, eles desenvolvem em si uma outra identidade que será aquela que de 
certo modo vai conviver com os estranhamentos e o impacto das diferenças entre 
não-indígenas e indígenas no interior da instituição universitária. Habituar-se à 
linguagem é o principal desafio para emancipar o eu acadêmico e produzir o co-
nhecimento que a instituição espera desses alunos.  

É notório que cada aldeia e povo que apoia seus integrantes para irem estu-
dar espera que os alunos indígenas consigam produzir conhecimento sobre e para 
os benefícios e avanços de sua região original. O pequeno espaço acadêmico que 
possuem hoje volta-se para fomentar sua própria construção intelectual e repre-
sentatividade, o que é muito importante para perpetuar a dimensão política da 
representativa desse grupo. Em contrapartida, suas tradições orais misturadas 
com um aprendizado de português brasileiro, forçado pela obrigação científico-
acadêmica, pressionam o acadêmico indígena para sobreviver nesta selva de livros, 
para que se legitime sua presença. Para tanto, esses sujeitos constituem-se em um 
entre-lugar que orbita entre a camada institucional (e seus gêneros discursivos 
acadêmicos) e a história de vida indígena, negociando sentidos e práticas.  

Nossas reflexões etnográficas – a partir da experiência com os alunos indí-
genas – nos mostram que os paradigmas educacionais, desde suas bases, e os pró-
prios profissionais da área precisam aderir a novas reflexões para as diferentes 
realidades educacionais a fim de aprimorar as metodologias e de fato “incluir” e 
agregar os saberes, evitando tornar-se somente estatística para alimentar os índi-
ces educacionais federais. A educação se constrói em seu fazer, e a cada experiên-
cia vivida espera-se que a maturidade da sociedade acadêmica aumente para se 
construir espaços não somente inclusivos, mas, sobretudo, de maior visibilidade 
civil e política para os povos que habitam e fazem parte de nosso país. 

 

5 LÍNGUA, IDENTIDADE E TRADIÇÃO: DISCUSSÃO TEÓRICA E IMPLICAÇÕES 
POLÍTICAS 

 Discussões sociolinguísticas acerca do significado identitário dos usos lin-
guísticos envolvendo a temática da tradição tendem a reduzir essa dimensão a va-
riáveis etárias quantificáveis. Esta seção apresenta um trabalho que defende a im-
portância de se considerar a língua como um produto de práticas identitárias, o 
que significa que os usos linguísticos não são anteriores a essas práticas, mas seus 
efeitos. Considerar a insersecção entre identidade, língua e tradição implica levar 
em conta as práticas linguístico-discursivas de sujeitos que se constituem em rela-
ção à ideia de uma certa tradição. Para tanto, considera-se importante problemati-
zar a relação identidade-tradição-língua dessencializando o conceito de língua e 
considerando essa tríade como um processo, ao invés de produto. Nesse sentido, 
identidade e tradição também não existem de forma abstrata e anterior às práticas 
linguístico-discursivas. 
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 Como proposta analítica, considera-se como instância de construção da 
identidade tradicional as narrativas de pessoas que advogam ter forte vínculo afe-
tivo (de pertencimento) com uma dada localidade, como é o caso das rendeiras, 
dos pescadores e dos ditos “nativos” de Florianópolis. Esse sentimento de perten-
cimento, contudo, pode ser exemplificado com outros casos, como a reivindicação 
da identidade germânica ou italiana de comunidades de imigrantes residentes no 
Brasil. Acredita-se que as narrativas de pertencimento, ao veicularem discursos de 
tradição, sejam um lugar de construção das identidades regionais/locais e de ane-
xação de significados sociais e identitários aos usos linguísticos e discursivos (EC-
KERT, 2004A; HALL, 2006). Dessa forma, em termos linguístico-discursivos, nos 
interessa averiguar a relação entre os discursos de pertencimento e os usos lin-
guísticos na construção de uma representação de tradição. Ou, em outros termos, a 
maneira como a língua emerge como lócus de construção de identidades de per-
tencimento. 

 Metodologicamente, consideram-se para fins analíticos as seguintes instân-
cias de produção, manutenção e negociação de sentidos identitários: (i) Discur-
sos/narrativas de tradição sobre práticas sociais locais; no caso de Florianópolis, 
consideram-se os temas de renda, pesca, cura, farinha de mandioca, entre outros. 
Ressalta-se o cuidado para que tais temas não veiculem e cristalizem estereótipos 
folclorizados sobre as identidades locais. (ii) Formas de designação das identida-
des locais como lugares de construção de sentidos identitários. (iii) Usos linguísti-
cos como lugares de construção de significados simbólicos, como pronúncia, ento-
nação, léxico, morfossintaxe, marcadores discursivos e outras expressões; tais usos 
linguísticos tendem a ser sensíveis à apreciação social constituindo-se em estereó-
tipos. É o que se nota, por exemplo, em peças humorísticas que parodiam identida-
des regionais através da manipulação estilizada de construções linguísticas, como 
a peça stand up “Aventuras de Darci”, por Moriel Adriano da Costa, e a peça “Dona 
Bilica”, por Vanderléia Will.  

 Alguns exemplos sobre apreciações envolvendo a relação entre os usos lin-
guísticos e identidade regional (ser manezinho) seguem abaixo, a título de ilustra-
ção da maneira como as pessoas avaliam e manipulam certas construções linguís-
ticas. 

[...] meu linguajar não traz aquele traço da nossa cultura, do nosso 
linguajar cantado [...] aquele que fala oi, oi , o coitado, aquele né 
(Trecho de entrevista Varsul, - 40, F, primário)2 

[...] se tu vai pro interior do Ribeirão da Ilha, onde lá, onde lá não 
chegou, lá tu vai encontrá o manezinho típico, que pouca influên-
cia tem desse mundo que taí [...] (Trecho de entrevista do Varsul – 
F, 2º grau) 

 Sobre o conceito de identidade, trata-se de considera-lo como um processo 
dinâmico, em contínua construção e elaboração, assim como são as práticas lin-
guístico-discursivas. Sucintamente, Brubaker (2000), organiza as concepções so-
bre identidade em dois grandes blocos: por um lado, estão as concepções conside-

                                                           
2 Entrevistas oriundas do banco de dados Varsul - Projeto Variação Linguística na Região Sul do 
Brasil. Os termos F e H definem gênero (feminino e masculino), o número define a idade. Há, tam-
bém, menção à escolarização dos sujeitos. 
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radas fortes, que operam pela manutenção de traços regulares e identificadores de 
indivíduos, grupos ou categorias sociais. Por outro lado, estão as concepções fracas, 
em que as identidades são tidas como fluidas, múltiplas, instáveis, fragmentadas, 
negociadas, em fluxo. O autor propõe, então, uma perspectiva que considere as 
identiades como resultado de três processos interligados: 

- Processo de auto-identificação: Como alguém se identifica com uma dada catego-
ria identitária regional (ser manezinho)? 

- Processo de identificação pelo outro: Como as pessoas identificam alguém como 
sendo manezinho? 

- Processo de identificação institucional: Como os discursos oficiais identifi-
cam/categorizam uma dada identidade? 

 A partir disso, consideramos que os significados identitários de tradição 
devem ser vistos na relação dos sujeitos consigo mesmos, com seus pares e com as 
instituições que os cercam. Por exemplo, no contexto de Florianópolis, é importan-
te considerar como a identidade “nativa” é continuamente construída e negociada 
nessas três instâncias e como os usos linguísticos operam em relação a elas. Essa 
consideração processual e dinâmica busca, também, desconstruir ideias estereoti-
padas e essencializadas de “natividade” e de pertenciamento. Essa desconstrução 
sinaliza para uma dimensão política que problematiza a rigidez de certas categori-
as identitárias impostas sobre os sujeitos. 

  

6 PALAVRAS FINAIS 

 Este texto teve como objetivo refletir sobre a relação entre língua, identida-
de e tradição a partir de quatro estudos interligados: o primeiro estudo abordou a 
maneira como significados identitários são inscritos em usos linguísticos específi-
cos, os marcadores discursivos, sendo validados e reconhecidos pelas pessoas co-
mo traços identitários. O segundo estudo problematizou o conceito de identidade e 
língua germânica do Sul do Brasil, apontando para a sua heterogeneidade e disper-
são; a terceira sessão traz um relato de experiência sobre os desafios enfrentados 
pelos alunos indígenas no Curso de Licenciatura Indígena Intercultural da UFSC, 
bem como os desafios postos aos agentes institucionais de tais iniciativas, a partir 
da perspectiva de uma estudante do curso de Letras; por fim, a última sessão pro-
blematiza as categorias estanques de identidade, língua e tradição, sinalizando pa-
ra uma perspectiva processual e dinâmica, que considere as línguas como produtos 
de práticas discursivas e identitárias.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo decorre de um Grupo de Trabalho (GT) que objetivou provocar 
um momento de discussão e reflexão acerca da Literatura no espaço escolar, con-
siderando-a como campo de possibilidades para reflexão teórica e experiências 
empíricas. Para tanto, foram discutidos temas como Leitura e Escola, Formação de 
Leitores, Literatura no Ensino de Espanhol para brasileiros e um relato de experi-
ência sobre o projeto Tardes de Leitura. Discutiu-se a importância e o lugar da es-
cola na construção de novas posturas em consonância com as demandas de uma 
sociedade pluricultural e multirracial. Partiu-se do pressuposto de que a literatura 
contribui para a formação do indivíduo, da consciência crítica do leitor e para uma 
melhor compreensão da vida e dos homens; e, ainda, que ela cumpre uma função 
no mundo de hoje, e que seu papel continua a ser insubstituível. 
 
2 LEITURA E ESCOLA   
 

Ler não é um saber escolar que pode ser adquirido graças a um método, um 
módulo fechado em si mesmo. E aqui não estamos falando do ato de ler simples-
mente como a decodificação de um código, mas, como menciona Foucambert 
(2008), de uma leitura mais ampla. Assim, ler é um comportamento integrado aos 
diversos aspectos da vida e que é aprendido através deles (FOUCAMBERT, 2008, p. 
154). Ou como afirma Marta Morais da Costa (2009, p. 92), “[...] ler [como] ação 
que estabelece vínculos com diferentes aspectos do corpo e da mente [...]”. 

Mas, a escola, ainda hoje, traz enraizada em sua estrutura uma organização 
em disciplinas e especialidades. Hoje, apesar de haver um novo paradigma, que 
volta a valorizar o sujeito como um ser pensante e complexo, vê-se na escola ainda 
uma organização pautada no modelo cartesiano. Mas a crítica a esse modelo come-
ça a chegar à escola. 

Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, percebemos claramente 
um ideal de interdisciplinaridade, uma vez que os conteúdos se organizam em três 
grandes eixos: (1) Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; (2) Ciências da Nature-
za, Matemática e suas Tecnologias; e (3) Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
Além disso, trazem a transdisciplinaridade, com a leitura perpassando todos os 
conteúdos. 

Assim, o tratamento da leitura começa, mesmo que lentamente, a ganhar 
um espaço diferente na escola, com a percepção, por parte ao menos da comunida-
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de escolar, de que esse é um problema de todos, e não exclusivamente do professor 
de Língua Portuguesa e Estrangeira. Em outras palavras, compreender e praticar a 
transdisciplinaridade da leitura implica, também, uma nova ação educacional do-
cente. Essa aproximação da leitura à aprendizagem exclusiva da língua fez com que 
se estabelecesse uma tradição de atividades de leitura ligadas à produção de tex-
tos, correção de erros gramaticais e ortográficos ou deciframento de informações. 
Assim, como consequência, temos a falta de interesse pela leitura por parte dos 
alunos e a sua segregação em relação aos espaços escolares. Marisa Lajolo diz que 
ler  

 
[...] não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de 
um texto. É, a partir de um texto, ser capaz de atribuir-lhe signifi-
cação, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significati-
vos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o autor 
pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, 
ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista.” (LAJOLO, 
apud ZILBERMAN, 2001, p. 59). 
 

A leitura como avaliação inibe a formação de leitores, pois a carga cognitiva 
é agravada. E os efeitos dessa cobrança acabam interferindo na autoconfiança e em 
outros aspectos afetivos do aluno, e também no seu desenvolvimento de compre-
ensão; sem contar que não há apreciação estética da linguagem. A concepção auto-
ritária da leitura não leva em consideração que tanto o texto oral quanto o escrito 
são produtos de uma intencionalidade e que a experiência do leitor é indispensável 
para construir o sentido. Kleiman (2012) propõe que o professor seja o mediador 
entre aluno e autor. Além disso, a autora propõe que sejam aplicadas estratégias de 
leitura por parte do professor, como por exemplo, táticas que levem o aluno a per-
ceber a atitude do autor do texto; ou, então, ensinem a função das aspas na citação, 
as quais marcam as falas não assumidas pelo autor. 

Magda Soares (2011) afirma que, sempre e inevitavelmente, a literatura é 
escolarizada quando a escola se apropria dela. E aborda dois tipos de escolarização: 
a adequada e a inadequada. Assim, quanto à escolarização inadequada, a literatura 
é determinada e orientada por professores, caracterizando-se como tarefa ou dever 
escolar. Ela é avaliada, para comprovar se o aluno leu. Os professores se limitam a 
utilizar textos literários como pretexto para exercícios de gramática e ortografia, 
perdendo a interação lúdica e rítmica, a compreensão do literário e o gosto pela 
leitura literária. Também se limitam aos mesmos autores e às mesmas obras, tor-
nando seu trabalho repetitivo. Ocorre ainda a fragmentação de textos, o que dificul-
ta a compreensão na leitura e “[...] abala o conceito que a criança tem, intuitivamen-
te, da estrutura da narrativa, dá uma ideia errônea do que é um texto e pode induzi-
la a produzir ela mesma pseudotextos, já que estes é que lhe são apresentados co-
mo modelo [...]” (SOARES, 2011, p. 36). Há também distorções nas transferências 
dos textos para os livros didáticos e o uso de exercícios mecânicos após a leitura do 
texto literário, o que induz o aluno a sua compreensão e interpretação; os exercí-
cios são centrados nos conteúdos ou informações que os textos veiculam e não para 
trabalhar a recriação e o modo literário.  

Enfim, tudo isso mostra que o texto literário deixa de ser um texto para 
emocionar, para divertir, para dar prazer, e torna-se um texto para ser estudado. 
Ivete Walty também vai falar do uso inadequado do texto literário: 
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[...] não é a escola que mata a literatura, mas o excesso de didatis-
mo, a burocracia do ensino acoplado a regras pré-estabelecidas, a 
normas rígidas e castradoras. Em suma, o uso inadequado do tex-
to literário, fragmentado, deslocado, manipulado, levaria à sua su-
bordinação ao jugo escolar” (WALTY, 2011, p. 51-52). 

 
  

É fundamental perceber que o texto nunca será o mesmo para cada leitor 
que é sempre provocado de forma diferente. Portanto, não existe Literatura sem 
leitor. “Nesse processo, ler é ampliar horizontes e a literatura será tanto melhor 
quanto mais provocar o seu leitor” (AGUIAR, 2011, p. 241). 

 
 
3 FORMAÇÃO DE LEITORES 
 

Não é à toa que a leitura tem sido uma preocupação constante para educa-
dores e pesquisadores. Sua complexidade vem de diferentes situações que a carac-
terizam, como o fato de haver uma conexão direta com o gosto e a experiência pes-
soal do indivíduo e com isso suas múltiplas compreensões sobre um mesmo texto; 
mas vem também do fato inegável de que ler exige atitude do leitor. Como nos 
mostra Costa (2009, p. 134),  
 

 
Defendemos incansavelmente que ler é trabalho, em primeiro lu-
gar e acima de tudo. Nenhum prazer nasce de si mesmo em ter-
mos de leitura. O futuro leitor precisa empenhar-se, aplicar sua 
vontade e sua ação para ler. Por mais lúdicas que sejam as estra-
tégias, a formação de leitores depende da cumplicidade entre tex-
to e leitor. E não há leitor sem que haja um trabalho, uma operosi-
dade leitora. 

 
 

Não queremos com essa introdução desanimar o trabalho do professor me-
diador de leitura que espera ‘facilitar’ o trabalho de leitura de seus alunos, mas 
mostrar que uma leitura real apenas acontece se houver uma implicação também 
real do sujeito nesse processo. Por isso, o ato de ler é tão revolucionário (que pro-
voca revoluções no sujeito) e influencia tanto quem lê. 

Candido (1970) destaca o papel da Literatura na construção da personali-
dade e na capacidade que esta tem de alterar a visão de mundo daqueles que a uti-
lizam. A leitura sugere uma nova forma de organização de ideias, formuladas, no 
decorrer da obra, de acordo com o entendimento e opinião do leitor.  

Mas o caminho para se chegar ao leitor e conquistá-lo é um mistério, uma 
questão de tentativas, com acertos e erros. Nunca sabemos exatamente o que irá 
despertar no outro o interesse por um texto ou outro; nunca sabemos o que tocará 
mais profundamente cada um. Se o mesmo sujeito pode ter diferentes reações e 
sentimentos ao ler o mesmo texto em épocas diferentes de sua vida e, portanto, 
com bagagens e experiências de leitura e de vida também diferentes, essa plurali-
dade de leituras se multiplica quando falamos de diferentes sujeitos. 



  

135 
 

Apesar de colocarmos muita responsabilidade sobre a escola no que diz 
respeito à formação de leitores, o papel de estimular o ato da leitura é de toda a 
sociedade: família, escola e comunidade como um todo. No entanto, dentro da es-
cola, foco das nossas reflexões nesse livro, foi rápida a percepção de que bibliote-
cas montadas com livros novos não eram suficientes para estimular os alunos a ler. 
A partir daí, mudam-se os objetivos e os olhares se voltam aos mediadores e ao 
papel que esses poderiam desenvolver no processo de estimulação do gosto pela 
leitura. 

Nesse momento, percebe-se o mediador de leitura como elemento impor-
tante, que necessita de melhor formação e reconhecimento. Nas palavras de Costa 
(2009, p. 134), 

   
A intermediação de leitores experientes foi tomada como uma es-
tratégia muito importante na formação de novos leitores. Esses 
agentes de leitura - inclusos neles os professores - que atuam nos 
mais diferentes espaços além das escolas, como igrejas, bibliote-
cas, empresas, ONGs, nas mídias de comunicação, em espaços pú-
blicos e outros mais, demandaram melhor formação e maior reco-
nhecimento. 

 
Apesar de serem todos esses agentes de leitura, é notório que o professor 

tem sido considerado quase que exclusivamente como o único mediador na forma-
ção de leitores, especialmente pela delegação dada à escola por parte da família. 
Isso fica claro também na pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’, realizada pelo 
Instituto Pró-livro em 2011, em que a figura do professor aparece em primeiro 
lugar como sendo a pessoa que mais influenciou o entrevistado a ler. Em segundo e 
terceiro lugares aparecem, respectivamente, a mãe e o pai, e em quarto lugar a fi-
gura de outro parente. 

Considerando, portanto, a responsabilidade cada vez maior do papel do 
professor como principal - se não único - mediador da leitura, é urgente pensarmos 
na sua formação, que deve atingir tanto a sua formação pessoal como leitor quanto 
a sua futura prática na área. 

 
Buscando a proficiência como multiplicador e incentivador, o pro-
fessor precisa investir simultaneamente na prática pessoal de lei-
turas diversificadas e na pesquisa de metodologias estimuladoras 
para a formação de leitores na educação básica (COSTA, 2009, p. 
113). 
 

Nesse trecho, a autora chama a atenção para a importância dessa leitura 
pessoal não apenas acontecer constantemente, mas envolvendo um número diver-
sificado de títulos de leitura, o que vai muito além das leituras de livros técnicos, 
específicos do ofício de professor ou bibliotecário, mas que também os inclui. Ain-
da segundo a autora, é possível aplicar algumas estratégias que já se mostraram 
eficazes:  

 
 
● Investir no caráter transdisciplinar da leitura, consci-

ente de que ela é a base sobre a qual se assenta todo o co-
nhecimento, em qualquer área; 
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● atualizar-se constantemente a respeito de pesquisas, 
documentos e teorias no campo da leitura e da recepção de 
textos; 

● promover o resgate de acervos pessoais e da comuni-
dade familiar e escolar, convertendo-os em ponto de partida 
para a discussão, aquisição e ampliação do repertório pesso-
al; 

● realizar experiências com a promoção da leitura em 
ambiente escolar, revendo, atualizando e modificando meto-
dologias (COSTA, 2009, p. 113-114). 
 

 
Com tais estratégias, fica clara a importância de uma formação pessoal sóli-

da e constante desse professor que deve ser também, e essencialmente, reflexivo. 
As leituras que faz, as experiências literárias que tem e a forma como reflete sobre 
essas experiências teóricas e de sua práxis será determinante na forma como atua-
rá como agente difusor do ato de ler - nas palavras de Freire (1989) - ou mais co-
mumente, do hábito de ler. 

A pesquisadora Marta Morais da Costa (2009) sugere, também, o que para 
ela são encaminhamentos de mudanças no que diz respeito à formação desses me-
diadores. Uma dessas mudanças seria, justamente, a figura desse mediador, muitas 
vezes, como vimos, restrita à figura do professor de Português das escolas. Costa 
(2009) sugere que haveria uma ampliação da compreensão sobre a leitura na esco-
la e uma conscientização de que ela é transdisciplinar, ou seja, que perpassaria to-
das as disciplinas e, dessa forma, transformar-se-ia em uma questão a ser aborda-
da e trabalhada de maneira integrada por todos os profissionais da escola. 

Morais (2009) reforça ainda a necessidade de que o professor seja, antes de 
tudo, um leitor, preocupado constantemente com sua competência como leitor e 
como docente. Essa é uma característica fundamental do professor reflexivo e não 
deve ser nunca abandonada ou esquecida. Como consequência dessa importância 
dada ao sujeito como, antes de tudo, um leitor, a autora acrescenta que o resgate 
de acervos pessoais, com textos que “ligam os sujeitos a si mesmos, a suas inclina-
ções e a seus gostos” (MORAIS, 2009, p. 119), devem ser estimulados durante a 
formação desses mediadores. E ela completa: 

 
 

Quantas vezes a recusa em dedicar-se à leitura de textos tem a ver 
com o fato de que os alunos não aprenderam a ver significado al-
gum nos livros, não aprenderam o valor que a leitura pode ter na 
construção de sua identidade, não lhes foi ensinado o prazer da 
descoberta, o prazer do conhecimento, o modo como o livro pode 
explicar os porquês da vida? (COSTA, 2009, p.119) 

 
 
4 A LITERATURA NO ENSINO DE ESPANHOL PARA BRASILEIROS 
 

É um tanto complexo falar a respeito da Literatura no ensino do Espanhol, 
porque este tema reúne duas áreas distintas, a Linguística Aplicada e a Literatura. 
Todos nós que cruzamos essa fronteira e misturamos as águas sabemos que esta-
mos empreendendo uma tarefa bastante ousada se considerarmos que a metodo-
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logia de Ensino de Espanhol, seja ela comunicativa ou não, esbarrará, em algum 
momento, com os estudos gramaticais. Nossos currículos são divisores de águas e 
o cronograma acaba cristalizando uma prática em que a Literatura é jogada para 
segundo plano. 

A dificuldade de trabalhar a Literatura nas classes de Língua pode acontecer 
também na Língua Materna. Nas classes de Língua Portuguesa, o mau uso dos tex-
tos literários provoca, ao invés do gosto, o desgosto pela leitura, pela fruição do 
texto. Se observarmos de perto o que acontece nas salas de aula ou se relembrar-
mos nossa própria trajetória pessoal escolar, lembraremos que as atividades ante-
riores e posteriores ao texto literário não priorizam exatamente questões literá-
rias, fazendo o texto perder seu sentido poético. 

Ao deparar-se com a necessidade de trabalhar a gramática, o professor cria-
tivo irá lançar mão de uma série de alternativas metodológicas. Assim jogos, ví-
deos, canções e textos são alguns dos recursos frequentemente utilizados para a 
familiarização com o vocabulário e o aprendizado gramatical. Quando o texto lite-
rário aparece dentro deste contexto, deslocado de seu verdadeiro contexto discur-
sivo para algum exercício pontual, a linguagem poética, presente no texto é coloca-
da em segundo plano e a Literatura passa a servir apenas como um apoio pedagó-
gico. 

Mas para conjugar saberes de estudos literários e estudos linguísticos é pre-
ciso conhecer bem ambas as áreas. O professor de língua espanhola que escolhe 
inserir a literatura nas suas aulas precisará, a partir dessa escolha, planejar ade-
quadamente essa inserção, respeitando as especificidades dos estudos literários 
para não cair na errada e nociva tarefa de recortar o texto, descaracterizando-o a 
serviço de um aspecto gramatical. Talvez aí se esconda outra questão complexa da 
qual o professor de língua estrangeira, ao ter-se dedicado aos estudos linguísticos, 
não consiga dar conta. A escolha entre um texto literário ou não literário. Se a esco-
lha for a de um texto literário, a literatura deve entrar em jogo e junto a ela as suas 
especificidades, a linguagem poética, os aspectos textuais, a análise hermenêutica, 
a fruição do texto e todos os demais aspectos literários. 

Parece necessário aqui pontuar algumas reflexões sobre a forma como a li-
teratura aparece em três diferentes livros didáticos denominados como livro A, B e 
C. Do livro A, que está dirigido a um nível básico, não será preciso citar nenhum 
exemplo, pois nele, que é bastante utilizado, não existe sequer um exercício de Li-
teratura, todos as atividades de suas diferentes unidades se referem a ações cotidi-
anas e a habilidade de formar frases e aplicar o vocabulário. Os textos que nele 
aparecem são bastante informativos e não apresentam, de forma alguma, aspectos 
literários. 

Cito o exemplo do que chamarei de livro B, o qual foi elaborado para um ní-
vel avançado. Neste livro, há um capítulo dedicado à Literatura, em um contexto 
em que se apresenta um trecho de um texto de um famoso autor hispânico com o 
intuito de que se realize os exercícios subsequentes: apontar adjetivos no texto. 
Evidentemente, não há uma preocupação com a função poética do texto, o que 
permitiria também que o estudante pudesse desenvolver a habilidade de escrita. 
Na sequência, aparecem exercícios de gramática, um texto informativo sobre mu-
seu, mais exercícios de gramática, exercícios de expressões e um exercício de per-
guntas sobre um quadro famoso. Dentro deste mesmo livro há um exercício sobre 
o autor X, abordando curiosidades sobre a vida do autor. Ao lado, encontramos um 
brevíssimo resumo do famoso livro desse autor X. A atividade apresenta três per-
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guntas, uma é sobre o autor, e a resposta será encontrada no texto apresentado. A 
outra é uma proposta de trabalho em grupo em que cada membro deve preparar 
perguntas para o colega sobre o autor X e o seu livro.  Finalmente, em nenhum dos 
dois casos há uma proposta de trabalho literário. Personagem literário e autor ser-
vem, somente, neste caso ao exercício de vocabulário. Nesse caso, como se trata de 
um livro de importantíssimo valor dentro da Língua Espanhola, supõe-se que a 
proposta é deixar uma indicação de leitura, mas que só poderá ser feita sob media-
ção do professor. 

No livro C, preparado para o nível intermediário, há algumas propostas de 
trabalho literário. Em uma delas se recupera um poema bastante conhecido da 
Língua Espanhola e, a partir desse poema, as perguntas das atividades propõem 
uma discussão sobre o gosto pela poesia e sobre a temática do poema. Essa ativi-
dade, embora não leve em conta a estrutura do poema e o uso de figuras de lingua-
gem, apresenta uma atividade de leitura e de interpretação referente ao texto poé-
tico, não estando condicionada ao ensino do vocabulário. Situação que podemos 
chamar de pouco comum nos livros didáticos de forma geral, já que estão voltados, 
de modo geral, para as ações cotidianas, verbos, expressões e aspectos gramaticais. 

Mas por que separamos tanto Ensino de Língua e de Literatura se os dois 
saberes se complementam? A abordagem do texto literário em aulas de línguas 
estrangeira possibilita o diálogo cultural, o aprimoramento das habilidades de lei-
tura e produção oral que expõem o aprendiz a condições mais reais, posto que esse 
diálogo pode acontecer também nas aulas de Língua Espanhola como língua ma-
terna. O debate, a reflexão e argumentação crítica sobre um texto literário permi-
tem que o aluno recupere tudo o que aprendeu e se lance em busca do que ainda 
não sabe. A literatura cumpre esse papel de chamar para a continuidade do mundo 
literário, captando o leitor para um universo poético, sociológico, político, histórico 
e cultural que serve como porta de entrada para um caminho longo de um praze-
roso estudo de uma língua estrangeira. 

Não podemos negar o papel social da obra de arte e que o exercício de ela-
boração e de análise do texto literário demanda a conexão ativa de todas as habili-
dades. A literatura contribui na construção da identidade crítica desses sujeitos 
que fazem e se refazem a partir dela, por esta razão, é bem-vinda em qualquer dis-
ciplina. 

 
 
5 TARDES DE LEITURA 
 

Neste contexto, o projeto Tardes de Leitura, realizado no Campus Ibirama 
em 2013, tem como principal objetivo o incentivo à leitura, principalmente de au-
tores brasileiros. 
 Considerando a boa aceitação e participação da comunidade no ano anteri-
or, o projeto propôs ampliar, em 2014, o atendimento à comunidade próxima do 
IFC – Campus Ibirama - e, neste sentido, foram convidadas as escolas Christa Se-
dlacek (municipal) e a Escola de Educação Básica Eliseu Guilherme (estadual). O 
projeto teve a participação de 47 estudantes. Todos alunos estavam no último ano 
do Ensino Fundamental. A escolha dos autores foi pensada considerando-se a lin-
guagem contemporânea e a variedade de textos e suas formas de apresentação: 
novelas, crônicas e poesias. Além da biografia apresentada de cada autor e a leitura 
de partes de textos, os alunos eram convidados a expor a impressão que o texto 
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causou. Foram cinco encontros com os seguintes autores: Walcyr Carrasco, Carlos 
Heitor Cony, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Morais e Tom Jobim, Mo-
acyr Scliar.  

A cada encontro percebeu-se um maior envolvimento dos participantes e 
notou-se a expectativa para conhecer algo novo. Para muitos estudantes era o pri-
meiro contato com obras e biografias de autores da literatura brasileira. Dessa 
forma, os alunos percebem que a literatura, ainda que seja de ficção, tem muito da 
realidade e cada texto apresenta fragmentos do momento histórico em que foi 
produzido. Concebem a literatura como algo vivo e que atua em cada indivíduo de 
acordo com suas vivências pessoais, e se completa e renova em cada leitura. 

 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A temática que perpassou este artigo foi a Literatura, seja como disciplina e 
prática futura, ou como formação de leitores no ambiente escolar, com suas práti-
cas e vivências. E, ficou evidenciado que o texto literário contribui para a formação 
do indivíduo, da consciência crítica do leitor e para uma melhor compreensão da 
vida e dos homens. Ela é uma das estratégias que ajuda a contribuir para a auto-
nomia intelectual do aluno. Segundo Zafalon (2010, p. 1), é importante lembrarmos 
que “[...] a emancipação dos leitores ocorrerá na medida em que o processo de lei-
tura literária na escola for permeado por uma concepção de leitura que colabore 
dinamicamente com o processo de produção de sentidos e com a interação entre 
leitor e obra literária.”.  
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LITERATURA E ESCOLA 
 

 
Jaqueline Roberta Venera*1 

Andréa Folk 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Com o intuito de problematizar a presença da literatura na escola é que o 
Grupo de Trabalho foi proposto para a Semana de Letras. A ideia central era trazer 
ao debate os modos pelos quais a literatura se faz ou deixa de se fazer como expe-
riência de formação humana. Desse GT, dois trabalhos foram selecionados e aqui 
apresentados de modo a salientar as potencialidades que o encontro com o literá-
rio pode assumir. Primeiro, a pesquisa sobre o uso do gênero memorialístico como 
estratégia de mobilizar o diálogo e o encontro com o outro e consigo mesmo. De-
pois, uma pesquisa sobre a gratuidade da leitura como fator mobilizador da apren-
dizagem linguística e cultural. 

 
2 ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA E BIOGRÁFICA: RECRIANDO TRAJETÓRIAS DE 
VIDAS 
 

O trabalho de pesquisa ocorre na Escola Municipal Pauline Parucker, em 
Joinville, com os alunos dos sextos anos C e D. Enquanto professora dessa institui-
ção de ensino, observei alguns problemas relacionados à falta de diálogo no ambi-
ente escolar e à baixa autoestima por parte dos estudantes. Diante dessas circuns-
tâncias que criavam dificuldades ao processo formativo nessa escola da periferia 
de Joinville, perguntava-me sobre as razões pelas quais imagens de si e do outro, 
tão conflituosas, poderiam ser compreendidas e apaziguadas. Isso depois se adap-
tou à pergunta desta pesquisa: como estudantes do Ensino Fundamental II, sextos 
anos C e D, veem a si e ao outro? 
 

Com esse desígnio, optei pela percepção dos processos de construção da 
imagem de si e do outro Essas representações serão construídas por meio da lin-
guagem, que se liga às estruturas sociais por natureza.  Portanto, a linguagem se 
torna o elo no encontro consigo próprio e com o outro. O trabalho de pesquisa Es-
crita autobiográfica e biográfica: recriando trajetórias de vida visa observar como 
os alunos do Ensino Fundamental II, estudantes dos sextos anos C e D, da Escola 
Municipal Pauline Parucker, representam-se, considerando as relações cronotópi-
cas, tempo e lugar social. O olhar sobre si e sobre o outro será observado por meio 
de textos de caráter autobiográfico e biográfico lidos e produzidos pelos estudan-
tes em questão.  

 
O processo de representação expressa as relações entre o sujeito e o mundo 

e fornece as perspectivas sobre como um indivíduo interpreta e observa os aconte-
cimentos a sua volta. São informações que nos permitem conhecer os pontos de 
                                                           
1  Mestranda do Mestrado Profissional em Letras – Profletras da UFSC. E-mail: ja-
que.venera@gmail.com; Mestranda do Mestrado Profissional em Letras – Profletras da UFSC E-
mail: andrea_folk@yahoo.com.br. 
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referência pelos quais um indivíduo se comunica com o outro, com o seu mundo 
social e físico. De acordo com Bakhtin (2009, p. 36), “[...] a palavra é um fenômeno 
ideológico por natureza”, toda ela é “[...] absorvida por sua função de signo”. Por-
tanto, é no domínio da palavra que percebemos (ou não) a criação ideológica ad-
vinda de um determinado contexto sócio-histórico.  

 
Essa “criação ideológica” é resultado de uma realidade exterior. Portanto, é 

através dela que se evidenciam os valores de determinado contexto social, as ne-
cessidades, os objetivos, o que é importante para aquele sujeito naquele lugar, na-
quele momento. Segundo Bakhtin (2009), é a linguagem que determina a consciên-
cia, a atividade mental, e a ideologia determina a linguagem. Dessa forma, a consci-
ência é compreendida como um produto subjetivo, que se altera conforme as rela-
ções sociais, isto é, a partir de seu mundo objetivo. Nessa perspectiva, a represen-
tação de um indivíduo não pode ser compreendida apenas pelo critério subjetivo, é 
também objetivo, pois é um confronto de imagens entre um eu e um outro. 

 
Essa pesquisa tem como base metodológica o tipo etnográfico, que consiste 

na prática da observação, da descrição e da análise das dinâmicas interativas e co-
municativas. Pelo método etnográfico é possível entender a comunidade sob o 
ponto de vista de seus indivíduos, e compreender as interpretações que eles dão 
aos acontecimentos (ANDRÉ, 2012). 

 
As atividades que compuseram a coleta de dados objetivavam que os alunos 

pensassem sobre si e sobre o outro, primeiramente, pela leitura de textos, seguin-
do para a produção escrita. Os instrumentos da coleta de dados foram diversifica-
dos: produção de um diário, uso das redes sociais, cartas, perfil do bairro, poemas, 
biografia, autobiografia, questionários. De acordo com Erickson e Schultz (1998), 
toda a produção é parte de um material documentado para a pesquisa, mas tor-
nam-se dados apenas por meios formais de análise. Para dar início ao processo de 
análise de forma mais sistemática e formal, organizamos o material obtido em ca-
tegorias, que correspondem aos conceitos mais relevantes dentro de uma teoria. 
Segundo Minayo (2000), as categorias correspondem às relações entre o lógico e o 
histórico. 

 
Entre as categorias fundamentais para trabalhar os gêneros memorialísticos, 

destaco o excedente de visão e a alteridade, além da relação entre a memória e a 
identidade. As categorias foram adotadas considerando a problemática observada 
na escola: a falta de diálogo com o outro e a baixa autoestima por parte dos alunos. 
Assim, objetivou-se conhecer as representações que os alunos fazem de si e do ou-
tro nesse contexto social. 

 
Com a categoria excedente de visão, o objetivo principal na análise era ob-

servar como ocorre o processo de contemplação do outro, fora de um horizonte 
concreto de vida. Essa possibilidade pode ocorrer, mesmo que de forma incomple-
ta, individualmente. Acontece quando nos avaliamos do ponto de vista dos outros, 
quando nos colocamos fora de nós mesmos, tentando perceber a nossa imagem 
externa e as impressões que podemos causar. Pensando nessa categoria, foram 
propostas produções no diário, o autorretrato, o questionário, o perfil do bairro e o 
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uso de redes sociais para interagir com o trabalho do colega. As atividades visavam 
abordar o olhar sobre si mesmo e sobre o outro.  

 
Para a segunda categoria, busquei observar como ocorre a alteridade, o mo-

vimento dialógico que permite o reconhecimento de si a partir da relação colabora-
tiva com o outro. Para isso, propus atividades que envolviam questionários, cartas, 
diário, que também contempla esse conceito, e poemas produzidos em duplas. São 
propostas que buscaram o diálogo com o outro e a consciência de si. 

 
Para as categorias memória e identidade, procurei observar a representação 

que o aluno realiza de seu passado. Para se chegar a uma individualidade é preciso 
percorrer o passado e, em função de um processo estratégico, para que isso ocorra, 
os sujeitos podem explorar diferentes meios para explicitar seu olhar sobre o 
mundo, como a ficção, a música, os poemas etc., enfim, em variados registros me-
moriais. Houve a produção de uma colcha de retalhos, de textos biográficos e auto-
biográficos e do diário. É frente ao sentimento de continuidade temporal que é 
possível encontrar-se consigo mesmo, fazendo com que o indivíduo seja capaz de 
perceber e compreender o mundo, manifestando intenções, estruturando-o e colo-
cando-o em uma ordem que lhe faça sentido. Um acontecimento da memória é do-
tado de sentido somente quando vinculado a um tempo presente que se apoia na 
imaginação.  

 
Enfim, esses são os procedimentos de pesquisa que realizamos neste mo-

mento em busca de dar desenvolvimento à questão sobre a prática do gênero au-
tobiográfico e biográfico como ferramenta político-social na construção do diálogo 
em um ambiente escolar marcado pela rejeição da alteridade. 

 
 

3 MOMENTO LITERÁRIO: A PRÁTICA DA FORMAÇÃO DO LEITOR DE LITERA-
TURA EM SALA DE AULA 
 

Desde teóricos, poetas, professores, escritores, críticos a alunos do curso de 
Letras, um conceito básico e rápido para literatura é lembrado por todos: literatura 
é a arte da palavra. Fica mais do que entendido, portanto, que palavra e literatura 
andam juntas e que, no ensino da língua, local em que a palavra se faz presente, a 
literatura também deve estar. Mas isso não significaria reduzir a literatura a mero 
instrumento de estudo da linguagem, pelo contrário. Como arte que é, ela deve ser 
lida, compreendida e apreciada de modo a transformar de alguma forma o mundo 
dos sujeitos que fazem uso dela.  
 

Por muitos anos, no ensino da língua, percebeu-se a literatura como um ins-
trumento para ensinar a linguagem dita culta e padrão aos alunos. Usava-se o belo 
escrito dos poetas para servir de modelo para o ensino da gramática, utilizava-se a 
retórica vinda dos antigos gregos como modelo de bem falar, as obras ditas clássi-
cas do cânone como modelo de leitura ideal. 

 
Os séculos iam se passando, alguns alunos tornando-se apreciadores de lite-

ratura, outros nem tanto, alguns passavam a repeli-la pela obrigatoriedade da tare-
fa escolar e muitos outros tornavam-se também poetas e escritores apaixonados 
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pela arte da palavra. Independentemente da forma como a literatura se apresenta-
va ao seu público, ela estava lá, mudando e transformando a vida destes estudan-
tes.  

 
Porém, em meados dos anos 70 do século XX, no Brasil, a democratização do 

ensino, que buscava levar o acesso à escola para todos, fez com que as obras literá-
rias clássicas fossem substituídas por textos mais “fáceis” de serem compreendidos 
pelo novo público escolar, constituído, naquele momento, por alunos provenientes 
das mais diversas realidades sociais. Outros gêneros textuais que não os literários 
passaram a ser trabalhados, e o que interessava, então, era a comunicação dinâmi-
ca e funcional para esses estudantes que formariam a massa trabalhadora do país. 
As obras literárias perderam espaço para esses gêneros, só reaparecendo em ma-
nuais didáticos, através de fragmentos, utilizados apenas para análise linguística. A 
literatura como disciplina no Ensino Médio passou a ser abordada de forma extre-
mamente conteudista, em que o importante era elencar os períodos literários e as 
características dos autores, e não o universo artístico, imaginativo e os sentidos 
que as obras despertam, e isso se mantém até hoje. 

 
O que nos aponta esse rápido panorama é que não há como desvincular o 

uso da literatura do ensino da língua, pois percebemos que, com o passar dos sécu-
los, a literatura permaneceu sendo utilizada, mesmo que de maneiras diversas, no 
ensino da língua na escola. Mas hoje, afinal, qual é o lugar da literatura no Ensino 
Fundamental II (EF2)? 

 
Independentemente da caminhada que o ensino da língua tenha traçado 

através dos tempos, jamais poderemos desvincular a sua arte, a literatura, da sua 
companhia. A palavra e a concepção artística que ela possui devem seguir viagem 
juntas, pois há extrema necessidade de que os sujeitos, ao utilizarem-se da própria 
língua, saibam fazer isso através das mais diversas facetas que ela possua. Como 
afirma Todorov (2009, p. 23), “[...] a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a 
imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo”. O universo lúdico, o uni-
verso imaginativo, o universo explicado através de figuras de linguagem, o univer-
so dos sentimentos, enfim, vários aspectos de nós mesmos que encontramos den-
tro do mundo literário. O jogo de interpretar e o manejo da linguagem transitam 
por esses universos.  

 
No entanto, o que percebemos na escola atualmente, principalmente após a 

abertura a outros gêneros já mencionada, é que esse universo ampliado pela litera-
tura pouco tem sido explorado, sugerindo, assim, que ensino de língua e o ensino 
de literatura sejam temas completamente diferentes e que não caminham lado a 
lado. O que mais se percebe em sala de aula no EF2 é o uso da literatura apenas 
como um apoio para a análise linguística e para as tarefas de interpretação de tex-
tos, além de atividades de leitura que se justificam apenas por avaliações e não 
pelo despertar do prazer da leitura e pela busca do conhecimento que as obras li-
terárias podem transmitir. Entretanto, não seria esse o modo adequado para a va-
lorização da literatura no seu papel de formação de leitores na escola. Os autores 
Cosson (2006) e Soares (2006) dizem que o que o letramento literário é uma práti-
ca social que deve ser praticada pela escola, levando em conta que ela será escola-
rizada sem ser descaracterizada, como forma de tornar nossos alunos leitores e 
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apreciadores dessa arte que não só ensina, mas também humaniza e forma. É pre-
ciso permitir que a leitura literária ocorra sem o abandono do prazer, mas com o 
compromisso com o conhecimento, visto que ela faz parte de um saber fundamen-
tal e universal. 

 
Em vista disso, projetos pedagógicos de letramento literário são sugeridos 

para que a literatura tenha o lugar que merece no EF2. Com a pesquisa de mestra-
do denominada Momento Literário: a prática da formação do leitor de literatura em 
sala de aula, analiso o projeto didático do Momento Literário que pratico em minha 
escola. 

 
A pesquisa objetiva problematizar como a prática de leitura e a contação de 

histórias pelos estudantes em sala de aula (Momento Literário) pode contribuir 
para a formação do aluno leitor. Isso está sendo feito através da discussão do lugar 
da formação do leitor literário na escola e pela proposição de estratégias metodo-
lógicas para aferir os resultados dessa atividade de leitura literária na formação de 
leitores da escola em que leciono, no município de São José/SC. Com esta pesquisa, 
espero  analisar e refletir sobre os dados coletados a fim de avaliar os resultados 
obtidos a partir do Momento Literário na formação de leitores dessa escola, pen-
sando criticamente as possibilidades de implementação e expansão desse projeto 
didático de leitura na rede municipal.  

 
A metodologia da pesquisa é embasada no estudo de caso, por situar-se no 

campo das investigações qualitativas, por conseguinte descritivas e interpretativas, 
já que, por se tratar de um tema que envolve a formação do aluno como leitor, não 
há como colher dados de sua evolução (linguística e de formação literária) sem 
partir de gravações de áudio, coleta de depoimentos e questionários abertos, em 
que as respostas devem ser interpretadas.  

 
Como o Momento Literário é um projeto didático já implementado na escola, 

foi apenas necessário coletar os dados para se fazer a análise de acordo com os 
objetivos da pesquisa. Nela, após discutir o lugar da formação do leitor literário na 
escola e situar a experiência do Momento Literário em contexto nacional e local, 
proponho estratégias metodológicas para aferir os resultados desse projeto didáti-
co na formação de leitores no CEMIA (escola do município de São José/SC onde 
leciono). Essas estratégias recebem como apoio a coleta dos seguintes dados: um 
questionário socioeconômico-cultural aplicado às famílias de todos os alunos par-
ticipantes da pesquisa; um questionário aplicado a uma amostragem de alunos do 
sexto e do nono ano da escola, sobre o projeto didático do Momento Literário, do 
qual eles irão fazer ou já fizeram parte durante os anos do EF2; gravações em áu-
dio de três perfis de alunos leitores diferentes; depoimentos escritos desses alunos 
sobre o Momento Literário; dados da biblioteca escolar sobre as obras disponíveis 
e também sobre a retirada de livros pelos alunos; um relatório sobre a forma como 
foi trabalhado o momento literário pelas outras professoras de Língua Portuguesa 
efetivas na escola. 

 
A seguir, cabe analisar e refletir sobre os dados coletados com vistas à ava-

liação dos resultados obtidos com o Momento Literário na formação de leitores do 
CEMIA, e é nesse momento em que me encontro na produção escrita da pesquisa. 
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Através da gravação de áudio de três perfis de leitores irei analisar se a contação 
dos livros lidos pelos alunos no Momento Literário demonstra sua evolução na ex-
pressão da oralidade; com o questionário socioeconômico-cultural aplicado aos 
alunos e suas famílias, e também o questionário aplicado aos alunos de sexto e no-
no anos sobre o projeto didático de leitura na escola, irei pesquisar o perfil dos 
alunos leitores dessa comunidade escolar antes, durante e depois do processo do 
Momento Literário; através da coleta de depoimentos irei verificar a importância 
que os alunos dão ao projeto de leitura em sala de aula e como ele influencia em 
suas formações como leitores; e, com os dados da biblioteca, constatarei se houve 
aumento na frequência da prática de leitura dos alunos nessa comunidade escolar. 
Os relatórios das professoras servirão de forma a embasar e situar o processo do 
Momento Literário na escola.  

 
Enfim, o passo seguinte é construir uma análise crítica que demonstre, com 

base nos dados coletados, se vale a pena seguir com o Momento Literário como 
projeto didático de letramento literário e se o mesmo traz benefícios para a forma-
ção do leitor literário no EF2. Vale lembrar que a leitura deve ocorrer com o prazer 
que lhe é pertinente, sem deixar de agregar o conhecimento universal que a litera-
tura transmite. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Integrante de um processo de educação linguística e humanista durante sé-
culos, mais recentemente e sem as devidas razões, a literatura se tornou um ele-
mento desprestigiado do processo formativo. Necessitando ganhar uma atuação 
mais própria a seu significado estético para justificar sua presença em sala de aula, 
as duas pesquisas que aqui se apresentam demonstram seu potencial de abertura e 
compreensão de si e do outro, como também sua função diferencial no que se refe-
re à aprendizagem linguística. 
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LITERATURA ITALIANA TRADUZIDA NO BRASIL E                            
SUAS TENDÊNCIAS 

 
 
 

Arivane Augusta Chiarelotto*1 
Égide Guareschi 

Elena Santi 
Fabiana Assini 

Silvana de Gaspari 
 
 

Os textos inscritos neste Grupo de Trabalhos vinculam-se ao projeto inte-
rinstitucional (UFSC-USP) intitulado “Literatura Italiana Traduzida no Brasil” e 
visam a apresentação dos resultados alcançados pelos pesquisadores ligados à ati-
vidade, que já tem sua primeira parte concluída, a qual apresenta uma cartografia 
dos títulos italianos traduzidos no Brasil até a primeira metade do século XX.2 O 
presente trabalho reúne as investigações de quatro membros do projeto: Elena 
Santi, Fabiana Assini, Arivane Augusta Chiarelotto e Égide Guareschi; relatados 
aqui por Silvana de Gaspari (coordenadora do GT). 
 

A primeira pesquisa apresentada é a de Elena Santi que afirma que, embora 
não seja possível estabelecer ligações estáveis e definitivas entre imprensa e edito-
ria, resulta evidente que existam algumas interdependências que fazem com que 
uma alimente a outra reciprocamente, e não só em nível de publicidade. Às vezes, a 
publicação de um texto novo pode reabrir o debate sobre um autor, que ficou la-
tente por certo período, em jornais e revistas. Outras vezes, é exatamente esse de-
bate que gera curiosidade e contribui para criar condições de mercado favoráveis 
para a publicação de uma nova tradução. Tratar das publicações que aparecem nos 
maiores jornais do país pode oferecer um ponto de vista parcialmente diferente ao 
estudo da literatura italiana traduzida. Pelo caráter divulgativo, tais publicações 
jornalísticas podem criar as bases para a recepção de uma obra ou de um autor que 
ainda não foram traduzidos. Ao mesmo tempo, essas publicações podem estimular 
a curiosidade em relação a novas leituras, levar o leitor até novos interesses literá-
rios, orientá-lo e guiá-lo através das novas tendências editoriais. Aqui, o que se 
apresenta é o resultado parcial de uma pesquisa que compreende três autores da 
literatura italiana do século XX, Salvatore Quasimodo, Cesare Pavese e Umberto 
Saba, sem a pretensão da exaustividade, mas intentando fornecer exemplos con-
cretos do argumento a tratar e a ser melhor desenvolvido posteriormente. 

 

                                                           
* Arivane A. Chiarelotto: doutoranda no PPGLit-UFSC, bolsa-FUMDES. E-mail: 
arivaneaugusta@gmail.com;  Égide Guareschi: douotoranda no PPGLit-UFSC. E-mail: 
egideguareschi@gmail.com. Elena Santi: graduada pela Università di Bologna. E-mail: ele-
na.santi1989@gmail.com. Fabiana V. Assini: graduanda do curso de Língua e Lit. Italiana da UFSC. 
E-mail: fabi.vasconcellos@hotmail.com e Silvana de Gaspari: docente da UFSC, doutora em Teoria 
Literária. E-mail: silvanadegaspari@gmail.com. 
2 Aos interessados, seguem os sites do dicionário de literatura italiana traduzida no Brasil para 
consulta: www.dlit.ufsc.br e http://www.usp.br/dlit. 
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As referências a Salvatore Quasimodo (1901-1968), antes de 1958-59, no 
Brasil, são relativamente escassas. Reconhecido entre os grandes poetas italianos 
da época, a sua produção permanece substancialmente desconhecida na imprensa 
brasileira. Essa situação muda um pouco com seu Prêmio Nobel de literatura, em 
1959. Nos anos sucessivos, os maiores jornais brasileiros dedicam páginas ao poe-
ta siciliano, estudando com atenção a sua biografia e a sua obra poética. Após esse 
período, diminuído o interesse pelo Nobel de Quasimodo, o nome do poeta começa 
a se perder de novo na imprensa brasileira. Os anos 70 não foram muito afortuna-
dos para o poeta siciliano no Brasil. Nesse momento, a imprensa começa a tratar e 
investigar com maior intensidade o caso Pasternak, vencedor do Nobel, em 1958, 
mas que não recebeu a permissão da União Soviética para sair da Rússia e ir a Es-
tocolmo. A isso se juntam as notícias sobre o ressentimento, por parte de alguns 
intelectuais, em relação a não atribuição do Nobel a Ungaretti, considerado o me-
lhor poeta italiano do século. Progressivamente, a partir da década de oitenta, a 
posição da imprensa em relação a Quasimodo muda e começa a publicação de tra-
duções das poesias do poeta em diversos jornais e revistas. O redescobrimento de 
Quasimodo culminou com a publicação, em 1999, de Salvatore Quasimodo – Poesias, 
e a Folha de São Paulo dedica amplo espaço a esta publicação, através de um artigo 
de Benedito Nunes, professor da Universidade Federal do Pará. Outro momento 
fundamental, na divulgação da poesia desse autor, está ligado ao centenário do 
nascimento do poeta siciliano, registrado novamente pela Folha de São Paulo, atra-
vés de um amplo artigo de Fernando Monteiro, que percorre a obra de Quasimodo 
e publica sua tradução da poesia Un’Anfora di Rame3. 

 
Já o caso de Cesare Pavese (1908-1950) se diferencia sensivelmente do pre-

cedente, embora possamos registrar traços comuns. O nome do poeta começa a 
circular na imprensa brasileira a partir dos anos 80. Precedentemente, nas décadas 
de 50 e 60, aparecia ligado, sobretudo, ao póstumo Il mestiere di vivere. Sucessiva-
mente, algumas editoras brasileiras publicaram a tradução para o português de 
outras obras em prosa, como O belo Verão, que saiu pela Brasiliense. As novelas e 
os contos de Pavese começaram a circular no mundo cultural brasileiro e não pas-
saram despercebidos. E sua poesia? Sua produção em versos chega ao público bem 
mais tarde, e uma tradução sistemática só será publicada em 2009, Trabalhar can-
sa, em edição bilíngue, traduzida por Maurício Santana Dias. Essa publicação é 
acompanhada por uma grande divulgação na imprensa. Outra tradução importante 
é a de Geraldo Holanda Cavalcanti, da coletânea Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, a 
segunda obra em versos de Pavese. Por que a poesia de Cesare Pavese chegou bem 
mais tarde ao leitor brasileiro? Com certeza estão envolvidas questões intrínsecas 
à poesia, como o escasso mercado editorial, as dificuldades tradutórias, a falta de 
público. Mesmo assim, a ligação de Pavese com o movimento neorrealista, a ami-
zade com grandes artistas como Michelangelo Antonioni, Giorgio Bassani e Elio 
Vittorini, o seu trabalho na Editora Einaudi, sem dúvida, contribuíram para dar 
exposição midiática a esse grande escritor.  

 
A situação de Umberto Saba é, em parte, antitética às outras aqui analisadas. 

O poeta é o mais velho dos três e, sem dúvida, o mais reservado. Nunca trabalhou 
em grandes editoras, embora, no Brasil, gozasse de fama e admiração já em vida. A 

                                                           
3 Ver mais em: Folha de São Paulo, 25/7/1999, “Mais!”, p. 5. 
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imprensa começou a se ocupar dele relativamente cedo, na década de 20, e se mos-
tra praticamente de acordo em afirmar a importância de Saba. Talvez isso aconteça 
porque a sua poesia possa de algum modo representar, no imaginário comum, o 
que deveria ser a poesia italiana: romântica, bucólica, ligada, embora polemica-
mente, a um tipo de religiosidade, cotidiana e direta no estilo. Porém, logo depois 
dessa grande exposição, o interesse por Saba diminui, os jornais não publicam 
mais suas poesias, e não aparecem mais artigos relevantes sobre ele. Com a morte 
do poeta e, depois, com a contribuição de importantes críticos e jornalistas brasi-
leiros, a situação lentamente começa a se inverter. Mesmo assim, o interesse por 
Saba não se transforma em uma tradução sistemática de suas obras. Poesias soltas 
aparecem em revistas, com tradução de Nilo Scalzo e G. Holanda Cavalcanti, mas 
passam despercebidas pela imprensa. Enfim, em 2014, a EdUFSC publica a seleção 
de poesias de Saba, O homem e os animais, organizada por Patricia Peterle e Lucia 
Wataghin, com traduções de Aurora Bernardini. 

 
Na mesma linha de pensamento, vem a pesquisa de Fabiana Assini, que tem a 

intenção de explorar a presença de Giorgio Caproni no Brasil, por meio da reflexão 
sobre a recepção de sua obra, analisando e buscando mapear as reescrituras. Na 
universidade brasileira, cânones como Dante, Boccaccio, Leopardi, Calvino e Paso-
lini já são abordados desde o início da graduação e são presenças constantes quan-
do se fala na Itália. Dessa forma, o objetivo desta breve pesquisa é refletir sobre 
uma figura original que inova e traz outros olhares para a literatura do entre guer-
ras e da segunda metade do século XX, buscando propor novas perspectivas para o 
debate sobre a literatura italiana.  

 
Giorgio Caproni nasceu em Livorno, em 1912. Ainda criança se transfere com 

sua família para Gênova, criando profundos laços com a cidade. Transfere-se no-
vamente, em 1938, para Roma, onde trabalha como professor. Logo é convocado 
para a guerra, participando da Resistenza. Quando o conflito termina, retorna a 
Roma e ao magistério, colaborando também com revistas e jornais. Até sua morte, 
em 1990, chegou a publicar cerca de dezoito livros. Seu primeiro livro, de 1936, é 
Come un’allegoria, mas foi somente nos anos 70, após a publicação de Il muro della 
terra, que ficou mais conhecido do grande público e teve uma maior atenção pela 
crítica.  

 
No caso da sua recepção no Brasil, grande parte das publicações trata de seus 

livros escritos após esse reconhecimento do público. A única tradução publicada 
em formato de livro é a organizada pela pesquisadora, professora e tradutora Au-
rora F. Bernardini: A coisa perdida: Agamben comenta Caproni (BERNARDINI, 
2011). Ainda, em uma primeira pesquisa em fontes primárias, é possível perceber 
que o nome de Caproni também circula quando associado a nomes de escritores 
brasileiros, como é, por exemplo, o caso de sua aproximação com o escritor Murilo 
Mendes.  

 
Como já citado, o livro de Bernardini é até o momento o material mais com-

pleto sobre o poeta, do ponto de vista do acesso a seus poemas, em português. A 
autora inicia com uma nota introdutória apresentando Caproni, e ainda traz a tra-
dução do texto Desapropriada maneira, de Giorgio Agamben, que é a introdução do 
volume Res Amissa, publicado póstumo na Itália, com a organização do filósofo ita-
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liano. Poucas foram as resenhas publicadas pela imprensa sobre o lançamento da 
tradução brasileira, mas uma delas, do jornal O Globo, assinada por Eduardo Sterzi, 
menciona Pier Vincenzo Mengaldo, filólogo e crítico literário italiano, para reafir-
mar a pouca atenção dada ao poeta de Il seme del piangere (1959), obra na qual a 
figura materna é predominante. Mengaldo enfatiza o fato de a poesia de Caproni 
receber maior atenção a partir de 1952, com a publicação de Pier Paolo Pasolini na 
revista Paragone, um ensaio pioneiro, que ainda hoje serve de marco inicial para as 
leituras da poesia caproniana, que posteriormente foi incluído no volume Passione 
e Ideologia (1960). O citado artigo de Pasolini, intitulado Caproni, evidencia a im-
portância das interjeições e traz como referência a obra Stanze della funicolare 
(1952, vencedora do prêmio Viareggio).  

 
Outro canal de comunicação que possibilita essa troca de conhecimentos lite-

rários é a revista Comunità italiana. Criada em 1994, como um meio de ligação en-
tre Brasil e Itália, mensalmente ela traz os assuntos mais relevantes para os dois 
países, incluindo a Mosaico italiano, uma revista que acompanha a Comunità e com 
foco na literatura e cultura italiana e brasileira. Em novembro de 2014, um número 
especial da Mosaico foi dedicado a Giorgio Caproni – o segundo, porque, em 2012, a 
revista já havia dedicado um primeiro número ao poeta de Litania.  

 
Continuando essa cartografia crítica, em 2014, foi publicado, pela Rafael Co-

petti Editor, o livro História e Arte: herança, memória e patrimônio, com organiza-
ção de Maria Bernardete Ramos Flores e Patricia Peterle. Na obra, há um artigo 
intitulado Movimentos dos restos: encenações de Didi-Huberman e Giorgio Caproni, 
escrito por Patricia Peterle, que levanta questões sobre a memória e o ato de esca-
var para recordar, e a maneira como isso está presente na obra Il passaggio d’Enea 
(1956), de Caproni.  

 
Nessa primeira parte de nossa análise, é possível constatar que, nos textos 

encontrados até o momento, Caproni é, na maioria das vezes, colocado ao lado de 
outros autores, em particular, de alguns brasileiros. É possível, portanto, dizer que 
o autor ainda possui uma presença tímida no campo dos estudos literários no Bra-
sil. No meio acadêmico, poucos estudiosos se dedicam ao autor, e os poucos até 
então encontrados focam especificamente na análise poética, sobretudo a partir de 
seu livro Il muro della terra. Válido lembrar que, em 2013, o professor Enrico Testa, 
da Universidade de Gênova, e estudioso de Giorgio Caproni, ministrou um curso, 
Poeti del secondo Novecento italiano: Vittorio Sereni e Giorgio Caproni, oferecido 
pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura da UFSC. Testa traçou um atento 
perfil do poeta, no quadro da literatura italiana do período, a partir das coletâneas 
publicadas nos anos 50-60, até os últimos livros.  

 
Dando continuidade aos estudos capronianos no Brasil, a pesquisa de Égide 

Guareschi (2009, p. 339) propõe uma reflexão sobre os mecanismos linguísticos 
que aproximando as palavras das imagens são intrínsecos ao fazer poético. Ima-
gens como as do vazio do poema Sem exclamativos ou as da porta caproniana, no 
poema A porta (GUARESCHI, 2009, p. 609), no qual se cotejam as palavras aos mo-
vimentos de uma porta, são importantes para a arquitetura poética e carregam 
consigo as infinitas possibilidades de uma imagem. Imagem que desabrocha senti-
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dos incalculáveis, que provocam no leitor momentos intensos com as palavras, as 
quais se reatualizam constantemente de acordo com a ótica de quem as lê.  

 
As palavras-imagens dos poemas buscam “[...] aprisionar a alteridade estra-

nha das coisas e dos homens. O desenho mental já é um modo incipiente de apre-
ender o mundo [...]” (BOSI, 2000, p. 20). Nessa perspectiva, pode-se considerar que 
Caproni, poetou, muitas vezes, imageticamente, ou por analogia, como nos versos 
de “Alba” “[...] È assente il sale/ del mondo: il sole.” (GUARESCHI, 2009, p. 8). Se-
gundo Mengaldo, Caproni é um poeta com vida longa, em tamanho, a ser não um, 
mas muitos Capronis. Os seus temas dominantes, são: a viagem, as despedidas 
(adeus), o exílio e outras matérias do cotidiano, que estão ligadas às situações da 
guerra e do pós-guerra.  

 
Este poeta teve o reconhecimento um tanto tardio da sua obra no cenário 

italiano, no entanto, o rumor de suas palavras, atravessadas tanto por temáticas 
que beiram os limites da condição humana, quanto pela diversidade de seu estilo 
poético, pois não segue modelos tradicionais de estrutura, o trouxeram para o cen-
tro da literatura italiana e, hoje, o poeta é reconhecido como um dos grandes escri-
tores do século XX, um dos mais originais da “era pós-Eugenio Montale” (MEN-
GALDO, 2009). No entanto, ele esteve à margem por algum tempo, pois tardou a 
figurar nas antologias da lírica italiana.  

 
Ao se pensar sobre a poesia de Giorgio Caproni, é importante considerar 

também que este vivenciou as duas guerras mundiais, e que estas situações histó-
ricas de alguma maneira deixam marcas em sua poesia. A guerra em Caproni é um 
indício, uma experiência marcante, que “contamina” sua linguagem poética, a qual 
ficou abalada e sofreu fissuras, tanto quanto os espaços físicos e a sociedade da 
época. Com relação à linguagem, se podem citar os sonetos monoblocos e o enjam-
bement, comumente utilizados pelo autor, ou seja, as palavras aparecem fragmen-
tadas e os versos entrecortados, como é o caso de vários de seus poemas que, além 
disso, trazem a ideia da ruína. Nessa perspectiva, vale destacar que, para além da 
função comunicativa da linguagem em Caproni, a língua ultrapassa essa função e se 
torna, ela própria, a matéria prima para a sua arte. O que transparece em sua obra 
é que poesia é algo que vai além da manifestação de sentimentos, que poesia é pa-
lavra. E é na experiência poética que se evidenciam as potencialidades da lingua-
gem: nela as palavras são utilizadas fora do seu uso comum, com combinações, si-
lêncios, vazios, fendas.  

 
Todo esse trabalho de acuro com as palavras e a projeção de suas poesias 

fez com que Caproni emergisse do mundo subterrâneo em que esteve e, somado a 
isso, outro movimento importante para o conhecimento de sua obra são as tradu-
ções. No Brasil, por exemplo, as traduções de algumas coletâneas e/ou poemas 
ainda são poucas, porém, estão na mesma linha de alguns trabalhos acadêmicos 
que têm discutido a obra deste autor. São iniciativas tímidas, mas que iluminam 
largamente o legado poético de Giorgio Caproni. Sobre o traduzir, em Seus Cader-
nos, José Saramago lembra que: 
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Escrever é traduzir. Sempre o será. Mesmo quando estivermos a 
utilizar a nossa própria língua. Transportamos o que vemos e o 
que sentimos (supondo que o ver e o sentir, como em geral os en-
tendemos, sejam algo mais que as palavras com o que nos vem 
sendo relativamente possível expressar o visto e o sentido...) para 
um código convencional de signos, a escrita, e deixamos às cir-
cunstâncias e aos acasos da comunicação a responsabilidade de 
fazer chegar à inteligência do leitor, não a integridade da experi-
ência que nos propusemos transmitir (inevitavelmente parcelar 
em relação à realidade de que se havia alimentado), mas ao menos 
uma sombra do que no fundo do nosso espírito sabemos ser in-
traduzível, por exemplo, a emoção pura de um encontro, o des-
lumbramento de uma descoberta, esse instante fugaz de silêncio 
anterior à palavra que vai ficar na memória como o resto de um 
sonho que o tempo não apagará por completo. O trabalho de quem 
traduz consistirá, portanto, em passar a outro idioma (em princí-
pio, o seu próprio) aquilo que na obra e no idioma originais já ha-
via sido “tradução”, isto é, uma determinada percepção de uma 
realidade social, histórica, ideológica e cultural que não é a do tra-
dutor, substanciada, essa percepção, num entramado linguístico e 
semântico que igualmente não é o seu. [...] (SARAMAGO, 2009) 
 

 
A quarta e última pesquisa é a de Arivane Augusta Chiarelotto, que traz para 

discussão a monumentalidade de Eugenio Montale (1896-1981), em Ossi di Seppia 
(1925), focando a questão da musicalidade enquanto componente fundamental de 
seus poemas. Montale aprendeu a dialogar com a emoção, elemento muitas vezes 
recalcado em face do domínio da razão, o que o levou a percorrer caminhos poéti-
cos inusitados para a época, sendo a musicalidade e a temática existencial os ele-
mentos fundamentais neste primeiro percurso. Dessa forma, a palavra ganha cores 
e sentidos escavados à imaginação do artista, respondendo ao desafio de romper 
com os limites impostos pela linguagem na sua incapacidade de significar.  

 
Como intelectual e crítico de seu tempo, depara-se Montale com a grande 

crise de representação que atinge diretamente a poesia, já que a ambição e desejo 
de compartilhar fazem parte do gesto poético. A eloquência, para ele, envolvia a via 
imperiosa da palavra que, por si, impõe um sentido, como aponta em diversos de 
seus poemas e entrevistas. Portanto, ao apostar na musicalidade e nos aspectos do 
cotidiano, ele persegue uma “aderência”, assim como vê no objeto, a imagem pro-
blematizada dos sentidos da palavra. 

 
O poema “In Limine”, escrito em 1924, e que constitui uma espécie de pró-

logo de Ossi di Seppia, possui duas traduções para o português. A primeira delas é 
de 1995, feita por Ivo Barroso, na revista semestral Poesia Sempre, publicada no 
Rio de Janeiro, pela Fundação Biblioteca Nacional. A segunda é de Renato Xavier 
que, em 2002, publicou, na íntegra, a obra Ossos de Sépia. E, pensando na tradução 
como um processo, em que medida o texto em português conseguiu preservar os 
elementos da sonoridade como um dos quesitos fundamentais do texto poético 
montaliano? 
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Em matéria de métrica, Montale elaborou o poema sem seguir esquemas rí-
gidos, de maneira que os versos ora são decassílabos, ora endecassílabos, fazendo-
se musicais mais pela assonância, como se percebe desde a primeira estrofe. Além 
disso, a musicalidade faz-se notar também na predominância dos sons graves, que 
evoluem para uma sonoridade aguda. Contudo, a musicalidade não envolve somen-
te a harmonização de palavras, mas também ritmos diversos, as dissonâncias, e até 
a cacofonia, com uma musicalidade derivada inclusive do estado latente da língua 
do seu tempo, sendo a linguagem o material fundamental com o qual trabalha o 
poeta. 

 
Os dois poemas em português, com suas diferentes opções e leituras, con-

firmam o caráter da tradução como suplementação da obra literária, encerrando, 
pois, um leque de ilimitadas releituras. Dentre os estudos que apontam para esta 
direção, optamos aqui por pensar a tradução como um giro dialético, ideia trazida 
por Haroldo Campos na obra O Arco-íris branco. O poeta e ensaísta opta pela tradu-
ção criativa ou transcriação, a qual, longe de uma tradução literal, é prática isomór-
fica (ou paramórfica), em cujo processo se preserva como criação paralela e autô-
noma, porém, eivada de reciprocidade. Assim, para Campos (1997, p. 52), a tradu-
ção isomórfica seria, por definição, uma tradução icônica:  

 
Numa tradução dessa natureza não se traduz apenas o significado, 
traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materiali-
dade mesma (propriedades sonoras, de imagética visual), enfim 
tudo aquilo que forma, segundo Charles Morris, a iconicidade do 
signo estético, entendido por signo icônico aquele que é de certa 
maneira similar aquilo que ele denota.  
 

A chave da iconicidade não é uma semelhança percebida entre o signo e o 
que ele significa, mas, mais do que isso, a possibilidade de fazer novas descobertas 
sobre o objeto através da observação das características do signo, em si-mesmo. 
Pensar na perspectiva da tradução icônica exige entender que o ícone é um tipo de 
signo indissoluvelmente ligado a seu objeto, um análogo de sua própria constitui-
ção, formal, estrutural, ou material. Assim, ele apresenta diretamente seu objeto 
através de sua forma, estrutura ou constituição material, porém, segundo João 
Queiroz (2010), as ideias de analogia e similaridade, centrais à tese de Haroldo, 
enfaticamente associadas aos ícones, podem ser desenvolvidas em novas direções. 

 
Há que se ter um critério operacional em que o ícone passe a ser definido 

como qualquer coisa cuja manipulação pode revelar mais informação sobre seu 
objeto, sendo a álgebra, a sintaxe, os grafos, bem como as formalizações de todos 
os tipos, reconhecidas também como ícones que indicam os caminhos de recriação 
de uma obra poética. No aspecto da reciprocidade, a recriação corrobora para um 
texto que se constitui muito mais pelas imagens do que pelas palavras. No caso do 
poema In limine, constatou-se que ambos os tradutores se esmeraram na tarefa de 
recriar o poema observando os traços de sonoridade clara e harmoniosa que carac-
terizam a expressão montaliana no trato com a língua. Contudo, sem cair no antigo 
debate literário suscitado por Benedetto Croce, quando argumentou que a passa-
gem de um belo poema só é possível quando o tradutor também é poeta, deseja-
mos aqui destacar que a tradução de Ivo Barroso apresenta maior preocupação em 
conservar as rimas. Assim, o tradutor, que é também poeta e ensaísta, cuidou de 
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inverter alguns versos, a exemplo do primeiro da segunda estrofe que aqui traze-
mos como exemplo: 

 
Godi se il vento ch’entra nel pomario           Folga se o vento sopra no pomar e o  
vi rimena l’ondata della vita:                          faz tremer na ondulação da vida; 
qui dove affonda un morto                              aqui se afunda um morto 
viluppo di memorie,                                           urdume de memórias, 
orto non era, ma reliquiario.                          Que horto já não é, mas relicário. 
 
Il frullo che tu senti non è un volo,           Não é um vôo este adejar ao sol 
ma il commuoversi dell’eterno grembo;      e sim a comoção do eterno seio; 
vedi che si trasforma questo lembo              vê como se transforma um pobre veio  
di terra solitario in un crogiuolo.                  de terra solitário crisol.  

(MONTALE, 2012, p. 7)        (BARROSO, 1995, p. 35) 
 

 E assim, entre poesia, traduções e musicalidade se encerra este texto que 
buscou, mesmo que de forma extremamente sucinta, apresentar as pesquisas que 
vem sendo realizadas no âmbito do projeto “Literatura Italiana Traduzida no Bra-
sil” e que objetivam a inserção do universo literário italiano no contexto cultural e 
social brasileiro. 
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MAPEANDO A TRAMA DO PODER NA TRADUÇÃO 
 

 
Maria Eduarda Alencar*1 
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Flávia Wanzeler Kunsch 

Marília Dantas T. Leite 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo do presente artigo é enfocar o aspecto do poder que envolve a 
complexa trama da tradução. Partindo do pressuposto de que traduzir jamais é 
uma atividade neutra ou desinteressada, muitos pesquisadores e pesquisadoras 
em Estudos da Tradução na contemporaneidade têm investigado as motivações 
políticas, ideológicas, culturais, religiosas etc. que estão por trás de escolhas sobre 
o quê, como, quando, por quê e para que traduzir. A questão da identidade de 
quem traduz tem sido igualmente um tema de grande relevância nessa área de 
pesquisa. O/as autor/as deste artigo são orientando/as da professora Rosvitha 
Friesen Blume na PGET/UFSC e apresentaram, num Grupo Temático da XIX Sema-
na de Letras da UFSC, uma parte de seus projetos de pesquisa em andamento, que 
representam, cada qual, exemplos práticos dessa linha de investigação. 
 

 
2 TRADUZINDO AS CORES DE INDIGO. A TRADUÇÃO DOS VÁRIOS DISCURSOS 
DO ROMANCE DE MARINA WARNER  
 

A mestranda Flávia Kunsch descreveu o principal objetivo de seu projeto de 
pesquisa, que busca na tradução dos discursos das personagens femininas centrais 
do romance em questão, de 1993, reescrever o discurso de oralidade de mulheres, 
silenciado em processos de colonização, com o intuito de destacar marcas de resis-
tência a esse apagamento e reforçando a importância da performatividade desse(s) 
discurso(s). Kunsch apresentou a escritora, citando suas principais áreas de pes-
quisa e seus principais temas literários. Ao apresentar o romance em si, destacou 
os personagens principais dos dois períodos históricos da trama, e deu ênfase ao 
trabalho da escritora de homenagear a cultura oral feminina, especialmente as 
contadoras de estórias caribenhas, especificando o espaço que essas personagens 
ocupam no romance e como suas vozes ressoam dentro da narrativa. 
 

A mestranda tem norteado sua pesquisa pelas reflexões de von Flotow 
(2011) sobre como a performatividade do discurso feminino estabelece as identi-
dades de gênero e qual é, ou qual deve ser, o acesso do/a tradutor/a a esse espaço 
interlocutório, já que traduções permitem várias performances de um texto, fo-
mentando diferenças: tradução + performance: transformance.  

 
Sua apresentação foi finalizada apontando para uma intersecção criada pela es-

critora para apresentar essa performatividade, mostrando a ligação entre mulhe-
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res que no romance são os vetores desse discurso de tradição oral e suas diretas 
receptoras, e como foi realizada essa transmissão, como a performance dos discur-
sos é interpretada se forem consideradas as diferentes gerações e tempos históri-
cos dessas outras mulheres a quem eles são passados. 

 
 

3 TRADUTORAS BRASILEIRAS: UMA HISTORIOGRAFIA DOS SÉCULOS XIX E XX 
 

A mestranda Maria Eduarda Alencar também apresentou um recorte de sua 
pesquisa em andamento, com o título supracitado. Esta pesquisa tem como princi-
pal objetivo investigar quantas e quais mulheres brasileiras atuaram como tradu-
toras nos séculos XIX e XX, até a década de 1970, visto que há a necessidade da ela-
boração de uma historiografia da prática de tradução por mulheres dessa época, a 
fim de comprovar a sua presença na história da tradução literária no Brasil. Além 
disso, o trabalho visa demonstrar de que forma as mulheres participaram do mun-
do literário brasileiro no período em questão, e qual o seu papel para a propagação 
da literatura estrangeira no país.  
 

Para alcançar os objetivos citados, Alencar abordou brevemente os movi-
mentos feministas ocorridos no Brasil nos séculos XIX e XX. A importância de tal 
contextualização, segundo a pesquisadora, é devido à necessidade de uma melhor 
compreensão do contexto social e político no qual as tradutoras estudadas estavam 
inseridas. Seguiu-se uma breve abordagem das teorias feministas que surgiram 
durante e após os movimentos, destacando-se a forte participação das mulheres no 
mundo literário e especificamente na área da tradução, além de algumas estraté-
gias feministas de tradução.  

 
A pesquisadora ainda destacou que os movimentos de mulheres foram in-

fluenciados literariamente, no Brasil, em especial pela tradução de A Vindication of 
the rights of woman, de Mary Wollstonecraft (1759-1797), por Nísia Floresta, inti-
tulada Direitos das mulheres e injustiça dos homens, em 1832, na qual a tradutora, 
que realizou uma tradução bastante livre, já defende a emancipação feminina. Ou-
tras influências vieram pelo Jornal das Senhoras, a partir de 1852, dirigido pela 
tradutora Violante de Bivar e Velasco, que já trazia críticas acerca da educação que 
as mulheres recebiam na época; e por revistas, como, por exemplo, Nós Mulheres e 
Brasil Mulher, que surgiram já no século XX e possuíam caráter militante. Duas 
obras estrangeiras do século XX, a primeira de Simone de Beauvoir, em 1949, O 
segundo sexo, e a segunda de Betty Friedan, em 1963, A mística feminina, também 
influenciaram a formação das discussões e teorias feministas. 

 
Alencar expôs que, a partir da década de 1980, os Estudos Feministas se in-

tersectam com os Estudos da Tradução, devido ao caráter interdisciplinar que am-
bos possuíam e ao perceberem que os dois lidavam com questões de relações de 
poder e de teorias do discurso. De modo geral, o objetivo dos Estudos Feministas e 
dos Estudos da Tradução é o de compreender de que modo a linguagem tem 
transmitido ao longo das diferentes culturas certos modos de compreender o 
mundo: enquanto as teóricas feministas se recusavam a continuar considerando o 
mundo de oposição binária (homem em oposição a mulher e masculino em oposi-
ção a feminino), os teóricos da tradução fugiam do conceito binário de equivalência 



  

159 
 

(baseado em uma noção de original e cópia, fidelidade e traição etc.), apresentando 
uma noção baseada nas diversidades culturais (PFAU, 2012). 

 
Com a intersecção dos dois campos, conforme a pesquisadora, ocorre a re-

formulação dessas hierarquias e o/a tradutor/a passa a ser considerado/a “[...] 
uma forte fonte de poder de energia criativa transacional”(BASSNETT, 1992, p. 70), 
ou seja, ele/a é responsável pelo aumento da conscientização das complexidades 
textuais, ao cumprir tanto o papel de escritor/a como o de leitor/a. A tradução fe-
minista, por sua vez, faz uso de técnicas intervencionistas na execução da reescrita 
de um texto, reformulando a questão da fidelidade do/a tradutor/a ao redirecioná-
la para o ato da escrita. Dessa forma, ela não pretende ser imparcial, mas sim reve-
lar como a língua-alvo não é neutra ao “[...] subverter o monólogo do discurso do-
minante” (GODARD, 1990, p. 88), ao mesmo tempo em que destaca as questões de 
identidade, gênero, nacionalidade e diferença  por meio das escolhas realizadas 
pelo/a tradutor/a. As estratégias de tradução feminista, por sua vez, foram desen-
volvidas com o propósito de dar mais visibilidade discursiva para a mulher, refor-
mulando a questão da fidelidade do/a profissional de tradução, revelando as face-
tas da língua-alvo e destacando traços de identidade, gênero, nacionalidade e dife-
rença. Alencar ainda destacou que, entre as estratégias que podem ser utilizadas 
para expor a presença feminina na linguagem e no mundo, estão os paratexto, a 
metatextualidade, a censura, a correção, a aliteração, os jogos de palavras, o pacto 
especular, o hijacking etc. 

 
Por fim, a mestranda apresentou sua pesquisa das tradutoras, na qual, até o 

momento, foram localizadas dezenove tradutoras do século XIX e setenta e oito do 
século XX, totalizando noventa e sete tradutoras. 

 
 
4 ORLANDO MULTIFACETADX E SUAS TRADUÇÕES NO BRASIL: POR UMA LEI-
TURA GENDRADA E ALÉM 
 

Este trabalho, resultado da construção do projeto de pesquisa em andamen-
to da mestranda Marília Dantas Tenório Leite, tem como objetivo estudar compa-
rativamente a obra inglesa Orlando – a biography (WOOLF, 1928) e todas as suas 
traduções feitas no Brasil por: Cecília Meireles (1948), Laura Alves (1994), Doris 
Goettems (2013) e Jório Dauster (2014). 
 

O romance Orlando cobre mais de três séculos da vida da personagem prin-
cipal, tendo início no período elisabetano e atingindo, ao final, o ano de lançamento 
da obra, 1928. O estudo comparativo entre a obra inglesa e as brasileiras será gui-
ado por uma discussão que é central à narrativa e à construção da protagonista 
que, inicialmente homem, transforma-se no terceiro capítulo em mulher. A mes-
tranda pretendeobservar como as traduções receberam, numa perspectiva diacrô-
nica, as discussões sobre sexo e gênero antecipadas por Woolf na obra; assim, por 
meio de um olhar crítico-reflexivo, a pesquisadora analisará pelo viés dos estudos 
de gênero como as tradutoras e o tradutor brasileiros/as, sociohistoricamente si-
tuados/as e longe de qualquer pretensão de neutralidade, leram Orlando nos dife-
rentes contextos em que as traduções foram feitas. Algumas questões que surgem 
inicialmente são: a progressão temporal e a disseminação da crítica feminista tive-
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ram interferência na recepção das problematizações e na desconstrução da catego-
ria de gênero proposta na obra? Em que intensidade as referidas discussões foram 
consideradas na construção dos projetos de tradução? 

 
O procedimento metodológico orientar-se-á pelo que propôs Berman 

(1995) em seu Pour une Critique des Traductions: John Donne: primeiramente serão 
feitas leituras e releituras atentas das traduções, para que só então as atenções se 
voltem para a obra em inglês; posteriormente é que se partirá para uma busca sis-
temática por fortuna crítica das obras e por aspectos biográficos e históricos que 
envolveram tradutor e tradutoras nos momentos e situações em que as obras fo-
ram vertidas. É importante reforçar que o objetivo buscado, em virtude de sua es-
pecificidade, difere parcialmente do proposto por Berman (1995), mas ainda assim, 
e considerando as imbricações de forma e de conteúdo próprias do texto literário, 
essa metodologia permite a aproximação e o conhecimento das traduções enquan-
to obras autônomas, e dessa forma o corpo a corpo com as obras poderá guiar o 
processo de análise, para que este último não seja condicionado e/ou restringido 
por ideias pré-concebidas. As críticas serão construídas com base nos projetos de 
tradução das obras, determinados pelas posições tradutivas dos/as tradutores e 
pelas exigências da obra (BERMAN, 1995) que, quando não claramente expostos 
em forma de prefácios, por exemplo, são delineados na sistematicidade de escolhas 
e ações tomadas pelos/as tradutores/as na obra traduzida.  

 
A ação de Meireles (1948) deu maior visibilidade à obra em questão, abrin-

do espaço para que novas traduções surgissem, novas propostas de leitura fossem 
apresentadas, inclusive que fossem cotejadas à primeira tradução para que a re-
cepção da obra fosse estudada no país em diferentes épocas. Assim, serão coteja-
das as quatro leituras brasileiras e o “texto matriz” e selecionados trechos em que 
as questões de gendramento se insinuem na língua, enfocando as soluções das tra-
dutoras e do tradutor, mantendo em vista o avanço cronológico. 

 
Para embasar as discussões sobre a categoria de gênero e sobre a desconti-

nuidade entre gênero, sexo e desejo, será reforçada a crítica à ideia do binarismo e 
à interpretação hegemônica heterossexual que essa categoria faz do sexo (BUTLER, 
1990). Especificamente no que diz respeito à escrita de Woolf, dando relevo à an-
droginia da protagonista, é importante trazer as reflexões de Moi (1985, p.5), que 
defende que a figura do andrógino, apesar de leituras negativas feitas por parte da 
crítica feminista que encarava a androginia como forma de escapar à identidade de 
gênero feminina2, é explorada pela autora inglesa de forma a contrapor essa crítica 
pouco aprofundada. Através não apenas da transformação, mas da forma como a 
autora a constrói textualmente, é feita a crítica anterior a qualquer afirmação de 
gênero, que é a crítica à categoria de gênero em si. Não é em buscar uma identida-
de sólida do gênero feminino que Woolf concentra seus esforços, mas em descons-
truir, como sua própria escrita se propõe a fazer, a ideia naturalizada de gênero. 

 
Por meio deste trabalho a pesquisadora buscará contribuir com os estudos 

sobre a obra Orlando no país, construindo fortuna crítica sobre as diferentes tra-
duções e colaborando para a visibilidade de seus/suas respectivos/as traduto-

                                                           
2 A exemplo de Elaine Showalter em seu texto Virginia Woolf and the Flight into Androgyny (1997). 
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res/as. Além disso, é possível, através de uma análise consciente das questões de 
gênero, observar como Orlando sofreu metamorfoses desde sua primeira versão no 
país, reiterando a importância das retraduções, capazes de revolver a obra e repli-
car em cada nova leitura uma imensa possibilidade de outras leituras, que juntas 
desvelam as muitas faces do que se supunha uma única obra. 

 
 

5 DE CHINUA ACHEBE A CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE: A LITERATURA NI-
GERIANA COMO FORMA DE TRADUZIR A CULTURA IGBO 
 

O mestrando Fabrício Cassilhas iniciou sua participação apresentando bre-
vemente os escritores supracitados, sobre quem realiza pesquisa na PGET. Ambos 
são nigerianos de origem igbo – povo que habita especialmente o sudeste da Nigé-
ria – e escrevem em língua inglesa. Considerando a literatura nigeriana como ins-
trumento de produção cultural, ele apresentou a tradução como a principal manei-
ra de uma cultura representar a outra (GYASI, 2003). Destacou também o fato de 
que o homem branco europeu já traduziu a cultura africana para a literatura– por 
um ponto de vista colonialista e etnocêntrico – depreciando a negritude e, ao 
mesmo tempo, supervalorizando a sua civilização de origem. 
 

Após essa introdução, ele expôs o fato de que as obras de Chinua Achebe – 
como o romance Things Fall Apart – apresentam uma África que desmente aquela 
representada sob a perspectiva colonialista e que persistia nas obras literárias eu-
ropeias que propunham uma literatura sobre a África. Afirmou que, com essa pro-
posta, Chinua Achebe traduz a sua própria cultura para a língua inglesa. 

 
Para continuar sua análise, o pesquisador apropriou-se da visão de tradu-

ção apresentada por Gyasi (2003, p. 143): “Minha definição de tradução vai além 
do processo linguístico que consiste em transferir o significado de uma língua para 
a outra para incluir todo o método pelo qual culturas de ‘Terceiro Mundo’ são 
transportadas e recuperadas por uma audiência no ocidente”3. Esse tipo de tradu-
ção é chamado por Gyasi (2003) de tradução criativa.  

 
O mestrando constatou, então, que Chimamanda Ngozi Adichie e Chinua 

Achebe traduzem sua cultura ancestral para a língua inglesa em suas obras literá-
rias, executando uma tradução criativa;e,ao comparar o processo de escrita pós-
colonial com o processo de tradução, percebe-se que ela e ele optam por traduzir a 
cultura igbo causando um certo estranhamento ao leitor não igbo. Apesar de conter 
palavras em igbo que estrangeirizam a língua inglesa, o fato de que tanto ela quan-
to ele se utilizam da língua inglesa torna as suas escritas (ou traduções criativas) 
domesticadoras. Cassilhas toma por base as ideias de Venuti (1995), pois ele reco-
nhece que a tradução inevitavelmente realiza um trabalho de domesticação pela 
condição de estar escrita na língua “doméstica”. Por escolherem o inglês padrão 
para escrever, acabam por apresentar uma tradução criativa domesticada, mas 
nesta domesticação percebem-se tentativas de subversão ao estrangeirizar a lín-
gua inglesa. 

                                                           
3 “My definition of translation goes beyond the linguistic process that consists in transferring mean-
ing from one language to another to include the entire medium through which ‘Third World’ cul-
tures are transposed to and recuperated by audiences in the West.” [Tradução nossa] 
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No momento em que Cassilhas apresentou a comparação entre a escrita 
pós-colonial e a tradução propriamente dita, ele apresentou também a visão de 
teóricos que destacam o fato de a tradução ser considerada um texto “menor” pela 
crítica logocêntrica e comparou a relação de poder do texto “original” para com o 
texto traduzido com a relação de poder da metrópole para com a colônia. Ele apre-
senta então os teóricos Bassnett e Trivedi (1999) que chamam a atenção para o 
fato de que a invenção do texto original surgiu no período de expansão colonial em 
que houve grande apropriação territorial. Apresentou também a teórica Arrojo 
(1996) que compara a invisibilidade do tradutor e da tradução com o apagamento 
do Outro. Uma tradução que busca apagar elementos que a caracterizam como tra-
dução executa uma violência que pode ser comparada ao apagamento das diferen-
ças comumente exercidas em projetos de colonização. 

 
Sobre as obras dos autores, primeiro foram apresentados três romances de 

Chinua Achebe que são considerados A Trilogia Africana. Nas publicações apresen-
tadas, foi mencionado que apenas o primeiro romance dessa trilogia – o já mencio-
nado Things Fall Apart – conta com um glossário para os termos em igbo. Já nas 
obras de Chimamanda Ngozi Adichie não há glossário em nenhuma das edições 
apresentadas. 

 
Após a contextualização, o pesquisador mostrou a escrita dos dois autores e 

a forma como palavras e outros elementos culturais igbo eram traduzidos na pró-
pria narrativa. O foco dessa parte foi mostrar como essas traduções acontecem e 
como tanto o escritor quanto a escritora enxergavam os seus leitores, destacando, 
por exemplo, como eles preparavam ou não o seu leitor ou a sua leitora para rece-
ber palavras e demais elementos culturais que lhes pudessem ser estranhos. Em 
alguns casos, as palavras eram contextualizadas de forma que a explicação do sig-
nificado da palavra ou do aspecto cultural fazia parte da narrativa, já em outros 
elas eram direta e explicitamente traduzidas para o leitor não igbo.  

 
Venuti (2002) afirma que a domesticação da tradução acontece antes da 

tradução propriamente dita – ela acontece na escolha de qual livro será traduzido. 
Diante deste fato, Cassilhas fez um paralelo entre a escolha do livro a ser traduzido 
e a escolha de palavras e elementos culturais igbo que são traduzidos para a língua 
inglesa. Concluiu, então, que essas escolhas são muitas vezes chaves para que se 
possa fazer uma leitura menos etnocêntrica da cultura igbo e não apenas vê-las 
como um elemento para dar à obra um “sabor exótico”. 

 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com seu trabalho, Kunsch pretende, nos âmbitos da tradução, criar uma in-
tersecção na qual os discursos de tradição oral feminina, silenciados pela coloniza-
ção, sejam ouvidos e discutidos, assim como o faz Marina Warner em seu romance. 
Essas vozes identificam uma parte de nossa cultura que não deve ser esquecida ou 
apagada, que é a voz das nossas mães que ressoam em nossas lembranças e que 
devem ser passadas para as futuras gerações. 
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Alencar, no segundo trabalho, comprova a relevante presença de mulheres 
na história da tradução literária no Brasil ao buscar as mulheres tradutoras brasi-
leiras dos séculos XIX e XX, até a década de 1970. A pesquisadora ainda mostra de 
que forma elas participaram do mundo literário e qual foi o seu papel para a pro-
pagação da literatura estrangeira no país a partir da discussão acerca do contexto 
histórico na qual estavam inseridas e da intersecção dos estudos feministas com os 
estudos da tradução. 

 
No terceiro trabalho, Leite, através do cotejo das traduções brasileiras de 

Orlando: a biography, etendo em vista a agenda da crítica feminista, busca enfocar 
uma análise/leitura consciente das questões de gênero a fim de investigar a rele-
vância e a importância dessas reflexões sobre gendramento e androginia nos pro-
jetos de tradução da obra em questão. 

 
No quarto trabalho, o pesquisador Cassilhas apresenta uma autora e um 

autor que optam por traduzir sua percepção de mundo enquanto igbos em sua lite-
ratura escrita em língua inglesa. Ao escrever utilizando-se de estratégias comuns 
também ao texto traduzido, Chimamanda Ngozi Adichie e Chinua Achebe se posici-
onam politicamente decidindo como sua cultura e língua materna serão apresen-
tadas a esse público leitor de língua inglesa, contribuindo para subverter a relação 
de poder entre o colonizador e o colonizado, apropriando-se da língua do coloni-
zador. 

 
Há nas problemáticas evidenciadas ao longo das quatro pesquisas o enga-

jamento de ordem política, como também o posicionamento da figura do/a tradu-
tor/a. Tendo o ponto de partida no reconhecimento e no estudo dos outros agentes 
que atuam no processo de tradução e da impossibilidade de compreender o sujeito 
fora de seu contexto, a tradução pode, por meio de leituras e tomadas de decisão, 
tornar visíveis questões, textos, autores/as que não se inserem no cânone em fun-
ção de uma série de aspectos literários, sociais, econômicos e políticos. Desde a 
escolha dos textos e escritores/as a serem traduzidos às estratégias utilizadas pe-
lo/a tradutor/a, é possível pensar os estudos da tradução partindo das relações 
estabelecidas entre quem domina e quem está sob o jugo desses/as últimos/as. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho se constitui a partir da organização das comunicações 
apresentadas no Grupo temático (GT) Multiculturalismo e interculturalidade nas 
aulas de espanhol como língua estrangeira, inscrito na IX Semana Acadêmica de 
Letras (UFSC/2015). Tendo em vista o limite espacial destinado à publicação, re-
cortamos discussões teóricas e resultados principais dos quatro estudos socializa-
dos, de modo a reunir, em um único trabalho, as discussões que apontam interes-
ses em comum: o ensino de espanhol como língua estrangeira e a relação intrínse-
ca entre língua e cultura. Também cabe mencionar pontos compartilhados e diver-
gentes no que se refere aos autores da proposta. Trata-se de um grupo de cinco 
professores de espanhol como língua estrangeira (E/LE), com identidades específi-
cas, uma vez que são específicos os contextos educacionais em que atuam: forma-
ção de estudantes de cursos extra-curriculares, de escolas de idioma, da Educação 
Fundamental, da Educação Profissional e formação de futuros professores – estu-
dantes do Curso de Letras Espanhol  neste último caso.  
 
 Esforçando-nos para que o recorte não resultasse em uma fragmentação 
excessiva que comprometesse a compreensão da proposta do GT, as experiências 
didáticas aqui socializadas tentam ilustrar como a inter/trans/multiculturalidade 
pode ser abordada em nossas aulas de E/LE, tendo em vista o interesse comparti-
lhado entre os autores de não dissociar língua e cultura. 
 
 
2 DEBATENDO QUESTÕES DE INTERCULTURALIDADE NA AULA DE ESPANHOL 
 

A comunicação que intitula a presente seção compartilhou experiências de 
ensino-aprendizagem de espanhol voltado para o turismo nas quais estão presen-
tes questões de interculturalidade. Nosso objetivo consistiu em refletir, sob a ótica 
do pós-colonialismo e do pós-modernismo, sobre cultura e língua(guagem) como 
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prática social, sendo as práticas pedagógicas socializadas um exercício de como 
contemplar aspectos culturais em sala de aula.   
 
 Cabe mencionar que um dos objetivos do ensino de espanhol no campus 
Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação (IFSC) – contexto edu-
cacional em que as experiências relatadas nesta seção se desenvolveram – é de-
senvolver a comunicação, considerando ser esta uma instituição voltada especial-
mente para o setor turístico. Dessa forma, além da apropriação de conhecimento 
linguístico sobre o idioma Espanhol, é esperado que os aprendizes se apropriem de 
conhecimentos acerca do uso social dessa língua, de forma a considerar questões 
como adequação ao contexto comunicativo (formalidade, informalidade, gestos, 
postura etc.), por exemplo. Nessa perspectiva, mesmo quando enfatizamos ques-
tões linguísticas em aula, lidamos também com aspectos culturais – como no tra-
tamento dado à variação e mudança linguística. Assim, língua e cultura se implicam 
mutuamente quando consideramos, de forma complementar, aspectos cognitivos e 
sociais envolvidos no uso da linguagem. Nesse sentido, compartilhamos de uma 
concepção de língua semelhante à proposta por Firth e Wagner (1997, p. 296, tra-
dução nossa):  
 

A língua(gem) não é apenas um fenômeno cognitivo, o produto do 
cérebro do indivíduo; é também fundamentalmente um fenômeno 
social, adquirida e utilizada de forma interativa, em uma varieda-
de de contextos, para inumeráveis fins práticos. 

 
 Passando às práticas desenvolvidas, a maior parte dos temas trabalhados 

abordava aspectos relacionados ao contexto global (hispânico e não hispânico), 
buscando incluir reflexões sobre o local. O tema sustentabilidade, por exemplo, foi 
tratado a partir de vídeos e debates, sendo discutidas questões como produção, 
consumo, descarte, exploração do trabalhador e desenvolvimento econômico. A 
leitura da primeira parte da obra Las venas abiertas de América Latina, de Galeano 
(2007), possibilitou abordar questões históricas, sociais e culturais, tais como: a 
exploração das riquezas americanas; o papel da igreja e sua influência sobre cultu-
ras locais; a dizimação da população autóctone; a exploração do trabalho humano 
(no passado e no presente) etc. Outro mote que permitiu refletir sobre questões de 
interculturalidade foi um documentário sobre a antiga civilização Maia. Após ver o 
vídeo, cada estudante respondeu – inicialmente por escrito e, posteriormente, 
oralmente para toda a turma – a questões problematizadoras, cujo objetivo princi-
pal era promover reflexão sobre a alteridade. Neste ponto, confrontava-se o dife-
rente e, de certa forma, o exótico, de modo a perceber que, ainda que manifestadas 
de forma diferente, há várias semelhanças entre culturas ocidentais contemporâ-
neas e culturas de civilizações antigas, das quais, recortam-se, a título de ilustra-
ção: a crença em algo após a morte; a busca pela estética ainda que represente uma 
‘agressão’ ao corpo; hierarquia social; obediência à autoridade, entre outros aspec-
tos. Importa destacar que concebemos as culturas como plurais, dinâmicas e aber-
tas, o que justifica a flexão do nome na forma plural, em consonância com Maher 
(2007) e Souza (2010).  

 
A respeito da escolha dos temas e das atividades relatadas, importa menci-

onar que aos alunos foi solicitada a participação na (re)construção do plano de 
ensino inicialmente proposto. Nesse sentido, em nossa percepção, ensinar espa-
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nhol, buscando estar em sintonia com a filosofia pós-colonialista e pós-modernista 
(KUMARAVADIVELU, 2006), torna-se uma tarefa complexa para o professor, pois 
implica que ele considere as especificidades, interesses e necessidades dos sujeitos 
aprendizes e que contemple usos reais e próximos à realidade dos estudantes, isto 
é, a linguagem como prática social significativa. Tal tarefa não é fácil, consideran-
do-se a heterogeneidade dos grupos escolares e as crenças e ideologias do próprio 
professor. Por outra parte, ensinar línguas nesse cenário representa um esforço em 
tornar o processo motivador e significativo ao sujeito aprendiz. 

 
 
3 O ENSINO DE ESPANHOL SOB UM VIÉS INTERCULTURAL: PROPOSTA DIDÁ-
TICA EM CURSO DE LETRAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA5 
 

A presente comunicação socializa uma prática didática desenvolvida na dis-
ciplina de Língua Espanhola VIII da 2ª edição do Curso de Letras Espanhol 
(EaD/UFSC) – desenvolvida em 2014-2 –, e assentou-se em debates teóricos con-
cernentes à interculturalidade no ensino de línguas. O objetivo principal foi desta-
car a possibilidade de: (i) abordar-se pedagogicamente o tema da interculturalida-
de em diferentes modalidades de ensino e (ii) promover-se um diálogo intercultu-
ral em ações pedagógicas distintas, como é o caso da videoconferência em EaD – 
ação de que tratou o presente trabalho. Para tais fins, descrevemos brevemente 
uma proposta didática sob a perspectiva da interculturalidade, a partir de escolhas 
temáticas relacionadas ao cotidiano dos estudantes.  
 

Considerando que, na disciplina em que se insere a proposta pedagógica so-
cializada, tínhamos como público-alvo estudantes prestes a atuar profissionalmen-
te no magistério, e frente à percepção sobre certa supressão da cultura hispânica 
no Brasil, a equipe pedagógica envolvida em Língua espanhola VIII planejou e de-
senvolveu a primeira videoconferência da referida disciplina, com o intuito de in-
serir os futuros professores em reflexões a respeito da perspectiva intercultural de 
ensino de língua.  A referida ação pedagógica fundamentou-se teoricamente em 
estudos sobre a perspectiva de ensino intercultural, em que se vislumbra o estabe-
lecimento do diálogo entre a cultura própria e a cultura do outro, na tentativa de 
favorecer o interesse, o conhecimento e o respeito mútuos (CASANOVA, 2005; 
GARCÍA FERNÁNDEZ el al. 2007, SERCU, 2005; MENDES, 2007; PARICIO TATO, 
2014, entre outros). 

 
Durante a semana do planejamento da atividade, surgiram reflexões sobre 

alguns fatos que aconteciam na América do Sul na ocasião, e que percebíamos co-
mo sendo tratados com certa superficialidade na mídia brasileira. Como exemplifi-
cação, no dia 4 de setembro de 2014, falecia Gustavo Cerati, músico argentino vo-
calista da banda Soda Stereo, considerada, por muitos, uma das maiores bandas 
latino-americanas de rock da história, já que liderou a divulgação em massa do 
rock em espanhol. A notícia da morte de Cerati causou comoção em toda América 
hispânica: telejornalismo de horários centrais, programas de televisão, jornais e 
revistas de países hispânicos dedicaram vários espaços na divulgação desse acon-
tecimento. No Brasil, país luso-falante, mas imerso num território geográfico cer-

                                                           
5 O trabalho apresentado é um recorte do artigo A língua espanhola na modalidade de ensino a dis-
tância: uma proposta didática intercultural (OLIVEIRA; CAMPANELA; STASI, no prelo). 
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cado de países hispânicos, por outro lado, o fato ficou significativamente apagado 
na mídia nacional, consequência, talvez, da realidade de um público mínimo desse 
território conhecer a banda Soda Stereo. 

 
Ainda corroborando o relativo apagamento da história e da cultura hispâni-

ca no contexto brasileiro (não apenas nesse território, obviamente), no dia 11 de 
setembro de 2014, as páginas dos jornais impressos e on-line dos diferentes países 
da América do Sul lembravam, em suas manchetes, o bombardeio ao Palacio de la 
Moneda – casa do governo chileno. Manifestos diversos foram noticiados em vários 
países do continente, e, novamente, apesar da estreita relação com a história da 
ditadura no Brasil, o fato não recebia divulgação e tratamento adequados na gran-
de imprensa brasileira. 

 
Após discutir sobre essas questões, traçamos a atividade da primeira video-

conferência (VC), que se organizava em três etapas: (i) inserção dos estudantes nas 
temáticas que vínhamos debatendo, a partir da orientação de leituras prévias; (ii) 
debate entre polos e equipes pedagógicas durante a VC; e (iii) fechamento das dis-
cussões com proposta de fórum sobre conceitos-chave – cultura, multiculturalismo 
e interculturalidade. No que tange ao trabalho prévio à VC, no ambiente virtual de 
aprendizagem, na ferramenta fórum, disponibilizamos aos alunos dois textos sobre 
interculturalidade e incumbimos aos estudantes a tarefa de assistir a vídeos cuja 
temática se vinculava à morte de Gustavo Cerati. Após esse momento de prepara-
ção, durante a VC, a equipe contextualizou a atividade e organizou-a de modo a 
garantir a interação entre os estudantes dos cinco polos atendidos pelo Curso de 
Letras.6 No debate, notamos que, de modo geral, os futuros professores ficaram 
interessados na abordagem de ensino intercultural, sustentando seus argumentos 
a partir de citações e observações associadas aos textos previamente indicados. Ao 
final da VC, propomos a nossos estudantes alguns desdobramentos didáticos a par-
tir dos debates iniciados nessa atividade.  

 
Sintetizando os resultados da ação exposta, inferimos que a simplicidade da 

temática escolhida, associada à sua popularidade, tenha sido fator favorecedor à 
participação crítica dos estudantes, posicionando-se a partir de seu próprio lugar e 
do lugar cultural do outro.  

 
 
4 PLURALIDADE CULTURAL E ESTEREÓTIPOS: ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTI-
COS ADOTADOS NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
 

O trabalho aborda questões relacionadas ao contexto de ensino de espanhol 
como língua estrangeira na realidade da Educação Básica pública. Nosso interesse 
central foi observar a presença da América Latina nesse panorama, como continen-
te de múltiplas identidades, mas que, comumente, tem sido tratado sob pontos de 
vista estereotipados, sobretudo, nos materiais didáticos adotados. Como base teó-
rica, nos apoiamos em estudos que versam sobre o multiculturalismo, a questão da 
identidade e dos estereótipos. Como recorte para este estudo, consideramos o tra-

                                                           
6 Os cinco polos em que se desenvolve a segunda edição do Curso de Letras Espanhol da UFSC são: 
Foz do Iguaçu, Itajaí, São Miguel do Oeste, Treze Tílias e Videira. Com exceção de Foz do Iguaçu, 
cidade do estado do Paraná, as demais pertencem ao estado de Santa Catarina. 
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tamento dessas questões em duas coleções didáticas de espanhol aprovadas pelo 
Programa Nacional do Livro didático (PNLD/2014-2015), adotadas no Colégio de 
Aplicação (CA/UFSC): Cercanía – contendo quatro volumes, um para cada ano do 
Ensino Fundamental (Anos Finais) – e Enlaces – com três volumes um para cada 
série do Ensino Médio. 
 

Em relação à questão de identidade, no âmbito da sociologia, Bauman (2005, 
p. 38) afirma que “[...] tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a ‘iden-
tidade’ não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são 
bastante negociáveis e revogáveis”. Nessa direção, Hall (2006, p. 17) aduz que a 
sociedade “descentrada” em que vivemos, com suas trocas culturais e identitárias, 
promovem uma constante mudança de identidade nos sujeitos, os quais assumem 
identidades múltiplas. Nesse sentido, perde espaço a perspectiva de descrição da 
identidade unívoca, não se admitindo visões estereotipadas de indivíduos e das 
comunidades que representam. 

 
Sob um olhar mais específico, Neto (2006), ao tratar da latinidade, ou da 

identidade latina, questiona a visão estereotipada e reducionista da América Latina 
como um contexto homogêneo. 

 
O Brasil é cercado por países que foram colonizados pela Coroa 
espanhola e, para desgosto de muitos, compõe o mito de que a 
América Latina é um todo homogêneo. A latinidade torna-se, des-
sa forma, um elemento de identidade, e, para que ela se constitua 
e se mantenha, é necessário negar diferenças existentes e constru-
ir um universo de semelhanças. (NETO, 2006). 
 

Em relação ao apagamento e à visão estereotipada da cultura hispano-
americana, importa destacar a atenção deste autor à esfera educacional, defenden-
do que se recuperem nas propostas educacionais os temas da história da América, 
de modo a promover o conhecimento de nossos ‘vizinhos’: “[...] é muito difícil pen-
sar em qualquer forma de integração pautada no desconhecimento e no desmere-
cimento [...]” (NETO, 2006). 

 
Nesse sentido, Dias (2009, p. 50) faz uma crítica a respeito da forma como a 

América Latina costuma ser representada. Ao analisar Livros Didáticos de Geogra-
fia para o Ensino Fundamental, o autor conclui que se concebe a América Latina 
“[...] como um bloco homogêneo de países subdesenvolvidos, pobres e dominados 
pelo imperialismo [...]”.  

 
Os documentos que norteiam o ensino das línguas estrangeiras no país, co-

mo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (BRASIL/MEC, 
1998) e as Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL/MEC, 
2006), ressaltam a importância de que a escola seja um espaço de acesso ao conhe-
cimento e à valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 
como dos aspectos socioculturais de outros povos, incluindo aqueles que se ex-
pressam em línguas estrangeiras.  

 
No que concerne ao papel do material didático, a partir do ano de 2011, a 

Língua Estrangeira Moderna (línguas espanhola e inglesa) passou a ser de interes-
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se do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), vislumbrando melhor qualida-
de de ensino. A avaliação das coleções de língua estrangeira no referido Programa 
aconteceu à maneira das demais disciplinas, levando em consideração um longo e 
criterioso processo. Cabe destacar que o processo de seleção das coleções foi ori-
entado pelo entendimento de língua como portadora de sentimentos, valores e 
saberes profundamente atrelados a processos histórico-sociais muito diversifica-
dos. Aprender uma língua estrangeira tem como princípios: (i) proporcionar o 
acesso a sentidos relacionados a outros modos de compreender e expressar-se no 
e sobre o mundo; e (ii) articular ações que permitam romper com estereótipos, 
superar preconceitos, criar espaços de convivência com a diferença, que vão auxili-
ar na promoção de novos entendimentos das nossas próprias formas de organizar, 
dizer e valorizar o mundo – conforme os documentos Brasil/MEC (2013; 2014). 

 
A fim de analisar como as questões relacionadas aos estereótipos são real-

mente tratadas nos livros que chegam a nossa realidade escolar, apresentaremos 
um recorte da análise dos livros de espanhol adotados no Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Santa Catarina (CA/UFSC), aprovados pelo PNLD 2014 e 
2015: Cercanía (COIMBRA et al. 2012) e Enlaces (OSMAN et al. 2012). 

 
Ao analisarmos a coleção Cercanía (COIMBRA et al., 2012), percebemos que, 

de maneira geral, há uma preocupação em não exaltar uma cultura em detrimento 
de outras. Não se observa, por exemplo, a perpetuação de estereótipos hispano-
americanos e europeus, nem mesmo uma supervalorização ao que está para além 
das Américas. Essa observação decorre da análise das imagens, das atividades que 
exploram o conhecimento prévio dos alunos sobre os países hispano-falantes e dos 
debates sobre esse tema. 

 
Como exemplo, trazemos o texto que compõe a primeira unidade do livro I 

da coleção, unidade intitulada Identidad: a comparar a los otros conmigo!. Ainda na 
capa de abertura, os alunos são instigados a refletir justamente sobre os estereóti-
pos que geralmente circulam em nossa sociedade, através da atividade de pré-
leitura apresentada abaixo: 

 
Las personas de cada país tienen creencias, hábitos y costumbres que marcan su 
identidad. En este libro, vas a tener una mirada más profunda de los países hispa-
nohablantes: ¿crees que en Argentina solo hay tangos y que en España solo hay 
flamenco y toradas? ¿Qué conoces sobre los países que hablan español? ¿Estás de 
acuerdo con estas caracterizaciones. (COIMBRA et al., 2012, p.9). 

 
Contudo, observamos que na primeira unidade do livro do 8º ano – Infor-

maciones de América: geografia, cultura, pueblos..., quando adicionadas informa-
ções sobre a América dos dias atuais, os autores evidenciam uma perspectiva este-
reotipada, reproduzida há décadas, de uma América Latina pobre e pouco desen-
volvida, comparando-a com a América do Norte.  
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Es un continente de grandes contrastes: en el norte están dos de las potencias del 
mundo (estados Unidos y Canadá), mientras que en el sur se encuentran países 
muy pobres o en vías de desarrollo. La desigualdad provoca que muchas personas 
decidan migrar del sur al norte en busca de más posibilidades. (COIMBRA et al., 
2012b, p.12). 

 
Passando à coleção Enlaces (OSMAN et al., 2012), percebe-se que, de manei-

ra geral, não há estereótipos marcados em relação à apresentação da América his-
pânica. No entanto, notamos que as questões relacionadas aos países hispano-
americanos geralmente são exploradas em momentos mais pontuais, em apenas 
uma unidade de cada livro. Em outros momentos, pouco se fala e se problematiza 
sobre esse universo.   

 
A exemplo da análise da coleção anterior, trazemos algumas observações 

recortadas do estudo estendido. Na segunda unidade – Memórias del silencio – do 
livro 2, voltado para o 2º ano do Ensino Médio, os autores optam por explorar as 
ditaduras que aconteceram na América Latina, apresentando uma ilustração com o 
mapa desse território e algumas fotos que identificam os principais militares que 
as comandaram, por exemplo: Alfredo Stroessner (Paraguai); Augusto Pinochet 
(Chile); Jorge Rafael Videla (Argentina), entre outros – (OSMAN et al. 2013a, p.26). 

 
Há, também, um trabalho voltado à análise do tema sobre Las abuelas de la 

Plaza de Mayo, partindo de um texto autêntico, retirado do site dessa organização 
argentina. Esse tipo de debate valoriza a história e a cultura de nossos vizinhos 
hispano-falantes, e busca, a partir do contato com as culturas hispânicas, promover 
o reconhecimento de elementos constituintes da cultura do estudante, conduzin-
do-o a “[...] ver-se e constituir-se como sujeito a partir do contato e da exposição ao 
outro, à diferença, ao reconhecimento da diversidade [...]” (BRASIL, 2006, p. 133). 

 
Na última unidade do terceiro livro – Tan cerca y tan lejos –, voltado para o 

3º ano do Ensino Médio, a temática está centrada na relação entre Brasil e os paí-
ses latino-americanos, e as ações efetivas para a integração desses países. Nesse 
contexto, são trabalhados temas como: (i) aspectos econômicos e políticos, através 
da discussão sobre o Tratado do MERCOSUL; (ii) as semelhanças históricas e a re-
lação cultural entre os países; e (iii) a educação bilíngue – português/espanhol 
(OSMAN et al., 2013b, p. 128-133).  

 
Os debates teóricos e a análise dos materiais selecionados, os quais não se 

limitam à síntese necessária desta proposta, conduz-nos a defender a importância 
de que esse recurso didático proponha discussões sobre valores, direitos, deveres, 
preconceitos e estereótipos, de modo a contribuir para a inserção do aluno na so-
ciedade e ao posicionamento crítico frente a vários aspectos sociais – em conso-
nância com critérios de avaliação e seleção de coleções didáticas de línguas estran-
geiras do PNLD.  

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os trabalhos apresentados nesta proposta sintetizam estudos realizados pe-
los autores envolvidos e socializam práticas pedagógicas emergentes nos contextos 
de ensino em que atuam, as quais são passíveis de serem estendidas e adaptadas a 
outros âmbitos. Vislumbrando como leitores-alvo professores de língua estrangei-
ra, esperamos que o recorte não tenha comprometido a compreensão do texto, e 
que este trabalho possa, mais do que trazer respostas, promover reflexões sobre o 
contexto multi e pluricultural em que nos inserimos e sobre a perspectiva intercul-
tural de ensino de línguas que esta realidade suscita.   
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NARRATIVAS INTERATIVAS, JOGOS BASEADOS EM TEXTO: PO-
TENCIALIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE 

PRODUÇÃO DE TEXTOS INTERATIVOS EM SALA DE AULA 
 
 

Fernando da Silva*1 
 

1 NARRATIVAS, GAMES E INTERATIVIDADE 
 

Uma das características mais relevantes da investigação de narrativas como 
um recurso de desenvolvimento de práticas de multiletramento é o fato desta tipo-
logia textual ser uma estrutura independente de seu meio, de sua língua original e 
da forma como é transmitida. Em outras palavras, um texto narrativo pode se cons-
tituir de palavras em seu sentido mais tradicional, mas também pode se sustentar a 
partir de elementos visuais como imagens estáticas e/ou dinâmicas em formato 
impresso ou em formato digital; como um filme uma HQ (história em quadrinho); 
um game; uma música, entre outras formas de materialização da palavra e de signi-
ficados. Inerente a todos os povos e todas as culturas, para Barthes (1971, p. 19-
20), 

 
a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, 
em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história 
da humanidade; não há, não há em parte alguma povo algum sem 
narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas 
narrativas, e freqüentemente estas narrativas são apreciadas em 
comum por homens de cultura diferente, e mesmo oposta: a nar-
rativa ridiculariza a boa e a má literatura: internacional, trans-
histórica, transcultural, a narrativa está aí, como a vida. 

 
Em games, por exemplo, além dos aspectos relacionados à maneira como 

um texto narrativo se desenrola, é importante também considerar de que forma 
ela será percebida por um expectador/leitor em potencial. Frasca (2003) aponta 
que mídias tradicionais se manifestam de forma representacional, enquanto mídias 
interativas, como games e narrativas digitais, manifestam-se de forma simulacional, 
isto é, como formas de simulação de eventos. Ao sermos apresentados, por exem-
plo, para uma imagem de alguém pulando de paraquedas de um avião, posiciona-
mo-nos como expectadores da imagem, que na melhor das hipóteses imagina como 
o protagonista da imagem veio a se encontrar nesta situação. Em outros casos, se 
apresentado a um texto multimídia, como por exemplo um vídeo, o expectador 
também experienciará o texto a partir de uma perspectiva estática, não influenci-
ando no desdobrar dos eventos que se relacionam à cena apresentada de forma 
inalterável. Por outro lado, em um meio onde uma história é apresentada de forma 
interativa, a partir de recursos que possibilitam ao expectador definir o caminho a 
ser tomado pelo protagonista, ele terá a possibilidade de interagir com os eventos 
relacionados à história de forma a simular ou a conduzir as ações do protagonista.  

 
 

                                                           
* Mestre em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: 
fe900571@gmail.com 
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Para Frasca (2003, p. 3, tradução minha), 
 
  

Para um observador externo, a sequência de signos produzidos 
por um filme e uma simulação pode parecer a mesma coisa. Isto é, 
o que muitos dos que apoiam um paradigma narrativo falham em 
compreender: as sequências semióticas em ambos os meios po-
dem ser idênticas, mas uma simulação não pode ser compreendi-
da apenas pelo seu resultado final. É absolutamente evidente para 
qualquer um que já jogou um game: a sensação de jogar um jogo 
de futebol não pode ser comparada com a sensação de se assistir a 
uma partida. Por exemplo, se um jogador aumentar a variável de 
potência de um simulador, um avião simulado irá voar com mais 
velocidade através de um céu virtual em uma tela de computador. 
[...] games são uma maneira de estruturar simulações, da mesma 
forma que narrativas são formas de estruturação de representa-
ções. 

 
Outro aspecto por demais relevante apontado por Frasca (2003) refere-se 

ao fato de que simulações se configuram como modelos de um sistema semiótico 
(ou simiótico2, como o autor propõe cunhar) a partir de diferentes sistemas que 
mantêm alguns comportamentos de um sistema de origem. Uma simulação não 
apenas tem o objetivo de reter características, via de regra audiovisuais, de um 
objeto, mas também o de adicionar diferentes modelos a este sistema que atua de 
forma a reagir a diferentes estímulos de entrada de dados como acionamento de 
botões, comandos de movimento a partir de um joystick, de acordo com um con-
junto de condições que neste caso pode ser uma mecânica de jogo de combate, de 
simulação real etc. 

 
Usar outras mídias como pontos de referência para um posicionamento 

acerca de mundos fictícios em games, para a constituição narrativa de personagens 
e de todos os elementos que compõem uma história em um ambiente interativo 
como uma narrativa na forma de game é importante, mas não mais do que consi-
derar o que faz de um jogo um jogo: suas regras, sua mecânica, sua interatividade, 
a projeção das ações de um jogador em um personagem e no ambiente que o cir-
cunda (JUUL, 2001). 

 
Compreender como games e seus elementos obrigatórios de constituição 

(regras, personagens, universos ficcionais, mecânica) se organizam é crucial para 
construção de experiências narrativas consistentes. Para que possamos compre-
ender como narrativas em games se manifestam, é essencial que primeiramente 
vejamos como estas histórias se ramificam em diferentes formatos de narrativas 
por interação em games, e como estas estruturas narrativas se desenvolvem den-
tro de um jogo (SALEN; ZIMMERMAN, 2004).  

 
Para LeBlanc (1999 apud SALEN; ZIMMERMAN, 2004, p. 383), narrativas 

em jogos podem se manifestar de duas formas distintas, sendo elas embutidas ou 
emergentes (tradução de embbeded e emergente narratives, respectivamente). Nar-
rativas embutidas se caracterizam por serem conteúdos ficcionais pré-existentes à 

                                                           
2 Em referência ao termo simulação. 
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interação do jogo ou ao ambiente ficcional, de maneira relativamente fixa. De for-
ma geral, narrativas embutidas não são alteradas a partir da interação de um joga-
dor e de suas ações no ambiente do jogo, servindo, via de regra, para a contextuali-
zação das ações do jogador dentro do jogo, por exemplo: porque o protagonista 
tem que matar os alienígenas.  

 
Este formato de apresentação de conteúdo narrativo pode aparecer em um 

jogo de maneira a constituir um extrato narrativo que explique, por exemplo, como 
um personagem veio a se envolver em um conflito, a razão de ser caracterizado de 
uma maneira específica, o porquê de seu alinhamento moral, entre outras variáveis 
que podem estar presentes no jogo. A opção por apresentar um conteúdo narrativo 
de forma estática em um texto interativo como um game ou uma novela digital po-
de ser justificada, por exemplo, a partir da falta de recursos de um estúdio em de-
senvolver interações que apresentem o desenrolar de uma história de forma inte-
rativa a partir das ações de um personagem, ou da falta de criatividade de roteiris-
tas em apresentar um conteúdo narrativo de forma dinâmica e interativa. 

 
Narrativas emergentes, por outro lado, são caracterizadas por se se mani-

festarem a partir da interação do jogador com o sistema do jogo. Este tipo de nar-
rativa emerge da relação entre a história dos elementos que se manifestam siste-
micamente dento do jogo, como por exemplo, a sua mecânica, as regras que limi-
tam e condicionam as ações do jogador, a forma como o jogador se comporta den-
tro do jogo e as suas escolhas. Um exemplo de como narrativas emergentes se ma-
nifestam em games ou em ficções interativas seria considerar um sistema onde um 
jogador poderia escolher entre duas linhas narrativas distintas a partir da sua per-
formance, optando por seguir o caminho do bem ou do mal (ibid). 

 
No próximo segmento deste texto serão apresentadas algumas considera-

ções históricas acerca do desenvolvimento de jogos cujo foco sejam conteúdos nar-
rativos mais emergentes, ou mais especificamente jogos baseados em texto. As 
breves informações apresentadas darão mais atenção a jogos de aventura nos 
quais o desenvolvimento de histórias se dê a partir de uma interface baseada em 
textos. 
 
 
1. 1 JOGOS BASEADOS EM TEXTO E ADVENTURE GAMES 
 

Ainda que a origem de ficções interativas baseadas em texto remonte a um 
período anterior à disseminação dos computadores pessoais como uma ferramen-
ta de entretenimento e de acesso à informação, foi a partir da adaptação deste tipo 
de texto para o meio digital que se tornou relevante refletir acerca das potenciali-
dades de interação narrativa para além do texto impresso (ainda que haja todo um 
segmento de narrativas interativas em meio impresso). Os primeiros registros de 
textos interativos em meio digital remontam à segunda metade do século XX, a par-
tir do desenvolvimento do primeiro jogo de aventura baseado em texto, em 1975, 
chamado ADVENT, pelo programador William Crowther (JERZ, 2007). Diferente do 
modelo tradicional de games com narrativas mais emergentes, como é o caso de 
videogames, jogos como ADVENT possuíam uma interface bastante simplificada na 
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qual a história era apresentada textualmente ao usuário a partir de múltiplos des-
dobramentos a serem definidos por meio de comandos via teclado. 
 

Mais tarde, com a popularização deste formato de representação narrativa 
e com o subsequente desenvolvimento de tecnologias de interação em rede, comu-
nidades de usuários se organizaram em grupos denominados MUDs (Multi-User 
Dungeon(s)) com a finalidade de interagir em um ambiente virtual a partir de pa-
péis assumidos por seus participantes e a partir de uma dinâmica de RPG (Role 
Playing Game). Da mesma forma que o seu predecessor ADVENT, os MUDs se pau-
tavam na interação entre usuários e ambiente via teclado, dentro de universos nar-
rativos que, na maioria dos casos, abordavam temáticas de fantasia inspiradas no 
universo de J. R. R. Tolkien e outros temas que fizessem parte do universo de inte-
resse de seus usuários. 

 
É valido salientar que, a partir do desenvolvimento de plataformas mais 

poderosas para estes games, isto é, com o desenvolvimento de computadores com 
maior poder de processamento, a forma como as narrativas passam a ser represen-
tadas é expandida a partir da utilização de diferentes modos de comunicação como 
imagens, sons, imagens dinâmicas, entre outros elementos que compõem os jogos 
como percebemos hoje. Com esta mudança em como text-based games são apre-
sentados em outras plataformas, a partir do final da década de 70 e nas décadas de 
80 e 90 este gênero evolui para o que seriam então os adventure games.  

 
Ainda que o termo adventure game, ou games de aventura, hoje ganhe um 

tom mais amplo, referindo-se à forma como o conteúdo e o gameplay são apresen-
tados ao jogador, o período histórico em que estes jogos tiveram o seu ápice de 
popularidade fez com que de certa forma estes games ganhassem uma caracteriza-
ção própria. Dentre alguns exemplos de jogos deste período que se destacam por 
suas narrativas e pela forma como são apresentadas a partir de uma dinâmica de 
interação de point and click3 estão alguns jogos desenvolvidos pela empresa Luca-
sArts Games, como por exemplo Full throttle™, Grim Fandango™, Secret of Monkey 
Island™, The Dig™, entre outros títulos que se destacavam não só por seus conteú-
dos narrativos emergentes e bem trabalhados, mas também por terem uma dire-
ção de arte minuciosa, transformando estes jogos quase que em narrativas cinema-
tográficas interativas.  

 
Mesmo que se necessitasse de conhecimentos técnicos especializados em 

programação para o desenvolvimento dos primeiros text-based games, muito além 
dos conhecimentos de qualquer pessoa que hoje saiba operar minimamente um 
computador para navegar na internet, muito do que fora produzido na época dos 
primeiros text-based games foi de responsabilidade de entusiastas, e não de gran-
des estúdios, uma vez que o desenvolvimento de jogos com mecânicas mais com-
plexas e com recursos gráficos mais elaborados demandavas o uso de vários pro-
fissionais com competências distintas.  

 

                                                           
3 Point and click games se caracterizam principalmente por uma mecânica de interação a partir do 
uso de um mouse na maioria das interações dentro de um game. Ainda que o teclado possa ser usa-
do em jogos desse gênero, ações como movimentação de personagens, escolha de itens e outras 
interações são feitas primariamente a partir do curso do mouse na tela do jogo. 
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O fato deste nicho de desenvolvimento contar com uma base de usuários 
significativa através de comunidades em rede fez com que as temáticas de produ-
ção destes jogos fossem expandidas para além das principais demandas de temas 
presentes no mercado. Hoje, a comunidade de fãs e desenvolvedores deste tipo de 
interação narrativa dispõem de muito mais recursos para o compartilhamento e 
para a construção destas histórias. Ferramentas como Twine4, InklerWriter5, Chat 
Mapper6 e Scrapple7 oferecem funcionalidades de desenvolvimento, publicação e 
organização destas histórias sem que o usuário precise de conhecimento em pro-
gramação ou de outros profissionais para a execução de um projeto deste tipo.  

No próximo tópico serão contempladas algumas considerações sobre o 
uso do programa Twine como recurso de produção de narrativas interativas em 
sala de aula. As informações apresentadas estarão relacionadas ao funcionamento 
do programa e suas potencialidades para o desenvolvimento e a organização de 
textos narrativos como os que abordados na proposta deste artigo. 

 
 

2 TWINE  
 

Desenvolvido em 2009 por Chris Klimas8, o aplicativo Twine configura-se 
como uma ferramenta de código aberto9 com o objetivo de auxiliar usuários na 
criação de histórias interativas e não lineares baseadas em texto. O programa 
apresenta como principal vantagem o fato de não exigir de seus usuários conheci-
mentos de programação para a construção de narrativas interativas. O Twine ofe-
rece a funcionalidade de publicação de jogos baseados em texto em formato 
HTML10 para que seus usuários possam compartilhar seus textos em diferentes 
plataformas como, por exemplo, Facebook, Moodle, Websites, e em qualquer nave-
gador que execute arquivos neste formato. 
 

O programa possibilita o uso a partir das plataformas Windows, Mac OS e 
Linux, em suas versões para download, instalando o programa no computador para 
que o usuário não precise ficar dependente de uma conexão de internet, e uma 
versão online com todas as funcionalidades de sua versão offline. Ainda que o fun-
cionamento deste programa seja muito simples do ponto de vista dos resultados 
finais gerados, o nível de manipulação das interações que podem ser desenvolvidas 
vai além da simples navegação em um texto não linear por meio de hiperlinks. Re-
cursos de implementação de mecânicas como variáveis condicionais, imagens, có-
digos em linguagem de programação JavaScript, animações em Flash, podem ser 
utilizados dentro da interface do aplicativo de forma a enriquecer a experiência do 
usuário ao interagir com as narrativas digitais e a expandir as possibilidades de 
experiência textual.  

 

                                                           
4 http://twinery.org/ 
5 http://www.inklestudios.com/inklewriter/ 
6 http://www.chatmapper.com/ 
7 https://www.literatureandlatte.com/scapple.php 
8 http://chrisklimas.com/ 
9 Ferramentas de código aberto ou open source tools são programas nos quais seus códigos são dis-
ponibilizados de forma gratuita online para o uso e a modificação de seu design original. 
10 https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML 
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A estrutura básica de organização dos textos interativos a partir do pro-
grama Twine se dá a partir da relação entre diferentes passagens11 dentro do texto 
que se manifestam como diferentes caminhos a serem tomados pelo usuário. Estas 
passagens configuram-se como hiperlinks que possibilitam ao usuário acesso aos 
diferentes estratos na narrativa. Mesmo que a própria interface do programa seja 
propícia à organização de toda uma tarefa de produção textual de uma narrativa 
interativa nos moldes de um text-based game, a maneira como as diferentes passa-
gens são organizadas favorece ao educador também pensar a organização desta 
tarefa em dois momentos distintos: um momento prévio onde os textos seriam 
produzidos sem o uso deste aplicativo, com os mesmos recursos utilizados em uma 
tarefa de produção textual tradicional (papel e lápis); e em um segundo momento 
onde o que tenha sido produzido seja transferido para o ambiente digital e organi-
zado conforme os desdobramentos definidos na narrativa.  

 
É relevante apontar que, para se seja conduzida uma tarefa deste tipo em 

sala de aula, todas as partes envolvidas no processo, educadores e alunos, devem 
estar cientes dos aspectos inerentes à produção textual de narrativas tradicionais e 
de narrativas interativas. Além disso, é importante que todos estejam familiariza-
dos com os aspectos de mecânica inerentes a jogos baseados em texto. Para tanto, 
uma série de repositórios12 de jogos desta natureza podem ser encontrados online 
de forma a ilustrar os principais componentes de funcionamento e de estética des-
tes textos dinâmicos e interativos. 

 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ainda que jogos baseados em textos pareçam um tanto quanto datados, se 
considerarmos o quanto a indústria de entretenimento evoluiu ao longo dos anos, 
possibilitando que os computadores atuais possam executar gráficos com níveis de 
realismo próximos à realidade, o apelo a jogos com conteúdos narrativos mais 
emergentes ainda continua forte no mercado. Esta tendência se mostra muito mais 
forte em títulos de estúdios independentes, que apostam no desejo de um nicho de 
jogadores que escolhem os seus jogos pelas histórias que contam e não pelos gráfi-
cos que apresentam.  
 

Por fim, é importante salientar que, para o encaminhamento de ações de 
desenvolvimento de atividades desta natureza, torna-se obrigatório um grau de 
planejamento que vai além da construção de um texto narrativo tradicional. Em se 
tratando da construção de atividades como esta em sala de aula, é relevante consi-
derar a organização, por exemplo, de modelos que guiem os alunos na construção 
dos diferentes estratos narrativos que devem compor um texto interativo, como 
personagens, caracterização do universo ficcional, elementos que compõem um 
enredo, entre outros. Assim como um texto narrativo interativo deve dar ao seu 

                                                           
11 Dentro do programa Twine, passagens são hiperlinks criados dentro dos textos de forma a marcar 
as diferentes escolhas que um usuário pode fazer durante a interação.  
12 The  Interactive fiction database : http://ifdb.tads.org/ 
    Text adventure games : http://textadventures.co.uk/ 
    https://itch.io/jam/wag-challenge 
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leitor uma percepção de responsabilidade e de autoria nos desdobramentos da 
história, também assim deve ser a tarefa de sua construção, dando aos envolvidos 
a tarefa de criar e de se responsabilizar pela experiência de leitura dos textos que 
produzem. 
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O ERÓTICO EM PAUTA 

 

 

Silvia Ines Coneglian Carrilho de Vasconcelos*1 
Marcio Markendorf 

Sandro Braga 
José Ernesto de Vargas 

 
 

Apresentamos, aqui, uma síntese das reflexões coletivas acerca da questão 
do discurso erótico. Tais reflexões foram tecidas durante encontros assistemáticos 
ao longo de dois anos e sistematizados em grupos de trabalho (GT) do evento Se-
mana de Letras da UFSC, com o objetivo de trazer à discussão acadêmica a questão 
do erótico em diversos campos do saber: cinema, discurso do sagrado, mídia e lite-
ratura latina. A primeira contribuição é de Marcio Markendorf, do Curso de Cinema, 
seguida das de Sandro Braga, de José Ernesto de Vargas e de Silvia Ines Coneglian 
Carrilho de Vasconcelos, do Curso de Letras – Português da UFSC. 

 

1. FRICÇÕES EM ALTA VELOCIDADE: O CARRO, O GOZO E O CRASH 

 

Marcio Markendorf 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

As reflexões aqui apresentadas acerca do erótico em cenas cinematográficas 
são resultantes de estudos, investigação e debates bastante produtivos no âmbito 
das práticas acadêmicas do curso de Cinema da UFSC bem como com interlocuto-
res de outras instituições de ensino e pesquisa nacionais. 

 

1.2 REFLEXÕES 

Desde os chase movies das décadas de 1960 e 1970, narrativas audiovisuais 
que viriam, mais tarde, assumir a condição de protótipos dos filmes de ação, esta-
beleceu-se uma união entre carro, perigo e emoção. Com enredos muito simples, 
nos quais a perseguição ou a corrida eram o tema central da história, a exemplo de 
Corrida contra o destino (Vanishing point, Richard Sarafian, 1971), o (bom) moto-

                                                           
* Docente do Curso de Letras/Português da UFSC, e-mail: silviaconeglian@terra.com.br; Docente do 
Curso de Cinema da UFSC, e-mail: marciomarkendorf@uol.com.br; Docente do Curso de Le-
tras/Português da UFSC, e-mail: sandrocombraga@gmail.com; Docente do Curso de Le-
tras/Português da UFSC, e-mail: jedevargas@gmail.com. 
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rista era visto com um herói puro, versão moderna do caubói solitário e símbolo da 
liberdade que voa em seu “alma-móvel”.  

O gênero cinematográfico de ação, conforme o formato consagrado por vol-
ta da década de 1980, possui a tendência de estabelecer entre o homem e seu veí-
culo uma espécie de elo místico, algo que simbolicamente reforça a equivalência 
entre a potência do motor e a virilidade do motorista. Quanto mais veloz (e audaz 
no volante), mais o herói transpira poder. É o que acontece, por exemplo, em filmes 
da senda deda franquia de Mad Max (Mad Max, George Miller, 1979; Mad Max 2, 
George Miller, 1981; Mad Max beyond Thunderdome, George Miller e George Ogil-
vie, 1985; Max Max – Fury Road, George Miller, 2015) , e Mad Max, especialmente 
neste, em que o motorista assume a figura de guerreiro de uma estrada furiosa, 
herói solitário vingador/vingativo, e o carro é a espada/escudo de batalha. 

Além disso, fantasiado como prótese do homem, o carro funcionaria como 
um decodificador semiótico do poder do falo e, no imaginário machista, reforçado 
por obras audiovisuais desse gênero, seria um dos componentes fundamentais pa-
ra a conquista de mulheres objetificadas pelo desejo, ainda que, hoje em dia, o sen-
so comum reproduza afirmativas desconstrutoras, calcadas na lei da compensação: 
quando menor o falo e seu poder, maior o tamanho e a potência do carro. Assim, ao 
invés de prolongamento do que o homem já é, o carro funcionaria como compo-
nente artificial de reparação da deficiência. 

Há uma longa tradição cultural do automóvel e dos meios de locomoção as-
sociados ao sexo, à conquista e ao devaneio erótico, uma vez que, no sistema de 
representações da cultura, a estrada e, por extensão, os meios de transportes são 
um tema viril. No imaginário das viagens de trens, a entrada no túnel simbolizava a 
penetração e a possibilidade do crime sexual, algo tão presente no meio social que 
não era recomendável (muito menos bem visto) que mulheres viajassem desa-
companhadas – perigo recuperado pelo conto A língua do P, de Clarice Lispector, 
no qual a protagonista está, com a chegada da próxima passagem subterrânea, sob 
a ameaça da violência sexual.). “O túnel viril se opunha então à gruta feminina”, 
afirma Silvain Venayre (2013, p. 389), de modo que “furando montanhas, autori-
zando a penetração pelos trens lançados a todo vapor, o túnel manifestava, pelo 
contrário, as características eminentemente viris da mobilidade moderna”. 

Em épocas anteriores ao cavalo de ferro, era a movimentação do coche e da 
carruagem onde residia o caráter sedutor. “O espaço da diligência, remetendo a um 
imaginário de clausura que autorizava todas as transgressões, podiam correspon-
der à sensação de rapidez e às trepidações da viatura para encorajar os devaneios 
eróticos” (VENAYRE, 2013, p. 387). Quanto a este aspecto, vale lembrar o erotismo 
subentendido na cena do fiacre em Madame Bovary,  romance de Gustave Flaubert. 
O mesmo é válido para as cabines dos navios e de todo sistema de locomoção marí-
timo, lacustre e fluvial.  

É, pois, inegável o papel do cinema-indústria na erotização do carro e das 
mulheres, uma vez que, nessas narrativas, os meios de locomoção tornam-se ins-
trumento para alcance do gozo. Dos cadilacs às lambretas, “instrumentos de con-
cupiscência” como diria Rubem Braga (2010, p. 50)   em crônica de 1958, os meios 
de locomoção individuais serviram de signo de status de conquista e, com o tempo, 
elemento de fantasia sexual. A ideia transgressora de transar no interior de um 
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veículo, algo estimulado pela multiplicação do modelo drive-in, faz parte do deva-
neio erótico até hoje. E, nesse sentido, como o discurso da “revolução dos transpor-
tes não deixava às mulheres senão o lugar de passageiros, beneficiando-se dos es-
forços heroicos dos homens em direção ao progresso” (VENAIRE, 2013, p. 391), 
não é de se estranhar que a cultura tenha circunscrito ao corpo feminino um signi-
ficado passivo, continente, suplementar do poder do macho em sua relação com o 
carro. 

Nas poucas narrativas em que a mulher é representada como boa no volan-
te, não significa que repouse aí um critério de dignidade. Estas mulheres surgem 
apenas como símbolo de contestação feminista – Thelma  & Louise), (Ridley Scott, 
1991) –, como virilização do corpo feminino À prova de morte (Death proof, Quen-
tin Tarantino, 2007) em um universo de risco, força e poder, ou como matéria plás-
tica e sexual para o desejo do olhar masculino. 

Explorando possibilidades fronteiriças a esses aspectos, o romance Crash, 
de J. G. Ballard, publicado em 1973, apresenta uma narrativa na qual o prazer está 
ligado à potência do automóvel e à possibilidade aniquiladora do desastre auto-
mobilístico. Morte e gozo associam-se intimamente. Assim, experiências sexuais 
fora da ordem são evocadas, envolvendo simulações de desastre automobilístico, 
alta velocidade, corpos humanos com próteses mecânicas e erotização do carro. 
Conforme o romancista afirma: “Crash é um livro assim, uma metáfora extrema, 
um estojo de recursos desesperados para uso apenas em caso de uma situação ex-
trema” (BALLARD, 2007, p. 09). Evidentemente o autor está se referindo a um pro-
cesso cada vez maior de anomia do sentimento humano em meio à metrópole, es-
paço no qual há uma nova corrente de tédio e de eterno déjà vu, sentimento que 
elabora a vontade de explorar os limites e tencioná-los. No caso do erótico, para 
lembrar Bataille (1987, p. 33), “[...] o erotismo implica sempre o quebrar dos pa-
drões estabelecidos, [os tabus definidos pela] ordem social regulamentada. O do-
mínio do erotismo é o domínio da transgressão desses tabus. O vício pode ser pen-
sado como a arte de dar a si próprio a sensação de transgressão”. Ballard (2007, p. 
09), a despeito dessa ruptura erógena/erótica da lei/ordem, questiona: “Será que 
enxergamos, no desastre de carro, um sinistro presságio de um casamento de pe-
sadelo entre o sexo e a tecnologia? A moderna tecnologia nos proporcionará meios 
até hoje não sonhados de dar vazão a nossas próprias psicopatias?”.  

A resposta a essa inquietação surge no seu construto ficcional, no qual ex-
plora a SIMPHOROPHILIA, a excitação sexual que envolve observação e simulação 
de desastres, um tipo especial de parafilia (visto, ainda hoje, como formas perver-
sas ou anormais de obtenção do gozo). O tema já havia sido explorado em 1970 
pelo autor com a controversa The atrocity exhbition, no qual imageticamente trata 
da sujeição do corpo à violência, da sensualidade do sinistro, do abjeto como objeto, 
da fusão da carne com o metal, sobretudo na série intitulada Crash. Bataille (1980, 
p. 17) afirmaria que o domínio do erotismo é o domínio da violência, o domínio da 
violação”. Não é sem razão, pois, que Ballard tenha romantizado uma das parafilias 
sacrificiais, esta que envolve a possibilidade de morte, sabendo-se o risco o propul-
sor da excitação. Assim, na comunidade de fetiche imaginada para o romance, sexo, 
carro e violência constituem uma exploração doentia do fetiche e, também, uma 
metáfora política. 



  

185 
 

Para J. G. Ballard (2007), o autor teria usado o carro não apenas como uma 
imagem sexual, mas como metáfora total da vida do homem na sociedade de hoje, 
o que faz desta história o primeiro romance pornográfico baseado na tecnologia. 
Lançada em 1996, a adaptação audiovisual homônima de David Cronenberg, co-
nhecido por sua estética do grotesco, acentua a expressão plástica do erotismo dos 
carros-motel e dos corpos marcados pelas ferragens em uma ficção digna de deba-
tes teóricos sobre o pós-humano: próteses, cicatrizes, colisões, mutilações, recons-
tituições de acidentes, masturbação coletiva diante de vídeos de bonecos de teste 
de impacto. Na alteração do paradigma, se no passado o automóvel era garantia de 
sexo, agora, nestas histórias, um acidente automobilístico é uma garantia de sexo. 
Mulher e homem são igualmente objetificados, as práticas podem ser homo ou he-
terossexuais, a tensão sexual pode ser com o voyeurismo ou com a penetração pró-
xima do estupro, a masturbação pode ser coletiva. Se antes o carro era símbolo de 
uma liberdade irrestrita das amarras sociais, agora é um novo dispositivo de libe-
ração do sexo e do erotismo bizarro. A fricção do gozo se realiza na ficção da velo-
cidade, na explosão de gozo do acidente, nas marcas signatárias de uma violência 
sexual fora de limites. 

 

2 A (DES)EROTIZAÇÃO DO ATO DE AMAR: DA VULGARIZAÇÃO DO SEXO À HE-
GEMONIA MASCULINA EM ANÚNCIOS DE MOTEL 

 

Sandro Braga 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

É sabido que o apelo midiático recai ostensivamente às práticas sexuais, se-
ja na publicidade, na música, na culinária, na moda, na literatura, nos filmes, nas 
novelas, dentre outros. Disso, é decorrente uma ideia de que esse erótico em de-
masia acaba por provocar a banalização do sexo e uma espécie de deserotização do 
erótico. 
 

Sem colocarmo-nos totalmente contra a essa concepção, entendemos que 
não há um discurso que percorra uma única direção de sentido, ou seja, as repre-
sentações das demandas sexuais não são produzidas de forma artificial e impostas 
pelas mídias; ao contrário, esses veículos (re)produzem os modos como a socieda-
de historicamente se constitui e constitui os sentidos dessas práticas. 

 
A partir de uma reflexão sobre os modos de operar o erótico, propõe-se 

questionar como o espaço físico, arquitetado para a comercialização do desempe-
nho das práticas sexuais, é midiatizado, produzindo um esvaziamento do próprio 
campo do erótico.  
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Figura 1 

Fonte: Disponível em: http://fottus.com/engracadas/outdoors-
criativos-de-moteis/. Acesso em 24.maio.2015. 

 
Evoca-se o pensamento de Georges Bataille (1987), para o qual o homem 

encontra-se no limite da vida animal; assim, as ligações humanas, circunscritas ao 
erotismo, ficam sob a égide da utilização do corpo. 

 
Neste sentido, o erótico atua na forma e no modo de colocar em cena plas-

ticidades de corpos constituídos pelos processos de produção de subjetividades 
alçadas em apresentações e representações de categoriais de gêneros. No binômio 
masculino x feminino, o corpo seria a primeira instância de corte entre as diferen-
ças atribuídas ao modo de conjugar esse corpo em práticas sexuais. Para Oliveira 
(2014), a troca de energias entre as distintas intensidades dos corpos é decorrente 
do princípio de descontinuidade entre os seres que tem como ponto de partida a 
sujeição à morte. 

 
Nesta perspectiva, vamos tratar aqui da deserotização em anúncios de mo-

tel como efeito que consiste em operar na contramão do erótico, ou seja, na produ-
ção de um sentido que desestabiliza a sensualidade e investe num efeito de vulga-
rização das práticas sexuais. Para isso, o recurso utilizado por esse tipo de publici-
dade recorre sistematicamente ao humor para assegurar o arquétipo do masculino 
como o único responsável pela efetivação do ato sexual. 

 
 
2.2 REFLEXÕES 
 

Especificamente, o que se nota nos anúncios publicitários veiculados em ou-
tdoors, sobretudo naqueles que constituem este corpus analítico, selecionados alea-
toriamente através de mecanismo de busca em sites na internet, é que esses anún-
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cios operam no sentido contrário à produção do erótico, o que seria, em princípio, 
esperado nesses anúncios. 
 

A partir desta chave de interpretação, intenta-te mostrar como o sentido 
da deserotização se dá mantendo-se fiel à manutenção de um discurso historica-
mente machista. E assegura à posição do masculino a manutenção do poder deste 
corpo em relação ao feminino, ao mesmo tempo em que esvazia essa posição do 
ponto de charneia responsável pela interface do “eu” e do “outro”, por um lado, e 
do amor e do sexo, por outro.  

 
Assim, estes anúncios publicitários não só fornecem um novo sentido ao 

erótico, como também o desregula, e movimentam-se na ausência de sentido, atu-
ando na desconstrução (DERRIDA, 1973) de um sentido estável possível para criti-
cá-lo e mostrar seu esgotamento e, assim, reconstruí-lo sobre outros novos/velhos 
arquétipos. 

 
Por este viés, este exercício analítico pode ser observado como um traba-

lho de interpretação sobre a manutenção de um certo apanágio do discurso do 
masculino sobre o feminino e um esvaziamento do lugar político da sedução 
(BAUDRILLARD, 1991) no lugar da imposição do poder de um corpo sobre outro 
corpo, ou no cerceamento de um corpo sob outro corpo. Vale destacar que, para 
Baudrillard (1991), a sedução exerce uma ordem superior ao poder, pois usa de 
estratégias de envolvimento que embrenha o que é próprio do poder ao ponto de 
absorvê-lo. Assim, para ele, o feminino é sempre dessa ordem; ao que acrescenta-
mos: “sedutiva” e sedativa. No entanto, os anúncios analisados, ao descartar os 
elementos da sistematicidade estratégica da sedução apagam a presença do femi-
nino ao mesmo tempo em que requisitam essa presença para evidenciar em que 
consiste a relação hegemônica do masculino. 

 
 

 
3 A FORÇA DO AMOR E O AMOR À FORÇA NOS MITOS LATINOS 

 
 

José Ernesto de Vargas (UFSC) 
 
3.1 OVÍDIO, O POETA DO AMOR 
 

Públio Ovídio Naso nasceu em Sulmona e viveu entre 43 a.C. e 17 d.C. Po-
demos dizer que Ovídio é o poeta do amor. Ninguém mais do que ele cantou o 
amor, ninguém mais do que ele refletiu sobre e demonstrou maior conhecimento 
sobre o assunto. A prova da primeira asserção pode ser percebida por boa (a me-
lhor) parte de sua própria bibliografia, vejamos: 
 

1) Amores é o livro que reúne elegias eróticas; 2) Heróides (Heroidum epis-
tolae) são 21 cartas de amor; 3) Produtos de beleza para o rosto da mulher propõe 
receitas para a arte cosmética, visando a beleza da mulher e, por consequência, a 
conquista do ser amado, como pode ser percebido com a obra a seguir; 4) A arte de 
amar pode ser entendido como um manual da conquista amorosa, as artes para 
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que o homem conquiste uma mulher e também as artes para que a mulher con-
quiste um homem; 5) Os remédios do amor seriam a contraparte do livro anterior, 
os artifícios que se deve usar para rechaçar o amor conquistado; 6) Medeia é uma 
tragédia que se perdeu ao longo dos tempos, entretanto, não dá para esquecer que 
o motivo maior para as ações trágicas desta narrativa é o amor. É por conta do 
amor que Medeia sente por Jasão que ela mata o próprio irmão e o próprio pai. É 
por ciúmes e por se sentir rejeitada que ela mata seus filhos, que são de Jasão tam-
bém; 7) Por fim, temos Metamorfoses que, como o nome já diz, trata de metamorfo-
ses ocasionadas muitas vezes por erros cometidos e punidos pelos deuses. Mas 
muitos desses erros são feitos por culpa do amor. 

 
A prova de que Ovídio sabia muito da matéria amor só pode ser evidencia-

da através da leitura de sua grandiosa obra.  
 

3.2 A FORÇA DO AMOR NAS METAMORFOSES 
  
O amor é uma constante em suas Metamorfoses. Por vezes, é atiçado pelas 

flechas iradas de Cupido contra Febo e Dafne. Ela desejava morrer virgem como 
Diana e ferida pela seta da repulsão nega a paixão, mas,  

 
 
Febo ama; viu Dafne e almeja unir-se a ela, e o que deseja, espera; 
[...] Assim como se queima a palha da ceifa, assim como se incen-
deiam as sebes com o tição que, ocasionalmente, o viajante, ou 
aproxima demais ou deixa atrás de si ao romper do dia, assim o 
deus se consome em chamas, assim arde seu coração e acalenta 
um amor sem esperança. Pergunta, vendo os cabelos revoltos da 
ninfa caindo-lhe até os ombros: “Que seria, se os penteasse?”. Vê 
seus olhos brilhantes, que se parecem com os astros; vê a boqui-
nha delicada, que não satisfaz, só com ver, o seu desejo; louva-lhes 
os dedos, as mãos e os braços, nus em sua maior parte; e imagina 
ainda mais belo o que está oculto. (p. 22). 
 
 

 

3.3 O AMOR À FORÇA NAS METAMORFOSES 
 

Se, por um lado, a força do amor é frustrada pela rejeição ou encontra cami-
nhos para prosseguir, por outro, o amor, cego, extrapola, derrama-se e se sobrepõe 
às regras da civilidade, do convívio e do bem viver e força demais. Temos então o 
amor à força, como no rapto de Europa, conforme Ovídio: 

 
 
A majestade e o amor não se combinam bem nem moram na mesma 
casa. Deixando de lado o peso do cetro, o pai e governante dos deu-
ses [...] toma o aspecto de um touro e, misturado com os touros, mu-
ge e passeia, formoso, pela tenra relva. [...]. A filha de Agenor admi-
ra-se ao vê-lo tão formoso, sem qualquer ameaça belicosa; mas, não 
obstante essa brandura, o medo a impede, a princípio, de tocá-lo. 
Dentro em pouco, aproxima-se, e, enquanto espera a satisfação do 
seu desejo, cobre de beijos as mãos da jovem. Agora ele apenas, 
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apenas adia o resto. E ora brinca e salta na verde relva, ora estende 
o alvo corpo na fulva areia; e pouco a pouco o medo desaparece, e 
ele oferece o peito às carícias da virgem ou os chifres às guirlandas 
de flores recém-colhidas. A filha do rei se atreveu mesmo, sem com-
preender o que fazia, a sentar-se nas costas do touro. Então o deus, 
afastando-se, imperceptivelmente, da terra e da praia seca, enfia os 
pés, sub-repticiamente, na água junto à praia, depois avança mais e 
leva sua presa para o meio do mar. A jovem se apavora e olha para 
trás, vendo a terra de onde se afasta; segura o chifre com uma das 
mãos e com a outra se agarra às costas do touro; ondulam ao vento 
as suas vestes soltas. (p. 46-47). 

 
 

Ou, para encerrar, na ação de estupro de Tereu contra a própria cunhada, 
Filomela, que acabara de conhecer. Observa-se o discurso, ainda vigente, de que a 
beleza da mulher é o tição para a ação violenta. 

 
Eis que aparece Filomela, rica pela magnificência das vestes e 
mais rica ainda em beleza. Assim caminham nos bosques, segundo 
costumamos ouvir, as náiades e as dríades, se lhes podemos supor 
a mesma elegância e a mesma riqueza. Tereu inflama-se ao ver a 
virgem, como a palha esbranquiçada dos trigais a que se põe fogo, 
ou as ervas amontoadas sobre o feno para serem queimadas. Em 
verdade, sua beleza merecia; Tereu, todavia, era também estimu-
lado pela sua inata libidinagem, pois os homens de seu país são in-
clinados aos prazeres do amor. Arde de desejo por culpa dos maus 
instintos de sua raça e do seu próprio.  (p.114). 

 
 

3.4 CONCLUSÃO 
 
Amantes amentes (Terêncio, Andria, 1, 3, 13). Aqueles que amam não têm a cabeça 
no lugar. 
 
 
 
4 O ERÓTICO COMO UM CAMINHO PARA O SAGRADO 

 

Silvia Ines Coneglian Carrilho de Vasconcelos 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Toda comunidade humana de que se tem registro buscou manifestar, em alguma 
medida, seus ímpetos sexuais, embora que de modos diferenciados, criando uma 
rede de termos ou conceitos cujos sentidos tentaremos delinear aqui.  Neste senti-
do, tratar das diversas manifestações de tais ímpetos implica entrar numa rede de 
relações em que se vinculam termos ou conceitos como erótico ou eroticidade, se-
xualidade, prazer sexual, pornografia, obscenidade e prostituição.  
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4.2 REFLEXÕES 

Buscando um fio de condução dos sentidos em pesquisas etimológicas, iniciemos 
pelo termo “pornográfico”, que apareceu pela primeira vez nos Diários de uma Cor-
tesã, em que Luciano narra histórias sobre prostitutas e orgias (ALEXANDRIAN, 
1994). Assim, a palavra “pornographos” pode ser definida como “aquele que escre-
ve sobre prostitutas”. Forma-se por PORNE, “prostituta”, originalmente “comprada, 
trocada”, de PERNANAI, “vender”, mais GRAPHEIN, “escrever”. A partir desses in-
dicadores, pode significar “escritos sobre prostitutas”, mas seu sentido foi desli-
zando para se filiar a tudo o que descrevia as relações sexuais sem amor.  

O termo “puta”, de origem latina, refere-se a uma deusa da agricultura (deusa 
Puta) porque se relacionava ao ato da poda das árvores. As comemorações em 
honra a esta deusa eram festivais de gratidão à poda das árvores, porque elas fica-
riam dali a algum tempo mais revigoradas. Durante os dias desse evento, as sacer-
dotisas manifestavam-se exercendo um rito sagrado, honrando a deusa de forma a 
entregar-se ao prazer para a fertilização da comunidade e do solo de cultivo agríco-
la. Do mesmo modo que o termo anterior, o deslizamento sêmico se consolidou 
num recorte de profissional do sexo, voltado para a mulher, embora o profissional 
do sexo não seja necessariamente função somente feminina. Em língua inglesa, a 
associação se deu em referência à fêmea do cão (“bitch/bitches”), pela atitude da 
cadela no cio.  

O termo “prostituta” vem do latim e está associado ao ato de expor e de mer-
cadejar, ou seja, do ato da venda do corpo para o prazer de outrem, portanto sem 
amor, sem “Eros”. Esse vem da mitologia grega, cuja narrativa trata do anjo Eros, 
filho de Afrodite (deusa do amor), que se esposa de Psiquê (alma). A lenda trata da 
paixão e do desejo intenso com amor e deu origem ao termo erótico, que também 
sofreu deslizamento sêmico.  

 
Todos esses sentidos da atualidade estão, de alguma forma, filiados a dimen-

sões discursivas marcadas pela improbidade, indecência, algo a ser evitado ou algo 
sem valor. Neste sentido, tratar do erótico como um caminho para o sagrado nos 
leva a recorrer a alguns estudos sobre o não-ocidente, ou melhor, a estudos e prá-
ticas culturais não europeias e colonizantes. Isso inclui o que é chamado de Oriente. 
Evitar chamar de práticas não-ocidentais as orientais tem uma razão: “Orientalis-
mo é um estilo de pensamento baseado em uma distinção ontológica e epistemoló-
gica feita ente ‘o Oriente’ e (a maior parte do tempo) ‘o Ocidente’”. (SAID, 1990, p. 
14). Isso significa dizer que, ainda que as fontes de que trataremos aqui venham do 
lado oriental do planeta, estamos considerando que essa divisão é problemática 
porque construída a partir de relações de poder com jogos de interesse político e 
econômico. Essa posição é a de Edward Said (1990, p. 15-16), para quem: 

 
 

Falar de orientalismo é falar principalmente, embora não exclusi-
vamente, de uma empresa cultural francesa e britânica, um proje-
to cujas dimensões abarcam reinos tão díspares quanto a própria 
imaginação, toda a Índia e o Levante, os textos bíblicos e as terras 



  

191 
 

bíblicas, o comércio de especiarias, exércitos coloniais e uma lon-
ga tradição de administradores coloniais, um formidável corpus 
acadêmico, inúmeros “peritos” e “trabalhadores” orientais, um 
professorado oriental, um complexo aparato de ideias “orientais” 
(despotismo oriental, esplendor oriental, crueldade, sensualidade 
orientais), diversas seitas, filosofias e sabedorias orientais domes-
ticadas para uso europeu local – a lista pode ser estendida mais ou 
menos indefinidamente.  

 

Em vista disso, tomamos práticas o leste do planeta, para pensar o erótico 
não pela construção do discurso ocidental em relação ao oriente elaborado pela 
imaginação e pelos propósitos da empresa econômica ocidental, mas como forma 
de deslocar o erótico e todos os termos ou conceitos implicados na sua rede (como 
indicado no início deste texto) dos sentidos negativados e colocá-lo(s) numa rela-
ção de empoderamento do sujeito que o pratica. Partimos, então, da assunção do 
sentido do kundalinii como empoderamento do sacro, como o ponto sagrado. A 
leitura que fazemos é a partir das figuras dos templos de Khajuraho e Konarak, na 
Índia. Esses são templos tântricos. Suas paredes externas exibem homens e mulhe-
res em posições eróticas, fazendo amor, em posições de cópula, de sexo em muitas 
posições. As expressões da face de cada um é de tranquilidade, de êxtase, de paz. 

 
Entrando no templo, as figuras vão ficando mais esparsas e a qualidade do 

amor muda. O sexo vai desaparecendo. Casais estão em profundo amor, olhando 
nos olhos um do outro, segurando as mãos, se abraçando, e a sexualidade carnal 
desaparece para dar lugar ao êxtase, ao silêncio... da inteireza do ser... Mas só se 
chega a ele via corpo... e, depois, o abandono do corpo.  

 
Práticas semelhantes são realizadas no que se costuma chamar de energia do 

Tao. Trata de circulação da energia (chi) a partir da região genital, subindo pela 
coluna vertebral, passando pelo ponto central da cabeça e descendo até o ponto 
hara. Tal circulação na relação a dois (seres) faz a energia crescer e chegar ao êx-
tase longo e duradouro. 

 
Neste sentido, o erótico é o caminho para o sagrado, entendendo-o como a 

energia que sai do sacro (kundalinii) e caminha para o alto, um caminho de ascen-
são para a plenitude.  
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS CRÍTICAS E O PAPEL AMBIVALENTE     
DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Alexandre Cohn da Silveira*1 
Charlott Eloize Leviski 

Nathalia Muller Camozzato 
Heloisa Tramontim de Oliveira 

Cristine Gorski Severo 
 

1 INTRODUÇÃO 

Este texto agrupa a síntese de quatro trabalhos apresentados no GT de Polí-
ticas Linguísticas Críticas envolvendo a Língua Portuguesa, apresentado na IX Se-
mana Acadêmica de Letras da UFSC. O primeiro trabalho, de autoria de Camozzato, 
aborda o papel das línguas africanas na construção de uma memória linguístico-
discursiva afro-brasileira; na sequência, Oliveira explora os desafios conceituais e 
políticos de se abordar o conceito institucional de multilinguismo em África em 
contextos pós-coloniais; o terceiro trabalho, assinado por Silveira, explora o papel 
ambivalente da Língua Portuguesa em Timor Leste; por fim, Leviski explora a di-
mensão econômica e política das políticas de internacionalização da Língua Portu-
guesa.  Todos os trabalhos dialogam em torno dos significados simbólicos, políticos 
e econômicos atribuídos ao português, seja em cenário colonial, seja em contexto 
pós-independência. Defende-se que a Língua Portuguesa – tomada como signo po-
lítico – revela dimensões coloniais e políticas que são atualizadas em novos signifi-
cados simbólicos, como a ideia de uma comunidade transnacional de falantes da 
Língua Portuguesa. A seguir, apresentam-se as discussões dos temas. 

 

2 LÍNGUAS AFRICANAS NO BRASIL: MEMÓRIA, HISTÓRIA E RESISTÊNCIA 

A presente seção tem por objetivo relacionar línguas, ou seja, práticas lin-
guísticas e os contextos culturais nas quais tais práticas se dão, tendo por enfoque 
o caso afro-brasileiro. Sob diversas formas, oblitera-se a matriz negra determinan-
te na história, formação e constituição do Brasil, dada pela presença dos escraviza-
dos africanos. Melhor dizendo, invisibilizada e silenciada é a negritude constitutiva 
daquilo que se nomeia brasilidade. Nesse sentido, dando a ver tal fratura é que se 
pretende efetuar a relação que enunciamos acima (cultura, sociedade, discursivi-
dades e línguas) para deflagrar a presença e a resistência dos falares afro-
brasileiros, especialmente no âmbito da religiosidade, sob a forma das chamadas 
“línguas de santo” ou “línguas rituais” (CASTRO, [s./d.]). 
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grama de Pós-Graduação em Linguística/UFSC, heloisatramontim@gmail.com; Docente do Progra-
ma de Pós-Graduação em Linguística/UFSC, crisgorski@gmail.com. 
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Juntamente dos corpos escravizados, submetidos por todo um dispositivo 
colonial dos quais foram mesmo o dínamo, também foram silenciadas suas vozes: 
suas discursividades, a esfera de suas práticas, suas linguagens. Por outro lado, no 
interior da violenta colonialidade que atravessa essa porção diaspórica da história 
– ferida intermitente –, também os assujeitados resistiram, perpetuando os seus 
sistemas simbólicos e interpenetrando-os no universo em que foram inseridos, 
inscrevendo sua experiência negra no interior do universo que os coisificava e ex-
plorava. A esse tecido e a tais transcriações, filósofos e críticos afroperspectivistas 
costumam aplicar a epistemologia da encruzilhada (MARTINS, 1997): processos de 
devir e entrecruzamento. 

Sob tal prisma, buscamos, aqui, atentar para esse processo de violência e 
submetimento, de um lado, e, por outro, de refração e resistência, observando as 
particularidades da trajetória diaspórica desses falares e o desafio que levar tais 
práticas linguístico-discursivas em consideração representa aos conceitos de lín-
gua assumidos pelo campo disciplinar da linguística.  Consideramos, aqui, que as 
línguas são produtos das práticas sociais que não podem ser tomadas isoladas de 
seu uso, aprioristicamente e, ainda, que políticas de língua dizem respeito às políti-
cas das pessoas, sendo que toda atividade linguística é uma atividade política e que 
toda atividade política é uma atividade linguística (RAJAGOPALAN, 2003). Ao im-
bricamos línguas e relações sociais, entendemos, portanto, que não existem línguas 
mais ou menos empoderadas, senão atores sociais mais ou menos empoderados, 
em situações de dominação e, nesse ínterim, localizamos as relações constitutivas 
dadas entre língua, cultura, sociedade e política, que perpassam toda a esfera da 
produção de conhecimento linguístico - a vontade de saber e vontade de poder de 
que nos fala Foucault (1999). 

Quanto ao processo de resistência, privilegiamos, em nossas considerações, 
a esfera do sagrado, isto é, o âmbito da religiosidade afro-brasileira, pensando nas 
casas afro-brasileiras (ou terreiros, ou nações, dentre a diversidade de nomeações) 
como espaços de resistência linguística, discursiva e simbólica, espaços que possi-
bilitaram a manutenção dessa cultura e a sua interpenetração na composição da-
quilo que entendemos como brasilidade. Leda Maria Martins (1997), ao abordar as 
práticas de oralitura dadas na cultura bantu em solo brasileiro, afirma que os mais 
evidentes sentidos compartilhados são as noções de comunidade, ancestralidade e 
perpetuação. Nesse contexto, as línguas, sabidamente, ocupam um espaço privile-
giado, uma vez que compõem a produção de identidade dessas comunidades e as-
sumem um vínculo com outro conceito importante que é o de ancestralidade.  

Se avançarmos nessa esfera da religiosidade e, mais ainda, nas políticas que 
se dão sobre as línguas, os discursos, as culturas e o papel das instâncias do sagra-
do nessa rede de relações de poder, estaremos diante dos papéis assumidos, por 
um lado, pelo catolicismo e seu protagonismo nas agências coloniais, chegando-se 
mesmo a uma linguística colonial (MAKONI; PENYCOOK, 2006; MAKONI; 
MEYHOFF, 2004), a construção de saberes sobre as línguas de outros povos que 
não europeus segundo chaves-interpretativas greco-latinas, que acarretou deter-
minantemente nos contornos assumidos pela Linguística contemporânea em suas 
concepções do que é língua, como essa entidade deve ser estudada, à parte das prá-
ticas sociais e comunicativas, que justamente a motivam, e do sistema interssemió-
tico complexo que a perpassa e que é perpassado por ela. 



  

195 
 

Assim, os falares afro-brasileiros2 dados no âmbito ritual transbordam e ul-
trapassam esse discurso linguístico. Primeiramente, por, no contexto diaspórico, 
terem se misturado e interpenetrado numa dinâmica de comunicação, estando fora 
da noção de língua enquanto estrutura cerceada em si mesma; em segundo lugar, 
especificamente no caso das línguas cultuais, por terem um funcionamento dado 
em um contexto intersemiótico complexo que inclui os gestos ritualísticos, a músi-
ca, os alimentos, as vestimentas etc.; e, finalmente, pela corporeidade que tais prá-
ticas linguístico-discursivas interpelam: a vocalidade e a gestualidade que lhes são 
implicadas num contexto ritual. 

Chega-se aqui à noção de africanias, um dispositivo analítico que permite 
contemplar a integralidade dada entre línguas, discursos e práticas sociais e cultu-
rais. Segundo Castro (s./d.), entende-se por africanias a bagagem cultural submer-
gida nos negroafricanos no Brasil, que se faz presente na música, na língua, na dan-
ça, na religião e nos modos de ser e ver o mundo, que se converteram em matrizes 
da construção de um sistema cultural e linguístico que nos identifica como brasi-
leiros. 

 

3 A (RE)CONSTRUÇÃO DO MULTILINGUISMO EM ANGOLA 

O Português Brasileiro, em sua formação, foi extremamente influenciado pe-
las línguas africanas, principalmente pelas de origem Banto, provenientes de Ango-
la. Há diversas hipóteses que postulam essa influência africana na formação do 
Português Brasileiro, especialmente na modalidade oral (CÂMARA Jr., 1977; LUC-
CHESI et. al, 2009; CASTRO, 2005). Embora o objetivo aqui não seja discutir o pro-
cesso de formação do Português Brasileiro, salienta-se a formação de discursiviza-
ção da língua falada no Brasil em relação à influência das línguas africanas. O uso 
do termo ‘popular’ para designar as heranças africanas sinaliza também para a 
construção de um estereótipo que vincula as ideias de africanidade com as noções 
de variedade, oralidade e dimensão popular, como é o caso do português popular 
brasileiro. Tais ideias se contrapõem às noções de língua, escrita e dimensão culta, 
ratificando um certo valor simbólico estereotipado para as línguas e povos africa-
nos. 

Em contraponto ao monolinguismo europeu, o multilinguismo africano 
apresentaria problemas para uma governamentabilidade centrada na ideia de Es-
tado Nacional. Por conta disso, Angola se deparou com o modelo monolíngue eu-
ropeu e adotou-o, ou seja, a adoção da Língua Portuguesa foi tomada tal qual ban-
deira de unificação do país diante da uma realidade multiétnica e multilíngue. Este 
trabalho explora as iniciativas institucionais de validação desse multilinguismo em 
Angola. 

Entretanto, no embalo de Makoni & Meinhof (2004), consideramos que as 
concepções de línguas contêm pressupostos que comumente estão encobertos por 
metáforas conceituais. Isso quer dizer que as línguas africanas têm suas especifici-
dades que não devem ser apagadas sob a sombra da língua europeia. Desse modo, 

                                                           
2 Não utilizamos a nomenclatura “africanos” por entendermos que as práticas dadas ainda em Áfri-
ca não são exatamente coincidentes com aquelas que se deram no Brasil.  
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propor-se a compreender as línguas africanas por meio de lentes de uma semiótica 
europeia resulta em não as compreender de forma contextualizada, pois dessa 
forma se toma o lugar do outro e fala-se pelo outro (MAKONI; MEINHOF, 2004). 

Em África, tais concepções não existiam antes da introdução do evange-
lismo cristão e do letramento (MAKONI; MEINHOF, 2004). Os conceitos básicos de 
língua herdados pela ideologia do Estado-Nação se referem ao lema “uma nação, 
uma língua, uma cultura” (RAJAGOPALAN, 2008), não condizentes ao contexto afri-
cano plurilinguístico e, portanto, incapazes de corresponder à realidade dos povos 
ali viventes, pois, como dizem Fardon e Furniss (1993), o “multilinguismo é a lín-
gua franca da África”. Estes são os desafios enfrentados pela proposta desta pes-
quisa. Assim, indagamos como os discursos de multilinguismo constroem uma da-
da concepção de língua em Angola, ratificando ou subvertendo as metáforas con-
ceituais europeias. 

 

4 ONDE ESTÁ A LÍNGUA PORTUGUESA EM DÍLI? REFLEXÕES SOBRE POLÍTI-
CAS E PRÁTICAS LINGUÍSTICAS EM TIMOR-LESTE 

Este trabalho propõe uma análise de documentos oficiais que estabelecem 
as políticas linguísticas oficiais de Timor-Leste, confrontando-os com as práticas 
relativas ao uso da Língua Portuguesa em ambientes diversos na capital, Díli. A 
intenção é perceber como a concorrência entre os idiomas institucionalizados pela 
constituição do país (Português e Tétum, como línguas oficiais; Inglês e Indonésio, 
como línguas de trabalho) se reflete na constituição da paisagem linguística (SHO-
HAMI, 2006; SILVA, 2013; MACALISTER, 2012; BEM-RAFAEL, 2006) da cidade, 
interferindo no uso da Língua Portuguesa. A paisagem linguística abarca placas e 
cartazes de instituições privadas (não oficiais), anúncios publicitários em painéis, 
anúncios publicitários expostos em transportes públicos e veículos particulares, 
rótulos de produtos, bem como placas e avisos governamentais, placas de ruas, 
nomes de prédios, nomes de ruas e inscrições nos prédios públicos (LANDRY; 
BOURHIS, 1997) 

Essa divisão, no entanto, nem sempre possui uma fronteira definida, como é 
o caso de Timor-Leste. Mais comuns são casos em que a linguagem dos sinais pri-
vados, que geralmente apresenta alta diversidade linguística, difere da linguagem 
dos sinais institucionais. Em Díli, isso pode ser um reflexo da natureza multilíngue 
da capital timorense, mas menos em relação à diversidade linguística inerente ao 
território localizado em uma zona tradicionalmente multilíngue na Ásia, mas prin-
cipalmente devido à alta circulação de estrangeiros no país e a um histórico de 
ocupações pelo qual passou a região, que condicionaram a presença de línguas co-
mo o português e o indonésio, por exemplo. 

O corpus de pesquisa é composto por fotografias tiradas nas principais ruas 
da região central de Dili, integrando uma seleção de 323 imagens de faixas, facha-
das de prédios públicos e comerciais, cartazes e placas diversas. As fotografias fo-
ram classificadas em oficiais / top-down (66) e não oficiais / bottom-up (257). Os 
dados levantados foram tabulados quantitativamente, no que diz respeito à inci-
dência dos idiomas (português, inglês, tétum, indonésio e outros). Assim foi possí-
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vel perceber, quer no âmbito institucional, quer no âmbito público, a presença e a 
concorrência dos idiomas constitucionais nos espaços analisados. 

Igualmente foram analisados documentos oficiais do país, tais como Consti-
tuição da República Democrática de Timor-Leste, Lei de Bases da Educação, Plano 
do Ministério da Educação para 2013-2017, Decreto-Lei nº 06/2013 – Lei Orgânica 
da Educação e o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação. Os documentos 
forneceram informações oficiais a respeito dos idiomas institucionalizados no país. 
Destes documentos foram retiradas todas as menções feitas sobre os idiomas cons-
titucionais, as quais foram confrontadas com os dados qualitativos, possibilitando 
assim algumas reflexões acerca dos resultados obtidos, à luz das teorias estudadas. 

Foi possível notar uma preocupação governamental em demarcar a impor-
tância dos dois idiomas oficiais nos documentos institucionais assim como na mai-
oria das placas oficiais analisadas, com presença do Tétum, em 43,9% das placas, e 
do Português, com 74,2% das ocorrências. Apesar disso, o governo de Timor-Leste 
possui uma política linguística que reside num plano ideal ou, conforme Calvet 
(2007), uma política in vitro.  Na região pesquisada, a política e a prática linguísti-
cas nem sempre seguem os mesmos rumos. A realidade, que Calvet (2007) chama 
de política in vivo, percorre outros caminhos, evidenciando que o planejamento 
linguístico, o qual deveria efetivar as políticas adotadas, ou, não possui força ade-
quada para se estabelecer, ou, sofre resistência por parte dos usuários, dadas as 
necessidades e intenções comunicativas cotidianas. 

No interior dessa paisagem, a Língua Portuguesa veicula principalmente 
discursos da burocracia institucional e é um recurso para promover a educação 
formal. Nas ruas, onde as práticas linguísticas seguem um rumo próprio, seu lugar 
ainda é limitado pelas necessidades comunicativas da população, que adota, prin-
cipalmente, as línguas tétum, indonésia e inglesa para a veiculação de vários pro-
pósitos – desde anúncios em restaurantes e placas governamentais a avisos dirigi-
dos a turistas e estrangeiros que circulam pela região pesquisada. 

Vale destacar ainda que o preceito constitucional quanto ao uso dos idiomas 
de trabalho (inglês e indonésio), restritos apenas ao âmbito da administração pú-
blica e por um tempo determinado pelos fatores circunstanciais, não se reflete nas 
práticas linguísticas. Isso significa que um número considerável de usuários destes 
idiomas os utiliza cotidianamente em situações alheias à administração pública e, 
provavelmente, continuarão a utilizá-los a despeito de uma política linguística, no 
caso, distante das necessidades da população. 

Buscamos, dessa forma, contribuir para os estudos sobre o multilinguismo 
em/sobre Timor-Leste, destacando a complexidade da realidade multilíngue e as 
delicadas fronteiras entre o plano de Estado para este multilinguismo e as dinâmi-
cas sociais que movimentam suas engrenagens. Evidencia-se uma dissonância en-
tre a “política linguística” e o “planejamento linguístico”. Isso merece reflexão e 
discussão mais aprofundada sobre os efeitos da verticalidade das políticas linguís-
ticas e o desfavorecimento proporcionado quanto ao uso dos idiomas em seus am-
bientes linguísticos, o qual aparentemente compromete os objetivos sociais do uso 
das línguas e o próprio planejamento linguístico. 
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5 A HORA E A VEZ DA LÍNGUA PORTUGUESA? INTERESSES ENVOLVIDOS NAS 
POLÍTICAS OFICIAIS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO PORTUGUÊS 

O crescente interesse econômico pela Língua Portuguesa tem se evidencia-
do nas últimas décadas por meio de diversas instâncias. De acordo com Zoppi-
Fontana (2009, p. 37), observamos um forte “[...] processo de mercantilização das 
línguas [...]”, sendo que “[...] o processo de capitalização linguística [...]” se caracte-
riza por investir uma língua em termos de valor de troca, qualificando-a como 
mercadoria e investimento para mercados futuros. Assim, seu valor poderia ser 
cotado em termos simbólicos e econômicos (DINIZ, 2008). O ensino de línguas, 
portanto, tornou-se um grande mercado. De fato, a venda do denominado commu-
nicative approach está para além de motivações mercadológicas, mas, também po-
líticas.  

A cooperação sem subterfúgios e a competição saudável entre identidades e 
culturas nacionais, segundo Luis Reto (2012), conduzirão o português a assumir o 
estatuto de língua global. Assim, resultará em um instrumento de valor econômico 
fundamental para os países de idioma português. A respeito desse tema, Barbosa 
da Silva (2013) afirma que a última finalidade é sempre o poder, o mesmo poder 
que as línguas europeias forneceram aos seus Estados durante o colonialismo; por 
isso, a homogeneização da Língua Portuguesa seria uma ‘ótima estratégia’ no mer-
cado das línguas.  

 Pensando na relação de tensão entre Brasil e Portugal, que historicamente 
já passaram pela situação de colonizado e colonizador, num contexto pós-colonial, 
posicionam-se num patamar de igualdade enquanto usuários da língua, muitas 
vezes não aceito pelo ex-colonizador. A ideologia do ‘português legítimo’ vigora em 
forma de disputa entre o Português do Brasil e o Português europeu, resultando 
em uma política de internacionalização, ao que nos parece, desarticulada e bivalen-
te. A presente comunicação apresentou as principais políticas oficiais de internaci-
onalização do português na atualidade, tomando por enfoque as instâncias oficias 
do Brasil e de Portugal, traçadas sucintamente a seguir.  

 A principal política brasileira é intermediada pelo Itamaraty (2015), por 
meio da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP), vinculada ao Ministé-
rio das Relações Exteriores, que coordena projetos e centros para promoção da 
língua e cultura brasileira com o projeto Rede Brasil Cultural. Atualmente existem 
24 CCBs (Centros Culturais Brasileiros) no exterior, distribuídos na África, América, 
Europa e Oriente Médio, cuja principal missão é promover a cultura e a Língua Por-
tuguesa falada no Brasil, por meio das artes em geral como a Literatura, a Música e 
o Cinema. Além disso, possui cinco Núcleos de Estudos Brasileiros que funcionam 
como unidades complementares de ensino, situados em embaixadas ou vice-
consulados.  

 Em Portugal, o ensino de língua é altamente integrado ao estado. Segundo o 
governo português, a criação do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 
(Camões, I. P.) foi um dos principais instrumentos eficazes na política de coopera-
ção, sendo a meta projetar o Camões I.P. como entidade de referência na condução 
da política de cooperação, “[...] ao nível de supervisão, direção e coordenação naci-
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onais [...]” (PORTUGAL, 2014, p. 43). De fato, o principal canal de planificação de 
políticas externas de língua por parte de Portugal tem sido o Camões I.P. Consta-
tamos uma rede bastante integrada de promoção externa da língua e cultura por-
tuguesas, por meio de programas que apoiam a criação de departamentos de por-
tuguês ou estruturas equivalentes em universidades estrangeiras.  

 No que concerne à normatização da Língua Portuguesa, existem dois siste-
mas de certificação e de avaliação. O Certificado de Proficiência em Língua Portu-
guesa para estrangeiros (Celpe-Bras) é o exame brasileiro para certificar a profici-
ência em português como língua estrangeira, reconhecido oficialmente pelo gover-
no brasileiro. O exame certifica quatro níveis de proficiência de Intermediário a 
Avançado e, curiosamente, foi criado em 1998, mesmo ano em que Portugal criou 
seu Sistema de Certificação e Avaliação do Português Língua Estrangeira (SCAPLE). 
Os dois sistemas de certificação e de avaliação do português representam uma po-
lêmica, uma cisão: duas políticas, duas línguas concorrentes, dois Estados sobera-
nos que detêm poder de atestar a proficiência de sua língua nacional para estran-
geiros. Isso gera, por exemplo, um freamento das políticas multilaterais e nos 
acordos de cooperação firmados pela CPLP.  

 Após essa breve exposição das políticas em ação por parte dos dois países, 
observamos que a questão da língua e cultura estão sempre atreladas, mais exata-
mente, a menção à língua vem sempre acompanhada da cultura brasileira ou da 
cultura portuguesa. Assim, colocamos em debate que a principal estratégia de in-
tensificação política linguística de expansão do português, por parte de Portugal e 
do Brasil, estaria atrelada à diplomacia cultural. Consoante a isso, a falta de men-
ção clara de que se trata de uma política linguística e o enfoque para a diplomacia 
cultural seria uma indicação da atuação do soft power (NYE, 2004).  

 

6 PALAVRAS FINAIS 

 As reflexões aqui apresentadas vinculam-se à linha de pesquisa de Políticas 
Linguísticas, do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC. Assumimos 
uma perspectiva crítica que questiona e problematiza as relações de poder defini-
doras de conceitos de língua que permeiam práticas e discursos institucionalizados. 
Trata-se de considerar uma abordagem histórica e/ou a perspectiva dos sujeitos 
considerados periféricos para definir aquilo que conta como língua. Nos alinhamos 
a uma concepção de política fortemente imbricada nas práticas discursivas circu-
lantes pelo espaço público, como lugar de construção – pela ação e pelo discurso 
(ARENDT, 2005) – de um sentimento de comunidade e de pertencimento.  

 

REFERÊNCIAS 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Fo-
rense Universitária, 2005. 

BARBOSA DA SILVA, Diego. De flor do lácio a língua global. Jundiaí: Paco Editorial, 
2013. 



  

200 
 

 

CALVET, Jean Louis. As políticas linguísticas. Floriano polis: Ipol; Sa o Paulo: Pa-
ra bola, 2007.  

CÂMARA JR., Joaquim Matoso. Manual de Expressão Oral e Escrita. 4.ed. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1977. 

CASTRO, Yeda. A influência das línguas africanas no português brasileiro. In: Pasta 
de textos da professora e do professor. Salvador: Secretaria Municipal de Educação, 
2005. 

_____. Antropologia e Linguística nos estudos afro-brasileiros. Revista Afro-Ásia. Ba-
hia, n. 12, p. 211-227. 1976. Disponível em: 
<http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n12_p211.pdf>. Acesso em: Ago. 2014. 

_____. A influência das línguas africanas no português brasileiro. [s./d.] Disponível 
em: <http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/documentos/linguas-
africanas.pdf>. Acesso em: Ago. 2014.  

DINIZ, Leandro Rodrigues Alves. Mercado de línguas: a instrumentalização brasilei-
ra do português como língua estrangeira. 2008. 201 f. Dissertação (Mestrado em 
Linguística) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Lingua-
gem, Campinas, 2008.  

FARDON, R.; FURNISS, G. African languages, development and the state. Lon-
don/New York: Routeledge, 1993. 

FOUCAULT, M. A História da Sexualidade – A vontade de saber. 13. ed. Trad: Maria 
Thereza da Costa Albuquerque e J.A. Gilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 
1999. 

LANDRY, Rodrigue; BOURHIS, Richard Y. Linguistic Landscape and Ethnolinguistic 
Vitality: An empirical study. Journal of Language and Social Psychology. Nova York, 
v. 16, n. 1, p. 23-49, 1997.  

LUCCHESI, D.; BAXTER, A.; RIBEIRO, I. (Orgs). O português afro-brasileiro. Salvador: 
EDUFBA, 2009. 

MACALISTER, John. Language policies, languagem planning and linguistic land-
scapes in Timor-Leste. Language Problems & Planning. Londres, v. 36, n.1, p. 25-45, 
2012. 

MAKONI, Sinfree; PENNYCOOK, Alastair (Orgs.). Disinventing   and   Reconstituting 
Languages. Clevedon: Multilingual Matters, 2006. 

MAKONI, Sinfree; MEINHOF, U. Western perspectives in applied linguistics in Afri-
ca. AILA Review. Londres, 17, p. 77-105, 2004. 

MARTINS, Leda M. MARTINS, L. Performances da oralitura: corpo, lugar da memó-
ria. Letras nº 26 – Língua e Literatura: Limites e Fronteiras. Programa de Pós-
Graduação em Letras: PPGL/UFSM, 2003. p. 63-81. 



  

201 
 

_____. Afrografias da memória: O Reinado do Rosário no Jatobá. São Paulo/Belo Ho-
rizonte: Perspectiva/Mazza Edições, 1997. 

NYE, Joseph Jr. Soft Power. New York: Public Affairs, 2004. 

PORTUGAL. Conceito estratégico da cooperação portuguesa 2014-2020. Disponível 
em: <http://www.instituto-camoes.pt/>. Acesso em: 9 mar. 2015.  

RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma Linguística Crítica: Linguagem, Identidade e a 
Questão Ética. São Paulo: Parábola, 2003. 

RETO, Luís. Potencial Económico da Língua Portuguesa. Lisboa: Texto Editores, 
2012. 

SHOHAMY, Elana. Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. New 
York: Routledge, 2006. 

TIMOR-LESTE. Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Díli, Assem-
bleia Constituinte, 2002. Disponível em: 
<http://timor.no.sapo.pt/constibase.html>. Acesso em: 6 ago. 2013. 

ZOPPI-FONTANA, Mônica. O português do Brasil como língua transnacional. Campi-
nas: RG, 2009. 

 

 





  

202 
 

POR UMA LITERATURA DAS MARGINAIS: ESPAÇOS DE INSCRIÇÃO 
DA LEMBRANÇA CONTRA O ESQUECIMENTO 
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A memória temporariamente inerte, até que seja resgatada ou 
reconstruída, mantém a forma do esquecimento.  

(Aleida Assmann) 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo pretende apresentar uma síntese das comunicações orais apre-
sentadas no Grupo Temático intitulado A literatura das marginais, sob coordenação 
da Profª Maria Aparecida Barbosa, na IX Semana Acadêmica de Letras da Universi-
dade Federal de Santa Catarina. Destas comunicações, suscitadas por diversas for-
mas de constituição literária, evocam o papel social da memória e as formas distin-
tas de constituição da lembrança. Tornam-se intersecções possíveis para questões 
que vão além da literatura e que permearam as falas dos participantes do GT du-
rante a Semana de Letras.  

 Na teoria literária, o conceito de literatura marginal é bastante polissêmico 
e de modo geral caracteriza manifestações literárias produzidas por grupos sociais 
marginalizados, por vozes da periferia que retratam situações de violência e do 
cotidiano. Nossa proposta, no entanto, foi pensar na constituição de uma literatura 
das marginais, também pensada como literatura alheia ao cânone, que não tem o 
fetiche cultural de referência beletrística e tampouco pretensão de se tornar mo-
numento. Da experiência de modernidade percebida por Deleuze e Guattari em 
Kafka (1977), emerge a literatura menor, feita por grupos menores em uma língua 
maior. Em diferentes produções literárias em língua alemã do século XX, revela-se 
uma escrita que se configura como espaço de inscrição e que transcende o poético 
ficcionalizado, adquirindo contornos imprecisos como espaço de recordação, o 
qual desvela uma arte de escrita como meio e suporte da memória.  

 

2 POR UMA LITERATURA DAS MARGINAIS 

Nas diversas comunicações do GT estiveram presentes experiências singulares de 
grupos minoritários judeus, como em construções que se tornam lugares de me-
mória, a literatura em quadrinhos, a literatura em ídiche ou a memória do exílio no 
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Brasil. Neste diálogo, ainda que incipiente, evocam-se práticas culturais e outras 
tipologias por vezes não recorrentes a um lugar-comum da experiência, daqueles 
de que tratam uma determinada bibliografia consagrada. Desse conjunto, outras 
vozes discursivas apresentam uma perspectiva distinta aos contornos historiográ-
ficos tradicionalmente conhecidos, lançando luz a recônditos aspectos do cotidiano, 
por vezes negligenciados frente à memória oficial ou a uma discursividade autori-
zada socialmente.  

 Este exercício, que percebe também as disputas simbólicas tecidas em torno 
da memória, se faz extremamente importante numa conjuntura contemporânea 
onde situações de extremismo e intolerância não são isoladas. Perceber a literatura 
e suas nuances para além do material é deslocar a obra e o conteúdo para além do 
texto, é construir significados para a própria constituição de si, e de si no mundo. 
Não se trata de perceber o elemento literário (ou transformador em literatura) 
somente como mensagem, mas antes compreender essa manifestação como men-
sagem do tempo e no tempo. Essa dimensão abarca diferentes vozes e interpreta-
ções que incidem sobre um mesmo fenômeno. Deslocam-se assim os eixos inter-
pretativos acerca da leitura de mundo e da literatura. A história, como aporte, é 
uma ponte entre essas duas questões, para a interpretação da sociedade e da cul-
tura de um lugar ou grupo. A Literatura oferece uma abrangência e uma amplitude 
de compreensão que nem sempre foram objetos da história. E neste ponto de con-
gruência registram-se as pesquisas individuais e delimitam-se fronteiras, por vezes 
tênues, entre a poesia e a história. 

 Primordialmente, nossa abordagem incidiu sobre a leitura de duas obras, 
Espaços da Recordação: formas e transformações da memória cultural, de Aleida 
Assmann (2011), e O Brasil como Destino. Raízes da imigração judaica contemporâ-
nea para São Paulo, de Eva Alterman Blay (2014). Articulam-se, a partir da memó-
ria coletiva como intersecção para a construção literária – e também como repre-
sentação daquilo que não se deve esquecer –, questões que concernem e aproxi-
mam memória e testemunho aos lugares de memória enquanto meios mnemônicos. 

 Nesta marginalidade do menor em formas literárias, delineiam-se fugas 
através da linguagem e de rastros que possibilitam a reconstituição de significados. 
O percurso para este entendimento, através da literatura, lançou as bases para as 
reflexões aqui propostas, as quais se inserem na conjuntura do pós-guerra entre-
meada pela emergente produção de meios de fixação, ou suportes, da memória, e 
pretendem ampliar os contornos da escrita para abarcar também outros espaços 
de recordação, espaços de inscrição capazes de delinear poéticas da memória. 

 

3 LEMBRANÇA, MEMÓRIA E TESTEMUNHO 

Ao trazer a imigração judaica à formação do Brasil contemporâneo e seus 
diferentes matizes culturais, Eva Blay apresenta, por meio das narrativas e teste-
munhos orais que recolheu ao longo de mais de trinta anos, trajetórias de famílias 
inteiras ao longo do século XX, com origens e classes sociais distintas. Sua obra 
apresenta relatos de cerca de cem pessoas de dezessete países, grande parte falan-
te do ídiche. São testemunhos que também integram a literatura de teor testemu-
nhal produzida após a Shoah, a literatura dedicada à memória escrita do Holocaus-
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to e que não diz respeito somente ao extermínio de seis milhões de judeus, mas 
também de povos e pessoas perseguidas pela intolerância nazista, seja por religião, 
opção política ou modo de vida. Transparecem, assim, na narrativa, as memórias e 
experiências das pessoas entrevistadas por Eva Blay, das quais emergem uma cole-
tividade que o tempo e o espaço já não permitem. Desta experiência particular e 
interior, articula-se uma história que se escreve a posteriori, distante do tempo e 
do espaço narrado. Como observa Sarlo (2007, p. 93), “[...] toda narração do passa-
do é uma representação, algo dito no lugar de um fato”. É uma forma de leitura que 
permite pensar a sobrevivência cultural como extensão da sobrevivência física 
construída por estes grupos em São Paulo, bem como as próprias transformações 
sociais na cidade de São Paulo pelas vozes destas pessoas. Elas falam de lugares 
que só existem na memória daqueles que lembram, e ainda assim não descrevem 
os mesmos lugares. 

 Desta forma, manifestam-se, através da memória dos historiantes de Eva 
Blay, os traçados das ruas de Britchon, um dos inúmeros shtetl2 permitidos pelo 
tsar Nicolau II na Bessarábia3. Nestas passagens é possível imaginar este espaço da 
cidade – destruído durante a Segunda Guerra – não somente através da lembrança 
e do testemunho, mas também da individualidade compartilhada pelo coletivo, dos 
múltiplos elementos culturais comuns que delimitam e moldam o espaço de me-
mória como narrativa. O Brasil como destino é uma obra sobre um grupo minoritá-
rio, mas desse grupo emerge não somente a experiência do exílio, mas todo um 
arcabouço de lembranças e práticas culturais comuns.  

 Se pensamos nos tempos antigos, a coletividade dos tempos ancestrais en-
contrava na memória evocada pela oralidade um elemento central de constituição 
social, e seu desenvolvimento permitiu o aprimoramento de manifestações discur-
sivas que atualmente reconhecemos sobretudo na literatura e na história. Estabe-
lecendo distinções entre identidade, memória (histórica e coletiva), testemunho e 
lembrança, e em como trazer à discussão as nuances culturais relativas a essa in-
vestigação, a seguinte pergunta também nos instiga: qual a função da oralidade no 
fazer literário?  

 Ao relacionar o testemunho ao fazer literário, Seligmann-Silva (2008, p. 1) 
traz o seguinte: 

O conceito de testemunho concentra em si uma série de questões 
que sempre polarizaram a reflexão sobre a literatura: antes de 
qualquer coisa, ele põe em questão as fronteiras entre o literário, 
o fictício e o descritivo. E mais: o testemunho aporta uma ética da 
escritura. […] Ou seja, o testemunho impõe uma crítica da postura 
que reduz o mundo ao verbo, assim como solicita uma reflexão 
sobre os limites e modos de representação. 

 Da literatura produzida sobre o Holocausto em diversos países, sobressai 
uma vasta bibliografia de ordem testemunhal por escritores e pesquisadores ju-

                                                           
2 Shtetl vem do ídiche e designava antes da Shoah, na Europa Central e Oriental, uma vila ou povoa-
do. 
3 Região entre os rios Pruth e Dnister. Pertencente ao Império Russo até 1917 e território romeno 
até 1940, foi incorporada à URSS após 1945. Atualmente compreende a Moldávia e parte da Ucrânia, 
no Mar Negro. 
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deus que estiveram em campos de concentração ou que sofreram alguma forma de 
violência durante a Segunda Guerra, o que levou a questionamentos sobre a rele-
vância e até mesmo sobre o teor de veracidade dos testemunhos orais dos sobrevi-
ventes. A verificabilidade da narrativa oral da experiência confronta sua contrapar-
te documental, já escrita e cristalizada. Lembra o historiador Paul Ricoeur (Apud 
GAGNEBIN, 2006) que a história é sempre, simultaneamente, narrativa (as histó-
rias inumeráveis que a compõem; Erzahlung, em alemão) e processo real (sequên-
cia das ações humanas em particular; Geschichte), em que a história como discipli-
na é produzida por humanos, com linguagem e atos de fala e principalmente com 
narração (GAGNEBIN, 2006). A construção de identificações para esta duplicidade 
da história, enquanto narrativa e processo real – que articulam o passado, confor-
me Benjamin (1940; 1994) –, molda a formação de identidades de acordo com as 
características dos grupos que a promovem. No que concerne à construção da me-
mória, há ainda uma dupla interpretação entre a vivacidade e a materialidade da 
lembrança e a reconstrução por meio do testemunho, daquilo que não tem mais 
lugar na experiência a não ser no passado. Neste tocante, a obra de Eva Blay permi-
te a compreensão de um espaço literário destinado à lembrança, ainda que em viés 
sociológico.  

 Destas elaborações, suscitam à construção da memória que se consagra co-
mo histórica e coletiva. De um lado, a memória histórica como reconstrução do 
cotidiano da vida social, projetada por uma reinvenção do passado; do outro, a co-
letividade que recompõe o passado, com fragmentos de lembranças. Destas elabo-
rações também se criam meios para a construção da memória enquanto reinven-
ção do passado e fragmentos de lembrança. Espaços de recordação que, assim co-
mo as narrativas escritas, revelam-se meios e suportes da memória, mas que tam-
bém dão forma aos Lugares de Memória. Lugares enquanto mídias, como suportes 
espaciais concebidos com o intuito de salvaguardar, lembrar, evocar, cujas inscri-
ções materiais revelam-se como manifestações concretas de suas imaterialidades 
constitutivas: as memórias que os conformam, entre desígnios da lembrança e do 
esquecimento. 

 

4 LUGARES DE MEMÓRIA 

 Podemos dizer que lugares não são por si só capazes de recordar. São, por um 
lado, testemunhos materiais silenciosos de diversas recordações ou experiências 
pessoais. Quando constituídos de tempo, de duração e de continuidade, lugares 
tornam-se meios pelos quais se pode reviver uma experiência passada. Eles são 
espaços potenciais para o despontar de uma memória individual latente. Por outro 
lado, lugares mantidos ou construídos para a recordação, os Lugares de Memória, 
são muitas vezes alheios à experiência de quem os concebe. Eles resultam de um 
desejo de construir uma memória cultural, aquela que transcende temporalidades 
e furta gerações do esquecimento, perpetuando um tempo ou um acontecimento 
histórico com o intuito não somente de lembrar, mas sim, e principalmente, de in-
citar um sentimento à lembrança, uma espécie de obrigação com o passado. Estes 
meios mnemônicos estabelecem, na realidade, mídias externas da memória, supor-
tes materiais tais como “monumentos, memoriais, museus e arquivos”, traduzindo, 
ou vertendo, memórias vivas, experienciais, em uma "memória cultural e artificial" 
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para a posteridade (ASSMANN, 2011, p. 19). Constituem-se, assim, estes meios 
mnemônicos, espaços da recordação, como espécies de duplos: lugares portadores 
de memórias particulares e lugares portantes da memória cultural. Tal caráter du-
plo dos lugares coincide com os dois caminhos abertos pela problemática da me-
mória apontados por Assmann (2011), os quais conduzem distintamente a memó-
ria às suas atribuições primordiais: a memória como Ars, ou arte, entendida como 
técnica, e a memória como Vis, potência. A arte da memória, Ars, ou mnemotécnica, 
é assim a técnica de decorar, um ato deliberado de reter determinados conheci-
mentos que pressupõe o armazenamento como função da memória. O ato de arma-
zenamento acontece, deste modo, “[...] contra o tempo e o esquecimento, cujos efei-
tos são superados com a ajuda de certas técnicas” (ASSMANN, 2011, p. 34). A po-
tência, Vis, por sua vez, pressupõe a memória como uma força imanente, latente 
que, submetida aos efeitos do tempo, sujeita a lembrança “a um processo de trans-
formação”. Assim, a memória como potência opõe-se ao armazenamento e se con-
figura como processo de recordação, no qual interpõem-se lembrança e esqueci-
mento. O ato de recordar acontece assim "dentro do tempo, que participa ativa-
mente do processo” e eleva o esquecimento à “cúmplice da recordação” (ASSMANN, 
2011, p. 34).  

 Se o tempo é elemento indissociável da recordação, que tece a lembrança 
com o fio do esquecimento, nos lugares de memória ele se torna a argamassa que 
prende a memória à pedra, como se fosse matéria sólida que pretende jamais se 
corroer pelo esquecimento. Esses lugares estabilizam o tempo contra o esqueci-
mento e dão forma a uma espécie de “estrutura espacial da mnemotécnica”, com 
sugere Assmann (2011), uma topografia da memória, ou uma representação que 
funda, no espaço, a memória para a posteridade. Discorremos especialmente acer-
ca destas estruturas, composições deliberadas de locais que atestam a dupla fun-
ção da memória, conjugando arte e potência, para a construção de uma memória 
cultural.  

 

4.1 HOLOCAUST MAHNMAL (MEMORIAL DO HOLOCAUSTO) 

 “No sentido mais antigo e original do termo”, segundo o historiador de arte 
austríaco Alois Riegl (2014, p. 31), entende-se por monumento “[...] uma obra cria-
da pela mão do homem e elaborada com objetivo determinante de manter sempre 
presente na consciência das gerações futuras algumas ações humanas ou destinos”. 
A palavra Monumento, de origem latina monumentum, deriva de monere, ou o ver-
bo moneo, que significa lembrar, no sentido de avisar, alertar, advertir, ou seja, o 
que serve à lembrança, "[...] aquilo que traz à lembrança alguma coisa" (CHOAY, 
2006, p. 18). A palavra alemã Mahnmal também é construída sobre esse mesmo 
significado, proveniente do verbo (er)mahnen – advertir, lembrar –, em conjunto 
com a palavra Mal, que primordialmente designa uma marca ou sinal. Ressalta-se, 
desta forma, a essência afetiva de seu propósito material, pois não se trata de apre-
sentar ou representar uma informação qualquer, um acontecimento ou feito, mas 
sim "[...] de tocar, pela emoção, uma memória viva" (CHOAY, 2006, p. 18). Neste 
sentido, ainda de acordo com Choay (2006, p. 18), monumento “[...] é tudo o que 
for edificado por uma comunidade de indivíduos para rememorar ou fazer com 
que outras gerações de pessoas rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou 
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crenças”. Essa intencionalidade com que o monumento atua sobre a memória traz 
consigo o objetivo “[...] de nunca deixar que um monumento faça parte do passado” 
(RIEGL, 2014, p. 63), “[...] de forma que lembre o passado fazendo-o vibrar como se 
fosse presente” (CHOAY, 2006, p. 18). 

 A memória instituída pelo monumento seleciona, dentre tantas latências pos-
síveis, uma para representar e imortalizar um passado investido de significação. O 
passado assim convocado ao presente não é uma escolha aleatória, mas sim efeito 
do olhar convergente e objetivo de um presente em direção ao passado que perse-
gue ecos para o futuro. No caso do Monumento destinado à memória dos judeus 
mortos durante a Segunda Guerra Mundial, a iminência da perda da memória viva 
e experiencial das testemunhas da época motivou a constituição de uma memória 
cultural para a posteridade, guiada, naturalmente, por uma política específica de 
articulação da lembrança e do esquecimento. Esse monumento ao passado encena 
e ensina o próprio olhar em direção ao passado, como uma “[...] obrigação de per-
petuar a memoração honorífica dos mortos” (ASSMANN, 2011, p. 37). Um lugar 
que assim dá forma à Piedade, ou seja, à compaixão, à lástima e também à devoção. 
O Memorial do Holocausto não é somente um monumento que marca, inscreve a 
memória em um espaço físico como mero suporte material para representá-la, ele 
inscreve, antes, o próprio espaço físico. A memória que funda o espaço e significa o 
monumento é sua própria matéria compositiva, cuja densidade é a presença con-
creta de uma ausência.  Deste modo, tampouco é somente um monumento cuja 
simples existência é potência para suscitar aquela lembrança, mas sim um lugar – 
um lugar que propõe, ou convida, a uma experiência. Uma experiência no espaço, 
através dele, que substancializa uma experiência no tempo, insinuando a experiên-
cia viva daquela memória dos mortos que suscita.  

 O Monumento ao Holocausto, que inscreve um lugar em que os sentidos são 
construídos, é o suporte físico para onde converge o imaginário do evento do holo-
causto, a matéria irrompe memórias daqueles que sobreviveram, irrompe imagens 
dos campos de concentração, das câmaras de gás, de centenas de corpos amontoa-
dos, irrompe textos, narrativas e poesias. Isso se impõe na medida em que a mne-
motécnica do espaço se assemelha a uma espécie de “escrita”, que embora não dis-
ponha “letras em linha”, “[...] constrói uma sintaxe espacial com imagens” (ASS-
MANN, 2011, p. 332) – imagens, estas, neste caso, preconcebidas já na forma de 
imaginário, valendo-se da força interativa entre memória e imaginação. Como 
aquilo que serve à lembrança, contra o esquecimento, a memória aqui inscrita é 
assim lida e promovida tacitamente através da estética do espaço, cuja experiência 
clama pela memória da experiência viva dos mortos.  

 

4.2 A MEMÓRIA COMO EXPERIÊNCIA 

 Por último, mencionamos outra categoria dessas estruturas espaciais da 
mnemotécnica. Lugares que, a princípio, não são como os monumentos, “[...] con-
formados [a priori] por mãos humanas e pela consciência das pessoas” que inscre-
vem na pedra um “conteúdo memorativo determinado” e o destina à posteridade 
(ASSMANN, 2011, p. 347). Eles não são construções do presente com vistas ao pas-
sado, mas sim lugares mantidos deliberadamente do passado no presente para 
adquirirem o “status de zona de contato”, uma interface entre passado e presente. 
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São lugares que, preliminarmente, como ressalta Assmann (2011), se veem assina-
lados pela impossibilidade de se narrar a história; linguagem alguma expressa a 
substância de um lugar assim chamado “traumático”. O local traumático, ainda de 
acordo com a autora, que se concentra no Campo de Concentração de Auschwitz, 
“[...] preserva a virulência de um acontecimento que permanece, como um passado 
que não se esvai, que não logra guardar distância” (ASSMANN, 2011, p. 350). Espa-
ços físicos que foram não meros cenários, mas singularmente protagonistas de 
acontecimentos históricos, ou, neste caso, atrocidades. Suas matérias conservam 
potencialmente o que talvez nenhum outro meio, escrito ou visual, consegue per-
petuar: “[...] a aura do local que não é reproduzível em medium algum” (ASSMANN, 
2011, p. 351). É em torno desta suposta “aura” que estes lugares são preservados, 
com uma intenção de “veicular a história como experiência” e, mais ainda, propor-
cionar sensorialmente no presente seu passado imanente.  

 Contrapondo a característica essencial das estruturas espaciais da mnemo-
técnica, as quais se valem de uma espécie de "força local de abstração" que dispen-
sam o locus de sua memória originária e que podem se localizar em qualquer lugar, 
na forma de Monumentos e Museus, por exemplo, esta Aura pressupõe a um lugar 
a autenticidade de sua origem, a existência única de sua materialidade no tempo e 
no espaço. Segundo Walter Benjamin (1936; 1987, p. 168) que versa sobre a aura, 
“[...] a autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que ela comporta de 
transmissível, desde sua origem, da duração material à sua qualidade de testemu-
nho histórico”. Na pretensa autenticidade da matéria destes locais repousariam 
suas forças impressivas como lugares da recordação e do trauma. A aura, descreve 
ainda Benjamin (1936; 1987, p. 170), é uma “[...] tecitura incomum de espaço e 
tempo: aparição única de uma distância, por mais próxima que possa parecer”. 
“Distância e inacessibilidade” seriam dessa forma a própria experiência de uma 
aura, e não a proximidade com o passado ao alcance das mãos e dos olhos. A expe-
riência da aura de um local, de acordo com Assmann (2011, p. 345), não seria uma 
espécie de força impressiva imediata, mas sim algo em que se pode perceber “[...] 
sensorialmente o afastamento e a distância irrecuperável do passado”. Talvez essa 
aura não seja possível dessa forma nem para aqueles que guardam na memória e 
no corpo a experiência do trauma vivenciada nesses locais, pois na medida em que 
estes lugares traumáticos são conservados e remodelados na forma de memoriais 
e museus, deles se abstém a aura e a autenticidade, dispondo imagens, objetos e o 
próprio lugar como àquela sintaxe que não se deixa significar sem todo o imaginá-
rio. A diferença é que essas imagens agora tocam o real e a memória se inscreve em 
toda e qualquer ranhura como textura própria do espaço. Lugares como Auschwitz 
e outros campos de concentração, nos quais memórias foram ali construídas, na 
vivência e na experiência destes espaços, quando transformados em Lugares de 
Memória, a memória inscrita é aquela que verte memórias vivas em uma memória 
artificial. Forja-se a experiência do trauma no instante em que essa memória é ins-
crita, conformando no espaço a matéria contra o tempo e o esquecimento. A expe-
riência desses espaços no presente é como um ritual que encena a memória e pre-
za por sua continuidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para além da concepção consagrada pelo historiador Pierre Nora (1993), os 
Lugares de Memória foram aqui compreendidos num sentido mais amplo como 
espaços de inscrições. Espaços nos quais a memória torna-se matéria compositiva, 
como arte e potência, conformando inscrições materiais que transcendem a mera 
função de armazenamento para constituírem experiências particulares, na medida 
em que a matéria que guarda ruídos do passado é o meio através do qual a memó-
ria reverbera, tencionando vibrar ao trazer à superfície aquela latência enquanto 
lembrança de experiências vividas. Dessa forma, suas materialidades compõem 
não apenas lugares enquanto concretizações espaciais das recordações, mas tam-
bém dispõem, espacialmente, modos precisos de recordar. Os espaços assim con-
cebidos dão forma à lembrança que não se quer – ou não se pode – deixar esquecer, 
pressupondo aos lugares a duração e a continuidade da memória que os funda e, 
igualmente, conformando inscrições que deixam transparecer o gesto que inscreve, 
como vestígios do intento, os quais desvelam uma memória que é também repre-
sentação da relação de um presente com seu passado inerente. As poéticas da lem-
brança contra o esquecimento delineadas nestes Lugares de Memória conformam 
assim tanto a memória que as compõem quanto o dever de memória, a obrigação 
com o passado que traz consigo significações ao presente. Se “cada mídia descerra 
um acesso específico à memória cultural”, como propõe Assmann, os Lugares de 
Memória abrem os caminhos da memória também como (re)construção deliberada 
do passado, em um presente que preza como legado experiências vividas. Passado 
que se faz presente, sempre vivo, potencialmente no percurso, na experiência e 
vivência destes espaços.  

 São através desses Lugares de Memória que se oferecem outras perspecti-
vas para a construção da literatura atual. Do testemunho e da memória oral, advém 
objetos que a literatura apropriou, os quais transformam a relação com a lingua-
gem, a percepção de indivíduos sobre suas lembranças e inscrevem significados 
aos espaços de recordação. 
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REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS DE UM MAL-ESTAR SOCIAL:           
A POÉTICA ÁCIDA DO RAP 

 
Carla Cristiane Mello*1 

Ellen Berezoschi 
 

 

1 BRASIL PÓS-DITADURA: A ARTE ‘MARGINALIDADE’ DO RAP 

Muitos anos se passaram após a ditadura militar no Brasil, que torturou e 
criminalizou inúmeras pessoas que exigiam uma mudança significativa da política 
e da sociedade à época do regime de exceção. Durante esse período os direitos civis 
foram suprimidos e o poder constituinte ficou nas mãos do Exército brasileiro, que 
pôde, dessa forma, suspender os direitos dos cidadãos e encarcerar todos aqueles 
que, a seu ver, significavam uma "ameaça à segurança nacional", impossibilitando 
qualquer defesa desses sujeitos.  
 

Após esses anos de ditadura, ainda é possível perceber que as instituições 
“democráticas”, com seus programas e leis específicas, seja política ou juridica-
mente falando, não tratam os sujeitos de maneira neutra ou com igualdade. Dentro 
deste debate, que é amplo e precisa ser aprofundado, a violência tornou-se o novo 
fetiche da indústria midiática propagando teorias sensacionalistas que mascaram a 
realidade estrutural do problema.  

 
Assim, a população, em sua maioria jovem, é torturada, presa e morta com 

justificativas semelhantes às da ditadura, sendo vistas como ameaça à "ordem vi-
gente”. Tal alegação dá margem para diferentes interpretações discursivas tanto 
no âmbito jurídico quanto social. Dessa forma, os estigmas de vagabundos, bandi-
dos, vândalos etc. recaem sobre os sujeitos que ameaçam a "paz" de todo o corpo 
social, porém tais sujeitos parecem ter cor, classe e endereço demarcados, a saber, 
pretos, pobres e periféricos.  

 
A criminalização da pobreza tornou-se um retrato cotidiano nas favelas 

brasileiras. Hoje, vemos diversos casos de jovens pobres e negros sendo presos 
injustamente, sem nenhum respeito a seus direitos como cidadãos, e também sen-
do mortos pela polícia. Percebe-se que não basta apenas discutir a criminalidade, é 
preciso discutir a criminalização da pobreza, pois o Estado não dá conta de garan-
tir direitos ao povo e a polícia realiza ações completamente descoladas do poder 
judiciário. 

 
 Esses poderes se desresponsabilizam pelo acesso a uma condição de vida 

de qualidade e então muitos acabam entrando no mundo do crime para terem o 
mínimo, muitos acabam traficando, tantos outros são trabalhadores informais; e o 
Estado e a polícia exercem o seu poder de punir da forma mais cruel e bruta, en-
                                                           
* Mestra em Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Literaturas da UFSC. E-mail: carlinha-
mello84@gmail.com; Mestranda em Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Literaturas da 
UFSC. E-mail: ellen.berezoschi@gmail.com. 
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carcerando e matando jovens negros por toda a periferia brasileira, no entanto é o 
próprio Estado que não oferece condições de vida aos sujeitos. 

 
O rap2, desde a sua origem na Jamaica, na década de 1960, tem como papel 

contestar a ordem vigente, denunciando problemas sociais e racismos que se per-
petuam nas mais diferentes sociedades e incidem diretamente sobre os sujeitos 
periféricos, ou seja, pobres, pretos e favelados. No Brasil, desde a década de 1980, 
seu discurso se encarrega de denunciar as desigualdades sociais e o racismo laten-
te: “O movimento hip hop apresentou-se para os jovens periféricos como uma al-
ternativa de resistência, combate e enfrentamento a todos esses vícios que o ‘sis-
tema’ trouxe para alimentar e ‘alienar’ a vida na periferia” (SOUSA, 2012, p. 67). 

 
A barbárie cotidiana vivenciada nas periferias em decorrência das violên-

cias, com mais de 77%3 de mortes de negros, tornou-se um problema gritante. O 
rap, por ser uma arte de enfrentamento que retrata as desigualdades sociais e que 
escancara a violência cotidiana torna-se fruto de uma “dialética da marginalidade” 
(ROCHA, 2007), performatiza temas desagradáveis e nos permite experienciar o 
realismo afetivo, assim descrito por Schøllhammer (2012, p. 138): 

 
 
Na experiência afetiva a obra de arte torna-se real com a potência 
de um evento que envolve o sujeito sensivelmente no desdobra-
mento de sua realização no mundo. Algo intercala-se desta manei-
ra entre a arte e a realidade, um envolvimento que atualiza a di-
mensão ética da experiência na medida que dissolve a fronteira 
entre a realidade exposta e a realidade envolvida esteticamente e 
traz para dentro do evento da obra a ação do sujeito. 
 
 

O realismo afetivo presente nestas artes periféricas nos obriga a assumir 
um posicionamento. É um corpo e uma voz coletivos que nos interpelam para ouvir 
seus testemunhos poéticos de exclusão e de marginalidade. A performance que 
transfere para o leitor/ouvinte um diálogo que afeta pretende desestabilizar as 
passividades momentâneas.  

 
Como as temáticas do rap apontam para dramas sociais vivenciados nas 

favelas, pretendemos apresentar dois recortes para que se compreendam suas es-
tratégias discursivas: o primeiro recorte tratará do rap de cárcere que, sob uma 
perspectiva de arte performativa, revela as desumanidades vivenciadas nas pri-
sões; e o segundo de um dos grupos mais antigos do rap nacional, o Racionais MC’s, 
que desde 1989 reverbera poesias de violência – não de apologia à violência, como 
querem fazer crer alguns setores midiáticos, mas sim de reflexão crítica acerca do 
debate da violência.  

 
 

                                                           
2 Rap significa Rithym and poetry, ou seja, Ritmo e poesia, e faz parte da cultura ou movimento Hip 
Hop, que inclui ainda a dança denominada break e as artes plásticas, ou grafitti (SOUZA, 2012). 
3 Dados da ONG Anistia Internacional. Disponível em: <https://anistia.org.br/campanhas/ 
jovemnegrovivo/>. Acesso em 10 abr 2015. 



  

213 
 

2 O RAP DO CÁRCERE E A ESTÉETICA DA SOBREVIVÊNCIA4  
 

Os dois grupos que aqui representam a poética do cárcere são o Detentos do 
Rap (1996) e o 509-E (1999), formados no extinto Complexo Carcerário do Caran-
diru, maior prisão da América Latina até sua extinção, em 2002, e palco do episó-
dio que ficou conhecido como “Massacre do Carandiru”5. As violências institucio-
nais, a começar pelo próprio peso da instituição cadeia, as de grupo e individuais, 
ou seja, de inimigos que se reencontram neste ambiente hostil, são mais brutal-
mente escancaradas neste espaço de marginalização dos direitos humanos. É fato 
que o Carandiru já não existe mais, no entanto, somos hoje o terceiro país que mais 
encarcera no mundo, com uma população de mais de 715 mil detentos6. E o perfil 
dos sujeitos encarcerados é predominantemente formado por pobres e/ou negros.  
 

O teor testemunhal das poesias do rap de cárcere refletem os estigmas so-
ciais que recaem sobre estes sujeitos: o calvário de ser presidiário, ex-presidiário 
e/ou futuro presidiário. Sob esta última perspectiva, está em vigência no país a 
discussão sobre a redução da maioridade penal, polêmica que de tempos em tem-
pos retorna ao foco de discussões com viés punitivista, buscando justificar que a 
violência seria fruto da impunidade em nosso país.  

 
Mas num horizonte mais saudosista e de esperança, aparecem nos poe-

mas-musicais as relações afetivas dentro e fora da prisão. A mãe é vista como uma 
santa, pois geralmente criou o filho sozinha e acredita que ele não é apenas um 
fora da lei, mas um sujeito, um filho. A mulher do detento também cumpre um pa-
pel importante, pois após sair da prisão é importante que este homem tenha para 
quem e por quem voltar, emocionalmente falando. Os amigos são nomeados, os 
trutas e os manos são fundamentais na constituição dessa subjetividade masculina, 
essa “frátria órfã”, pois se identificam como aqueles que podem ser parceiros tanto 
na vida quanto no crime: 

 
 
O tratamento de “mano” não é gratuito. Indica uma intenção de 
igualdade, um sentimento de frátria, um campo de identificações 
horizontais, em contraposição ao modo de identifica-
ção/dominação vertical, da massa em relação ao líder ou ao ídolo. 
[...] A designação “mano” faz sentido: eles procuram ampliar a 
grande frátria dos excluídos, fazendo da “consciência” a arma ca-
paz de virar o jogo da marginalização (KEHL, 2008, p. 96). 
 

 
Se o rap é a salvação, como dizem seus representantes, o rap produzido 

dentro da prisão parece ser a única via de redenção daqueles sujeitos, a sua linha 
de fuga. Há uma veneração imensa desta arte que parece metamorfosear o sujeito 

                                                           
4 Essas reflexões remetem à minha dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Literatura da UFSC, chamada Vozes do Carandiru: o rap de cárcere e os estigmas soci-
ais (MELLO, 2015), orientada pela professora Dra. Susan de Oliveira. 
5 O massacre ocorreu em 2 de outubro de 1992, quando a polícia militar invadiu o Carandiru para 
conter uma suposta rebelião e matou cento e onze detentos, segundo números oficiais. 
6  Fonte: <http://www.conjur.com.br/2014-jun-05/brasil-maior-populacao-carceraria-mundo-
segundo-estudo>. Acesso em 6 jun 2015.  
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marginal num sujeito redimido que opera através dos dispositivos poéticos e per-
formáticos do rap:  

A palavra viva de mais de cinco mil homens/ Detentos do rap/ Os 
verdadeiros porta-vozes da cadeia/ Apoiados pelos miseráveis, 
favelados, oprimidos e esquecidos pelo sistema/ Detentos do rap/ 
De reabilitação de ladrão a trabalhador do gueto/ Provando pra 
sociedade que o sistema não recupera ninguém/ Pois foram resga-
tados pelo rap/ E assim como Zumbi rompeu as correntes da 
opressão/ Detentos do rap quebrando as algemas do preconceito 
(DETENTOS DO RAP, 2001). 

O rap de cárcere apresenta ainda uma lúcida denúncia do sistema de segu-
rança pública que se alimenta deste círculo vicioso entre crime e população perifé-
rica, relatando estigmas que se propagam no imaginário social sem as devidas re-
flexões críticas, mas que podem ser o início de uma discussão que precisa ser di-
ta/falada e testemunhada, a exemplo do poema-música do 509-E: 

 
Desde criança vejo isso funcionar/ A indústria do crime criando 
pra matar/ Assassinar/ sequestrar/ traficar/ Atirar/ atirar/ até 
descarregar/ O sistema age assim/ são os modus operandi/ Trans-
forma os filhos da pobreza em assaltantes/ O plano é eficaz cada 
vez mais e mais/ Você vivo ou não/ tanto faz (509-E, 2002). 

 
Consoantes aos discursos acerca do mundo do crime do rap de cárcere, es-

tão inúmeros estudos relacionados à violência e ao cárcere, a exemplo de Michel 
Foucault em seu clássico Vigiar e Punir. Ao estabelecer uma arqueologia acerca das 
relações sociais com o universo criminal, o filósofo conclui: 

 
Acaso devemos nos admirar que a prisão celular, com suas crono-
logias marcadas, seu trabalho obrigatório, suas instâncias de vigi-
lância e notação, com seus mestres de normalidade, que retomam 
e multiplicam as funções do juiz, se tenha tornado o instrumento 
moderno da penalidade? Devemos ainda nos admirar que a prisão 
se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os 
hospitais, e todos se pareçam com as prisões? (FOUCAULT, 2009, 
p. 214). 
 

Ao dar voz aos subalternos dos porões dos cárceres, o rap vai delineando 
uma estética de sobrevivência aos sujeitos envolvidos, tanto os rappers quanto seu 
público, através das performances da palavra e do corpo que atuam para salvar-
lhes, através do lirismo ácido, dos dramas vividos por estes “gladiadores do infer-
no”. É a arte do marginal – tanto daquele que está à margem da sociedade, quanto 
daquele que possui problemas com a lei – ressoando nos ares e ultrapassando as 
fronteiras para legitimar-se como a voz dos oprimidos.  

 
O rap é a estética da sobrevivência, do sobrevivente. Daquele que aguen-

tou a comida azeda, as celas superlotadas, as violências entre detentos, as violên-
cias da tropa de choque, da justiça lenta em julgar os casos, da privação de liberda-
de e do afastamento daqueles a quem se ama. Todas essas violências foram memo-
rizadas na lírica do rap de cárcere de forma a colocar o poeta-rapper como um su-
balterno que fala, aliás, grita pela justiça e pela sua redenção.  
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3 A PALAVRA-ARMA DOS RACIONAIS MC’S7 
 

No atual contexto histórico, político e social, as favelas viram terras sem lei, 
nas quais o Estado apenas entra na forma da polícia. Não são garantidos os direitos 
básicos dos sujeitos, como moradia (com condições dignas de habitação), escola 
(com qualidade de ensino), saúde (com o mínimo de qualidade) e, muito menos, o 
direito à cidade, ou seja, de poderem transitar na cidade e ocupá-la como um espa-
ço público. Neste sentido, também são criminalizadas as artes da periferia: os bai-
les funk, as batalhas de rap (como, por exemplo, já aconteceu com a Batalha da Al-
fândega em Florianópolis).  
 

E assim, os sujeitos que se revoltam com a péssima qualidade de vida que 
possuem, que tentam denunciar tudo o que acontece cotidianamente em suas vi-
das, são criminalizados. É como Vera Malaguti Batista escreveu no prefácio do livro 
Juventude Criminalizada, de Pablo Ornelas Rosa: 

 
 
A nossa juventude não está sendo criminalizada pelo que lhe falta, 
mas pelo que lhe sobra: potência e rebeldia. É a sua força, sua re-
sistência, que vai demandar que recaia sobre ela não só a prisão, 
mas também o controle de sua movimentação, sua circulação pe-
las cidades [...]. Qualquer lugar onde a juventude popular exerça 
sua potência será demonizado, desclassificado e criminalizado: 
das torcidas de futebol ao baile funk (BATISTA apud ROSA, 2013, 
p. 12). 
 

 
Existe uma preocupação enorme do poder judiciário e do Estado em cri-

minalizar quaisquer tipos de movimentos como estes, principalmente pelo fato de 
que estes ambientes coletivos produzem também um poder coletivo, produzem 
cordialidade entre os sujeitos. As batalhas de rap e o próprio rap conduzem os ma-
nos a uma reflexão importante: a coletividade da “quebrada” possui um poder que 
ameaça qualquer controle e qualquer tipo de ordem que o Estado queira estabele-
cer. 

Em 1985 a ditadura militar brasileira termina e já no fim da década de 
1980 surge o grupo de rap Racionais MC’s, que denuncia, entre tantas coisas, a cri-
minalização do jovem de periferia e o racismo da sociedade brasileira. O recorte 
que apresentamos neste trabalho é da performance da música Capítulo 4, Versículo 
38 do CD Sobrevivendo no Inferno, de 1997. Esse rap deixa clara a sua missão: com 
um “estilo pesado que faz tremer o chão”, é possível perceber que para eles uma 
“palavra vale um tiro” e que estão cheios de munição. São atiradas as denúncias de 
uma sociedade racista, que transforma negros e pobres em estatísticas. Isso fica 
evidente nessa performance também quando percebemos as fotos colocadas no 
telão do palco9, de homens com tarjas pretas nos olhos, impressões digitais e códi-
gos. O sistema transforma os negros e pobres em estatística, em impressões digi-

                                                           
7 Essa reflexão faz parte de minha pesquisa mais ampla de mestrado no Programa de Pós-
Graduação em Literatura, orientada pela professora Dra. Susan de Oliveira. 
8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TITRneC6jLU>. 
9 Racionais MC’s. VMB. 1998.  
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tais, em códigos, em números; não há espaço para sujeitos, com nome, família, ros-
to e corpo. 

 
Mas a palavra pode empoderar o sujeito; essa palavra é carregada de de-

núncia. Desta maneira, os Racionais colocam o poder da palavra nas mãos de tan-
tos “manos”. A palavra vira uma arma, carregada de poder, de violência e de ver-
dade: "violentamente pacífico, verídico". Os Racionais estabelecem o poder da pa-
lavra que pode virar uma grande arma nas mãos dos sujeitos; o rap vira a palavra-
arma. Apoiados na justiça divina, pois sabem que a justiça dos homens é falha, eles 
dizem: "o promotor é só um homem, Deus é o juiz", e elaboram uma nova forma de 
se fazer justiça através da palavra, da denúncia e do relato de tantas verdades pre-
sentes na periferia.  

 
Do mesmo jeito que Deus é o juiz, o diabo é aquele que fica feliz quando 

fumam o que veem e quando entopem o nariz, quando o mano “agora não oferece 
mais perigo, viciado, doente, fudido, inofensivo”. É importante ressaltar, assim, que 
os Racionais não entram numa perspectiva moral em relação às drogas, eles dizem: 
“Quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nunca te dei porra nenhu-
ma”. Eles apenas ressaltam que o vício transforma os manos em pessoas inofensi-
vas para acabar com o sistema. 

 
E o demônio aparece como aquele que “fode tudo ao seu redor / Pelo rá-

dio, jornal, revista e outdoor / Te oferece dinheiro, conversa com calma / Contami-
na seu caráter, rouba a sua alma / Depois te joga na merda sozinho/ Transforma 
um preto tipo A num neguinho”. O demônio aparece como as propagandas de con-
sumo no rádio, no jornal, na revista e na televisão, aparece como uma tentação que 
conversa com calma, mas que depois rouba a alma. O consumo desenfreado apare-
ce como o pacto com o demônio, que depois joga o sujeito “na merda, sozinho”. 

 
A palavra aparece como a salvação: “Minha palavra alivia sua dor/ Ilumina 

minha alma/ Louvado seja o meu senhor/ Que não deixa o mano aqui desandar/ E 
nem sentar o dedo em nenhum pilantra”. A palavra aqui aparece como a única coi-
sa que pode aliviar as dores e que pode oferecer um outro caminho para os manos. 
E essa palavra, para os Racionais, é uma profecia que agora vira lei: “Mas que ne-
nhum filha da puta ignore a minha lei, Racionais Capítulo 4, versículo 3”. E é a par-
tir dessa lei, dessa palavra-arma e desse novo poder de mais de cinquenta mil ma-
nos que os Racionais passam a contrariar as estatísticas. 

 
 

4 A “REVOLUÇÃO ATRAVÉS DAS PALAVRAS” 10 NA POESIA DO RAP 
 

No rap, aquilo que permeia todos os discursos poéticos está fortemente 
demarcado por estéticas de violência. A linguagem e os gestos do mano da perife-
ria não se pretendem cordiais, pelo contrário, querem legitimar esta posição ofen-
siva. Falar diretamente da violência e das tragédias, do mundo do crime, do tráfico 
de drogas, de assaltos e de mortes fez com que o rap já fosse estigmatizado como 
um discurso de apologia ao crime e à violência. Mas o fato é que tais afirmações por 

                                                           
10 Revolução Através das Palavras é a ressignificação da sigla RAP dada por grande parte dos rappers 
brasileiros. 
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si só já manifestam o nível do preconceito que existe, pois, mesmo sem conhecer, o 
que se busca é etiquetar negativamente para impugnar essa fala.  
 

O realismo afetivo dessa arte possibilitou a esses “sobreviventes do infer-
no”11 encontrarem na linguagem poético-musical as saídas para seus dramas soci-
ais, senão isso, ao menos um lenitivo para as dores físicas, psíquicas e emocionais 
de um homem enclausurado ou de um sujeito periférico destituído de direitos, mas 
que sempre está à mercê dos mecanismos de controle para se tornar um “crimino-
so em potencial”.  

 
A lírica é performatizada através de palavras cantadas e de almas decan-

tadas pelo poder da arte em suas vidas: “O rap é a salvação”, eles gritam. Quando o 
rapper-performer assume os microfones representa seus mais de cinquenta mil 
manos que o apoiam e que, como ele, sobrevivem cotidianamente às misérias da 
prisão, à solidão e à comiseração de seus familiares, que também são humilhados 
para ter o direito de visitá-los, a exemplo das revistas vexatórias. Se o rap é a sal-
vação, como dizem seus representantes, o rap dentro da prisão parece ser a única 
via de redenção desses sujeitos, a linha de fuga.  

 
O rap afeta porque denuncia as mazelas sociais vivenciadas pelos pobres, 

pretos, pardos e abandonados pelo sistema. A estética da sobrevivência salvou vi-
das no Carandiru e fora dele, pois se naquele lugar “onde o filho chora e a mãe não 
vê” parece que a morte e os fantasmas irão lhe ceifar, a palavra viva do rap, do rit-
mo e da poesia dos marginais, que estão à margem de tudo, no limbo de existência, 
encontram sua razão de sobreviver através da palavra poética que os coloca lado a 
lado com os grandes “poetas malditos” da nossa literatura mundial. 
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REFLEXÕES SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE HISTÓRIA, LETRAS            
E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS  

 

Greice Bauer*1 
Sandra Keli Florentino Veríssimo dos Santos 

Sheila Cristina dos Santos 
 

1 INTRODUÇÃO 

Ao final da exposição dos temas de nosso Grupo de Trabalho Expressões ar-
tísticas e resistência, na IX Semana Acadêmica de Letras, um estudante nos indagou 
sobre as relações possíveis entre os assuntos tratados e o Curso de Letras. Neste 
artigo, buscamos responder a essa pergunta, tomando-a como fio condutor para as 
discussões que seguem. 

 Primeiramente, cabe salientar que nós – linguistas, literatos e tradutores –, 
do ponto de vista acadêmico-científico, não lidamos diretamente com as línguas, 
pois se tratam de fenômenos abstratos e imateriais. Efetivamente, lidamos com 
textos. À ótica de Yuste Frías (2010), os textos só existem a partir do momento em 
que são processados, ou seja, lidos ou produzidos. A exploração ou a atribuição de 
sentidos (gerais) e de significações (locais) a um texto, ou a seus componentes, só 
ocorre em função das ancoragens que possam ser atualizadas a partir do ato de 
leitura ou de produção. Tal embasamento se processa nas relações desencadeadas 
entre os componentes do texto lido com elementos de outros textos existentes do 
presente, do passado ou do futuro. Em outras palavras, os textos existem (i) a par-
tir das instruções neles registradas (in); (ii) das orientações fornecidas pelos para-
textos a eles atrelados (peritextos e epitextos); (iii) dos paratextos que permeiam o 
universo do sujeito leitor e, principalmente, no espaço de encontro entre texto e 
leitor. Logo, aceita-se, no escopo da presente discussão, o postulado teórico que 
preconiza a leitura como resultado da reunião entre três movimentos, quais sejam: 
descendente (top-down), ascendente (bottom-up) e interativo, como processos im-
plícitos aos atos de leitura, e por default, também comunicativos. Cabe ressaltar, 
ainda, a máxima de Genette (2009) de que é impossível atribuir sentidos a textos 
lidos sem dispor de ancoragens em outros textos. As significações e os sentidos 
passíveis de serem assumidos em um texto se atualizariam justamente no umbral 
situado entre o texto e o leitor. 

 Caberia, então, evocar aqui a noção de dialogia de Bakhtin (1986) – posteri-
or e terminologicamente retomada e fixada por Kristeva (1969, 1976, 1978) sob o 
termo intertextualidade. Aliás, trata-se de uma ideia aprimorada por autores como 
Barthes, Foucault, Riffaterre, Adam, entre outros, para reafirmar o caráter holístico 
e rizomático de toda e qualquer entidade de natureza linguístico-textual tratada no 
âmbito das ciências humanas e sociais. Importante se faz, também, ampliar a noção 
de texto para além dos códigos escritos, estendendo-a a outras manifestações se-
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ce@gmail.com; Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução - UFSC. E-
mail: sandrakfv@gmail.com; Discente do Curso de Letras Francês - UFSC. E-mail: sheilasan-
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mióticas possíveis. Os politextos (ou textos multissemióticos), caracterizados por 
integrar diferentes recursos expressivos, ultrapassam as estratificações científicas, 
canonicamente estabelecidas, exigindo considerações novas para tratar seus hibri-
dismos quando de seu exame formal – e sobretudo semântico – ou também quando 
de seu processamento, uma vez que implicam diferentes sentidos, a saber: a visão, 
o tato, o olfato, o paladar, a visão, entre outros possíveis, aliás nem sempre trata-
dos no escopo da Linguística Teórica, mas incontornáveis em contextos de prática 
(e.g. na Tradução, no Ensino de línguas). 

 Expressões cotidianas, inseridas em escopo antropológico, sociológico e 
político, revestem-se de diferentes traços a cada exploração e adquirem novas 
identidades em função das cores que as circunscrevem. Logo, a ideia de que as sig-
nificações e os sentidos emergem a partir de suas ancoragens – sejam elas apaná-
gio das realidades ou de cenas diegéticas – corrobora com a noção de intertextua-
lidade, de forma geral, e com a ideia de paratexto de modo específico. 

 

2 MANIFESTAÇÕES LINGUÍSTICAS E SUAS RELAÇÕES COM AS CIÊNCIAS HU-
MANAS 

No escopo científico, as estratificações – e mais gravemente, o isolamento de 
entidades – decorrem prioritariamente das necessidades de aplicação de técnicas 
para que se possa melhor estudar os objetos científicos. Com efeito, no âmbito dos 
Estudos da Linguagem, cabe considerar que as entidades se permeiam a todo ins-
tante e se tornam inerentemente simbióticas em diferentes contextos, responden-
do mimeticamente a diferentes finalidades. Em termos funcionais, todas as entida-
des integram processos e exercem papéis nos escopos em que se situam, sempre 
como produtos de natureza provisória. Ao se falar de Letras, remetemo-nos imedi-
atamente tanto às linguagens e às línguas quanto às cenas amplas em que se inte-
gram e que evocam. Sem movimento semântico, não há predicação e, logo, não há 
construção de sentido, nem em grau linguístico, nem no escopo das relações sociais. 
Até mesmo os ícones necessitam de paraícones para que passem a integrar o esco-
po das significações e dos sentidos. Ora, um ícone ou uma unidade lexical isolada 
seria algo inepto. 

 Na área dos Estudos da Linguagem, desembocamos quase sempre nas bases 
das convenções dos registros – semiótica e artificialmente criados – que, por meio 
de sistemas de escrita e regras alfabéticas, originam os textos em sua forma canô-
nica e também mais popular. Mesmo assim, cabe assumir que não há texto assepti-
zado, ou seja, toda e qualquer produção textual estará sempre permeada por ideo-
logias, por marcas históricas, antropológicas e políticas. 

 Parece certo que todo leitor molda o mundo a partir de suas experiências, 
ou seja, em função de sua formação psicanalítica, construída a partir de seus para-
textos. A eventual inconsciência desse processo poderia gerar a impressão de que 
os textos informam de modo ascendente. Paradoxalmente, alguns princípios lin-
guísticos efetivamente norteiam a comunicação tal como concebida cientificamen-
te. Entre eles, cabe insistir sobre: (i) o princípio de economia linguística; (ii) a ideia 
de relação arbitrária entre signo e referente; (iii) o caráter inerentemente dialógico 
das línguas(gens). Tais princípios garantem tanto a ilusão de que a comunicação 
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referenciativa e de caráter biunívoco seria possível quanto a ideia de que não há 
faltas no thesaurus das línguas. A menos que se adote postura solipsística, seria 
pertinente aceitar que nem sempre o objeto sobre o qual falamos está diante de 
nós, ou poderá ser visualizado, assim como nem sempre há palavras disponíveis no 
léxico das línguas que contemplem o vocabulário desejado pelos falantes, tanto em 
termos de compreensão quanto de expressão. Em geral, o leitor lida com suas pró-
prias projeções para satisfazer seu ego ou para preencher suas necessidades para a 
manutenção de acordos sociais, sobretudo daqueles em que a língua se pauta como 
definidora. No âmbito acadêmico, as orientações positivistas e estruturalistas con-
vidaram, como pontua Bataille (1929/1930), a se conceber o mundo de forma bi-
nária, ou seja, a aceitar que há sempre dois polos distintos e opostos. Assim, obser-
va Barthes (2010), geram-se margens sensatas e transgressoras que permitem 
sustentar dualidades como: bom/mau, bem/mal, bonito/feio. Cabe destacar, toda-
via, que entre positivo e negativo há toda uma gama de variações possíveis. Na 
maior parte das situações, estamos vivendo no "entre", sem efetivamente nos cir-
cunscrevermos em nenhum dos dois extremos. Afirmar que o umbral se situa “en-
tre dois” corresponderia a retomar posicionamento binarista. Caberia então aceitar 
que a ideia de “entre” supõe margens, mas não implica necessariamente dualidade 
e oposição. Ademais, tais margens poderiam ser traduzidas como paratextos in-
trinsecamente oscilantes em termos temporais, espaciais e também identitários. 

 Mas qual a razão para a instauração de filosofias de cunho binário? Natu-
ralmente, tratam-se de concepções que remontam à Antiguidade e que se tornaram 
ferramentas indispensáveis para os progressos científicos, sobretudo no escopo 
das ciências ditas exatas. Disciplinas ligadas às Ciências Humanas, como a Linguís-
tica, também partiram de modelos estruturais, inclusive para sua instauração en-
quanto ciência. Todavia, sobretudo durante a segunda metade do século XX, se vi-
ram convidadas a questionar modelos fortes, como o chomskyano em relação à 
sintaxe estrutural, em razão de suas bases matemáticas e axiomáticas. 

 É inegável que alguns modelos de cunho positivista e estrutural tenham 
permitido importantes evoluções científicas. Todavia, parte deles negligenciou, 
talvez por questão de timing, os espaços “entre”, já aludidos anteriormente por 
autores como Bakhtin. De fato, algumas das ideias desse autor fazem parte de um 
movimento de vanguarda para o qual a Filosofia da Linguagem ou a própria Lin-
guística só concederia a atenção devida a partir das mudanças de paradigma surgi-
das nos anos 1960. 

 Se no escopo literário a ideia de intertextualidade sempre foi onipresente e 
jamais feneceu, nos Estudos da Tradução por vezes ainda se insiste em interpretar 
modelos teóricos de autores como Berman e Nord de modo estrutural, supondo a 
existência de fórmulas fixas para justificar as responsabilidades do tradutor. Neste 
campo, em particular, ainda se instauram posicionamentos binários, como fideli-
dade vs infidelidade; estrangeirização vs domesticação, original vs tradução, etc. 

 A partir dos anos 1950, logo após a Segunda Grande Guerra, experimenta-se 
intensa retomada e concentração de manifestações artísticas de todas as ordens. 
Pode-se supor que esse renascimento artístico, que atinge seu apogeu nas décadas 
de 1960 e 1970, caracteriza-se notadamente pela recusa, ainda que de forma em-
brionária, às visões essencialmente binaristas difundidas durante todo o século XX 
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pelo estruturalismo linguístico e pelo caráter positivista mantido no processo de 
instauração dos novos campos científicos, que se ampliam até o presente. As con-
testações aos princípios de categorizações realizadas a partir de posturas julgadas 
canônicas cedem então lugar a visões que recusam a rigidez dos modelos axiomáti-
cos. Todavia, os movimentos de contestação a estados considerados postos, bem 
como a pressupostos engessados, ainda partiam da existência de espaços situados 
“entre dois” polos opostos, ou seja, a consideração de (a) margens sensatas se 
opondo a (b) margens transgressoras. A ideia de desconstrução continuou preser-
vando – paradoxal e sutilmente – as visões binaristas tão combatidas filosofica-
mente. A noção de espaços “entre deux”, desenvolvidos sobretudo a partir da rein-
terpretação de princípios de decomposição de vertente oriental, continuava a ser 
interpretada de forma inconsistente e insatisfatória, principalmente em função de 
suas bases seminal e essencialmente dualistas e opositivas. 

 A abertura às óticas orientais, abalou, por certo, as lógicas matemáticas de 
cunho aritmético e geométrico que haviam dominado as formas de estratificar os 
fenômenos linguísticos. Em comparação com estilos comportamentais considera-
dos canônicos pela tradição moral e religiosa ocidental, desvelou-se e destacou-se, 
por exemplo, a aceitação da polifonia decorrente da observação das idiossincrasias. 
O indivíduo passaria, a partir dos anos 1960, a ocupar a atenção de ciências como a 
Psicologia, a Psicanálise e, como não poderia deixar de ser, da Linguística e dos 
Estudos da Tradução. Em escopo mais amplo, a consideração do dado individual 
imprime suas impressões particulares, abalando as generalizações da própria an-
tropologia, herdada de tradições anteriores. O caráter individual, sem desconside-
rar os protótipos ligados à noção de ancestralidade aludidos por Freud e Jung, legi-
timaria doravante sua força, alçando o sujeito a patamar horizontal nos escopos 
espaciotemporais que compartilha com o Outro. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscando centrar as discussões sobre a pergunta realizada pelo estudante 
acima aludido, cabe destacar aqui a concomitância entre o período de governo mi-
litar no Brasil (1964-1985) e os intensos movimentos artísticos que embalariam os 
anos 1960 e 1970 intra e extramuros. As restrições aplicadas sobre as manifesta-
ções locais intensificariam, de certa forma, os empenhos em aguçar as possibilida-
des das aplicações metafóricas, tanto em termos de registro quanto em termos de 
interpretação e tradução. 

 Em Maio de 1968 os estudantes franceses se uniram aos trabalhadores e 
deflagraram um dos maiores acontecimentos políticos do século XX. Na mesma 
década, uma série de outros eventos, como Woodstock, marcariam as manifesta-
ções de diferentes gerações. As repercussões daquelas rupturas não se limitariam 
às fronteiras da França ou às dos outros países europeus ou da América do Norte. 
Posteriormente, emergiriam em diversos pontos, entre os quais nos países latino-
americanos, alguns já em pleno regime de governo militarizado. 

 A referida mudança de paradigma contribuiria para o surgimento de disci-
plinas como a Sociolinguística, a Análise do Discurso, a Linguística Aplicada, os Es-
tudos da Tradução, nas quais as generalizações cedem lugar à consideração dos 
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traços do indivíduo situado no escopo social. As atividades de ensino e aprendiza-
gem de línguas estrangeiras, por exemplo, assumiria definitivamente a necessidade 
de se considerar as demandas específicas do sujeito aprendiz e, por conseguinte, 
das classes reunidas por afinidades. A assepsia dos modelos considerados clássicos 
abriria as portas para que se questionasse a noção de “autenticidade”. Os fatos li-
gados às línguas e às linguagens não seriam mais considerados como apanágio das 
gramáticas ou das teorias estruturalistas, mas fenômenos a serem considerados de 
forma multidisciplinar. 

 Autores situados no limiar entre a literatura, a linguística, a filosofia e a psi-
canálise, como Barthes, Foucault, Althusser, Lacan, Riffaterre, Adam, Ricoeur, não 
poderiam deixar de permear os estudos da linguagem. As crises e rupturas, por 
certo, ainda não encontraram ponto de acomodação. Cada vez mais os textos mul-
timodais (polissemióticos) adquirem importância diante do advento das redes glo-
bais de informação. Muito embora autores como McLuhan tenham tentado fazê-lo, 
parece que ainda não foi possível compreender ou prever as consequências das 
metamorfoses ocorridas durante as últimas décadas século XX até os quinze pri-
meiros anos do novo milênio. Tais acontecimentos, assim como seus reflexos, ain-
da demandam exames aprofundados. Neste sentido, no caso brasileiro, cabe con-
ceder devida importância aos fatos históricos, sociais, antropológicos e políticos, 
pois sua compreensão afeta diretamente a organização das grades curriculares de 
nossas instituições de ensino, elaboradas para responder às metas, diretrizes e 
bases estabelecidas sobretudo nos PCNs, com vistas ao aperfeiçoamento do siste-
ma educativo brasileiro. De fato, não há como separar setores. O pós-regime mili-
tar, tema da IX Semana de Letras da UFSC, circunscreve um período crucial para o 
entendimento de parte dos processos de constituição de nossa identidade. 
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PARA A LIBRAS: EXPLORANDO O PARTICIONAMENTO DO CORPO 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida como língua, no Brasil, 
em 2002 pela Lei no 10.436. Esse fato fomentou a produção de mais materiais em 
Libras, contribuindo com espaços para pesquisas e oportunidades de produção de 
diferentes materias, inclusive os que demandam tradução. Como qualquer língua, 
ela possui características próprias e formas de enunciação específicas, sendo ne-
cessário, ao tradutor, utilizar a língua de forma natural e esteticamente coerente, 
utilizando-se de estratégias que possam atingir uma tradução satisfatória para o 
público-alvo. Dentre elas, a gesto-visualidade que é amplamente explorada em tra-
dução de Literatura Infanto-juvenil. Vale destacar que “[...] traduzimos discursos, 
não textos (ou não apenas textos) [...]” (SOBRAL, 2003, p. 58). Assim, o tradutor 
precisa estar atento às formas de construção discursiva das línguas envolvidas na 
tradução. 
 

A Libras é uma língua de modalidade gesto-visual e tem características de 
constituição diferenciadas das línguas orais. Apresentando, assim, desafios para os 
tradutores que trabalham com ela. O processo tradutório não é realizado apenas 
transpondo-se termos de uma língua para outra, mas sim da compreensão do texto 
enunciado pelo autor e da reconstrução de sentidos desenvolvido pelo tradutor. 
(SOBRAL, 1998). 

 
Analisamos a tradução do livro “Vira lata”, de Stephen Michael King, publi-

cado pela editora Brinque-Book. O foco foi a gesto-visualidade, assim duas pergun-
tas foram feitas: Como é empregada a gesto-visualidade na narrativa em Libras? 
Como funciona o particionamento do corpo do tradutor? 

 
Analisamos a enunciação em Libras empregada pelo tradutor em uma tra-

dução de Português para Libras em uma obra de gênero discursivo narrativo, ex-
plicando a utilização do particionamento do corpo no momento da tradução.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o foco na análise do processo de tradução multimídia, das motivações 
dos tradutores pela imagem do vídeo para o estabelecimento dos referentes, da 
direção do olhar e dos personagens no diálogo, Albres (2012) contribui com a 
compreensão da subjetividade envolvida no ato produtivo da tradução. Avança a 
discussão para os aspectos de autoria e polifonia, reafirmando os aspectos verbo-
visuais da tradução. Pautada em uma perspectiva enunciativo-discursiva, analisa 
os fios de significação do discurso impresso que congregue o texto escrito (linguís-
tico) e o projeto visual  envolvendo ilustrações, fotos e formas do material (AL-
BRES, 2014a), como também o espaço do corpo desse tradutor em material multi-
mídia (ALBRES, 2014b). Passa a desenvolver uma descrição de processos de for-
mação de tradutores/intérpretes de Libras e Português, sensibilizando-os e afi-
nando o olhar para os aspectos linguísticos e discursivos do processo de tradução 
de Literatura Infanto-juvenil (ALBRES, COSTA, ROSSI, 2015). 
 

É necessário avançar na compreensão do funcionamento discursivo da Lín-
gua de Sinais e dos elementos que os tradutores precisam explorar ao construir a 
tradução de gênero narrativo e lúdico, ou seja, como se dá, por exemplo, a tradução 
de Literatura Infanto-juvenil. 

 
 Nesse contexto, “o particionamento do corpo desempenha um grande papel, 

fornecendo ao sinalizante uma ampla gama de opções na criação de espaço real, 
combinando essas ações com as possiblidades de expressão em língua de sinais [...]” 
(DUDIS, 2004, p. 237). De tal modo que, pelos diversos articuladores, é possível 
que um mesmo corpo expresse simultaneamente o personagem e o narrador pelo 
procedimento de particionamento do corpo do tradutor. (ALBRES, COSTA e ROSSI, 
2015). 

 
A utilização de recursos gestuais e pantomímicos (arte de narrar com o cor-

po) são essenciais para compor o texto de gênero narrativo, mesclando a voz de 
personagens e do narrador pelo procedimento de particionamento do corpo do 
tradutor. Não sendo, ora um personagem e ora outro, mas, por vezes, dois ao mes-
mo tempo. 

 
Expressar-se em Língua de Sinais requer do sinalizador que explore o espa-

ço em torno do seu corpo, construindo discursos que apresentem diversos perso-
nagens. Sinalizadores são capazes de particionar seus próprios corpos para repre-
sentar as entidades (personagens) e ações de si mesmos e de outros quando os 
incorporam, como os interpretam (DUDIS, 2004) utilizando descrição, demonstra-
ção e ação (SILVA, 2014). 

 
Pesquisas que descrevem este fenômeno ainda estão em seu começo 

(McCLEARY, e VIOTTI, 2011; 2014), mas sabemos que o particionamento do corpo 
e as construções simultâneas podem ser bem complexas. 

 
Estudos indicam que muitos fenômenos coocorrem em processo de conta-

ção de narrativas em Línguas de Sinais. É possível com o corpo enunciar em tempo 
passado como uma recapitulação de situações outras não atuais, usando pronomes 
e verbos direcionais voltados para referentes locais estabelecidos em um espaço 
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real que está integrado a um espaço sub-rogado de tempo passado. Assim, narra-
dor, em tempo presente, mescla-se a personagens, em tempo passado, que são per-
sonificados e movem-se como presente (DUDIS, 2007).  

 
O particionamento do corpo pode ocorrer para representar outros persona-

gens no discurso passado ou mesmo reações do próprio sinalizador em tempo pas-
sado, ao mesmo tempo em que o sujeito como narrador enuncia (DUDIS, 2007). A 
narrativa em língua de sinais é construída pela integração entre os diferentes es-
paços mentais. 
    

3  METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
O corpus selecionado no presente trabalho refere-se a um excerto das aproxima-
damente trinta páginas do livro Vira Lata (KING, 2005). Consideramos que tem 
importância não apenas o excerto, mas também o contexto no qual foi produzido, 
por tratar-se de tradução coletiva em processo de formação de Tradutores e intér-
pretes de Libras e Português (TILSP) no Curso Letras Libras/UFSC, e sensível ao 
caráter multimodal do livro de Literatura Infanto-juvenil. Para este texto, selecio-
namos apenas a página quinze do livro a fim de ilustrar o fenômeno de particio-
namento do corpo no processo tradutório. 
 

Para apresentação dos dados, optamos por atribuir uma numeração em or-
dem crescente, concomitante a uma descrição para cada conjunto de movimentos, 
em lugar de conferir uma glosa para cada sinal ‘congelado’. Construímos, assim, 
esquemas explicativos, apresentados em tabelas no próximo tópico. 
 

4  ANÁLISE DOS DADOS 
 
Como metodologia para esta pesquisa, foi realizada análise da tradução, com cor-
pus delimitado (página do livro Vira-lata e sua respectiva tradução), na qual se ob-
servou as escolhas do tradutor. No trecho do livro “Não havia espaço suficiente... 
nem comida para um cachorro” (KING, 2005, p. 15), composto pela ilustração de 
uma moça servindo sopa aos desabrigados tendo aos seus pés um cachorro olhan-
do em direção à panela, o tradutor escolheu realizar a incorporação do animal na 
enunciação em Libras e a incorporação da moça, como pode ser observado na tabe-
la 1. 
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Tabela 1: Comparação entre material linguístico em português escrito e em Libras  

 
 

Página do 
Livro  

 
 
 

Trecho da 
página tra-

duzida 
 

  
Figura 1: Visualização da página do livro impresso 

Fonte: KING (2005) 
 

 
Material lin-
guísticoem 
Português 

 
 

“Não havia espaço suficiente ... nem comida para um cachorro” 
 

 

 

 

 

 

Material lin-
guístico em 
Libras 

 

1  2  3  4  5  6  7   

8  9  10  11 12  
(Cachorro andando em local apertado, cachorro andando lamben-

do os “beiços”) 

13  

14  15  16 17 18  

19  20 21  
 (Pessoa segurando a panela, olha para o animal, ao mesmo tempo 

que balança a cabeça negativamente) 
 

Figura 2 – Sequência da tradução para Libras 
Vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=f1SqOUJAO8w  

Fonte: Adaptado pelos autores (2015). 
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O texto “Não havia espaço suficiente ... nem comida para um cachorro” 
(KING, 2005, p. 15) foi composto pela ilustração de uma moça servindo comida a 
pessoas e um cachorro aos seus pés olhando para suas mãos. 

 
Apesar de no texto de partida (escrito) não haver referência ao discurso di-

reto, o tradutor utilizou da incorporação do animal, explorando a configuração de 
mão padrão para representar o cachorro (sequência 1-13). Concomitantemente a 
isso, o movimento corporal e expressão facial complementam a noção de não haver 
‘espaço suficiente’ indicado em português, explorando o movimento de encolher os 
ombros (sequência 1-13).  

 
Tabela 2: Particionamento do corpo e diferenciação das personagens 

 
Incorporação do cachorro 

 

 
Transferência de personagem 

(fecha e abre os olhos) 

 
Incorporação da moça 

Figura 3 – Esquema de divisão das personagens 
Fonte: Adaptado pelos autores (2015). 

 
Em concordância com o texto em português, o tradutor executa o particio-

namento do corpo, demonstrando paralelamente a personagem apresentada na 
imagem e a mensagem dita pelo narrador a respeito do cenário. A sinalização ocor-
re ao mesmo tempo, e isto é uma característica muito particular das línguas de si-
nais, desse modo, nota-se que “[...] enquanto as mãos do autor [tradutor] sinalizam 
como narrador, seu corpo age, concomitantemente, como personagem; sua face 
pode simultaneamente expressar atitudes, pensamentos, sensações tanto do nar-
rador quanto dos personagens [...]” (McCLEARY; VIOTTI, 2014, p. 126). 

 
Em seguida, o tradutor incorpora outra personagem (moça). A produção 

manual refere-se ao sinal /SERVIR-NÃO/ (sequência 18-21). Esta enunciação é a 
tradução para o texto em português “... nem comida para um cachorro”. O texto em 



  

230 
 

Libras expressa não haver comida e usou-se do espaço sub-rogado2 (moça), o tra-
dutor produz em discurso direto. Este entendimento se dá pelos elementos faciais, 
como por exemplo, a direção do olhar para baixo, conduzindo a interpretação de 
que se refere à moça olhando para o cachorro que está aos seus pés, em acordo 
com o apresentado na ilustração do livro.  

 
No processo de construção de narrativas em Libras “[...] os elementos do 

sub-rogado podem ser visíveis (quando realizados pelo corpo do narrador) ou in-
visíveis (se realizados a partir do direcionamento do olhar ou sinais do narrador) 
[...]” (BOLGUERONI; VIOTTI, 2013, p. 23), dependendo da estratégia definida pelo 
tradutor.  
 
Tabela 3: Mesclagem de papéis do corpo do tradutor ao mesmo tempo 
 
 
   
NARRADOR 

 

 4  5  

CACHORRO 
 

 
 

Figura 4 – Particionamento do corpo 
Fonte: Adaptado pelos autores 

 
No decorrer da sequência narrativa, com a mesma expressão do cachorro 

que caminhava com as mãos posicionadas como as patas do animal, o tradutor, no 
papel de narrador, faz um sinal /APERTADO/, corroborando o significado do texto 
de partida em português “Não havia espaço suficiente” que já tinha sido construído 
pela postura corporal, de encolher os ombros como se se espremesse. Desta forma, 
concomitantemente, elementos verbais e não-verbais coadunam para a construção 
da significação como um todo semiótico e linguístico, principalmente, por tratar-se 
de uma língua de sinais. Assim, o corpo do tradutor foi partido: a mão direita dele 
está sinalizando a voz do narrador informando a condição do espaço (apertado); a 
postura, o olhar e a expressão facial estão representando o cachorro. 

 
       
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consideramos que além da motivação da enunciação em Libras feita pelo 
tradutor ser do texto em português, a ilustração do livro conduz o tradutor para 
determinadas escolhas, como a incorporação do cachorro e da moça. Ao invés de 
informar tudo como narrador, ele fez opção por dizer como narrador que o espaço 
estava lotado, ao mesmo tempo em que se movimenta como se fosse o cachorro. 

                                                           
2 Espaço sub-rogado é definido por Bolgueroni e Viotti (2013, p. 17) como incorporação do perso-
nagem, que é referenciado na narrativa, a partir da representação dos personagens da história, suas 
ações e atitudes, e demonstrada por diversos recursos como o posicionamento do corpo, as expres-
sões faciais, os movimentos do tronco, da cabeça etc. 
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Esta escolha dramatiza ainda mais a situação do cachorro que não tinha teto e não 
era aceito em diferentes espaços da história narrada. 
 

A tradução executada de modo livre, ou seja, em que a construção do texto 
traduzido não segue a estrutura fixa do texto de partida, contribui para que a cria-
ção do tradutor seja enriquecida, mantendo os sentidos oriundos do texto a ser 
traduzido. As escolhas tradutórias que se utilizam de elementos como a incorpora-
ção e o particionamento do corpo auxiliam o tradutor para atingir o público-alvo e 
o gênero textual (Literatura Infanto-juvenil). 
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TRADUÇÕES E RECEPÇÃO DE PRIMO LEVI, NATALIA GINZBURG, 
KONSTANTINOS KAVÁFIS 

 
 

Aislan Camargo Maciera*1 
Josilene Vieira 

Lucia Wataghin 
Maysa Ketherine Rizzotto  

 
 

Reunimos no presente texto três contribuições relativas a temas de tradu-
ção e recepção literária: os primeiros dois, inseridos no projeto Mapeamento e Di-
cionário da Literatura Italiana no Brasil2, são assinados respectivamente por Aislan 
Camargo Maciera e Josilene Vieira, e tratam das traduções e mais em geral da re-
cepção brasileira de Primo Levi e Natalia Ginzburg. O terceiro, assinado por Maysa 
Ketherine Rizzotto, propõe reflexões sobre as diferentes estratégias utilizadas por 
tradutores italianos e brasileiros em suas traduções da poesia do poeta grego 
Konstantinos Kaváfis. As presentes contribuições são relatadas por Lucia Wataghin, 
uma das coordenadoras do projeto. 
 

O primeiro texto, de Aislan Camargo Maciera, começa refletindo sobre o fa-
to de que os escritos de Primo Levi (1919-1987) traduzidos em português para o 
sistema literário brasileiro constituem grande parte de sua obra. De fato, o autor 
foi inicialmente reconhecido em nosso país, assim como na Itália, somente pela sua 
literatura de testemunho, e as primeiras obras de Levi aqui publicadas são as que 
tratam de sua experiência como prisioneiro em um dos campos de trabalho de 
Auschwitz, nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial.  

 
Curiosamente, a difusão da obra de Primo Levi começa a acontecer ao 

mesmo tempo em Portugal e no Brasil, em 1988, um ano após a morte do autor. A 
primeira tradução para o público brasileiro foi, não por coincidência, do livro que 
grande parte da crítica considera a obra-prima de Levi e que é, sem dúvida, um dos 
principais escritos de testemunho sobre a Shoah. É isto um homem? (Se questo è un 
uomo), lançado pela primeira vez na Itália em 1947 pela casa editora De Silva, e 
republicado em 1958 pela Einaudi, chegou ao público brasileiro, em português, 
somente em 1988, em uma tradução de Luigi Del Re publicada pela editora Rocco.3 
Dois anos depois, em 1990, a editora Paz & Terra publicaria a tradução feita por 
Luiz Sergio Henriques, daquela que seria a última obra de Levi publicada em vida: 
Os afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades (I 
sommersi e i salvati). Seguindo a lógica das primeiras traduções, tratava-se de um 

                                                           
* Aislan C. Maciera: doutor em Literatura Italiana pelo PPGLit.-USP. aislan@usp.br; Josilene Vieira: 
bacharel em Letras Italiano-UFSC. Bolsista TT3/Fapesp para o Projeto Mapeamento e Dicionário da 
Literatura Italiana Traduzida. josisolla@gmail.com; Lucia Wathagin:Professora Doutora da Área e 
do Programa de Pós-Graduação em Língua e Literatura Italiana-FFLCH/USP. luciawata-
ghin@gmail.com; Maysa K. Rizzotto: graduanda em Letras Italiano-UFSC. maysarizzot-
to@gmail.com. 
2 Nos sites do Dicionário (www.dlit.ufsc.br e http://www.usp.br/dlit) encontra-se uma ampla des-
crição do projeto e informações sobre a equipe e os trabalhos já publicados e/ou em andamento. 
3 A mesma tradução foi republicada, com novo layout, mas com o mesmo conteúdo, em 2014, pela 
mesma editora. 
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escrito de testemunho, sobre o dia a dia no Lager, que fora lançado na Itália em 
1985.  

 
Seguindo a tendência que vigorava inclusive na Itália, de considerar Levi 

exclusivamente um autor de literatura de testemunho, a terceira tradução publica-
da no Brasil foi A tabela periódica4 (Il sistema periodico), de 1975. A publicação, em 
1994, é da editora carioca Relume-Dumará e a tradução também é de Luiz Sergio 
Henriques. A obra apresenta vinte e um capítulos, cada um nomeado com um ele-
mento da tabela periódica de Mendeleev, e em sua maioria trazem relatos sobre o 
campo de concentração, mas também trazem três contos de ficção. O terceiro livro 
de Levi publicado no sistema literário brasileiro é, na verdade, a quinta obra do 
autor e a primeira escrita após a sua aposentadoria da fábrica de vernizes onde 
trabalhava como químico e da qual era diretor. É após 1975 que Levi começa a se 
dedicar exclusivamente àquele que ele mesmo considerava o seu “segundo ofício”, 
o de escritor.  

 
Somente em 1997 o público brasileiro conheceria a tradução de A trégua 

(La tregua), publicado na Itália em 1963, pouco depois da Einaudi ter publicado Se 
questo è un uomo. O livro foi lançado pela Companhia das Letras, com tradução de 
Marco Lucchesi, e narra a epopeia de volta para casa após a liberação dos campos 
de Auschwitz pelos russos. Junto a Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati, a 
obra constitui a trilogia dos escritos do autor que tratam exclusivamente da expe-
riência concentracionária. 

 
Assim sendo, podemos constatar alguns fatos ao considerarmos essas tra-

duções: em primeiro lugar, nota-se que, no sistema literário brasileiro, as publica-
ções de Primo Levi suscitaram o interesse de várias editoras e, portanto, dentro do 
período até aqui relatado, as quatro traduções foram lançadas por quatro editoras 
diferentes; em segundo lugar, dentro desse mesmo período, prevalece a ideia que 
durante muito tempo perdurou na Itália e que, de certa forma, ainda perdura no 
Brasil, isto é, a de que Primo Levi é, sobretudo, um escritor de literatura de teste-
munho. Mais do que isso: um químico que foi deportado e que, por isso, transfor-
mou-se em escritor. Tal ideia, ao longo dos anos, foi perdendo força na Itália, devi-
do a uma crítica que se ocupou de sua obra de ficção. No Brasil, ainda é predomi-
nante essa imagem, que começou a ser desconstruída a partir do momento em que 
as obras de ficção de Levi começaram a ser traduzidas e publicadas. 

 
A primeira delas, ainda na década de 90, foi Se não agora, quando? (Se non 

ora, quando?). Originalmente publicada em 1982, sempre pela Einaudi, foi lançada 
no Brasil em 1999, pela Companhia das Letras, com tradução de Nilson Moulin. 
Trata-se do único escrito do autor que podemos considerar um romance e que, 

                                                           
4 Cabe ressaltar que o livro foi aclamado pela comunidade científica internacional como uma das 
maiores obras de divulgação científica da história, tendo recebido, em 2006, o prêmio de “melhor 
livro popular de conteúdo científico de todos os tempos” da prestigiosa Royal Institution of Great 
Britain. Figuravam na lista de concorrentes nomes de cientistas e escritores, como os dos biólogos 
Richard Dawkins, Jared Diamond e Peter Medaward; e dos escritores Konrad Lorenz, Bertolt Brecht 
e Primo Levi. Il sistema periodico foi escolhido como o melhor livro científico escrito até então, e seu 
último capítulo, “Carbono”, foi selecionado como o melhor texto de literatura científica de todos os 
tempos. 
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apesar de ser uma narrativa de ficção, ainda se liga ao tema do Lager. Dando des-
taque à luta e à resistência, Levi narra a saga de um grupo de judeus que se desgar-
ra do exército russo, em 1943, e segue rumo à Itália, passando pela Polônia e pela 
Alemanha.  

 
Em 2002, a editora Berlendis & Vertecchia fez chegar ao público brasileiro, 

com tradução de Maria do Rosário Toschi Aguiar, O último Natal de guerra 
(L’ultimo Natale di guerra), uma coletânea de contos reunidos e publicados por 
Marco Belpoliti, um dos principais críticos da obra do autor, em 2000. São contos 
fantásticos e apólogos morais, que se unem a relatos autobiográficos que dizem 
respeito, sobretudo, às lembranças da infância do autor. E, seguindo as traduções 
das obras de ficção, a Companhia das Letras encerra o ciclo de traduções de Levi, 
publicando, em 2005, 71 contos de Primo Levi e, em 2009, A chave estrela, ambos 
com tradução de Maurício Santana Dias.  

 
A coletânea completa de 2005 traz todos os contos que foram reunidos 

nos três volumes publicados pelo autor em vida: Storie naturali (1966), Vizio di 
forma (1971) e Lílit (1981). Os contos oscilam entre a ficção-científica e o fantásti-
co, entre o testemunho e a mitologia judaica. O diálogo La chiave a stella (1978), 
uma ode ao trabalho liberatório e à técnica, é a última obra de Levi traduzida para 
o público brasileiro, fechando, por enquanto, o ciclo que se iniciou na década de 80. 

 
Podemos considerar que a recepção da obra de Primo Levi no Brasil, que 

parte quase que exclusivamente da literatura de testemunho, chega a um outro 
patamar, mais abrangente, na primeira década do século XXI. A outra face do autor, 
aquela de escritor de ficção, quase sempre relegada a um segundo plano, inclusive 
na Itália, foi tardiamente descoberta – até pela própria crítica – no Brasil. Fato é 
que não podemos considerar Levi somente um autor de literatura de testemunho, 
apesar de sua experiência concentracionária ter sido decisiva na sua carreira de 
escritor. Levi é, antes de mais nada, um dos maiores nomes da literatura do século 
XX e, portanto, todas as suas faces devem ser consideradas. No Brasil, há ainda 
muito a se desvendar no que diz respeito aos estudos sobre o autor, e ainda muito 
a ser traduzido, quando consideramos as obras que ainda não o foram. Elas são, em 
sua imensa maioria, relatos, opiniões e considerações sobre o Lager, sobre a ciên-
cia, sobre a própria condição humana no mundo moderno. Há escritos reunidos em 
volumes, como é o caso, por exemplo, de L’altrui mestiere, ou escritos esparsos, 
publicados em vida pelo autor originalmente em revistas e jornais italianos. Além 
disso, não podemos deixar de considerar as suas inúmeras entrevistas. 

 
O texto de Josilene Vieira é dedicado às traduções do livro Lessico famiglia-

re no Brasil. Segundo ela, percorrer o caminho de Natalia Ginzburg (1916-1991) é 
como se aventurar por percursos que nos levam a considerar a história e a cultura 
de um período marcante para a Itália. Escritora multifacetada, com obras que com-
preendem romances, contos, peças de teatro, ensaios, crônicas e traduções e ga-
nhadora de vários prêmios, Natalia é considerada pelos críticos uma das maiores 
escritoras italianas do século XX.  

 
Lessico famigliare (1963) é tida como a obra-prima da escritora italiana e 

foi traduzida para várias línguas. Nela, Natalia recorre à sua memória para mostrar 
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não só o seu núcleo familiar e os seus hábitos, mas também a vida da sociedade 
italiana e sobretudo dos intelectuais entre as duas guerras mundiais, no período do 
fascismo. No Brasil, foram publicadas duas traduções, ambas assinadas por Home-
ro Freitas de Andrade, a primeira em 1988 pela Paz e Terra, do Rio de Janeiro, e a 
segunda, vinte e um anos mais tarde, pela Cosacnaify, de São Paulo. O objetivo des-
te trabalho é recuperar e analisar aspectos das duas edições com a intenção de 
identificar as mudanças significativas tanto nas alterações editorias e gráficas co-
mo nas de conteúdo.  

 
Sabemos que a cultura literária de um país tem uma forte ligação com a 

recepção das traduções e que, antes de chegar ao leitor, essas traduções já sofre-
ram influências ou interferências daqueles que estão ligados ao sistema literário, 
como tradutores, professores, críticos, editores e outros. 

 
Quando se produz um texto, há um movimento duplo: o de conservação de 

propriedades da obra e o da inovação que incorpora novas estratégias para inclu-
ir/incorporar leitores que não foram modelados antes, mesmo considerando que 
os leitores fazem escolhas diferentes das expectativas previstas. Uma das estraté-
gias para conquistar o leitor consiste no uso de diferentes tipos de paratextos. O 
paratexto (Genette, 2009) é tudo aquilo que “acompanha marginalmente” uma 
obra (título, nome do autor, prefácio, posfácio, imagens, sumário, notas, capas, 
quarta capas, notas sobre o autor etc.). Apresentaremos, por meio de tabelas, o 
paratexto das duas edições brasileiras de Léxico familiar e o da edição original ita-
liana. Na primeira tabela, são apresentados os dados catalográficos: 
 
Tabela I 

Editora 

Nome e Local 

Dados da edi-
ção do texto na 
língua da tra-

dução 

Dados da edição 
do texto fonte 

nas edições tra-
duzidas 

 

Tradutores 

Tipo de cole-
ção/Série 

nas duas edições 

 

Paz e Terra/Rio de 
Janeiro 

 

1988 

 

Giulio Einaudi 
editore: Torino, 

1963 

Homero 
Freitas de 
Andrade 

 Mulheres e Literatu-
ra/Ficção italiana 

 

CosacNaify/São 
Paulo 

 

2009 

 

Giulio Einaudi 
Editore: Turim, 

1963 e 1999 

Homero 
Freitas de 
Andrade 

 

Mulheres Modernis-
tas/Romance italiano 

 

Nas primeiras colunas da tabela acima, encontram-se os dados referentes 
à editora, à cidade e ao ano da tradução. O conhecimento desses dados representa 
um subsídio para a pesquisa relacionada à tradução. A partir deles, é possível tecer 
as implicações decorrentes de variáveis que podem ter tido alguma incidência so-
bre aquele texto traduzido. Outra variável que pode interferir no texto traduzido é 
a temporal. Como se sabe, as revoluções ideológicas se refletem também na abor-
dagem tradutória. Épocas diferentes sugerem posturas tradutórias também dife-
rentes, cada qual espelhando a visão de mundo vigente no momento em que a tra-
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dução é realizada. Por isso, quem se propõe a fazer uma análise do produto tradu-
tório, precisa saber se a editora, ao se dedicar às reimpressões da obra, promoveu 
revisões que originaram alterações textuais e em que data.  

 
Na ficha catalográfica do texto traduzido, a presença das referências edito-

riais completas do livro estrangeiro é substancial para o pesquisador que quer 
comparar o texto de chegada com o texto de partida. A Tabela I mostra que as duas 
edições informam os dados da edição italiana em que a tradução se baseou. Faz-se 
necessário sublinhar que a falta dessas referências não afeta apenas o pesquisador, 
mas o leitor comum também, que fica privado de conhecer a situação enunciativa 
do livro fonte, caso queira contextualizar melhor a obra. 

 
Ainda na Tabela I, verificamos que as fichas catalográficas das duas edi-

ções anunciam os nomes dos tradutores. Outra consideração é salutar com relação 
a essa Tabela. Na última coluna à direita, é possível verificar que as duas edições 
traduzidas catalogam a obra dentro de uma série e coleção específica. Observa-se 
que esse dado também cria expectativas de leitura e orienta o público com relação 
ao tipo de texto que o espera. 

 
Sabemos que o corpo do livro e outros elementos físicos de uma obra co-

mandam e interferem na leitura. A inserção ou não de título, a supressão ou a in-
serção de posfácio e prefácio, o uso das imagens, as “orelhas” (ou “abas”) da edição, 
tudo isso pode interferir positiva ou negativamente na escolha de um determinado 
leitor. 

 
Apresentamos a seguir a Tabela II, que traz a apresentação material das 

duas edições. 
 
Tabela II 
Editora/Ano Capa Imagens Posfácio Orelha Outros 

Paz e Terra/ 
1988 

Nome da coleção, 
nome da autora, 
título da obra, 
nome da editora 
e um desenho. 

Desenho da 
capa e uma 
foto de ros-
to da autora. 

    ____ Pequeno 
texto de 
apresentação, 
pequena 
biografia da 
autora e pe-
quena foto de 
rosto. 

______ 

CosacNaify/2009 Nome da autora e 
título da obra. 

Quatro fotos 
de página 
inteira da 
autora. 

Ettore 
Finazzi-
Agrò 

_____ Glossário, 
notas de 
apoio, su-
gestões de 
leitura. 

 
A preocupação dos editores de oferecer ao leitor a biografia do autor e a 

contextualização histórico-social da obra indica a intenção de fornecer elementos 
para uma maior compreensão e entendimento do que se lê. Não basta ler, torcer 
pelos personagens, ouvir a história; é fundamental, para uma boa leitura, entender 
essa história situada no seu tempo e sociedade. Percebemos que na edição de 1988 
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as únicas informações que podem situar o leitor na história se encontram na “ore-
lha”, enquanto que, na edição de 2009, o editor se preocupou em trazer um rico 
material, como posfácio, sugestões de leitura, notas de apoio, que, além de situa-
rem o leitor no contexto histórico, permitem que ele possa pesquisar mais sobre a 
escritora, a obra e o período em questão. Diferente também da edição de 1988, que 
traz somente uma pequena foto de rosto da escritora, a edição de 2009 traz quatro 
fotos de folha inteira da escritora. Esse fato, além de criar empatia, situa o leitor 
mais um pouco, ao ligar nome e imagem.  

 
Quanto à apresentação das capas, a edição de 1988, assim como todas as 

obras da coleção Mulheres e Literatura, da editora Paz e Terra, tem uma capa cor 
pastel e traz uma imagem referente à obra. O nome da escritora está completo, as-
sim como o título do livro e a editora. Na capa da edição de 2009, encontramos um 
detalhe comum a todas as obras da coleção Mulheres Modernistas: o nome da auto-
ra está grafado só com a inicial (N. Ginzburg). Apesar de não conter imagens, a ca-
pa é atraente e convidativa. Em conclusão, percebemos que houve uma evolução 
na apresentação material da obra que certamente favorecerá uma mais ampla re-
cepção do livro.    

 
O terceiro texto, de Maysa Ketherine Rizzotto, trata de diferentes tradu-

ções da poesia de Konstantinos Kaváfis. O período que Kaváfis passou na Inglaterra, 
em 1872, o marcou por toda a vida, pois ali desenvolveu sua sensibilidade poética: 
seu primeiro verso foi escrito em inglês. Em Alexandria, Kaváfis vivenciou tempos 
de pobreza e desconforto, situação que se revelou igualmente marcante no desen-
volvimento de sua sensibilidade poética, pois, nesta fase, escreveu seus primeiros 
poemas em francês, inglês e grego. Kaváfis não publicou nenhum livro em vida, 
entretanto, distribuía seus poemas em feuilles volantes ou os publicava em revistas 
literárias. Em 1935, dois anos após sua morte, foi publicado um livro póstumo con-
tendo 154 poemas. Isso foi suficiente para colocá-los posteriormente na condição 
de canônicos e indicar Kaváfis como o mais importante poeta grego do século XX.  

 
  Haroldo de Campos sugeriu, junto com seu irmão Augusto de Campos, uma 
nova forma de traduzir. Tal forma dava maior importância aos aspectos poéticos 
da linguagem: o ritmo e a sonoridade, e menor importância para o aspecto semân-
tico das palavras. Para Campos, traduzir é mais do que transferir o texto de uma 
língua para outra: é ser fiel ao que o texto lhe causa e não tão somente em sua ma-
terialidade. José Paulo Paes, autodidata, aprendeu várias línguas e dedicou-se tam-
bém à tradução. Após 1982, publicou algumas traduções dos poemas de Kaváfis 
“selecionados, anotados, e traduzidos diretamente do grego” (KAVÁFIS, 1982 apud 
SULIS, 2004, p. 43), afirmando ter usado “para fins de orientação traduções france-
sas e a tradução italiana de Pontani, sempre preferindo debater-se com o grego 
original” (KAVÁFIS, 1982 apud SULIS, 2004, p. 43). Filippo Maria Pontani, filólogo, 
estudioso da língua helena ou grecista, foi professor de língua e literatura neogrega 
na universidade de Padova e autor de traduções que apoiaram os poetas brasilei-
ros. Por essa afinidade com a língua grega, foi difícil para Pontani não traduzir 
Kaváfis, pois, além disso, era dotado de grande habilidade literária para traduzir. 
Em 1956, publicou um volume com suas traduções, intitulado Costantino Kavafis, 
Poesie scelte, em Milão. Por fim, Eugenio Montale é um dos grandes nomes da cul-
tura italiana do século XX. Nascido em Gênova em 1906, em 1928 mudou-se para 
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Florença, à época o coração cultural da Itália, e de 1938 até o final dos anos 40 de-
dicou-se com afinco a traduzir, algumas vezes dos originais, outras vezes de outras 
traduções. O poema Περιμενοντασ Τουσ Βαρβαρουσ, traduzido como I Barbari, foi 
vertido do inglês, resultando numa estimável tradução a quatro mãos e num bom 
exemplo de tradução da tradução (VASCONCELOS, 2005).  

 
A partir do cotejamento das traduções feitas para português brasileiro e 

para o italiano do poema selecionado Περιμενοντασ Τουσ Βαρβαρουσ (KAVÁFIS, 
2012, p. 16-19), é possível propor questões a serem tratadas aqui, bem como ques-
tões sobre o texto Kaváfis: melopeia e logopeia. Nesse último, Campos (2012) afir-
ma a intenção de mimar fonicamente e “grecizar” o português. 

 
Na primeira estrofe, Campos e Paes realizaram escolhas de palavras seme-

lhantes fonicamente (por exemplo, αγορά = agorá), o que para Campos é uma in-
terpretação arbitrária e lembra a tradução de Montale, que utiliza o mesmo termo. 
A tradução de Paes assemelha-se à de Pontani, terminando o verso do mesmo mo-
do: É que os bárbaros chegam hoje e Stanno per arrivare i Barbari oggi. Na tradução 
I Barbari, che devono arrivare, Montale, ao utilizar o verbo dovere, cria um tom de 
esperança, enquanto que Campos optou por um corte estratégico, mantendo o ver-
so da seguinte maneira: É que os bárbaros chegam. O segundo verso: os senadores 
não legislam mais?, na interpretação de Paes, se apresenta de forma mais sucinta se 
comparada com a tradução de Pontani: perchè i Senatori restano senza legiferare? e 
a de Montale: Che aspettano essi per legiferare?. Campos, grande fingidor, opta por 
mesclar ditar e editar no trecho: Por que não ditam as normas?, buscando restituir 
o som do grego nómos. Na sequência, as interpretações de Paes, Montale e Pontani 
assemelham-se ao usarem o mesmo substantivo, imperador/imperatore. Porém, 
Campos apresenta um termo diferente: Autocrátor, uma transliteração de Autokrá-
tor. Na mesma parte, a tradução de Paes diferencia-se por inverter o penúltimo 
com o último verso. Campos não segue Paes neste aspecto e tem diferentes inter-
pretações, adicionando termos que as traduções de Pontani e Paes não possuem: 
posto em seu trono, portando insígnias e coroa, sendo insígnias o resultado da sono-
ridade de epísimos. 

 
Ao meio da sexta estrofe da tradução de Campos [...] mais do que isto, pre-

dispôs, há um recorte sonoro do grego málista. A propósito do verso Por que essas 
braçadeiras que portam, pesadas de ametistas, Campos afirma, no texto Kaváfis: 
melopeia e logopeia, fugir do real sentido da palavra pulseira ao escolher braçadei-
ra como melhor opção para transpor vrakhiólia. Haroldo afirma que a imagem vi-
sual que ficou em sua mente foi a de um tipo de joia a ser usada no antebraço, dan-
do a ideia de riqueza. Paes, diferentemente de Campos, mantém a literalidade no 
mesmo verso, vertendo [...] e pulseiras com grandes ametistas. Depois, Campos 
adapta o adjetivo dáctilo (no grego antigo daktylikós, que significa “que se leva no 
dedo”), restituindo a sonoridade kavafiana em sua transcriação. Na versão de Pon-
tani, há a supressão de esmeralda, presente em Campos e Paes. Com o intento de 
“mimar” fonicamente o português, no primeiro verso da oitava estrofe, outra resti-
tuição do grego é feita por Campos em esplêndido lavOR de cinzel, amálgada de Ou-
Ro e prata, que corresponde fonicamente a m’asímiake malámata (na transcriação 
literal: “como de prata e ouro”). Ainda na oitava estrofe, a versão de Paes asseme-
lha-se novamente, no léxico, à de Pontani; no entanto, neste verso Paes mantém a 
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literalidade do mesmo trecho vertendo: de ouro e prata finamente cravejados. Para 
Paes e Pontani, a brevidade em suas interpretações é o suficiente na nona estrofe: 
É que os bárbaros chegam hoje, tais coisas os deslumbram. /È che i Barbari arrivano 
oggi e questi oggetti costosi abbagliano i Barbari.  

 
  Há mais um fator em comum entre Campos e Montale: ambos escreveram 
um poema homenageando o poeta grego. O Alexandrino (VIEIRA, 2012) de Campos 
descreve Kaváfis como um homem de pele bronzeada, velho, mirando um velho 
que o fita também numa taverna onde se bebe anis e absinto entre narguilés e 
prostitutas; e, em Leggendo Kavafis, Montale demonstra profunda admiração e 
respeito e evidencia isto ao afirmar que La genialità di Kavafis consiste nell' essersi 
accorto che l'Elleno di allora corrispondeva all' homo europeus di oggi; e nell' essere 
riuscito ad immergerci in quel mondo come se fosse il nostro (MINUCCI, 2003, p. 4).  
Conclui-se, então, que tanto os poetas brasileiros como os italianos proporciona-
ram incontáveis ganhos com suas contribuições para dar vitalidade à disseminação 
do conhecimento. E é no mesmo desejo que os quatro tradutores de ideias tão dis-
tantes se encontram por fazer o que fazem: criam, recriam, traduzem, transcriam, 
decidem. 
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Resumo: A Provinha Brasil é um instrumento de avaliação utilizado pelo INEP. 
Objetiva examinar o processo de desenvolvimento de habilidades relacionadas à 
alfabetização e à matemática dos alunos matriculados no segundo ano do Ensino 
Fundamental de escolas públicas no Brasil. Neste trabalho apresentamos os resul-
tados de análise preliminar do desempenho de 245 alunos no Teste 1 de leitura da 
Provinha Brasil do ano de 2014 com base nos objetivos e características dessa. O 
objetivo desse foi identificar as questões de leitura em que os alunos apresentaram 
maior dificuldade. As questões 18 e 19 foram as que mais concentraram erros de 
resposta. Elas exigiam habilidades de reconhecer o assunto do texto com apoio de 
características gráficas e suporte textual a partir de leitura individual. O estudo é 
parte do Projeto ACERTA (Avaliação de Crianças em Risco para Transtornos de 
Aprendizagem), desenvolvido no âmbito do Programa Observatório da Educa-
ção/CAPES e pode auxiliar professores e gestores na reorganização de práticas de 
leitura. 
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ANUÁRIO DE LITERATURA: UM ESTUDO SOBRE AS SUBMIS-

SÕES RECEBIDAS E ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2012 E 2014 
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Resumo: A revista Anuário de Literatura, vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Literatura, da Universidade Federal de Santa Catarina, em sua traje-
tória de mais de 20 anos de publicações, consolidou-se na área de Literatura, Teo-
ria e Crítica Literária. Com a missão de difundir o conhecimento novo e inovador 
nesse campo, volta-se a pesquisadores, a profissionais de literatura com titulação 
mínima exigida e a estudantes de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado). A perio-
dicidade semestral da Revista, disponível no formato digital em PDF/A no Portal 
de Periódicos da UFSC desde 2008, bem como a garantia de acesso livre e imediato 
ao seu conteúdo, possibilitam não apenas a ampla difusão do conhecimento produ-
zido no Brasil, mas também evidenciam o significativo trabalho de editoração de 
um periódico científico. Nesse sentido, o presente trabalho pretende investigar o 
processo editorial no período entre 2012 e 2014, visando o aperfeiçoamento do 
escopo da revista em disseminar pesquisas de excelência, a fim de garantir aos lei-
tores e pesquisadores o conhecimento atual e relevante na sua área de estudo. Pa-
ra tanto, pretende-se elaborar um perfil dos autores que submeteram os originais 
nos últimos três anos, considerando a instituição de origem e área de atuação. 
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Resumo: O objetivo deste banner é apresentar o projeto de cartografar e propor 
algumas reflexões sobre a literatura italiana traduzida no Brasil, até 1950, e suas 
repercussões. Essa primeira fase, que teve início em 2010, e foi financiada pelo 
CNPq, criou o primeiro banco de dados do Dicionário, no qual foram cadastrados 
mais de 200 verbetes. Esses podem ser acessados a partir de diferentes entradas, 
como: autor, tradutor, ano e editora, o que oferece ao usuário mapeamentos dife-
renciados. Para cada obra, foi cadastrado um verbete contendo os dados mais obje-
tivos possíveis (ano da tradução, tradutor, editora, número de páginas), mas o usu-
ário também encontrará, se for o caso, informações extras como: paratextos (pre-
fácio, posfácio, apresentação) e as respectivas capas. É a reunião destas informa-
ções dispersas e perdidas que fazem desse arquivo uma potente coleção, que traz à 
luz não só as obras e tendências de cada época, mas também as políticas do merca-
do editorial brasileiro. 
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EFEITOS DA L1 NO PROCESSAMENTO DO GÊNERO            

GRAMATICAL DA L2 
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Docente Responsável: Mailce Borges Mota 
 
Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados de uma breve 
revisão da literatura recente sobre o processamento do gênero gramatical em L2 e 
a influência da L1 neste processamento. A revisão incluiu 15 estudos publicados 
entre os anos de 1989 e 2014. Neste estudo, as línguas examinadas incluíram o 
inglês, o francês, o holandês e o espanhol como L2. A revisão mostra diferentes 
resultados. Em alguns estudos, por exemplo, concluiu-se que o processamento de 
sistemas de gênero da L2 permite ser influenciado pelo processamento de sistema 
de gêneros da L1. Em outros estudos, os resultados sugerem que aprendizes de 
língua estrangeira podem adquirir e processar essas estruturas de forma similar 
aos falantes nativos. Conclui-se com esta revisão de literatura que apesar de os 
muitos estudiosos do campo da psicolinguística se interessarem pelo estudo da 
aquisição e do processamento de novos sistemas morfossintáticos, os resultados 
de seus estudos são inconsistentes mostrando ser necessária a realização de estu-
dos que elucidem esta questão. 
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ENTRE O LITERÁRIO E O FACTUAL:                                                   

O ACERVO JORGE AMADO 
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Resumo: Essa apresentação é um desdobramento da investigação que empreen-
demos no Acervo Jorge Amado como pesquisadoras do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UFSC. Tal arquivo, doado ao Núcleo de 
Literatura e Memória (nuLIME), contempla aproximadamente 1400 páginas de 
documentos de memória literária e de memória política de 1941 e de 1942, anos 
em que o escritor autoexilou-se em Buenos Aires e em Montevidéu. Concomitante 
ao estudo das teorias de acervo, iniciamos a leitura do material, sendo que deste 
movimento dois olhares foram guiados: um que cuidou do material não literário da 
compilação, ressaltando especialmente a correspondência entre o escritor baiano e 
a militância no Partido Comunista, e o outro que mapeou os documentos do gênero 
literário do acervo, com intuito de propor uma narrativa do discurso das produ-
ções selecionadas. Para isso, recorremos às teorizações de Maria da Glória Bordini 
(1995), Leonor Arfuch (2010) e de Reinaldo Marques (2011).  
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ENTRE PIPAS E PANFLETOS: O ACERVO JORGE AMADO (1941 

– 1942) E O ESCRITOR MILITANTE 
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Resumo: Pipas, Gabriela, Bahia, gato malhado, andorinha sinhá, Zélia Gattai, mu-
lheres fortes, uma tarde em Salvador de mãos dadas, calor, brasilidade.1 Provavel-
mente estas palavras lhe evocaram uma imagem. Talvez a de um baiano romântico 
e sensual2, muito popular dentro e fora do Brasil. Jorge Amado com certeza é co-
nhecido pelos seus romances recheados de sensualidade, brasilidade e humor, tra-
ços que o escritor pareceu querer ressaltar em sua obra - e também na sua biogra-
fia. Pouco se sabe sobre o lado socialista e ideológico de Jorge Amado3 que chegou 
a ser Deputado Federal pelo PCB, militante comunista fervoroso e autor da biogra-
fia do maior líder comunista brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Este trabalho vem des-
tacar a atividade política do escritor e seu exílio a partir do trabalho com o Acervo 
Jorge Amado, arquivo que contém material da militância literária e da intensa ati-
vidade política do PCB durantes os anos de 1941 e 1942. 

Palavras-chave: Jorge Amado; acervo Jorge Amado; comunismo; literatura mili-
tante. 
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1 Respostas dadas por usuários da rede social Twitter à pergunta: “qual a primeira coisa que vem à 
sua mente quando pensa em Jorge Amado?”' 
2 Definição que o próprio Jorge Amado utilizou ao falar de si mesmo durante uma entrevista a Mo-
acyr Félix, para Paratodos, em 1958. 
3 De cerca de 20 respostas dos usuários do Twiiter, apenas uma delas continha a palavra “socialis-
mo” se referindo a Jorge Amado. 



  

255 
 

 



  

256 
 

EXPRESSÕES CURIOSAS EM ALEMÃO: UM ELO ENTRE         
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Resumo: Através de algumas expressões curiosas em alemão, o presente trabalho 
tem como objetivo mostrar que não basta ter um conhecimento profundo da língua 
estrangeira, pois se o leitor ao ler uma expressão com “ich habe Schwein gehabt” 
ou “quebrar o galho”, e fizer uma tradução literal, por mais fiel que seja, não 
transmitirá a mensagem final real, isto é, ela pode inviabilizar a compreensão da 
mensagem ao leitor da língua de chegada. Que vem ao encontro do que Andrea da 
Silva Rosa (UFSC/Libras) diz: “O ato tradutório acontece a partir de uma mensa-
gem que compreendida ao leitor/tradutor a transforma em nova mensagem com-
preensível ao leitor da língua de chegada” (2005, p. 67). E para que a mensagem 
atinja o seu objetivo, não podemos esquecer que quem não conhece profundamen-
te a cultura do povo da qual se está traduzindo a obra, aqui no caso as "expressões 
curiosas (idiomáticas)”, não terá êxito, pois língua não pode ser dissociada de cul-
tura e quem não conhece a cultura jamais entenderá por completo a língua. Ainda 
nas palavras de Friedrich Schleiermacher (1768-1834), que diz: “(...) deixa o autor 
quieto e traz o leitor até ele (tradução estrangeirizadora).” Esse tipo de tradução 
coloca o leitor na obrigação de "entrar" no mundo, na língua e na cultura do escri-
tor para poder compreendê-lo.  

 

Palavras-chave: Expressões idiomáticas. Vivência cultural. Elo entre língua e cul-
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Resumo: Essa apresentação, decorrente da experiência com o Estágio em Língua 
Portuguesa e Literatura II, intenta a socialização da recepção, por parte de uma 
turma do segundo ano do Ensino Médio, de um recorte da literatura Ultrarromân-
tica, o qual fez uso de Edgar Allan Poe e de Álvares de Azevedo. A escolha dos tex-
tos deu-se em razão da preocupação em fazer com que os sujeitos partícipes se 
envolvessem com o que se convencionou chamar de gêneros secundários, por meio 
do contato com textos que são considerados “macrorrepresentações” e significati-
vos, portanto, para a composição da historicidade humana. À vista disso, objetivou-
se, ainda, a partir das escolhas textuais, continuar e aprimorar o processo de de-
senvolvimento das habilidades de leitura/escuta e produção textual oral/escrita, 
além de potencializar a valorização da leitura do texto literário como construção 
de sentido. Para que esse movimento fosse desenvolvido recorreu-se às propostas 
curriculares nacional – PCN (1998) – e estadual – PC-SC –, pois essas ancoram-se 
numa perspectiva sociointeracionista da educação, com base nos postulados teóri-
cos tecidos por Vigotski e Bakhtin; de acordo com os quais, a linguagem é tomada 
como ferramenta social psicológica e estruturante.  
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O EXÍLIO DE ELISA LISPECTOR 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar uma leitura dos textos No 
exílio e Retratos antigos, ambos da escritora Elisa Lispector, enfocando os temas do 
exílio e da autoficção na obra da autora. No primeiro livro, Elisa Lispector descreve 
de maneira autobiográfica a fuga da família Lispector da Ucrânia invadida pelos 
russos, em 1921. No segundo, a escritora abre o álbum de fotografias da família, 
com o objetivo de apresentar os antepassados da família judaica à sua sobrinha-
neta.  As abordagens teóricas utilizadas no trabalho são a do pacto autobiográfico, 
proposto por Philippe Lejeune, e as questões do exílio e da diáspora, analisadas a 
partir de Edward Said e Stuart Hall. 
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Resumo: Este estudo objetivou analisar construções modais com poder sendo 
empregado como modal de permissão (Modpermission) em comparação com 
construções em que ‘poder’ corresponde a um núcleo modal epistêmico 
(Modepistemic). Com base na Hierarquia de Núcleos Funcionais proposta por Cinque 
(1999, 2006), supomos que um modal de raiz (Modroot) impõe restrições à posição 
de seu complemento, formando sequência apenas com predicados que descrevam 
eventos passíveis de controle, mesmo que indireto. Já o núcleo Modepistemic não 
impõe restrições à posição de seu complemento, formando sequência com 
quaisquer predicados. Conforme análise de Rech e Giachin (2014), os traços 
relevantes para a interpretação modal de raiz são [+controle] e [+volição].  Nossos  
resultados sinalizam na direção de que a interpretação de raiz (permissão) requer 
um argumento com traços agentivos na construção, requerido por verbos 
inergativos e transitivos; ao passo que a interpretação epistêmica não impõe essa 
restrição. 
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Resumo: Este trabalho trata de um projeto de intervenção desenvolvido por bol-
sistas do PIBID Espanhol, juntamente com as coordenadoras, na Escola de Educa-
ção Básica Aderbal Ramos da Silva, com uma turma de 2º ano do ensino médio, que 
tem como foco principal o tema turismo, tema este que pretende abordar e difun-
dir a cultura hispânica e tem relação direta com as atividades curriculares previs-
tas pela professora da disciplina (supervisora). O tempo previsto para a execução 
das ações planejadas no projeto é de cerca de 20 minutos e serão desenvolvidas 
mensalmente em apenas uma aula. Pretende-se, através dos projetos de interven-
ção, que os alunos da escola se sintam mais envolvidos e motivados para aprender 
o espanhol, e que os bolsistas possam compreender e aprofundar sobre diferentes 
correntes didático-metodológicas e suas aplicações em contextos escolares.  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo descrever e analisar os usos co-
merciais de estrangeirismos, especialmente em relação ao uso da língua inglesa 
(LI), em um espaço urbano e público, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. O 
estudo é feito a partir de um levantamento imagético dos estabelecimentos comer-
ciais que fazem uso de estrangeirismos da Rua Lauro Linhares, do bairro Trindade, 
em Florianópolis, SC. O trabalho está ancorado em Shohamy (2006) no que diz 
respeito aos estudos de Paisagem Linguística, em Yves Lacoste [org] (2005) no que 
concerne à geopolítica do inglês e em Calvet (2007) acerca de políticas linguísticas. 
As discussões apontam para o uso de estrangeirismos a partir de uma política lin-
guística implícita. Os resultados indicam a língua inglesa operando como a princi-
pal língua no espaço público e urbano da Rua Lauro Linhares em Florianópolis. 
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Resumo: Apresentamos neste trabalho os resultados da aplicação de um projeto 
de intervenção na EEB Aderbal Ramos, com uma turma de 1º ano do ensino médio, 
participante do Subprojeto de Espanhol do PIBID/UFSC. Para aplicar a atividade, 
planejada com base no plano de ensino pré-elaborado pela professora supervisora 
da escola, foi necessário um estudo da realidade da escola, perfil dos alunos da 
turma e seus interesses, para, após essas etapas, desenvolvê-la e aplicá-la. Enten-
demos que se devem evitar as fórmulas pré-estabelecidas de intervenção, pois não 
podemos pensar em um modelo rígido e único, descontextualizado do aluno. Com 
base nisso, busca-se orientar e acompanhar os bolsistas (futuros professores) no 
processo de pesquisar e aplicar o seu fazer em sala de aula. 
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Resumo: Dentre as atividades do Subprojeto Espanhol do PIBID/UFSC desenvol-
vidas nas escolas parceiras está a aplicação de um pequeno projeto de intervenção 
pelos bolsistas em suas turmas de observação, desenvolvido conjuntamente com 
as coordenadoras e a supervisora/professora da escola. Neste trabalho apresenta-
remos o resultado de um desses projetos, uma atividade baseada em um dos con-
teúdos pré-determinados pelo professor da escola parceira, aplicada durante 20 
minutos em uma turma de 1º ano do ensino médio da EEM Jacó Anderle, de Floria-
nópolis. O projeto permite a sistematização das ideias e atividades pensadas e de-
senvolvidas e a sua aplicação em sala de aula. Pretende-se despertar nos bolsistas 
o interesse por desenvolver estratégias de ensino que permitam que a língua espa-
nhola seja ensinada de forma contextualizada e real, e de forma prazerosa.  
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Resumo: O PIBID, subprojeto espanhol, desenvolve atualmente em suas escolas 
parceiras a aplicação de projetos de intervenção pelos pibidianos. Trata-se de uma 
atividade pesquisada e elaborada pelos alunos de letras, com base nos conteúdos já 
trabalhados em sala de aula pela professora supervisora da escola e cujo objetivo é 
fazer o pibidiano refletir sobre a realidade percebida em sala de aula e repensar 
novas formas de trabalhar um mesmo conteúdo de maneira a atingir alunos com 
diferentes estilos de aprendizagem; refletir sobre como planeja, como ensina e co-
mo os alunos aprendem. Pretende-se que os bolsistas, através dos projetos de in-
tervenção e a partir da própria prática, sejam reflexivos e que percebam o ofício de 
ensinar o espanhol de modo responsável e crítico. Neste trabalho apresentaremos 
uma destas atividades, aplicadas na EEM Jacó Anderle, com uma turma de 1º ano 
do ensino médio.  
 

Palavras-chave: Projeto de intervenção; PIBID; Atividades. 

Minibiografias:  
 
Jade Bustos e Estéfan Petter Azevedo Guidalli são acadêmicos de Letras Espa-
nhol da UFSC e participam do PIBID/UFSC – Subprojeto Espanhol, coordenado pe-
las professoras Dras. Andréa Cesco e Juliana Cristina Faggion Bergmann – 
4.20jade@gmail.com e estefanpetter@gmail.com.  

Juliana Cristina Faggion Bergmann é profa. Dra. do MEN/CED  – julia-
na.bergmann@ufsc.br 

 

 





  

273 
 



  

274 
 

TAREFAS DE MENSURAÇÃO DE MEMÓRIA DE TRABALHO 
 
 

Aline Marjorie de Sena 
Larissa Saito Korosue 

Docente responsável:  Mailce Borges Mota 
 

 
 

Resumo: A memória de trabalho é um importante construto cognitivo. Segundo 
Baddeley e Hitch (1974), a memória de trabalho pode ser definida como um siste-
ma cognitivo de capacidade limitada cuja função é o armazenamento e processa-
mento simultâneos de informação necessária para o desempenho de tarefas cogni-
tivas complexas. Esta memória é geralmente mensurada por meio de tarefas duais 
dentre as quais as mais utilizadas são a Reading Span Task, a Operation Span Task e 
a Counting Span Task. No entanto, é possível encontrar na literatura, muitos outros 
tipos de tarefas de memória de trabalho, o que dificulta a escolha da tarefa mais 
apropriada para a investigação do processamento. Neste trabalho descrevemos os 
diversos tipos de tarefa de memória de trabalho utilizadas em estudos sobre pro-
cessamento da linguagem, destacando seus elementos, design e apresentação, pro-
cedimentos de aplicação e métodos de análise de dados, com vistas a determinar 
como estes aspectos refletem modelos sobre a arquitetura e funcionamento do 
sistema.  
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TRADUÇÃO DE LIVROS INFANTIS: RIMAS E   JOGOS DE               
PALAVRAS 

 
 

Isabella Cataneo 
Docente responsável: Andréa Cesco 

 
 

Resumo: O banner traz o problema da tradução: como traduzir de uma língua a 
outra mantendo o mesmo sentido. Como traduzir livros infantis mantendo as ri-
mas e os jogos de palavras propostos pelo autor? Observam-se também as tentati-
vas e falhas, ou seja, aquelas em que a tradutora não consegue manter o sentido 
original do texto. O objeto de estudo é o livro “E o dente ainda doía” (2012), da es-
critora Ana Terra, editora DCL. O livro conta a história de um Jacaré que gosta de 
tomar banho de sol, é folgado e largado. Mas este não conseguia descansar com 
uma tremenda dor de dente que lhe deu. O livro está escrito em língua portuguesa 
(Brasil) e o objetivo deste trabalho é a tentativa de tradução para a língua espanho-
la e suas dificuldades. Pretende-se incentivar a tradução e buscar métodos para 
uma tradução que satisfaça o original.  
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Posfácio 

 

Marcos Bagno 

 

Este século XXI não começou bem para as ciências humanas e sociais. A mal desig-
nada “globalização” – que é, de fato, uma estadunização do mundo – se caracteriza 
por um autoritarismo das finanças, numa nova fase do capitalismo internacional 
em que os bens materiais, concretos, já não têm muito valor diante dos bens abs-
tratos, imateriais, que se acumulam em astronômicas fortunas virtuais para, logo 
adiante, como bolhas que são, se dissiparem no ar e levarem à falência nações so-
beranas e à miséria povos inteiros. Nesse mundo do quantitativo, só os números 
importam, as estatísticas, as taxas, as pontuações, os índices. No universo acadêmi-
co, essa ideologia perniciosa também já se enraizou com força: dez pequenos arti-
gos sem nenhuma densidade e que se republicam quase sem alteração valem mais 
do que um livro de quinhentas páginas que exigiu longo esforço intelectual de 
quem o produziu. O que conta é a “produtividade”, ainda que esses produtos sejam 
de uma inutilidade patente e notória. 

As pessoas que trabalham nos campos de conhecimento que não respondem aos 
imperativos dessa nova (des)ordem mundial têm se transformado, até mesmo in-
voluntariamente, por força das circunstâncias, em resistentes, em militantes que 
defendem suas áreas de saber, na certeza de que elas têm o que dizer ao mundo e 
do mundo, o que dizer aos seres humanos dos seres humanos. E quando se trata da 
linguagem, em todas as suas manifestações, é apenas impossível desconsiderar o 
que ela tem de intrinsecamente humano. Afinal, a linguagem é a marca registrada, 
o selo de exclusividade, o traço distintivo da espécie humana. Somente a linguagem 
permite a abstração, a simbolização mais radical possível, como a criação de mun-
dos imaginários e de entidades transcendentais, tão poderosamente criadas pela 
linguagem que conseguem levar tantas pessoas a acreditar que tais entidades exis-
tem de fato, fora da imaginação humana. 

Os estudiosos da linguagem somos, inevitavelmente, tecelões de redes que se co-
nectam umas às outras e conectam tudo o que é social, cultural, político – enfim, 
mais uma vez, tudo o que é humano. Muito antes da atual moda da multidisciplina-
ridade, da interdisciplinaridade, do holístico, todos os que trataram da linguagem ao 
longo dos séculos não tiveram como escapar dessas interconexões com os demais 
campos do saber. Não por acaso, os estudos linguísticos no Ocidente nasceram das 
reflexões filosóficas dos pensadores gregos, interessados em descobrir de que mo-
do (e se) a linguagem refletia o funcionamento da mente, se o funcionamento da 
mente refletia o funcionamento da natureza, se o funcionamento da natureza refle-
tia o funcionamento do universo. Linguagem, mente, natureza, universo estariam 
numa relação íntima, especular, em que uma seria o reflexo da outra. Sendo, porém, 
impossível apreender em sua totalidade o mecanismo da mente (um objeto escon-
dido), da natureza (demasiado vasta) e do universo (incomensurável para o espíri-
to humano), o estudo da linguagem se apresentava como porta de entrada para 
esse grande projeto metafísico. Não é por acaso que termos e conceitos fundamen-
tais como sujeito, objeto, predicado, entre outros, tenham sido desde sempre alvos 
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de investigação tanto de linguistas quanto de filósofos, de lógicos e de matemáticos. 
É que a linguagem está no centro de tudo. 

Foi preciso um esforço epistemológico descomunal para que a ciência chamada 
linguística conseguisse, no início do século XX, inventar peça por peça um objeto 
artificial que ela chamou de “língua”, deslocado e descolado de todo enraizamento 
histórico, espacial, social, cultural. Essa linguística “científica”, estruturalista, não 
tardou a demonstrar seus impasses, suas impossibilidades, sua incapacidade de 
dar conta do fenômeno que pretendia estudar ao mesmo tempo em que o dissimu-
lava. De todo modo, foi uma febre passageira, logo sanada pela recolocação das 
línguas humanas em seus contextos sociais e pelo estudo atento das relações entre 
linguagem, indivíduo e sociedade: dialogismo, análise do discurso, linguística tex-
tual, sociolinguística, etnografia da comunicação, pragmática, sociointeracionismo, 
funcionalismo, sociologia da linguagem, antropologia linguística, filosofia da lin-
guagem, linguística sistêmico-funcional, linguística sociocognitiva, análise da con-
versação... novos campos de investigação da linguagem têm florescido como reação 
à tentativa do estruturalismo clássico e de sua versão gerativista de fazer da língua 
uma coisa-em-si, e como resposta às questões que essas abordagens nunca conse-
guiram resolver, até porque nunca se interrogaram sobre elas. É um retorno, mais 
rico e mais fértil, ao jogo de espelhos de linguagem, mente, natureza e universo dos 
filósofos antigos. 

A formação das pessoas que vão se dedicar à linguagem como campo profissional 
exige, portanto, uma interação contínua, ininterrupta e aprofundada com as de-
mais áreas de saber, diante precisamente dessa multiplicidade de interfaces possí-
veis e prováveis que se abrem como leque diante de nós a cada momento. Assim, o 
estudante de Letras não pode (como, aliás, nenhum estudante universitário)  se 
contentar com o que lhe é apresentado em sala de aula, porque isso é apenas uma 
fração muito pequena de todo o universo de conhecimentos acumulados em seu 
campo de estudo, especialmente no último século. Uma autêntica formação univer-
sitária exige uma dedicação incessante à leitura, à pesquisa, à discussão em grupos 
de estudo, à participação ativa em eventos acadêmicos. Estudar não é simplesmen-
te acumular informações, apreender termos e conceitos, familiarizar-se com teori-
as: é passar essas informações pelo crivo, é transformar os termos e conceitos em 
instrumentos afiados para a apreensão crítica da realidade, é reconhecer as teorias, 
não como conjuntos de dogmas inflexíveis, mas como construtos provisórios, váli-
dos enquanto responderem as perguntas que lhe são feitas, mas sempre suscetí-
veis de reformulação quando novas questões surgirem para os desafiar.  

O conhecimento se constrói em comunidade, num trabalho coletivo, ou seja, uma 
colaboração. É sintomática, nessas palavras, a presença do prefixo co-, que é, na 
verdade, a preposição com. Toda forma de conhecimento é, portanto, social, é algo 
que se faz com as outras pessoas. Senão, ele se petrifica, se fossiliza, deixa de ser 
conhecimento para se tornar apenas... cimento! 

Por isso, eventos como a IX Semana Acadêmica de Letras da Universidade Federal 
de Santa Catarina, da qual tive a felicidade de participar, são fundamentais para 
que o conhecimento não se transforme em pilhas enferrujadas, mas seja sempre 
um circuito de alta tensão, circulando, como rede que é, pelos mais distantes pon-
tos de interseção espalhados pelo mundo. E sobretudo porque esse evento se reali-
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zou sob o tema “O Brasil pós-ditadura”, mais do que pertinente (para não dizer 
urgente) em tempos como os atuais em que as ditaduras do pensamento único ten-
tam se impor, já não mais pelas armas, mas por mecanismos autoritários muito 
mais sutis e, por isso mesmo, muito mais perniciosos, violentos e insidiosos. 
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