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Grußwort – Saudações
Liebe Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer,
als Präsidentin und Organisatorin des 11. Deutschen Lusitanistentages 2015,
der unter dem Thema steht: Umbrüche und Aufbrüche – Die portugiesischsprachige Welt in Bewegung / O mundo lusófono em movimento –
(r)evoluções e transformações, möchte ich Sie ganz herzlich in Aachen, der
Stadt Karls des Großen und der Mitte des alten Europa, begrüßen. Insgesamt
16 Sektionen mit 217 Vorträgen, deren Zusammenfassungen Sie zumeist in
diesem Reader vorfinden, bilden das wissenschaftliche Herzstück dieses
Kongresses. Ein Großteil der Vortragenden kommt aus den portugiesischsprachigen Ländern, wir freuen uns hier in der "Alten Welt" auf die Begegnung mit der "Neuen Welt". Einmal mehr zeigt dies auch die internationalen
Verbindungen der deutschen Lusitanisten und ihres Fachverbandes.
Die Vorträge verteilen sich auf sprach- und literaturwissenschaftliche,
medien-und kulturwissenschaftliche Themen; ein besonderer Schwerpunkt
liegt hier in Aachen auf der Übersetzungswissenschaft mit einer eigenen
Sektion; die Didaktik und die Vermittlung des Portugiesischen als
Fremdsprache haben wir selbstverständlich fest im Blick. Das ‚Nachwuchstreffen Lusitanistik', das Teresa Pinheiro und Robert Stock erstmals in
Hamburg 2013 durchführten, stieß auf so große Resonanz, dass wir uns
entschlossen haben, es in Aachen fortzuführen. Ein Novum bildet als Auftakt
das Round Table Gespräch mit den Botschaftern der Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa unter Leitung von Helmut Siepmann.
Das kulturelle Rahmenprogramm bietet uns den Zugang zu den drei
Glanzlichtern Aachens: In der Klangbrücke und dem Ballsaal des Alten
Kurhauses findet die Lesung mit Milton Hatoum statt; im Krönungssaal
empfängt uns der Oberbürgermeister zur Überreichung des Georg-RudolfLind-Förderpreises und am letzten Tag wird die Möglichkeit zur Domführung
geboten. Drei sehr unterschiedliche Ausstellungen begleiten uns: Didaktischinformativ liefert O valor da língua portuguesa Argumente für das Erlernen
des Portugiesischen, Portugiesische Spuren in Oman verweist interdisziplinär auf den Kontext der RWTH Aachen und die Hommage an den deutschen
Lusitanisten Dieter Woll gehört zu den gerne wahrgenommenen Aufgaben
unseres Verbandes.
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Henrique Barroso, Ana Mafalda Leite und Luiz Costa Lima danken wir für
ihre Bereitschaft, die wissenschaftlichen Plenarvorträge zu übernehmen,
Michael Kegler dafür, dass er die Freuden und Leiden des literarischen
Übersetzens ins rechte Licht rücken wird.
Besonders dankbar sind wir der Direktorin der Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, Professora Georgina Benrós de Mello, der Präsidentin
des Instituto Camões, Professora Ana Paula Laborinho und der ExekutivDirektorin des Instituto Internacional de Língua Portuguesa, Professora
Marisa Mendonça, für ihre moralische und materielle Unterstützung und ihre
persönliche Präsenz in diesen Kongresstagen.
Ein großes Danke sagen wir auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die uns mit ihrer großzügigen Förderung die Durchführung des
wissenschaftlichen Kongresses in Aachen ermöglich hat.
Ihnen allen wünsche ich eine gute und fruchtbare Zeit in der
Karolingerstadt.

(Anne Begenat-Neuschäfer)
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Caras e caros Participantes do Congresso,
Como presidente e organizadora do Congresso Alemão de Lusitanistas
2015, sob o tema: O Mundo Lusófono em Movimento – (r) evoluções e
Transformações, gostaria muito de vos dar as boas-vindas a Aachen, a cidade
de Carlos Magno e do centro da velha Europa.
Um total de 16 secções com 217 comunicações, cujos resumos na sua
maioria se encontram neste Reader, formam o núcleo científico deste
congresso. Grande parte dos palestrantes vem dos países de língua oficial
portuguesa. Congratulamo-nos aqui no "Velho Mundo" com o encontro com
o "Novo Mundo". Isso mostra, uma vez mais, as conexões internacionais dos
lusitanistas alemães e da sua associação profissional.
As comunicações estão distribuídas por temas de estudos literários,
linguísticos, culturais e media; além de um foco especial aqui em Aachen
sobre os estudos de tradução com uma secção própria, temos concerteza
também em vista a didática e o ensino do Português como língua
estrangeira. O encontro de jovens lusitanistas, que Teresa Pinheiro e Robert
Stock dirigiram pela primeira vez em Hamburgo 2013, obteve tamanha
ressonância que decidimos continuá-lo em Aachen. Como novidade, que
constitui um prelúdio, temos a mesa redonda com os embaixadores da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa moderada por Helmut
Siepmann.
O programa cultural dá-nos acesso a três destaques em Aachen: Nos
salões Klangbrücke e Ballsaal das antigas termas (Altes Kurhaus) tem lugar a
leitura com Milton Hatoum; no salão nobre Krönungssaal o Senhor
Presidente da Câmara recebe-nos para a entrega do prémio de investigação
Georg Rudolf Lind e no último dia é oferecida a possibilidade de uma visita
guiada à catedral.
Três exposições muito diferentes nos acompanham: O valor da Língua
Portuguesa que fornece informação didática e argumentos para a
aprendizagem do Português, Vestígios Portugueses em Omã revela interdisciplinaridade no contexto da RWTH Aachen e a homenagem ao lusitanista
alemão Dieter Woll pertence com gosto às tarefas desempenhadas pela
nossa associação.
A Henrique Barroso, Ana Mafalda Leite e Luiz Costa Lima, agradecemos
a prontidão em aceitar as comunicações plenárias e a Michael Kegler por
voltar à ribalta das alegrias e tristezas da tradução literária.
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Estamos especialmente gratos à diretora da CPLP, Dr.ª Georgina Benrós
de Mello, à presidente do Camões, I.P., Dr.ª Ana Paula Laborinho e à diretora
executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, Dr.ª Marisa
Mendonça, pelo seu apoio moral e material e pela sua presença pessoal
nestes dias do congresso.
Um grande obrigado também à Comunidade de Investigação Alemã, que
com a sua generosa contribuição nos possibilitou a realização deste
congresso científico em Aachen.
Desejo-vos a todos uma boa e frutífera estadia na cidade carolíngia.

(Anne Begenat-Neuschäfer)
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Porträt der Aachener Lusitanistik
Mit der Besetzung einer Professur für ibero-romanische Literaturen im Jahre
1978 trat die Lusitanistik in Aachen an die Seite der bis dahin dort gepflegten
französischen, spanischen, italienischen und rumänischen Sprachen und
Kulturen. Die Sprachvermittlung geschah zunächst als Lehrauftrag, bis 1983
ein portugiesisches Lektorat durch das Instituto de Alta Cultura (Instituto
Camões) eingerichtet und finanziert wurde. Das wissenschaftliche Programm
lag in der Hand der genannten Professur, die von Helmut Siepmann
übernommen wurde. Bis 2003 gab es regelmäßig ein Proseminar und ein
Hauptseminar zur portugiesischen oder brasilianischen Literatur im
Lehrplan des Instituts für Romanische Philologie der RWTH Aachen.
Die Studierenden konnten die portugiesische Literatur- und
Sprachwissenschaft, die von Richard Baum, dem Aachener Ordinarius für
Romanische Philologie, in Lehre und Forschung betrieben wurde, in die
Fächerauswahl der Magister- und Doktorprüfung einbauen und auch im
Staatexamen für das Lehramt an Gymnasien und Berufsschulen als
Zusatzfach wählen. Die akademischen Prüfungen im Haupt- und Nebenfach
Portugiesisch konnten bis zur Promotion mit lusitanistischer Thematik
bestritten werden. Es wurden auch Doktorarbeiten in portugiesischer
Sprache betreut und von der Philosophischen Fakultät angenommen. Die
Lusitanistik war zudem Teil des Europa-Studiengangs der Philosophischen
Fakultät der RWTH Aachen. Dazu gehörte vor allem die Vermittlung von
kultur- und landeskundlichen Informationen. Die ersten Einschränkungen in
der Bandbreite der lusitanistischen Forschung wurden mit dem Beginn des
3. Jahrtausends durchgesetzt. Die Romanistik in Aachen sollte sich auf die
Lehrerbildung beschränken, und das bedeutete die personelle und
materielle Reduzierung der Italianistik und Lusitanistik, wenngleich die
Lehrenden aufgrund ihrer Kompetenz und Interessen die administrativen
Hindernisse immer umgehen konnten.
Die Lehre und Forschung in der Lusitanistik Aachen wurde regelmäßig
ergänzt durch die Anwesenheit von Gastdozenten aus Rio de Janeiro und
Fortaleza (Ceará) sowie eine Vielzahl von Gastvorträgen, die entweder vom
Instituto Camões oder durch die Zusammenarbeit mit dem PortugiesischBrasilianischen Institut der Universität zu Köln ermöglicht wurden. Durch
personelle Verflechtung konnten viele Aktivitäten der Deutschen Gesellschaft für die Afrikanischen Staaten Portugiesischer Sprache (DASP) in
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Aachen durchgeführt werden, so dass Afrika und die portugiesischsprachigen Literaturen des afrikanischen Kontinents nach der Unabhängigkeit der afrikanischen Länder in Aachen präsent waren. Die Gründung des
DASP-Instituts Brasilien-Afrika-Portugal (BAP), das jetzt von Anne BegenatNeuschäfer geleitet wird, ist Ausdruck der Weltoffenheit der Aachener
Lusitanistik.
Das unglückliche Zusammentreffen von Einschränkungen, die die
Technische Hochschule Aachen dem Fach Lusitanistik auferlegte, mit
Sparmaßnahmen, die das Instituto Camões unter der Präsidentin Stock zur
Beendigung der Lektorenfinanzierung durchsetzte, führte zu einem
anfänglichen Rückschlag, der aber durch die Anstrengungen von Anne
Begenat-Neuschäfer wettgemacht wurde. So konnte ein Vertrag mit dem
Instituto Camões geschlossen werden, der bis zur Stunde den portugiesischen Sprachunterricht absichert. Ferner wurden vor allem aus der
Perspektive der Technischen Hochschule Kontakte nach Brasilien hergestellt
und Kooperationsverträge abgeschlossen (UFRJ, USP, Mackenzie São Paulo,
Brasília); Beziehungen zu Mosambik und Angola sind angebahnt. Im WS
2013/14 wurde erstmals eine Mercator- Professur durch die DFG gefördert,
an die im WS 2014/15 angeknüpft wurde. So ist eine intensive internationale
Zusammenarbeit mit Universitäten und Lehrenden in drei Kontinenten
entstanden. Die Implementierung der Lusitanistik in technischen und
wirtschaftlichen Studiengängen der RWTH Aachen wird angestrebt. In
Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Leiter des Instituts für Baugeschichte,
Michael Jansen, dem Sultanat Oman und der Universidade Nova de Lisboa
konnte eine erste, 16 Bände umfassende Reihe von Faksimiledrucken
portugiesischer Quellen zur Geschichte des Sultanats Oman herausgegeben
werden. Die Unternehmung wird mit der Transkription der Quellen und
deren Übersetzung ins Englische und Arabische fortgesetzt. Derzeit wird die
Lehre in der Literaturwissenschaft durch zwei Professoren und einen
Nachwuchswissenschaftler mitvertreten.
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Retrato da Lusitanística de Aachen
Com o início do cargo de um Professor de Literaturas Ibero-Românicas em
1978, a Lusitanística entrou em Aachen ao lado das até aí tratadas línguas e
culturas francesa, espanhola, italiana e romena. O ensino da língua
aconteceu primeiro como contrato a termo; até 1983 foi criado e financiado
um leitorado de Português através do Instituto de Alta Cultura (Instituto
Camões). O programa científico estava nas mãos do referido Professor, que
depois foi assumido por Helmut Siepmann.
Até 2003 havia regularmente um proseminário e um seminário para a
literatura portuguesa ou brasileira no programa de ensino do Instituto de
Filologia Românica da RWTH Aachen. Os alunos podiam frequentar ciências
da literatura e linguística portuguesas como cadeiras de opção de
licenciatura e doutoramento, que eram ministradas por Richard Baum,
Professor de filologia românica de Aachen no ensino e na investigação, e
também escolher o exame estatal via de ensino nos liceus e escolas
profissionais como disciplina suplementar. Os exames académicos de
Português, tanto como cadeira principal como secundária, até ao
doutoramento podiam ser defendidos com temáticas lusófonas.
Também foram acompanhadas teses de doutoramento em Língua
Portuguesa tidas em apreço pela Faculdade de Letras. A Lusitanística fazia
parte dos estudos europeus da Faculdade de Filosofia da RWTH Aachen. Isto
incluía sobretudo a transmissão de conhecimentos culturais e nacionais.
As primeiras restrições no leque da investigação lusitanística foram
aplicadas no início do século XXI. A Romanística em Aachen devia limitar-se
à formação de professores e isso significou a redução de pessoal e material
da Italianística e Lusitanística, se bem que os professores devido à sua
competência e interesses sempre podiam contornar as barreiras
administrativas.
O ensino e a investigação na Lusitanística de Aachen foram completadas
regularmente através da presença de docentes convidados do Rio de Janeiro
e Fortaleza (Ceará) assim como uma variedade de palestras, que foram
possíveis através do Instituto Camões ou por intermédio da cooperação com
o Instituto Luso-Brasileiro da Universidade de Colónia.
Através de interligações pessoais podiam ser realizadas em Aachen
muitas atividades da DASP – Sociedade Alemã para os Países Africanos de
Língua Portuguesa, de modo que África e as literaturas lusófonas do
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continente africano depois da independência dos países africanos estiveram
presentes em Aachen. A fundação da DASP – Brasil, África e Portugal (BAP),
que agora é dirigida por Anne Begenat-Neuschäfer, é uma expressão da
abertura ao mundo da Lusitanística de Aachen.
A infeliz coincidência de restrições, que a Universidade Técnica de
Aachen impôs à Lusitanística com as medidas de austeridade, que o Instituto
Camões através da presidente Stock levou a cabo com o fim do
financiamento dos leitores, levou a um revés inicial, mas o qual foi reparado
através dos esforços de Anne Begenat-Neuschäfer. Assim pôde ser
estabelecido um protocolo de cooperação com o Instituto Camões para
assegurar, até hoje, as aulas de língua [e as atividades de cultura]
portuguesas.
[Desde 2011 existe uma intensa colaboração entre o Instituto de
Filologia Românica e o Centro de Línguas da RWTH Aachen, que também
apoia a língua portuguesa, e os cursos de Português passaram a estar
abertos a estudantes de todas as faculdades, designadamente de
Engenharia, Medicina, Arquitetura e, claro, de Letras, entre outros].
A partir da perspetiva da Universidade Técnica foram estabelecidos
contactos com o Brasil e celebrados acordos de cooperação (Brasília,
Fortaleza, U.F. Ceará, UFRJ, USP e Mackenzie de São Paulo); [além de ter
também sido celebrado um programa de intercâmbio estudantil ERASMUS
com a Faculdade de Letras de Lisboa].
Foram iniciadas relações com Moçambique e Angola. No semestre de
inverno 2013/14, pela primeira vez um Professor-Mercator foi financiado
pela DFG-Sociedade Alemã de Investigação, [com continuação nos anos
seguintes]. Assim, surgiu uma intensa cooperação internacional com
universidades e professores em três continentes. Aspira-se à implementação da Lusitanística em cursos técnicos e económicos da RWTH Aachen.
Em colaboração com o ex-diretor do Instituto da História da Construção,
Michael Jansen, com o Sultanato de Omã e com a Universidade Nova de
Lisboa, podia ser editada uma primeira série de 16 volumes de fontes
portuguesas em impressão fac-símile sobre a história do Sultanato de Omã.
A ação vai continuar com a transcrição das fontes e tradução em Inglês e
árabe. Atualmente, o ensino das ciências da literatura é representado por
dois Professores e por um jovem investigador.
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Nachwuchstreffen – Colóquio de doutorandos
Mittwoch, Quarta-feira, 16.09.2015
Ort / Lugar: 1070|103
1.a Sessão (09:30 – 10:30)
09:30 – 10:00 Rolf Kemmler (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(Vila Real)), Teresa Pinheiro (Technische Universität Chemnitz), Apresentação
10:00 – 10:30 Thomas Weißmann (Technische Universität Chemnitz),
Auswärtige Kulturbeziehungen der DDR zu Portugal
10:30 – 11:00 Intervalo para café
2.a Sessão (11:00 – 13:00)
11:00 – 11:30 Nils Schliehe (Universität Hamburg), Die BRD und der
angolanische Unabhängigkeitskrieg 1961-1974. Deutsche Hilfe für Portugals
Krieg in Afrika
11:30 – 12:00 Paulo Targioni (Instituto Federal de Mato Grosso), Modernidade
forçada em Portugal e Brasil: o fim das ditaduras como uma porta para um novo
mundo
12:00 – 12:30 Mariana Kuhlmann (Universidade de São Paulo), Vozes do
refúgio: um estudo sobre code-switching e identidade
12:30 – 13:00 Kia Herbers (Lisboa), Die Lieblingssprache. Eine empirische Studie
zur Sprachpräferenz bei Bilingualen – am Beispiel Portugiesisch-Deutsch
13:00 – 15:00 Intervalo para almoço
3.a Sessão (15:00 – 16:30)
15:00 – 15:30 Fátima Maria da Rocha Souza (Universidade do Estado do
Amazonas), Armadilhas do tempo – Fios da teia poética de Orides Fontela (1940–
1998)
15

15:30 – 16:00 Philipp Kampschroer (Ruhr-Universität Bochum), Wilhelm
Storcks Nachlass in Münster und die Entwicklung der deutschsprachigen
Lusitanistik im 19. Jahrhundert. Bestand und Kontext
16:00 – 16:30 Douglas Valeriano Pompeu (Freie Universität Berlin), Uma ilha
brasileira no campo literário alemão: Suhrkamp Verlag na difusão e recepção da
literatura brasileira em língua alemã
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Programm
Datum
Uhrzeit

Mittwoch,
16. September

Donnerstag,
17. September

08:00
–
09:00
09:00
–
10:30

09:30
Einschreibung
(Foyer der
Philosophischen Fakultät,
Kármánstraße 17/19)

Eröffnungsvortrag
ANA MAFALDA LEITE
(Universidade de
Lisboa)

10:30
–
11:00

13:00
–
14:30

Sektionsarbeit
2 Vorträge

(1072|001,
Couvenhalle)
Kaffeepause

Doktorandenkolloquium
(1070|103, Kármánstraße
17/19)

Sektionsarbeit
3 Vorträge

Mittagessen
Eröffnung
"Michael Jansen auf
portugiesischen Spuren
im Oman"
(1072|001, Couvenhalle)

Mittagessen
Eröffnung
"Die Bedeutung
der
portugiesischen
Sprache in der
Welt" / "O Valor
da Língua
Portuguesa"
(Foyer der
Philosophischen
Fakultät,
Kármánstraße
17/19)

15:00
–
16:30

Samstag,
19. September

Einschreibung
(Foyer der Philosophischen
Fakultät, Kármánstraße 17/19)

09:30
Doktorandenkolloquium

11:00
–
13:00

Freitag,
18. September

Sektionsleiterbesprechung
(1070|103, Kármánstraße
17/19)

Sektionsarbeit
2 Vorträge

Einschreibung
(Foyer der
Philosophischen Fakultät,
Kármánstraße 17/19)
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Mittagessen
Eröffnung
"Ein Wanderer in
portugiesischsprachigen
Welten" / "Dieter Woll
1955-1966. Un peregrino
dos mundos lusófonos"
(Foyer der
Philosophischen
Fakultät, Kármánstraße
17/19)

Abschlussvortrag
LUIZ COSTA LIMA
(1072|001,
Couvenhalle)

Datum
Uhrzeit

Mittwoch,
16. September

16:30
–
17:00
17:00
–
18:30

Donnerstag,
17. September

Freitag,
18. September

Samstag,
19. September

Kaffeepause

Round Table-Gespräch
mit den Botschaftern der
CPLP
"Die Bedeutung der
portugiesischen Sprache
weltweit" / "O Valor da
Língua Portuguesa no
mundo"

Sektionsarbeit
3 Vorträge

Mitgliederversammlung
des DLV
(1072|001,
Couvenhalle)

18:00
Führung durch den
Aachener Dom
(englisch, spanisch)

Moderation: Helmut
Siepmann
ab
19:30

Eröffnungsveranstaltung
Grußworte:
HILDE SCHEIDT
(Bürgermeisterin)

Lesung mit
Diskussion
MILTON HATOUM

KATRIN SARTINGEN
(Präsidentin DLV)

Moderation: ANNE
BEGENATNEUSCHÄFER,
HELMUT SIEPMANN,
gefolgt von einem
Empfang im Ballsaal

CHRISTINE ROLL
(Dekanin Phil. Fakultät)

(beides im Alten
Kurhaus)

MICHAEL VORLÄNDER
(Rektoratsbeauftragter)

ANNE BEGENAT-NEUSCHÄFER
(Kongresspräsidentin)
Vorträge:
ANA PAULA LABORINHO
(Präsidentin IC)

Empfang im
Rathaus
Begrüßung:
MARCEL PHILLIPP
(Oberbürgermeister)
Vorträge:
ANA PAULA
LABORINHO
(Präsidentin IC)
MICHAEL KEGLER
Überreichung
des GeorgRudolf-Lind
Förderpreises
für Lusitanistik
Sektempfang
und Buffet

GEORGINA B. DE MELLO
(Direktorin CPLP)

(Krönungssaal,
Rathaus)

HENRIQUE BARROSO
(Universidade do Minho)
(1072|001, Couvenhalle)
Empfang mit Buffet
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Gemeinsames
Abschlussessen
im Restaurant "Algarve"

Programa
Data
Horário

Quarta-feira
16/09

08:00
–
09:00
09:00
–
10:30

Quinta-feira
17/09

13:00
–
14:30

15:00
–
16:30

Sábado
19/09

Inscrições
(Átrio da Faculdade de Letras,
Kármánstraße 17/19)
09:30
Inscrições
(Átrio da Faculdade de
Letras, Kármánstraße
17/19)

Conferência
plenária
ANA MAFALDA LEITE
(Universidade de
Lisboa)

09:30
Colóquio de
doutorandos

(1072|001,
Couvenhalle)

10:30
–
11:00
11:00
–
13:00

Sexta-feira
18/09

Trabalho de secção
2 comunicações

Intervalo para café

Colóquio de
doutorandos
(1070|103,
Kármánstraße 17/19)

Trabalho de secção
3 comunicações

Intervalo para almoço

Intervalo para
almoço

Inauguração da
exposição
"Michael Jansen e as
pistas portuguesas em
Omãn"

Inauguração da
Exposição
"O Valor da
Língua
Portuguesa"

(1072|001,
Couvenhalle)

(Átrio da
Faculdade de
Letras)
de 16 set. a 13
nov.

Reunião dos
coordenadores de
secção
(1070|103,
Kármánstraße 17/19)

Trabalho de secção
2 comunicações

Intervalo para almoço
Inauguração da
exposição
"Dieter Woll 19551966. Un peregrino
dos mundos
lusófonos"
(Átrio da Faculdade de
Letras)

Conferência plenária
LUIZ COSTA LIMA
(1072|001,
Couvenhalle)

Inscrições
(Átrio da Faculdade de
Letras, Kármánstraße
17/19)
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Data
Horário

Quarta-feira
16/09

16:30
–
17:00
17:00
–
18:30

Quinta-feira
17/09

Sexta-feira
18/09

Sábado
19/09

Intervalo para café

Mesa redonda com
embaixadores da CPLP
"O valor da Língua
portuguesa no
mundo"

Trabalho de
secção
3 comunicações

Assembleia
plenária DLV
(1072|001,
Couvenhalle)

18:00
Visita guiada à
Catedral de Aachen
(inglês, espanhol)

apresentação: Helmut
Siepmann
desde
19:30

Cerimónia de
inauguração
Palavras de boasvindas:
Representantes da
Câmara Municipal, da
Universidade, da DLV
(AAL) e do Instituto de
Românicas
Conferências:
DRA. GEORGINA B. DE
MELLO (CPLP)
PROFA. DRA. ANA PAULA
LABORINHO (Camões)

Leitura pública
seguida de
discussão
plenária com
MILTON HATOUM
apresentação:
ANNE BEGENATNEUSCHÄFER,
HELMUT SIEPMANN
na Klangbrücke,
seguida de
receção no
Ballsaal Ballsaal

(ambas no antigo
centro termal de
PROF. DR. HENRIQUE
Aachen - Altes
Kurhaus)
BARROSO (Universidade
do Minho)
(1072|001,
Couvenhalle)
Receção com buffet
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Saudação do
Presidente da
Câmara
MARCEL PHILIPP
Comunicação da
ANA PAULA
LABORINHO
Comunicação
plenária de MICHAEL
KEGLER
Cerimónia de
entrega do Prémio
Georg-Rudolf-Lind
para jovens
investigadores
Receção
(Krönungssaal da
Câmara)

Jantar de Conferência
no restaurante
"Algarve"

Rahmenprogramm – Programa geral
Mittwoch / quarta-feira, 16.09.2015
17:00 – 19:00
"Round Table Gespräch" mit den Botschaftern der CPLP / Mesa redonda
com embaixadores da CPLP
O valor da Língua portuguesa no mundo
Moderation / Apresentação: Helmut Siepmann
Ort / Lugar: 1072|001, Couvenhalle
ab / desde 19:30
Eröffnungsveranstaltung / Cerimónia da inauguração
Dra. Georgina Benrós de Mello (Genraldirektorin CPLP)
Prof.Dra. Ana Paula Laborinho (Präsidentin Instituto Camões)
Henrique Barroso (Universidade do Minho)
Ort / Lugar: 1072|001, Couvenhalle
Donnerstag / quinta-feira, 17.09.2015
19:30
Lesung des brasilianischen Autors Milton Hatoum
Leitura pública seguida de discussão plenária com Milton Hatoum
Moderation / Apresentação: Anne Begenat-Neuschäfer, Helmut Siepmann
Ort / Lugar: Klangbrücke, Altes Kurhaus, Kurhausstraße 1, 52058 Aachen
anschließend: Empfang im Ballsaal
Ort / Lugar: Ballsaal, Altes Kurhaus, Kurhausstraße 1, 52058 Aachen
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Freitag / sexta-feira, 18.09.2015
19:30
Empfang durch den Oberbürgermeister und Übergabe des Georg-RudolfLind Förderpreises
Saudação do Presidente da Câmara Marcel Philipp
Vortrag / Comunicação da Ana Paula Laborinho
Vortrag / Comunicação plenária de Michael Kegler
Cerimónia de entrega do Prémio Georg-Rudolf-Lind para jovens
investigadores
Ort / Lugar: Krönungssaal, Rathaus
Samstag / Sábado, 19.09.2015
19:30
Gemeinsames Abschlussessen
Jantar de Conferência
Ort / Lugar: Restaurant "Algarve", Trierer Straße 617, 52078 Aachen
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Kulturelles Beiprogramm

– Programa Cultural

Ausstellungen zum Kongress – Exposições durante o congresso
"Michael Jansen auf portugiesischen Spuren im Oman"
"Michael Jansen e as pistas portuguesas em Omã"
Eröffnung / Inauguração: 16.09.2015, 14:30
Ort / Lugar: 1072|001, Couvenhalle

"Die Bedeutung der portugiesischen Sprache in der Welt"
"O Valor da Língua Portuguesa no mundo"
Eröffnung / Inauguração: 17.09.2015, 14:30
Ort / Lugar: Foyer der Philosophischen Fakultät /
Átrio da Faculdade de Letras

"Ein Wanderer in portugiesischsprachigen Welten"
"Un peregrino dos mundos lusófonos – Dieter Woll 1955–1966"
Eröffnung / Inauguração: 19.09.2015, 14:30
Ort / Lugar: Foyer der Philosophischen Fakultät /
Átrio da Faculdade de Letras

19.09.2015, 18:00
Führung durch den Aachener Dom
Visita guiada à Catedral de Aachen
(em inglês e espanhol)
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Sektionsprogramm – Programa das Secções
Aus Platzgründen haben wir uns erlaubt, die Bibliographie zu den jeweiligen Abstracts in
dieser Printversion wegzulassen. Sie sind weiterhin online einsehbar auf den
entsprechenden Seiten des Aachener Lusitanistentags: www.lusitanistentag2015.rwthaachen.de

Sektion 1 / Secção 1
Raum / Sala: 1070|008, B8/9 (Kármánstraße 17/19)
Sektionsleitung / Coordenação:
Gabriel Pérez Durán (Universität Heidelberg), Jairo Dorado Cadilla (Freie
Universität Berlin), Daniel Barbero Patiño (Universität Leipzig) Burghard
Baltrusch (Universidade de Vigo)
Titel / Título:
Netzkultur, Sprachformen und Medialität – Hybridisierungen und Konflikte in
galicischen und lusophonen Kulturräumen
Cibercultura, linguaxes e medialidade. Hibridación e conflito nos espazos
xeoculturais galego e lusófono
Teilnehmer:
Gago Mariño, Manuel: Compartimentos estancos, compartimentos abertos: o
impacto de Internet na cultura galega (2000–2014)
García Vieito, Carlos: O ciberactivismo sociocultural como nova forma de
organización social en defensa e promoción da língua galega
Campoy, Comba: Barriga Verde: da barraca de feira ao ciberactivismo
Rodríguez, Vanesa: O uso da língua galega como ferramenta política nas
campañas electorais e a resposta cidadá ás políticas lingüísticas en Galiza: o caso
da plataforma Queremos Galego
Vence Fernández, Maite: Língua e cultura galegas - ferramentas empresariais
nun contexto global de procura de novas vantaxes competitivas para Galicia ao
abeiro da Estratexia de Especialización Intelixente
Basanta Llanes, Noemí: Mudanzas sociais e reconstrución narrativa da
identidade heterosexual
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Romero, Eugenia R.: Músicas de ida e volta: identidades galegas globais musicais
Vega, Rexina R.: A textualización da diglosia: cara á construción dun novo
imaxinario da língua
Reimóndez, María: A porta, a fiestra ou o monte aberto. Tradución e hexemonía
en Galicia dende a perspectiva feminista e poscolonial
Pardo Vuelta, María / Feijoo García, Xurxo: Achegas de habilitación do argot en
língua galega na tradución da banda deseñada de temática LGTBI Konrad und
Paul II de Ralf König
Cid, Alba: Espazos públicos de encontro poético entre axentes do sistema literario
galego e portugués actual: unha análise crítica
Linares Fernández, Laura: Universalizando a Saudade, universalizando Galicia:
estilo e identidade na tradución do Rubáiyát por Plácido Castro
Kemmler, Rolf: A Academia Galega da Língua Portuguesa e a implementação da
Lei Paz-Andrade na Galiza
Revelles Esquirol, Jesús: L'Oficina d'Expansió Catalana e os seus contactos
galegos – peninsularismo e iberismo catalanista nos inícios do século XX
Garrido González, Ana: Un espazo común para unha memoria colectiva: a
comunidade que esperaba ao outro lado do Atlántico

Programmübersicht Sektion 1 / Programa Secção 1
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala 1070|008, B8/9 (Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

[Conferência convidada]
Gago Mariño, Manuel: Compartimentos estancos, compartimentos abertos: o
impacto de Internet na cultura galega (2000–2014)
Diskussion / Debate

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço
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15:00 – 16:30

García Vieito, Carlos: O ciberactivismo sociocultural como nova forma de
organización social en defensa e promoción da língua galega
Campoy, Comba: Barriga Verde: da barraca de feira ao ciberactivismo
Diskussion / Debate

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Rodríguez, Vanesa: O uso da língua galega como ferramenta política nas campañas
electorais e a resposta cidadá ás políticas lingüísticas en Galiza: o caso da plataforma
Queremos Galego
Vence Fernández, Maite: Lingua e cultura galegas - ferramentas empresariais nun
contexto global de procura de novas vantaxes competitivas para Galicia ao abeiro
da Estratexia de Especialización Intelixente
Basanta Llanes, Noemí: Mudanzas sociais e reconstrución narrativa da identidade
heterosexual
Diskussion / Debate

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

[conferência convidada]
Romero, Eugenia R.: Músicas de ida e volta: identidades galegas globais musicais
10:00-10:30
Diskussion / Debate

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Vega, Rexina R.: A textualización da diglosia: cara á construción dun novo imaxinario
da língua
Reimóndez, María: A porta, a fiestra ou o monte aberto. Tradución e hexemonía en
Galicia dende a perspectiva feminista e poscolonial
Pardo Vuelta, María / Feijoo García, Xurxo: Achegas de habilitación do argot en
língua galega na tradución da banda deseñada de temática LGTBI Konrad und Paul
II de Ralf König
Diskussion / Debate

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Cid, Alba: Espazos públicos de encontro poético entre axentes do sistema literario
galego e portugués actual: unha análise crítica
Linares Fernández, Laura: Universalizando a Saudade, universalizando Galicia:
estilo e identidade na tradución do Rubáiyát por Plácido Castro
Diskussion / Debate

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00
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Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Kemmler, Rolf: A Academia Galega da Língua Portuguesa e a implementação da Lei
Paz-Andrade na Galiza
Revelles Esquirol, Jesús: L'Oficina d'Expansió Catalana e os seus contactos galegos –
peninsularismo e iberismo catalanista nos inícios do século XX
Garrido González, Ana: Un espazo común para unha memoria colectiva: a
comunidade que esperaba ao outro lado do Atlántico
Diskussion / Debate

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
MANUEL GAGO MARIÑO (Universidade de Santiago de Compostela)
Compartimentos estancos, compartimentos abertos: o impacto de Internet
na cultura galega (2000–2014)
O impacto de Internet nas culturas minorizadas -ao igual que en calquera
ámbito das relacións humanas- foi notable e de consecuencias relevantes.
Aínda que unha análise cuantitativa deste impacto global sería imposible
debido á propia indefinición do termo cultura, si é posible realizar
aproximacións temáticas. Estas aproximacións permitirannos describir unha
etnografía de Internet para sistemas culturais con carencias en sectores
relevantes na modernidade, como medios de comunicación, un mercado
amplo de consumo cultural ou a visibilidade exterior. A conferencia pretende
explorar estes temas no caso da cultura galega.


Wie in allen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens, so war der
Einfluss des Internets auch auf die minorisierten Kulturen von besonderer
Bedeutung und hatte weitreichende Folgen. Ach wenn eine quantitative
Analyse der globalen Folgen schon allein wegen der Ungenauigkeit des
Kulturbegriffs unmöglich wäre, so ist jedoch eine Annäherung an gewisse
Themenbereichen möglich. In diesem Sinne ließe sich eine Ethnographie des
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Internets in Kultursystemen vornehmen, die in für die Gegenwart relevanten
Bereichen – zum Beispiel in Bezug auf Kommunikationsmedien, auf den
Markt und Konsum von Kulturgütern, oder bezüglich ihrer internationalen
Bekanntheit – noch wenig ausgebildet sind. Der Vortrag versucht diesen
Themen im Bereich der galicischen Kultur nachzugehen.

CARLOS GARCÍA VIEITO
O ciberactivismo sociocultural como nova forma de organización social en
defensa e promoción da língua galega
As novas tecnoloxías trouxeron consigo outras formas e métodos
reivindicativos para lograr uns fins determinados, neste caso, a promoción e
uso da língua galega na Internet. Seguen a ser moitos os espazos con gran
tráfico na rede que non dispoñen do galego como unha das súas opcións de
uso. Cabe salientar que cando falamos de "espazos con gran tráfico",
referímonos a sitios web onde interactúan milleiros, senón millóns de
usuarios, en franxas de tempo moi pequenas. Cando procuramos sitios con
esta característica, rapidamente nos atopamos coas grandes redes sociais
como poden ser Facebook ou Twitter. Tamén podemos pensar en grandes
xornais que se están a pasar ao modelo dixital e que teñen un gran número
de visitas como El Mundo ou Marca. Mais con diferenza, son as redes sociais
as que reciben un altísimo tráfico de usuarios en todo momento, e o máis
importante é que son eles mesmos os que están a xerar contido propio
constantemente. A iniciativa levada para conseguir a galeguización de Twitter
é un exemplo do ciberactivismo. Dende a súa creación no 2011 esta iniciativa
foi de carácter popular, sen apoios institucionais ou de calquera outro tipo,
é dicir, levada a cabo polo apoio de usuarios que estaban reivindicando o
galego como unha das linguas de uso na súa configuración. Logo de case
dous anos e seis meses de traballo voluntario na tradución do inglés ao
galego no Twitter Translation Center, incorporan a língua galega na súa
interface. Este logro foi posíbel grazas ao traballo diario e ao emprego
intelixente das novas tendencias que xorden na Internet. A pesar disto e
volvendo ao principio, a situación da língua galega non está moito mellor no
Twitter despois de traducilo. No 2009, un estudo realizado por Web Ecology
Project colocaba o galego no posto número 22 de linguas máis usadas en
Twitter. Agora mesmo atópase 15 postos máis abaixo. Hai que destacar non
só a chegada do galego á rede, senón tamén os prexuízos que o exclúen ao
competir co castelán. Despois de vivir a experiencia da Iniciativa Twitter en
Galego, unha das moitas conclusión é que o novo ciberactivismo debe
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conseguir máis espazos onde a língua galega sexa unha máis entre tantas
outras, mais tamén debe enfocarse en promocionalo para un maior uso por
parte dos internautas, pois a língua manterase sempre en cando sexa
empregada pola xente no seu día a día.
Palabras chave: Ciberactivismo, Twitter, tecnoloxía, RRSS.

COMBA CAMPOY (Universidade de Santiago de Compostela)
Barriga Verde: da barraca de feira ao ciberactivismo
Barriga Verde, o personaxe de teatro popular de títeres, constituíu un
referente da cultura das subalternas en Galiza durante toda a primeira
metade do século XX. Operaba principalmente en contextos festivos e feirais,
espazos de socialización privilexiados para as galegas e os galegos que
creaban e transmitían a súa cultura por vía exclusivamente oral. Durante as
primeiras décadas do Franquismo, esta expresión da cultura popular
continuou viva e mantivo os seus trazos característicos: a irreverencia, a
burla aos poderosos e o uso da língua galega. A penetración de formas
culturais masivas acabou en 1964 co dispositivo que albergara o espectáculo
de Barriga Verde, se ben a súa memoria ficou viva en moitas persoas, alén
de reflectida na fala popular. En 2012, un colectivo cultural constitúese coa
vocación de recuperar esta expresión cultural do esquecemento e
reivindicala como patrimonio cultural. Alén da vocación de divulgación e
preservación, a Asociación Cultural Morreu o Demo aspira a reactivar Barriga
Verde como símbolo da resistencia cultural galega fronte ás distintas
agresións de aculturación externas. O presente relatorio pretende avaliar até
que punto este elemento "residual" (seguindo a Raymond Williams) da
cultura popular pode adaptarse ás novas ferramentas dixitais e as dinámicas
sociais e comunicativas que estas comportan para recuperar a súa
funcionalidade subversiva orixinal.
Palabras chave: resistencia simbólica, subalternidade, cultura popular,
ciberactivismo
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VANESA RODRÍGUEZ (Madrid)
O uso da língua galega como ferramenta política nas campañas electorais e
a resposta cidadá ás políticas lingüísticas en Galiza: o caso da plataforma
Queremos Galego
Neste ano electoral no que nos atopamos, resulta relevante o estudo das
estratexias electorais relativas á língua que empregan os partidos políticos
en Galiza. Nesta comunicación, gustaríamos achegarnos ao uso da língua
galega como mecanismo de identificación política, captación de votos e
propaganda electoral. A énfase desta análise céntrase en especial no uso do
galego nas redes sociais, blogues e outras canles de comunicación máis
convencionais. O galego é unha arma efectiva que dá corpo á propaganda e
programas de partidos de tódalas cores e inclinacións ideolóxicas,
identificando a língua do país cunha mensaxe de achegamento ó pobo; aínda
que despois non desenvolvan unha política lingüística efectiva de protección.
Resulta paradoxal a escolla desta mensaxe ao constatar o uso en declive da
nosa língua no uso cotián, especialmente nas áreas urbanas. Ademais, esta
análise presenta un caso de estudo: a Plataforma Queremos Galego. Esta
plataforma constitúe unha mobilización cidadá que responde dende a rúa ó
maltrato institucional da nosa língua. O galego, polo tanto, como elemento
clave de identificación, é unha arma común. En palabras do activista da PQG
Carlos Callón, trátase de "mobilizacións expansivas contra este goberno de
dráculas, que nos chuchan a economía, a poboación e tamén a língua". En
resumo, esta proposta abrangue un estudo lingüístico do galego na
comunicación e na política, con especial atención ás novas canles
cibernéticas de transmisións de mensaxes durante as campañas electorais
en Galiza.
Palabras chave: galego, política lingüística, movementos cidadáns, ano
electoral, "Plataforma Queremos Galego".

MAITE VENCE FERNÁNDEZ (Universidade de Santiago de Compostela)
Língua e cultura galegas – ferramentas empresariais nun contexto global de
procura de novas vantaxes competitivas para Galicia ao abeiro da Estratexia
de Especialización Intelixente
Dende os anos 90 do século XX, nos que se comezou a estudar a relación
entre competitividade e innovación, existe un claro recoñecemento da
necesidade de que os territorios desenvolvan estratexias de innovación ao
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redor das vantaxes competitivas que lles permitan un aproveitamento
óptimo dos recursos e capacidades, isto é, o que agora comeza a chamarse
estratexias de especialización intelixente.
As estratexias de especialización territorial deseñadas inicialmente por
Dominique Foray coa colaboración de diversos autores (Foray e Van Ark,
2007; Foray et al., 2009; Foray, 2009a; Foray, 2009b; David et a o., 2011;
McCann e Ortega-Argilés, 2011), foron recollidas nunha serie de documentos
e comunicacións da Comisión Europea (Informe Barca, 2009; COM(2010)
553 final; SEC(2010) 1183). Tendo en conta aínda a ambigüidade do
concepto de estratexia de innovación territorial e na busca de novas
narrativas para o caso galego, o binomio cultura e economía, conformase
máis que nunca como unha das fórmulas chave para profundar nunha
vantaxe competitiva diferenciadora para Galicia ao abeiro da língua. Nese
sentido, empresas culturais e creativas, que usan a cultura como materia
prima, resultan ser instrumentos eficaces sobre os que asentar parte desa
estratexia, ao funcionar como importantes catalizadores de desenvolvemento económico e social.
Neste relatorio amósase un exemplo de caso de empresa, vinculada a
Universidade de Santiago de Compostela, onde a língua e cultura galegas
funcionan como elementos transversais da súa propia estratexia de
desenvolvemento: FAZ Cultura e Desenvolvemento Empresa de Base
Tecnolóxica, Universidade de Santiago de Compostela.
Palabras chave: Estratexia de Especialización Intelixente; Empresa; Língua
galega; Novas tecnoloxías; Desenvolvemento económico.

NOEMI BASANTA LLANES (Universidade de Santiago de Compostela)
Mudanzas sociais e reconstrución narrativa da identidade heterosexual
A finalidade desta comunicación é definir algúns dos procesos de
construción das masculinidades heterosexuais a través dos discursos sobre
o ligue que emerxen nunha conversa espontánea na que participan un
grupo de homes adultos procedentes do rural galego. Tomaremos como
punto de partida os modelos teóricos do xénero e a performance que
argumentan que as identidades son continxentes, isto é, un produto
discursivo que xorde da intersección entre ideoloxías sociais e historias
persoais. Neste sentido, a narración das experiencias propias constitúe unha
acción que actúa como un restritivo mecanismo de identificación, xa que
durante a narración non só se organiza unha determinada experiencia vital,
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senón que ademais se proxecta unha determinada autoconcepción. Cando
contamos unha historia, o narrador/a vólvese á súa vez axente que constrúe
e controla o discurso condicionando a súa propia presenza no narrado. Por
este motivo, constitúe tamén unha vía sólida para accedermos aos
mecanismos de construción de xénero. Prestaremos especial atención á
reconstrución do pasado –a mocidade- para explorar as mudanzas sociais e
as diferentes (re)presentacións da sexualidade desde a perspectiva rural
masculina. Así pois, sumarémonos aos estudos que argumentan que a
categoría social de xénero non actúa de maneira illada senón que interactúa
con outras, neste caso o hábitat.
Palabras chave: Análise do discurso, sexualidade, xénero, identidade,
narrativa.

EUGENIA R. ROMERO (Ohio State University, Columbus)
Músicas de ida e volta: identidades galegas globais musicais
While music is tied to our perceptions of place, it cannot be denied that it has
a close connection with the movement of people, products and cultures that
transcend geographic boundaries. It is in this sense that music serves as a
tool to construct national identities outside the national space. In the case of
Galicia, music has played a transcendental role through centuries. As the
representative muñeira is one of the most popular Galician rhythms that
incorporates folk melodies and rural dances, bagpipes and pandeiretas have
influenced other styles of popular music in Galicia. As has been suggested by
Xelis de Toro, the bagpipe acquired a prominent position in Galician music
and became the symbol of Galician nationalism. In fact, the symbolism of the
bagpipe, as a Galician "national" musical instrument, migrated to South
America as well thanks to the emigration of Galicians in the Southern Cone.
Today, through immediate access to Internet, the musical influences from
around the world have also come to Galicia. This paper attempts to analyze
the way in which new bands and composers are incorporating styles,
rhythms and instruments that are not properly Galician in their productions.
As examples, I will focus on the groups Faltriqueira and Ialma, and in the
song-writers/musicians Xoán Curiel and Narf. Through a discussion of some
of their compositions I will explore how this new Galician music contributes
to the creation of a globalized national identity that these same artists
promote and that finds echoes in various parts of the world.
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Auch wenn unsere Wahrnehmung von Musik mit jener bestimmter Orte
zusammenhängt, so steht sie doch auch stets in enger Beziehung zu den
Migrationen von Menschen, Gütern und Kulturen über geographische
Grenzen hinweg. In diesem Sinne kann Musik nationale Identitäten auch
außerhalb von nationalen Räumen formen. Auch im Fall Galiciens spielte die
Musik diesbezüglich eine herausragende Rolle über die Jahrhunderte
hinweg. So wie die ‚muiñeira‘ (galicische Volksmusikform und -stanz) – eine
der repräsentativsten Formen der galicischen Volksmusik, zu der
Folkmelodien und Tänze der Landbevölkerung gehören –, haben auch
Dudelsack und ‚pandeireta‘ (Tamburin) andere Stile galicischer Volksmusik
beeinflusst. Xelis de Toro hat darauf hingewiesen, dass der Dudelsack eine
zentrale Stellung sowohl in der galicischen Musik als auch im galicischen
Nationalismus innehat. Die Symbolkraft des Dudelsacks als eines ‚nationalen‘
galicischen Musikinstruments ist durch Emigrationsbewegungen schliesslich
sogar von Galicien nach Südamerika gelangt und heute, durch das
allgegenwärtige Internet, erreichen globale musikalische Einflüsse wiederum
Galicien. Der Vortrag möchte die Art und Weise untersuchen, wie jüngere
Songwriter und Gruppen Stile, Rhythmen und Instrumente in ihre
Kompositionen aufnehmen, die nicht unmittelbar galicischen Ursprungs
sind. Dies soll exemplarisch im Fall der Gruppen Faltriqueira und Ialma, sowie
der Songwriter und Musiker Xoán Curiel und Narf behandelt werden. Anhand
von Analysen einiger Fallbeispiele ihrer Kompositionen soll untersucht
werden, wie die neuere galicische Musik und ihre internationale Rezeption
eine globalisiertere nationale Identität herausgebildet haben, die von diesen
Künstlern verbreitet wird.

REXINA R. VEGA (Universidade de Vigo)
A textualización da diglosia: cara á construción dun novo imaxinario da língua
Como indica Rainer Grutman (2005) ao analizar a escritura mestiza dos
autores antillanos, o escritor diglósico debátese sempre entre unha lectura
unilingüe, que borra os trazos da súa diferenza lingüística, ou unha lectura
bilingüe, que busca aproximarse ao destinatario local, diglósico coma él e
que converte a alteridade nunha reivindicación identitaria. Trátase, xa que
logo, dunha disxuntiva inherente á dimensión simbólica que implica o cultivo
da língua en posición de subordinación colonial (Casanova, 2002). No caso
das literaturas peninsulares minorizadas, a conciencia das tensións que
subxacen ao uso dunha ou doutra língua vólvese particularmente aguda
cando se dá o proceso de autotradución. Así, é frecuente que os
34

autotradutores reflexionen en voz alta sobre o que para eles supón unha
trasfega que é, en certa medida, vista como unha traizón cara á língua e
cultura na que desenvolven a súa escritura orixinal. A esquizofrenia
lingüística e cultural á que semella verse abocado o autotradutor interestatal
tende a aparecer reflectida nos textos. Así, podemos observar como a
tensión habitual entre o desexo de aceptabilidade (a tradución naturalizante)
e a preservación literal e literaria da estranxeiría (a tradución descentrada)
acostuma darse neste tipo de versión cunha forza inusitada. Grutman
propón redefinir o concepto de diglosia literaria acuñado por Mackey e
indica que a diglosia textual ten pois lugar (Grutman, 2005: 10) e se
aplicamos este modelo aos autores de orixe galega debemos primeiro
diferenciar dous grupos fundamentais. Aqueles escritores que escriben
directamente en castelán e aqueles que versionan a esta língua un orixinal
galego. O grupo de textos diglósicos será, sen dúbida, moito máis numeroso
neste segundo caso. Así e malia que a opción que contempla borrar as
pegadas da diferenza lingüística para adaptarse ao habitus unilingüe do
lector español é tamén frecuente, a presión modeladora do orixinal galego
tende a deixar as súas marcas máis facilmente que no caso dunha obra
redactada directamente en castelán. En canto a aqueles textos que xogan
abertamente coa hibridez, cómpre salientar o feito do profundo cambio de
estatuto en relación coa obra primixenia. Así, fronte ao habitual
monolingüismo do orixinal galego, debido á asunción colectiva do modelo
de normalización que, suspendendo o concepto de verosimilitude, rexeita a
reprodución da realidade lingüística nos textos; a versión castelá tende a
reproducir dun modo claro o conflito lingüístico con funcións diversas que
poden ir desde o propio desexo de fidelidade ou verosimilitude, ata a
reivindicación identitaria ou o traballo estilístico que produce un imaxinario
radicalmente alternativo da língua, como veremos a seguir na análise dun
corpus conformado polas novelas autotraducidas de Álvaro Cunqueiro,
Manuel Rivas e Xurxo Borrazás.
Palabras chave: autotradución, transculturalidade, hibridismo, heterolingüismo, diglosia textual.
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MARÍA REIMÓNDEZ (Universidade de Vigo)
A porta, a fiestra ou o monte aberto. Tradución e hexemonía en Galicia
dende a perspectiva feminista e poscolonial
A porta. Durante demasiado tempo o sistema literario galego preferiu
encaixar na definición do minorizado sen poñer en dúbida a complexidade
da súa posición alén do binomio centro-periferia. Así, a idea da minorización
como proceso e da normalización lingüística como solución pasou por alto o
mesto tecido de relacións de poder inherentes á construción nacional.
Igualmente ignorou a posición hexemónica que a cultura galega ocupa con
respecto ás Outras poscoloniais como parte dun estado colonizador por
excelencia, o español, e aliada estreita doutro, o portugués. As narrativas da
colonización e da emigración rara vez se poñen en dúbida no contexto de
tales debates en Galicia, o cal silencia de forma inmediata as voces das
indíxenas, das aborixes, e dos pobos colonizados e oprimidos por outras
hexemonías cos que potencialmente o sistema cultural galego podería
establecer alianzas. Este contexto faise especialmente patente cando se
analiza a tradución como ideal literario de relación coa Outra, como espazo
concreto de teorías e prácticas. Aí o sistema literario amosa as súas portas,
que tenden a ser marcadamente creadoras de silencios, cuns ideais de
canon centrados nas linguas hexemónicas, nas voces de certos homes e de
certas culturas, con estratexias moi tendentes á eliminación da outredade.
Tendo en conta a posición do propio sistema literario galego no panorama
internacional, esa porta convértese nunha contradición ben marcada. A
fiestra. Nese contexto cómpre abrir novas fiestras teóricas e prácticas que
superen aquelas paradigmas utilizados tradicionalmente no noso contexto
para falar de tradución, como por exemplo a chamada teoría dos
polisistemas, os debates sobre a tradución da "literatura universal" ou a
propia normalización lingüística aplicada á tradución como prácticas
prioritarias para o noso sistema literario, fronte a outros enfoques que abran
paso a visións máis complexas do contacto coa Outra. Neste relatorio tirarei
das teorías feministas e poscoloniais da tradución para reivindicar o
concepto de "hexemonía" nos debates sobre tradución como fiestra dende
a cal mirar(nos) dun xeito diferente. A partir dela argumentarei a relevancia
das teorías feministas e poscoloniais da tradución para o contexto galego e
a necesidade imperiosa de botar man das súas ferramentas básicas para
desenvolver maneiras vizosas de estar no mundo dun xeito autocrítico. O
monte aberto. Finalmente presentarei algúns exemplos de prácticas de
tradución feministas e poscoloniais feitas dende Galicia que amosan o
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potencial que podemos ter como sistema literario cando esquecemos as
portas patriarcais / imperialistas e deixamos de concibir a tradución
simplemente como unha fiestra preconcibida. A tradución preséntase entón
como un espazo agreste e non sempre compracente (máis ben ao contrario
moitas veces), o único dende o cal crear alianzas que como cultura non
hexemónica, son vitais para un cambio de paradigma que nos permita seguir
existindo e contribuíndo a un mundo biodiverso fronte ao pensamento
hexemónico.
Palabras chave: Tradución, hexemonía, feminismos, teoría poscolonial,
sistema literario galego.

MARIA PARDO VUELTA / XURXO FEIJOO GARCÍA (Università degli Studi di Padova)
Achegas de habilitación do argot en língua galega na tradución da banda
deseñada de temática LGTBI Konrad und Paul II de Ralf König
Neste traballo partimos da experiencia da realización dunha tradución
inédita do 2003 para galego da banda deseñada do caricaturista alemán Ralf
König Konrad und Paul II e analizamos os métodos empregados para a
habilitación de argot da comunidade LGTBI para linguas minorizadas como
o galego. Neste caso, empregouse a técnica do grupo de discusión entre
membros galegofalantes desta comunidade co fin de consensuar propostas
de habilitación lingüística para a tradución do argot. Dado que estamos a
falar dunha língua e cultura de chegada inseridas nun contexto de
confrontación de dous sistemas lingüísticos, o español por un lado e o
galego-portugués polo outro, analizamos a idoneidade das escollas
lingüísticas en función dos parámetros de corrección e da naturalidade
discursiva, sen esquecer as ferramentas de habilitación lingüística a partir da
variedade luso-brasileira. Esta última opción, aínda que necesaria, presenta
limitacións dada a escasa recorrencia actual que se fai a esta variedade á
hora de habiltar argot de contidos literarios e audiovisuais, tanto por motivos
estritamente políticos como sociolingüísticos e culturais. En último termo,
estamos ante un traballo de revisión e actualización que pretende cuestionar
a validez da tradución orixinal e abrir novas posibilidades de habilitación
lingüística do argot LGTBI tendo en conta un contexto sociolingüístico e
normativo máis amplo.
Palabras-chave: Banda deseñada, Tradución Argot LGTBI, Homosexual,
Habilitación.
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ALBA CID (Universidade de Santiago de Compostela)
Espazos públicos de encontro poético entre axentes do sistema literario
galego e portugués actual: unha análise crítica
Partindo da noción de sistema literario, propoñemos unha revisión das
fórmulas que promoven a confluencia de poetas dos sistemas galego e
portugués por medio do modelo do recital, o encontro ou os festivais de
diferente signo. O espazo xeoliterario galego, no que concorren os sistemas
culturais galego e español, funciona tamén como zona de contacto
intersistémico con Portugal. Se estruturas como a Eurorrexión ou o Eixo
Atlántico refrendan a cohesión de ambos espazos desde o nivel institucional,
innúmeras realidades –semellanzas, agrupacións e relacións interpersoais–
a refrendan desde o cultural. Por máis que tales eventos poidan
considerarse un dos mecanismos básicos de contacto entre dous sistemas,
cómpre valorar a súa operatividade, tendo en conta os termos nos que se
conciben este tipo de interferencias (que van desde o asociacionismo e o
carácter lúdico á ritualización e representación institucional) e analizando o
seu rendemento posterior: cristalizan produtivamente estes intercambios?
Provocan relacións reais entre os axentes de ambos os sistemas?
Desenvolven redes de circulación e consumo cultural estábeis?
Distribuíndoos segundo a súa tipoloxía, estudaremos tanto aqueles
encontros que xogan desde a óptica dun sistema normalizado como aqueles
que deciden aproveitar o conflito e fan destes escenarios un lugar para a
visibilización das propostas menos canónicas e oficializadas. O corpus
atenderá ás últimas décadas, acollendo desde eventos históricos e lúdicos,
coma o Festival da Poesia no Condado, celebrado desde 1981 en Salvaterra
do Miño, até outros con menor proxección, coma os "Encontros LusoGalaicos de Poesía" (que o Círculo Poético Orensano mantén como resultado
da súa relación co Círculo Poético de Aveiro), pasando polas propostas do
goberno autonómico e por outras plurais e de absoluta actualidade, coma
Culturaqueune.
Palabras chave: Espazo público, poesía contemporánea, estudos sistémicos,
interferencia, eficacia.
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LAURA LINARES FERNÁNDEZ (University College Cork)
Universalizando a Saudade, universalizando Galicia: estilo e identidade na
tradución do Rubáiyát por Plácido Castro
Plácido Castro, figura activa dos círculos intelectuais dos anos 30 en Galicia,
aínda é unha das personalidades menos coñecidas da época, mais non por
iso menos interesante ou complexa. Familiarizado co Reino Unido e a língua
inglesa tras pasar a maior parte da súa mocidade en Glasgow, dedicou unha
parte importante da súa vida á tradución de poetas británicos e irlandeses
ao galego. Un dos seus traballos con máis sona é a tradución dos Dous
folkdramas de W. B. Yeats, que realizou cos irmáns Vilar Ponte e na que,
segundo achegan xa investigacións anteriores (Vázquez Fernández 2013), a
tradución utilizouse de xeito subversivo para promover o desenvolvemento
da identidade galega e contrarrestar a presión exercida polo centro (España)
na periferia (Galicia). Co comezo da Guerra Civil e a ditadura de Franco,
porén, Plácido deixou de lado a tradución de obras dramáticas irlandesas e
centrouse principalmente na tradución de poesía. Da súa man temos
dispoñíbeis en galego moitos autores relevantes, como Thomas Hardy, W.B.
Yeats ou George Russell, mais o traballo que el mesmo sempre valorou máis
e ao que máis tempo dedicou foi a súa versión das Rubáiyát de Omar
Kháyyám/Edward FitzGerald.
O obxectivo deste relatorio é salientar a importancia do estudo de
traducións e tradutores para comprender de xeito máis profundo as
relacións de poder entre centro e periferia: neste caso, a comunicación
centrarase na versión das Rubáiyát of Omar Kháyyám de Castro e buscará
analizar se o tradutor segue a utilizar as estratexias de tradución subversiva
priorizadas en Dous folkdramas ou se escolle métodos diferentes influído
polo período histórico opresivo durante o que traballou na súa versión
(1944–1964). No marco amplo dos Estudos Descritivos de Tradución e
utilizando algunhas nocións dos Estudos Post-Coloniais de Tradución, no
relatorio debateranse as posibles razóns da selección do texto orixe e as
estratexias de tradución utilizadas nos niveis tanto macro como
microestruturais. Non só se compararán o orixinal inglés coa tradución final,
senón que tamén se analizarán dous borradores previos para comparar os
posibles cambios e decisións finais, para así poder comprender mellor os
obxectivos da versión de Castro.
Ademais, examinarase a importancia dos paratextos tal e como os
definiron Genette (1997) e Garrido Vilariño (2003/2004) para poder discernir
a ideoloxía subxacente na tradución de Plácido Castro e analizar a súa
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evolución, co foco principal no seu concepto e definición da saudade.
Finalmente, analizarase a recepción da tradución e o seu impacto na
sociedade galega de 1965, ano da súa publicación.
Palabras chave: Tradución, estudos descritivos de tradución, apropiación,
rubáiyát, saudade.

ROLF KEMMLER (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real))
A Academia Galega da Língua Portuguesa e a implementação da Lei PazAndrade na Galiza
No âmbito de um ato insólito na vida política galega, foi no dia 11 de março
de 2014 que todos os bancos partidários reunidos no parlamento da Galiza
aprovaram por unanimidade a proposta de lei que resultou da Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) "Valentín Paz-Andrade para o aproveitamento da
língua portuguesa e vínculos com a Lusofonia". A Lei 1/2014 chegou
efetivamente a ser promulgada no dia 24 de março desse ano.
Desde os inícios formais dos trâmites parlamentares em junho em 2012,
os cidadãos empenhados na iniciativa tiveram de vencer o obstáculo
considerável de recolher (e ultrapassar) o número de 15 000 assinaturas
exigidas para uma ILP naquela terra lusófona. Não será descabido constatar
que a recente aprovação da lei pelo parlamento galego se deve tanto ao
mérito do própria iniciativa popular como ainda às negociações entre os
promotores da ILP, representantes da Academia Galega da Língua
Portuguesa (AGLP) e membros de todas as bancadas parlamentares galegas.
Com a aprovação da Lei Paz-Andrade, tornava-se evidente que a Junta da
Galiza necessitava de um interlocutor que tivesse a disposição e a
capacidade de acompanhar a implementação da nova lei, sendo de
constatar que dentro da sociedade civil e académica galega somente um
único organismo desde o início do processo legislativo se tinha
disponibilizado a servir nesta função auxiliar específica por defender uma
localização do galego dentro da lusofonia, ou seja a AGLP. Mais de um ano
depois, a AGLP tem vindo a acompanhar os representantes da Junta da
Galiza de forma multifacetada, quer através de reuniões no parlamento
galego, quer em eventos académicos, como ainda numa jornada
internacional de trabalho, promovida pela CPLP em 9 de outubro de 2014
que, pela primeira vez, contou com a presença oficial de um representante
da Junta da Galiza.
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Na nossa comunicação visamos apresentar a AGLP, oferecendo uma
breve abordagem da história e dos conteúdos da Lei Paz-Andrade para, em
seguida, abordar o status quo da implementação da mesma.
Palavras chave: ILP Valentín Paz-Andrade, AGLP, língua portuguesa na Galiza.

JESÚS REVELLES ESQUIROL (Universitat de les Illes Balears)
L'Oficina d'Expansió Catalana e os seus contactos galegos – peninsularismo
e iberismo catalanista nos inícios do século XX
Na minha comunicação analisarei os contactos de intelectuais, diplomáticos,
políticos e escritores catalães e galegos a propósito do da inserção da
Catalunha e da Galiza dentro de Espanha. A burguesia catalã – articulada por
Francesc Cambó e pela sua Lliga Regionalista- entendia que a liderança
castelhanocêntrica da Península deveria ceder o seu poder às periferias
peninsulares; não somente catalãs, mas também vascas, galegas e
portuguesas. Para levar a cabo tal propósito multilateral era imprescindível
internacionalizar o conflito criado com a não-proclamação do Estatuto de
Autonomia da Catalunha de 1919. Para seduzir Portugal quanto a este
projeto, e de modo a compensar/equilibrar as relações de forças peninsulares, o catalanismo escolheu como seu interlocutor e aliado peninsular o
galeguismo de inícios do seculo XX. As viagens dos intelectuais e escritores
catalães configuraram contactos culturais que frutificaram em traduções
literárias, antologias e uma roda-viva de artigos entre revistas catalãs,
portuguesas e galegas, coincidindo com a idade de ouro do jornalismo
galego (1918–1923). Estes contactos galaico-catalães alimentaram o
iberismo enquanto paradigma cultural, sendo a partir dele que se procederia
à construção e reformulação de uma nova Espanha. Esta comunicação
oferecerá contraposições e superações utópicas (económicas, linguísticas e
culturais) do iberismo peninsular de inícios do século XX já que, por um lado,
se criaram redes que superaram as alteridades imperantes e, por outro, se
demonstrou a possibilidade de se construírem realidades político-culturais
de mais de dois actantes. O mais importante de todos estes projetos foi a
circulação de intelectuais entre a Galiza e a Catalunha como prelúdio de uma
entente luso-catalã em que participaram integrantes de primeiro nível como
Leonardo Coimbra, Teixeira de Pascoaes, Augusto Casimiro Jaime Cortesão,
Pina de Morais, Castelao, Vicente Risco, Villar-Ponte ou Otero Pedrayo.
Palavras-chave: Oposição centro / periferia, contacto de línguas na Galiza,
sistemas culturais hispánicos, iberismo, nacionalismo.
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ANA GARRIDO GONZÁLEZ (Uniwersytet Warszawski (Warszawa))
Un espazo común para unha memoria colectiva: a comunidade que
esperaba ao outro lado do Atlántico
Neste relatorio pretendemos demostrar, partindo da obra artística do exilio
bonaerense, que o exilio galego buscou consciente e planificadamente a
reconstrución da memoria cultural galega a partir do feito migratorio, en
busca dunha nova identidade para Galicia acorde co trauma ocasionado pola
derrota, o terror da violencia fascista e cunha visión moito máis universalista,
froito non só da loita contra o fascismo senón tamén da convivencia con
outras minorías marxinadas, como os descendentes dos escravos ou os
emigrantes que chegaron a América procedentes doutros países. Os
exiliados galegos converteron o feito migratorio nun dos elementos
definidores da nación e construíron unha, ao noso entender, complexa
identidade transnacional alonxada dos esencialismos e moito máis
permeable ao cambio. A nación, para os exiliados non era simplemente un
conxunto de esencias inamovibles, non era una idea pasiva, senón dinámica
e en transformación constante dentro do transcurso histórico. Galicia é
emigración, ¨Galicia é o home que marcha que emigra¨ (Seoane, 1972: 83)
de aí títulos de poemas como "Galicia, un xigantesco barco". A nación
móvese desde tempos remotos coma unha larga ringleira de emigrantes que
se van detendo aquí ou alí para volver e marchar outra vez. Na nossa opinión
é precisamente ese punto de partida periférico e atlántico o que permite á
cultura galega estar aberta a hibridación e ao cambio sen por isto perder
unha identidade propia. Ademais, analizaremos porque a muller (en
singular), especialmente a viúva de vivo -a figura que da forma á ausenciacontinúa ocupando unha posición central no imaxinario desta nova
configuración da identidade. Para esta tarefa servirémonos do concepto de
memoria colectiva de Maurice Halbwachs (1968) e a vinculación desta co
espazo e a distinción entre memoria comunicativa e memoriacultural de Jan
Assmann. Manexaremos tamén teorías máis recentes que se centran na
construción das identidades culturais alternativas en contextos transnacionais e interpretan os elementos espectrais presentes nos textos literarios
como a volta do pasado froito da incapacidade colectiva para abordalo
correctamente (Colmeiro, 2011: 33).
Palabras chave: Emigración, transculturalidade, transnacionalidade, viúva de
vivo, memoria.
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Anastácio, Vanda: Entre Lisboa e Viena: formação e manutenção de uma rede
feminina transnacional no final do século XVIII
Araújo, Ana Cristina: Gabriela Asinari di San Marzano Sousa Coutinho: uma
aristocrata piemontesa na corte portuguesa (1789-1812)
Batista, Elisabeth: Interfaces literárias e culturais lusófonas – Identidades
femininas em diálogo
Boto, Sandra: Um esboço de rede feminina na correspondência entre dois
filólogos: D. Carolina Michaëlis de Vasconcellos através do olhar de Ramón
Menéndez Pidal
Couto Galhardo, Anabela: Redes femininas e circulação de textos no contexto da
produção conventual do período barroco
Gottschalk, Aenne: Strong ties, weak ties. Methodische Überlegungen zu
kulturellen Netzwerken lusophoner Frauen
Mendes, Paula Almeida: "Aa mais excell̺te & suprema Princesa & senhora do
mīdo". Sobre algumas dedicatórias a D. Catarina de Áustria (1597–1578)
Paatz, Annette: Weiblicher Kulturaustausch am brasilianischen Hof: Leopoldina
von Österreich und Mary Graham
Quint, Anne-Marie: Uma escritora original: Joana da Gama (1520?–1586)
Santos, Zulmira Coelho: Sociabilidades femininas de corte de direcção espiritual:
em torno de Teodoro de Almeida (1722–1804)
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Urbano, Pedro: O poder por desvendar: as redes femininas no Portugal
oitocentista
Wieser, Doris: Redes de mulheres em famílias poligâmicas africanas entre
submissão e subversão: Things Fall Apart de Chinua Achebe e Niketche de Paulina
Chiziane

Programmübersicht Sektion 2 / Programa Secção 2
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1821|001, SFo1 (Eilfschornsteinstraße 15)

09:00 – 10:30

Conferência plenária:
Ana Mafalda Leite (Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Brandenberger, Tobias / Anastácio, Vanda: Abertura da secção
Gottschalk, Aenne: Strong ties, weak ties. Methodische Überlegungen zu kulturellen
Netzwerken lusophoner Frauen
Quint, Anne-Marie: Uma escritora original: Joana da Gama (1520?–1586)

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Mendes, Paula Almeida: "Aa mais excell̺te & suprema Princesa & senhora do
mīdo". Sobre algumas dedicatórias a D. Catarina de Áustria (1597–1578)
Couto Galhardo, Anabela: Redes femininas e circulação de textos no contexto da
produção conventual do período barroco

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Brandenberger, Tobias: As redes político-culturais de uma rainha através da(s)
sua(s) biografia(s): Maria Ana de Áustria entre Viena e Lisboa
Santos, Zulmira Coelho: Sociabilidades femininas de corte de direcção espiritual: em
torno de Teodoro de Almeida (1722–1804)

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Anastácio, Vanda: Entre Lisboa e Viena: formação e manutenção de uma rede
feminina transnacional no final do século XVIII
Araújo, Ana Cristina: Gabriela Asinari di San Marzano Sousa Coutinho: uma
aristocrata piemontesa na corte portuguesa (1789–1812)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café
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11:00 – 13:00

Paatz, Annette: Weiblicher Kulturaustausch am brasilianischen Hof: Leopoldina von
Österreich und Mary Graham
Urbano, Pedro: O poder por desvendar: as redes femininas no Portugal oitocentista
Almeida, Dimitri: Formação e transformação de redes femininas transnacionais: o
caso de Dona Estefânia

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag /Sábado, 19/09/2015
09:00 – 10:30

Boto, Sandra: Um esboço de rede feminina na correspondência entre dois filólogos:
D. Carolina Michaëlis de Vasconcellos através do olhar de Ramón Menéndez Pidal
Batista, Elisabeth: Interfaces literárias e culturais lusófonas – Identidades femininas
em diálogo

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Wieser, Doris: Redes de mulheres em famílias poligâmicas africanas entre
submissão e subversão: Things Fall Apart de Chinua Achebe e Niketche de Paulina
Chiziane
Discussão final

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
DIMITRI ALMEIDA (Georg-August-Universität Göttingen)
Formação e transformação de redes femininas transnacionais: o caso de
Dona Estefânia
A contribuição terá como objectivo de desenvolver uma reflexão teórica
sobre redes ginocêntricas transnacionais no meio aristocrático português do
século XIX.
Partindo do caso de Dona Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen
(1837–1859), rainha consorte de Pedro V, serão discutidos eixos de pesquisa
a considerar na análise histórico-cultural de redes constituidas em torno de
um nó focal feminino. A análise incidirá especialmente sobre a compreensão
das interações entre os níveis micro, meso e macrosociais na constituição de
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redes femininas assim como sobre o problema da operacionalização do
conceito de transferência cultural na área da análise de redes. Tendo em
conta o seu reinado relativamente curto de apenas 14 meses num período
caracterizado por uma polarização política crescente e por profundas
mutações na sociedade portuguesa, o caso de Dona Estefânia poder ser
considerado como um caso crítico para a análise de redes no feminino em
contextos de transformação social. A investigação empírica a levar a cabo
basear-se-á no estudo interpretativo da correspondência (em parte inédita)
de Dona Estefânia e de terceiros.
As hipóteses desenvolvidas serão, em seguida, cruzadas com outros
casos do século XIX (em particular Dona Maria II e Dona Amélia de Orleães)
com o objectivo de identificar regularidades na formação e transformação
de redes femininas.

VANDA ANASTÁCIO (Universidade de Lisboa)
Entre Lisboa e Viena: formação e manutenção de uma rede feminina
transnacional no final do século XVIII
O estudo dos papeis desempenhados pelas mulheres do passado no
estabelecimento de laços entre culturas e da sua contribuição para o
conhecimento mútuo de diferentes comunidades é difícil de apreender
devido à sua fraca visibilidade institucional. Contudo, as fontes não oficiais,
como as correspondências, os apontamentos pessoais, etc., contêm
informações que podem ser exploradas neste sentido. Nesta comunicação
propomo-nos tomar como ponto de partida a correspondência da Marquesa
de Alorna (1750–1839) para reflectir acerca do modo de constituição,
objectivos e modo de funcionamento das redes culturais femininas na
Europa do século XVIII.

ANA CRISTINA ARAÚJO (Universidade de Coimbra)
Gabriela Asinari di San Marzano Sousa Coutinho: uma aristocrata
piemontesa na corte portuguesa (1789–1812)
Nascida no seio de uma família da alta aristocracia piemontesa, a jovem
Gabriela Asinari di San Marzano, recebeu uma educação esmerada e
moderna. As suas leituras e o seu domínio das línguas vivas aproximaramna da cultura francesa.
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O seu casamento, aos 17 anos, com D. Rodrigo de Sousa Coutinho
ocorreu no ano em se iniciou a Revolução Francesa (1789). O casal, retratado
pelo célebre pintor português Domingos Sequeira, foi bem acolhido na Corte
de Victor Amadeu III e beneficiou, nos primeiros anos de matrimónio, da
ambiência cultural e da sociabilidade académica e cortesã da cidade de
Turim.
À escala da vida privada, o nascimento dos filhos, o deleite causado pelo
seu crescimento e, sobretudo, a educação e urbanidade que proporcionou
aos primeiros descendentes da família denotam claras preocupações de
estatuto cultural e social.
Acompanhando de perto a atividade diplomática e política do marido,
Dona Gabriela revelou-se, igualmente, uma mulher sensível, enérgica e
atenta aos acontecimentos da sua época. D. Rodrigo de Sousa Coutinho,
figura fulcral na Corte de Dona Maria I, gozou da proteção do príncipe
regente D. João VI e dona Gabriela, dama da corte da princesa Carlota
Joaquina, beneficiou também da rede de contactos internacionais
estabelecida a partir da Corte, primeiro em Lisboa e, mais tarde, no Rio de
Janeiro. A análise da sua vasta correspondência permite traçar o perfil de
uma mulher discreta, influente e poderosa no meio familiar, social e político.

ELISABETH BATISTA (Universidade do Estado de Mato Grosso)
Interfaces literárias e culturais lusófonas – Identidades femininas em diálogo
Centradas no universo das Literaturas de Língua Portuguesa e laboradas
entre 1950 em Portugal e, 1980, em Moçambique, as obras da portuguesa
Maria Archer e da moçambicana Paulina Chiziane, constituem-se, singulares
registros literários da vida social e exímios contributos para a dinamização
das literaturas e culturas lusófonas. O confronto entre os princípios estruturantes de narrativas das autoras podem fornecer elementos para a
percepção daquilo que caracteriza a construção da narrativa na modernidade. É assim que, as singularidades que marcam as identidades múltiplas
configuradas nas produções literárias das autoras, tanto em Moçambique
quanto em Portugal, constituem-se canal de expressão da percepção da
condição feminina na contemporaneidade e se tornam cada vez mais central
no projeto literário das autoras. Nosso intento é investigar aspectos da
representação estética e trocas culturais que perpassam a tessitura da
escrita; da memória; do feminino e sua relação com o outro, entrevendo
relações estabelecidas via ficção de autoria feminina de língua portuguesa,
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num século onde se sabe, tanto Portugal quanto Moçambique, vivenciaram
tanto experiências transformadoras quanto revolucionárias.

SANDRA BOTO (Universidade do Algarve)
Um esboço de rede feminina na correspondência entre dois filólogos: D.
Carolina Michaëlis de Vasconcellos através do olhar de Ramón Menéndez
Pidal
Carolina Michaëlis de Vasconcellos (1851–1925) mantém uma discreta
correspondência com Ramón Menéndez Pidal (1869–1968), o grande
filólogo espanhol, sobretudo numa fase mais tardia da sua vida. A partir dos
dois núcleos epistolográficos que albergam a correspondência que se
conhece ter sido trocada entre estes dois vultos da filologia ibérica (o da
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e o da Fundación Menéndez
Pidal, em Madrid), tentaremos através desta comunicação perceber de que
modo sobressai nesta epistolografia tão humana - onde destacam tanto
gestos de uma profunda amizade entre os dois como de um respeito
intelectual ímpar - o traçado da figura de D. Carolina, que soube impor-se
naquele início de século no âmbito da Filologia quando o mundo masculino
que a dominava parecia não estar preparado para receber uma figura como
a desta desta erudita alemã.

TOBIAS BRANDENBERGER (Georg-August-Universität Göttingen)
As redes político-culturais de uma rainha através da(s) sua(s) biografia(s):
Maria Ana de Áustria entre Viena e Lisboa
Quase imediatamente após o falecimento, em 1754, da rainha de Portugal
Maria Ana (arquiduquesa de Áustria), esposa de D. João V, pôs-se a trabalhar
quem seria o seu primeiro biógrafo, o padre jesuita Joseph Ritter, publicando
logo um (duplo) texto em duas versões em línguas diferentes, dedicadas,
com prólogos distintos, aos dois filhos da defunta que entre tanto eles
próprios chegaram subir nos tronos português e espanhol: Vita et virtutes
Mariae Annae Portugalliae, et Algarbiae Regina […] (1756) / Vida y virtudes de la
serenissima señora D.ª María Ana, reyna de Portugal y los Algarves […] (1757).
A nossa comunicação pretende estudar, a partir desta obra, os factores
que incidiram na descrição e apreciação das redes culturais e políticas de
uma rainha particularmente comprometida com a vida cultural, mas também
decisivamente envolvida nos acontecimentos políticos da sua época.
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ANABELA COUTO GALHARDO (Universidade Aberta (Lisboa))
Redes femininas e circulação de textos no contexto da produção conventual
do período barroco
Visa esta comunicação reflectir sobre a vitalidade das comunidades
femininas e seus intercâmbios culturais no período barroco em Portugal,
prestando ênfase particular à circulação de textos de autoria feminina, à
constituição de redes literárias e de disseminação de escritos, bem como ao
complexo e sofisticado desenho de sensibilidades e de "afinidades electivas"
a que o estabelecimento de tais redes inevitavelmente se associa.
A partir da prática muito comum neste período – envolvendo mulheres
da nobreza, monjas letradas e a sociedade em geral – de troca de
correspondência, de manuscritos ou publicações, ou do intercâmbio de
objectos, frequentemente acompanhado de bilhetes de agradecimento, de
composições laudatórias ou de textos de recorte satírico ou circunstancial,
emergem laços de sociabilidade e de cumplicidade particularmente
dinâmicos, permitindo traçar uma cartografia cultural feminina de singular
vitalidade.
Inscritas numa retórica do elogio própria da época, mas não se lhe
circunscrevendo, são de realçar neste contexto as delicadas operações de
leitura, releitura, disseminação e recepção crítica das obras literárias das
Autoras entre si, de alguma forma aqui se esboçando os contornos de uma
genealogia literária feminina, cuja herança alguma da produção poética
contemporânea irá evocar.

AENNE GOTTSCHALK (Georg-August-Universität Göttingen)
Strong ties, weak ties. Methodische Überlegungen zu kulturellen Netzwerken
lusophoner Frauen
Das deutsche Kompositum Netzwerk verweist etymologisch bereits auf seine
essentiellen Charakteristika: auf eine Verflechtung, das Netz, und auf seine
Gemachtheit, das Werk von Menschenhand. Ähnliches gilt für die Wortgruppe rede, teia, malha, ligação im Portugiesischen, deren Morpheme auf
die verwobene Struktur als Produkt einer Handlung hinweisen. Der Soziologe
Georg Simmel hat bereits 1908 den Begriff Netzwerk treffend als
"Zusammenhang, der jedes soziale Element in das Sein und Tun jedes
anderen verflicht" (Simmel 1908: 45) definiert. Ohne dabei mögliche
Erkenntnisse über die teilnehmenden Akteure und ihre soziale embeddedness
auszuschließen, hat er damit vor allem auf die Funktionsweise der
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Verbindungen selbst hingewiesen. An diese Ausrichtung anschließend will
der Vortrag in einer interdisziplinären Perspektive methodische Fragen und
aktuelle Ansätze einer systematischen, quantitativen oder qualitativen
Netzwerkanalyse vorstellen und ihre Grenzen – insbesondere im Hinblick auf
mögliche Besonderheiten interlingualer Netzwerke mit weiblichen
Akteuren – diskutieren. Dabei sollen Annahmen aus der Akteur-NetzwerkTheorie von Michel Callon, Bruno Latour, John Law und Madeleine Akrich
ebenso im Zentrum stehen wie Vorschläge zur Unterscheidung von strong
ties, weak ties und structural holes nach Mark Granovetter und die Wertung
von Netzwerkverbindungen als soziales und kulturelles Kapital nach Pierre
Bourdieu, James Samuel Coleman und Robert Putnam. Anhand von deutschportugiesischen Beispielen aus dem 18. und 19. Jahrhundert wird so nach
den Wirkungen gender- und kontextspezifischer Praktiken in einem
Kommunikationsraum gefragt. Inwiefern ist die Herstellung und Erhaltung
von Netzwerken mit dem Erwerb von agency verbunden? Welcher Dynamik
unterliegt das networking von Frauen und Männern und wie können so
Transkulturierungsprozesse stattfinden – oder scheitern?

PAULA ALMEIDA MENDES (Universidade do Porto)
"Aa mais excell̺te & suprema Princesa & senhora do mīdo". Sobre algumas
dedicatórias a D. Catarina de Áustria (1597–1578)
É, sobretudo, no âmbito de estudos sobre a história política ou diversos
aspetos ligados à corte portuguesa quinhentista que se tem dado um
significativo realce à figura da rainha D. Catarina de Áustria (1507–1578),
mulher de D. João III. Todavia, sobre outros aspetos da vida desta grande
senhora, nomeadamente a sua faceta espiritual e devota ou a sua ligação às
letras, paira um quase profundo silêncio. Tendo como pano de fundo a
questão da leitura, não só de obras de espiritualidade, como também
"profanas", sem esquecer a pertinência de dados respigados em outras
fontes, e pretendendo chamar a atenção para as suas dedicatórias, este
estudo vem levantar, com base na análise de algumas obras, editadas entre
1543 e 1573 e dedicadas a D. Catarina de Áustria, algumas questões que se
prendem não só com as suas leituras, os mecenatos vários e as práticas
espirituais ou devotas, mas também com as relações dos autores e/ou das
várias ordens religiosas com esta rainha.
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ANNETTE PAATZ (Georg-August-Universität Göttingen)
Weiblicher Kulturaustausch am brasilianischen Hof: Leopoldina von
Österreich und Mary Graham
Marie Leopoldine von Österreich, Kaiserin von Brasilien (1797–1826), war am
brasilianischen Unabhängigkeitsprozess aktiv beteiligt und vielfältig
engagiert; so unterstützte sie die "Österreichische Brasilienexpedition"
(1817–1846) und förderte deutsch-österreichische Auswanderungsprogramme nach Brasilien. Als Beispiel einer spezifisch weiblicher Vernetzung
beschäftigt sich der Diskussionsbeitrag mit ihrem Kontakt zu der britischen
Reisenden Mary Graham (1785–1842), die sie als Hauslehrerin verpflichtete
und die ihrerseits in Journal of a voyage to Brazil and residence there during
1821–1823 (1824) und Escorço biográfico de Dom Pedro I (1835) Zeitzeugnisse
der gesellschaftlichen Verhältnisse am brasilianischen Hof hinterlassen hat.

ANNE-MARIE QUINT (Université de la Sorbonne-Nouvelle (Paris III))
Uma escritora original: Joana da Gama (1520?–1586)
A notoriedade de Joana da Gama, uma das primeiras mulheres autoras de
uma obra literária em Portugal, fica muito reduzida. Apesar da sua obra ser
pouco extensa, e sua influência difícil de avaliar, tal situação parece bastante
injusta. Com efeito, Joana da Gama, viúva ainda jovem, abastada, pôde gozar
de uma independência pouco frequente no seu tempo para uma mulher.
Fundou um recolhimento de mulheres em Évora onde vivia. Apesar de se
confessar sem instrução, deixou-se convencer de publicar os seus escritos.
Assim saiu à luz, numa data incerta, um pequeno livro intitulado Ditos da
Freira, composto de aforismos seguidos de algumas poesias. Este livro
conheceu pelo menos duas edições no século XVI. Foi lido por outros
escritores, em particular por Frei Heitor Pinto. É um testemunho raro da
cultura das mulheres da sua classe social, da liberdade de pensamento e da
lucidez da autora. Ela não teve acesso à cultura humanista, à diferença de
algumas mulheres contemporâneas, mas soube aproveitar com inteligência
o que pôde ler e ouvir no meio relativamente privilegiado em que teve a sorte
de viver.
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ZULMIRA COELHO SANTOS (Universidade do Porto)
Sociabilidades femininas de corte de direcção espiritual: em torno de
Teodoro de Almeida (1722–1804)
Regressado de França em 1778, Teodoro de Almeida recupera uma rede de
sociabilidade femininas dos primeiros do reinado de D. José I. Nesta
comunicação pretende-se identificar e mapear um conjunto de damas da
corte de D. Maria I que estão na base da fundação do mosteiro da Visitação
(da ordem femininas das visitandinas) em 1784.

PEDRO URBANO (Universidade Nova de Lisboa)
O poder por desvendar: as redes femininas no Portugal oitocentista
A historiografia, em particular a que se debruça sobre a cultura escrita tem
investigado e debatido a questão da correspondência, sobretudo durante a
idade moderna, considerada como a comunicação entre ausentes
(CASTILLO GÓMEZ, SIERRA BLAS, 2014) e insistido na ideia de que a troca de
missivas estava intimamente ligada à cultura de corte. Em primeiro lugar, por
a escrita estar directamente relacionada com a alfabetização e esta, com os
grupos sociais mais elevados. Em segundo, por a prática da correspondência
ser tida também como uma forma de sociabilidade (CARDIM, 2005), que
ajudava a cimentar amizade e alianças entre as diversas facções do grupo
aristocrático que frequentam o espaço da corte (BOUZA, 2006) e que
constituíam uma rede, através da qual se partilhavam sentimentos entre
remetente(s) e destinatário(s), informações, e, em última análise, poder.
As alterações verificadas com o alvor do século XIX, nomeadamente as
transformações políticas verificadas por toda a europa, saldaram-se na
modificação dos regimes políticos. As monarquias absolutas cairam,
trazendo para primeiro plano as monarquias constitucionais, onde a cultura
de corte terá sofrido mudanças profundas, tal como até então a
conhecíamos. Por outro lado, permitiu que o uso da correspondência se
vulgarizasse, a partir de finais do século XVIII, ainda que restrita aos grupos
sociais privilegiados. Esta "banalização" permitiu uma maior visibilidade da
correspondência feminina, atestada pela sua presença quase constante nos
diversos arquivos de família públicos ou privados, existentes em Portugal. O
objectivo desta nossa comunicação é caracterizar as redes de
correspondência portuguesa feminina ao longo do século XIX.
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DORIS WIESER (Georg-August-Universität Göttingen)
Redes de mulheres em famílias poligâmicas africanas entre submissão e
subversão: Things Fall Apart de Chinua Achebe e Niketche de Paulina Chiziane
A poligamia é um conceito relacional e familiar amplamente difundido na
África, embora não sempre aceite pela lei dos Estados modernos, herdeiros
da legislação ocidental-cristã dos ex-colonizadores. Os papéis dos membros
de uma família poligâmica, sistema baseado em argumentos económicos,
religiosos e de segurança, são definidos por tradições que atribuem certos
direitos e tarefas tanto ao homem como às diversas esposas de acordo com
o seu rango, tendo a primeira esposa privilégios frente às outras. Desta
forma, a rede ego-centrada (Jansen 2006) de uma família poligâmica tem um
ator focal masculino, mas também uma atriz focal feminina numa sub-rede
feminina (o círculo mais estrito das mulheres e crianças). Nesta comunicação
pretendo analisar o funcionamento de famílias poligâmicas como redes egocentradas com dois atores focais de diferentes escalas. Tomarei como base
o grande clássico da literatura nigeriana, Things Fall Apart (1958), de Chinua
Achebe, para depois confrontá-lo com um romance mais recente, Niketche
(2002), da escritora moçambicana Paulina Chiziane.
Embora o romance de Achebe critique tanto algumas das tradições
africanas como a chegada acelerada da cultura e religião europeia e cristã,
não põe em causa o poder patriarcal dentro da família poligâmica, mas sim
o seu excesso e a sua inflexibilidade. Contrário a isso, Paulina Chiziane já nos
apresenta uma sociedade em que o poder tradicional está profundamente
desagregado, quer porque o ator focal masculino descuida as suas
obrigações tradicionais, quer porque a atriz focal feminina decide, numa
atitude feminista, confrontá-lo e exigir não só os seus direitos, mas também
os das outras esposas, vindas de diferentes regiões do país, e transformando
elementos culturais de diversas origens em armas da sua rebeldia.
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Sektion 3 / Secção 3
Raum / Sala: 1070|113, Phil (Kármánstraße 17/19)
Sektionsleitung / Coordenação:
Tânia Macedo (Universidade de São Paulo), Selma Pantoja (Universidade de
Brasilia), Ineke Phaf-Rheinberger (Humboldt-Universität zu Berlin), Ana Sobral
(Universität Zürich)
Titel / Título:
Literatur, Film und andere Künste zur Konstruktion der Erinnerung in Angola,
Mozambik, São Tomé e Principe
Literatura, cinema e outras artes na construção da Memória em Angola,
Mocambique, Sao Tome e Principe
Teilnehmer:
Alisch, Stefanie: Desafio estético e políticas de prazer no kuduro angolano
Almeida, Marinei: Literatura e Cinema em Angola e Moçambique: narrativas
necessárias da Nação pós-colonial
Bezerra, Rosilda Alves: A (re)construção identitária "entre as memórias
silenciadas" de Ba Ka Khosa
Fischgold, Christian: Angola-Portugal-Brasil: Representações literárias em Ruy
Duarte de Carvalho
Kegler, Michael: Luanda: Microcosmo e palco. História, política, cotidiano na
narrativa urbana de Ondjaki (Os Transparentes) e José Eduardo Agualusa
(Barroco Tropical)
Macedo, Tânia: Aprender a ver Luanda a partir da literatura e do cinema
Maquêa, Vera: Literatura e Cinema nos Países de Língua Portuguesa: Narrar
Para Quê?
Maurits, Peter: O Conto de Fantasmas em Moçambique: Um Gênero Moderno
Mendonça, José Luís / Phaf-Rheinberger, Ineke: Conversa sobre a obra de José
Luís Mendonça
Mesquita, Barbara: Descobrir Angola. A história de Angola reflectida na sua
literatura. Um livro de leitura
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Mingas, Amélia / José Luís Mendonça: Sobre as estratégias das línguas na
revista Cultura
Padilha, Laura: DOIS ANIVERSÁRIOS MEMORÁVEIS: Luuanda, 50 anos e a
independência de Angola: 40 anos
Pantoja, Selma: Narrativas e imagens na leitura de Luanda: Construções de
memórias entre Ondjaki e Zeze Gamboa
Peruzzo, Lisangela Daniele: Entre o fantástico e o real: a representação de uma
nação
Pollack, Ilse: (Mais de) Cem anos da poesia angolana: uma reflexao / Mehr als
Hundert Jahre angolanischer Lyrik – ein Projekt (nur) für die Schublade
Santos, Edna María: História e cinema: Trilhos, Viagens, Relações entre o Local,
o Regional e o Nacional em Documentários Mocçmbicanos
Tindó Ribeiro Secco, Carmen Lucía: Newenya, o Crocodilo: uma viagem
interartística pela vida e obra de Malangatana Valente
Siegert, Nadine: Nostálgia e Utopia – Sobre Visões estéticas no mundo de arte
pós-colonial e pós-socialista de Angola
Silva, Agnaldo Rodrigues: O teatro político São Tomense – entre o texto e a cena
de várias memórias
Sobral, Ana: Trincheira de ideias: o Rap em Angola e a (Re)construcao da
identidade nacional

Programmübersicht Sektion 3 / Programa Secção 3
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1070|113, Phil (Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Conferência plenária:
Ana Mafalda Leite (Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Padilha, Laura: DOIS ANIVERSÁRIOS MEMORÁVEIS: Luuanda, 50 anos e a
independência de Angola: 40 anos
Mingas, Amélia / José Luís Mendonça: Sobre as estratégias das línguas na revista
Cultura
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13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Macedo, Tânia: Aprender a ver Luanda a partir da literatura e do cinema
Pantoja, Selma: Narrativas e imagens na leitura de Luanda:
Construções de memórias entre Ondjaki e Zeze Gamboa

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Sobral, Ana: Trincheira de ideias: o Rap em Angola e a (Re)construcao da identidade
nacional
Alisch, Stefanie: Desafio estético e políticas de prazer no kuduro angolano
Siegert, Nadine: Nostálgia e Utopia – Sobre Visões estéticas no mundo de arte póscolonial e pós-socialista de Angola

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Pollack, Ilse: (Mais de) Cem anos da poesia angolana: uma reflexao / Mehr als
Hundert Jahre angolanischer Lyrik – ein Projekt (nur) für die Schublade
Mesquita, Barbara: Descobrir Angola. A história de Angola reflectida na sua
literatura. Um livro de leitura
Kegler, Michael: Luanda: Microcosmo e palco. História, política, cotidiano na
narrativa urbana de Ondjaki (Os Transparentes) e José Eduardo Agualusa (Barroco
Tropical)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Tindó Ribeiro Secco, Carmen Lucía: Newenya, o Crocodilo: uma viagem
interartística pela vida e obra de Malangatana Valente
Santos, Edna María: História e cinema: Trilhos, Viagens, Relações entre o Local, o
Regional e o Nacional em Documentários Mocçmbicanos
Peruzzo, Lisangela Daniele: Entre o fantástico e o real: a representação de uma
nação

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Bezerra, Rosilda Alves / Duarte, Zuleida: A (re)construção identitária "entre as
memórias silenciadas" de Ba Ka Khosa
Maurits, Peter: O Conto de Fantasmas em Moçambique: Um Gênero Moderno
Almeida, Marinei: Literatura e Cinema em Angola e Moçambique: narrativas
necessárias da Nação pós-colonial

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30

Maquêa, Vera: Literatura e Cinema nos Países de Língua Portuguesa: Narrar Para
Quê?
Fischgold, Christian: Angola-Portugal-Brasil: Representações literárias em Ruy
Duarte de Carvalho
Silva, Agnaldo Rodrigues: O teatro político São Tomense – entre o texto e a cena de
várias memórias

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café
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11:00 – 13:00

Mendonça, José Luís / Phaf-Rheinberger, Ineke: Conversa sobre a obra de José
Luís Mendonça

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
STEFANIE ALISCH (Universität Bayreuth)
Desafio estético e políticas de prazer no kuduro angolano
Kuduro é música electrónica de Angola com passos de dança chamados
"toques". O género emergiu de uma fusão de ‘house' e ‘techno', danças
populares e animação vocal nas discotecas no centro da capital Luanda,
durante a segunda metade dos anos 90. Sendo esta uma altura de guerra
civil intensificada, as letras, dança e sonoridade do kuduro são permeados
de referências à violência e vida militar. Após a paz em 2002, o kuduro
tornou-se o gênero musical mais popular em Angola e também para a
juventude na diaspora angolana. Em 2009 o kuduro ganhou o seu próprio
programa semanal na televisão nacional chamado "Sempre a subir".
O termo "carga", já sendo polissêmico no seu uso estabelecido, atingiu
um novo significado na cultura popular Angola em geral e no kuduro
especificamente. Aqui denomina um impacto intenso na performance de
dança, apresentação vocal, bem como na indumentária e estilo. Os
kuduristas associam a carga com competição entre kuduristas individuais,
grupos ou bairros, com boa preparação, com a disposição de assumir
máxima responsibilidade no momento da apresentação, com a interação
entre vocalista e dançarino e com a "adrenalina do povo", a presença
afirmativa do público. Nesse contexto, a agressividade é considerada uma
qualidade positiva que ajuda em agradar o público e leva à euforia colectiva.
Os kuduristas demonstram essa attitude em nomes como Gata Agressiva,
Tuga Agressiva ou Puto Agresivo.
Nesta palestra, utilisando entrevistas e imagens de vídeos gravados em
Luanda, Paris e Lisboa entre 2011 e 2013, eu exploro como o desafio estético
e as ambiguidades nas politicas de prazer facilitam a manifestação de carga
na kuduro.
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MARINEI ALMEIDA (Universidade Federal de Minas Gerais)
Literatura Cinema em Angola e Moçambique: narrativas necessárias da
Nação pós-colonial
Levando em consideração a premissa do cineasta Ruy Guerra de que um
país deve "criar a própria imagem coletiva, num processo de "existir" ao
outro" e a afirmação que Octavio Paz (2003) faz de que o poder da linguagem
nascida da palvra desemboca em algo que a ultrapassa e faz a imagem
recobrar asas, esta proposta de comunicação tem o objetivo de refletir
criticamente, em um diálogo positivo entre cinema e literatura, algumas
narrativas / imagens da Nação pós-colonial em paises africanos de língua
portuguesa, mais especificamente narrativas literárias e filmicas produzidas
em Angola e Moçambique. Desse modo propõe-se uma discussão sobre
como essas narrativas convocam a história, de uma determinada época, na
representação de uma memória coletiva e como se faz presente a
necessidade de narrar a "realidade" da Nação pós-colonial. O foco de nossa
reflexão será mais precisamente sobre as duas obras cinematográficas O
herói (Angola, 2004), de Zezé Gamboa e O grande Bazar, (Moçambique, 2006),
de Licínio de Azevedo e algumas produções literárias de autores angolanos
e moçambicanos, como o conto "O dia em que explodiu mabata-bata", de
Mia Couto, poemas de José Craveirinha, "Um anel na areia (estória de amor)",
novela escrita por Manuel Rui.

ROSILDA ALVES BEZERRA / ZULEIDE DUARTE (Universidade Estadual da Paraíba)
Memória individual e memória coletiva: A (re) construcao identitária "enre as
memórias silenciadas" de Ba Ka Khosa
Halbwachs (2004) desenvolve o conceito acerca da memória individual, que
na base de toda lembrança haveria o chamado a um estado de consciência
puramente individual, e reforça o fato de que as lembranças vividas por um
grupo podem ser reconstruídas ou simuladas. Assim, de acordo com o autor,
a lembrança é uma reconstrução do passado com a ajuda de dados
emprestados do presente e preparada por outras reconstruções feitas em
épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem
alterada. É nesse contexto de união entre a memória individual e a memória
coletiva, que está inserida a obra do moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa,
Entre memórias silenciadas. Romance formado por diferentes personagens
com discursos variados e espaços contextualizados no retorno a uma
Moçambique da primeira república, em pleno movimento revolucionário. A
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contradição presente na memória de cada personagem ocasiona o que
Pollak (1989) destaca como a disputa entre memórias ou a luta constante
entre a memória oficial e as memórias subterrâneas. As transformações
vivenciadas pelas personagens de Entre as memórias silenciadas estão
registradas nos variados espaços, fragmentados a partir da tradição
ancestral, encarcerada pelo segundo espaço no campo de reeducação, e
enveredada no terceiro espaço, a cidade de Maputo. As transformações
ocorridas em cada local recebem a interferência do outro, seja através do
discurso político-ideológico, ou pela retomada das memórias individuais e
coletivas dos atores sociais envolvidos. Nesse contexto, a cidade de
Lourenço Marques, antiga Maputo, evolui e revoluciona ao permitir a
inserção das manifestações modernas, diagnosticada na proliferação do
cinema, veículo que também serve de pano de fundo para reconstituir a
história moçambicana, através de seus escritores e personalidades
históricas. Ba Ka Khosa busca (re)escrever a história moçambicana por meio
de uma distopia, como o próprio autor enfatiza o fato dos revolucionários
não conseguirem renovar seus discursos, e defende que uma pátria é feita
de identidades e de discursos múltiplos. O que de fato muda com essas
transformações? As "memórias silenciadas" são permeadas por referências
culturais, são memórias que estão silenciadas por questões relacionadas à
manutenção de poder, mas são suscetíveis às transformações e constante
busca de uma afirmação identitária, mesmo que para isso, a história da
memória registre uma história das feridas abertas pela memória, como
enfatiza Henry Rousso (2002).

CHRISTIAN FISCHGOLD (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Angola-Portugal-Brasil: Representações literárias em Ruy Duarte de Carvalho
O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados de uma pesquisa
acerca das representações literárias contidas nas obras Os papéis do inglês
(2000) e Desmedida (2007), do antropólogo, poeta e romancista angolano Ruy
Duarte de Carvalho (1941–2010). De caráter híbrido, sobrepondo narrativas
de viagens, relatos etnográficos, discursos históricos, escrita ficcional e
poesia, o autor opera uma descentralização não hierarquizada dos diversos
discursos presentes, tanto os produzidos na antiga metrópole colonial,
quanto os discursos nacionalistas produzidos sob o manto das guerras por
independência. Em Os papéis do inglês, evidenciaremos as representações
do discurso colonial português e do discurso anti-colonial dos movimentos
de auto-determinação surgidos no continente africano, refletindo sobre as
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relações entre esses discursos e as alterações ocorridas na antropologia do
século passado. Por fim, destacaremos o papel ambíguo que intelectuais
brasileiros tiveram neste contexto histórico, seja fornecendo a retórica lusotropicalista, que seria repetida em vários tons nas décadas de 1960–70, seja
com autores que serviram de inspiração para a resistência anti-colonial dos
intelectuais africanos, como Jorge Amado e Guimarães Rosa. Estes autores
são citados nominalmente na obra Desmedida. O livro é uma narrativa de
viagem pelo sertão brasileiro em que a experiência da travessia será
partilhada em diálogo contínuo com relatos de viajantes estrangeiros e
brasileiros como Blaise Cendrars, Richard Burton, Gilberto Freyre e Sérgio
Buarque de Holanda. A intertextualidade entre literatura, antropologia e
história proposta na escrita do autor oferece contribuições que abrem
caminhos para alternativos modos de compreender as relações no espaço
dos países de língua oficial portuguesa.

MICHAEL KEGLER
Luanda: Mikrokosmos und Bühne. Geschichte, Politik, Alltag in den
Stadtromanen von Ondjaki (Os Transparentes / Die Durchsichtigen) und José
Eduardo Agualusa (Barroco Tropical). / Luanda: Microcosmo e palco. História,
política, cotidiano na narrativa urbana de Ondjaki (Os Transparentes) e José
Eduardo Agualusa (Barroco Tropical).
José Eduardo Agualusas Dystopie Barroco Tropical (2009 / dt. 2011) und das
apokalyptische Tableau Os Transparentes (2012 / dt.: Die Durchsichtigen, 2015)
von Ondjaki, zwei angolanische Großstadtromane der Gegenwart, arbeiten
sich aus zwar unterschiedlichen Perspektiven, doch beide mit starker
Betonung auf Inszenierung, ironische Überhöhung und Brechungen des
Phantastischen, an sehr realen Verhältnissen im postkolonialen, postsozialistischen Angola ab. Dabei präsentieren sie Luanda jeweils auch als Mikrokosmos globaler Zusammenhänge und Verwerfungen. Beide Romane habe
ich ins Deutsche übersetzt.

TANIA MACEDO (Universidade de São Paulo)
Aprender a ver Luanda a partir da literatura e do cinema
Luanda, cidade complexa, capital de um país africano que enfrentou uma
guerra prolongada, apresenta-se como uma espécie de referência de / por
toda Angola.
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Visitar essa cidade a partir da literatura e do cinema é flagrar o seu
caráter de "modernidade periférica" – para utilizar a feliz expressão de
Beatriz Sarlo – e aprender com suas ruas e becos histórias de resistência.
Como guias de nossa visita à cidade capital de Angola, escolhemos textos de
José Luandino Vieira, especialmente Luuanda, e o filme dirigido por Antonio
Ole intitulado No ritmo dos Ngola Ritmos.

VERA MAQUÊA (Universidade do Estado de Mato Grosso)
Literatura e Cinema nos Países de Língua Portuguesa: Narrar Para Quê?
As literaturas africanas, expressando a complexidade do presente, declinam
em sua imensa variedade de temas e formatos a atenção para acontecimentos imediatos, refletem sobre experiências já vividas e inventam línguas
literárias no esforço de apreender o real, criando-o, modificando-o,
traduzindo-o.
De modo particular, o romance produzido nos países de língua
portuguesa, incorporando aspectos específicos das realidades múltiplas que
aborda e revisitando a história recente de conquista da independência, tem
sido uma nota inspiradora das letras no mundo contemporâneo.
O interesse pela literatura produzida em África tem sido ampliado
também pela projeção da sétima arte, em muitos casos, diretamente
implicado nas relações já clássicas estabelecidas entre literatura e cinema. A
ligação fundamental, feita pelas artes, da imagem literária e da imagem
cinematográfica propõe aspectos técnicos, mas sobretudo políticos, numa
forma nova de conceber o espaço social e os desafios das sociedades.
Num de seus grandes livros humanistas, Reflexões sobre o exílio e outros
ensaios, de 2003, Edward Said afirma que o século XX criou a pessoa fora do
lugar. Desacomodado, o ser humano muitas vezes sente-se estrangeiro
mesmo estando em casa, em sua terra, em seu país. Em um contexto
europeu, os frankfurtianos dedicaram-se a esse fenômeno, definiram o
narrador moderno e, com o otimismo possível, trataram da solidão nas
narrativas escritas.
É só determos um olhar mais demorado sobre a literatura produzida no
pós-guerra do século XX para percebermos que a condição humana no
tempo exige outras formas de representação. As guerras, que motivaram um
horizonte sombrio sobre o futuro da literatura e da possibilidade de narrar,
no entanto, não só não exterminaram a narrativa como a alimentaram com
novas perspectivas.
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Sabemos que os processos colonizadores em África não provocaram
menos traumas nem foram menos bárbaros que as grandes guerras vividas
no continente europeu, assim como sabemos que até hoje ainda não é
possível avaliar suas consequências em várias partes do mundo.
Ao escrever literatura, os autores dos países que tinham passado por
essas experiências expressaram a condição diaspórica que lhes foi imposta
pelos regimes autoritários, e souberam, cada um a seu modo, dar conta de
renovar o romance, flexibilizá-lo na sua forma, para representações outras
que não as que o fundaram. Nesse sentido, se "os homens (estavam)
apartados de si mesmos e (...) na transcendência estética (refletia-se) o
desencantamento do mundo" (ADORNO: 2003: 58), as literaturas africanas
de língua portuguesa, por meio de seus criativos e originais escritores,
fizeram das bases culturais africanas e europeias um tecido matizado de
narrativas que podem explicar o ser humano contemporâneo.
Assim, podemos constatar que as literaturas africanas de língua
portuguesa cultivam a narrativa na sua capacidade plástica de absorver toda
forma, dando uma sugestão ao cinema e à própria literatura contemporânea
que o testemunho é uma alternativa, mas só a arte pode plasmar a
experiência.
A questão passa a ser ética: é possível, ainda hoje, a narrativa literária e
a narrativa cinematográfica restaurarem a humanidade do mundo?

PETER MAURITS (Ludwig-Maximilians-Universität München)
O Conto de Fantasmas em Moçambique: Um Gênero Moderno
O objectivo desta apresentação é traçar a genealogia do conto de fantasmas
moçambicano. Na pesquisa contemporânea, o conto de fantasmas
moçambicano é considerado uma expressão ou "representação" de "valores
tradicionais" e parte da "cultura local", radicalmente diferente da cultura
europeia (cf Peeren 2013 2015 A.M.T. Soares Ferreira 2014). Porém, uma
análise formal dos aspectos formais do conto de fantasmas moçambicano
revela a sua ligação ao conto de fantasmas britânico. Exportado durante o
período colonial, assim como depois, o conto de fantasmas britânico foi
mudado ao longo do tempo, sendo que "materiais locais" moçambicanos
foram adicionados à forma importada (Moretti 2000). Nesta apresentação
será então argumentado que o conto de fantasmas moçambicano e
britânico devem ser analisados como fazendo parte da mesma tradição
literária. Será demonstrada a importância desta leitura, e que esclarecerá
também a posição ideológica da sua concepção contemporânea.
63

BARBARA MESQUITA (Universität Hamburg)
Descobrir Angola. A história de Angola reflectida na sua literatura. Um livro
de leitura
Der Titel dieses Projekts einer Anthologie angolanischer Literatur, Angola
entdecken! knüpft an das Motto einer Gruppe junger angolanischer
Intellektueller an – Vamos descobrir Angola!, – die auf der Suche nach der
angolanischen Identität im Jahr 1948 eine kulturelle Bewegung gleichen
Namens ins Leben riefen. Im Rahmen der Unabhängigkeitsbestrebungen
Angolas erlangte diese Bewegung auch politisch große Bedeutung. Unter der
Herrschaft der Kolonialmacht Portugal waren die sozialen Strukturen und die
Kultur der einheimischen Ethnien des riesigen Landes weitgehend zerstört
worden, und die Literatur spielte damals wie heute eine wichtige Rolle bei
der Neudefinition der angolanischen Identität.
Im Jahr 2015 wird Angola den vierzigsten Jahrestag seiner
Unabhängigkeit feiern. Im deutschen Sprachraum ist indes immer noch sehr
wenig über das Land bekannt. Die durch die Medien über Angola
verbreiteten Nachrichten beschränken sich zumeist auf Wirtschaftsdaten
und negative Schlagzeilen über Missstände wie Korruption und Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig strömen seit dem Ende des Bürgerkriegs im
Jahr 2002 immer mehr Ausländer nach Angola, um an dem wirtschaftlichen
Aufschwung des Landes, dessen Infrastruktur völlig neu aufgebaut werden
muss, zu partizipieren. Es besteht also beim breiten Publikum ein großer
Informationsbedarf zu Angola und zur angolanischen Kultur. Die geplante
Anthologie möchte einen Beitrag leisten, diese Informationslücke zu
schließen.
Die Anthologie soll in literarischen Texten renommierter angolanischer
Autoren die verschiedenen Phasen der Geschichte Angolas widerspiegeln.
Erst seit Mitte des 19. und verstärkt seit den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts hat sich eine eigenständige, schriftlich fixierte angolanische
Literatur herausgebildet, da in Angola wie häufig in Afrika eine mündliche
Tradition herrschte. Gleichwohl haben Autoren wie Castro Soromenho,
Arnaldo Santos, Pepetela, Luandino Vieira, João Melo, Ondjaki u.a. in ihren
Texten immer wieder Bezug auch auf vergangene geschichtliche Epochen
genommen und sie in ihren Werken thematisiert. Eine Textauswahl,
bestehend aus Kurzgeschichten und Romanauszügen, soll die unterschiedlichen Epochen von der Frühzeit der Kolonisierung und der Zeit des
Sklavenhandels über die neuere Kolonialzeit mit der Zwangsarbeit auf den
Kaffee- und Baumwollplantagen, den Unabhängigkeitskampf und die
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verschiedenen Phasen seit der Unabhängigkeit mit dem real existierenden
Sozialismus und dem Bürgerkrieg bis zur Zeit der Marktwirtschaft und des
Friedens, also der Aktualität, literarisch beleuchten.
Die Anthologie erscheint im Sommer 2015 auf Deutsch im Arachne
Verlag Gelsenkirchen. Geplant ist zudem eine portugiesische Ausgabe, die
gleichzeitig in Angola erscheinen wird.

AMÉLIA MINGAS (Universidade Agostinho Neto) / JOSÉ LUÍS MENDONÇA (Revista
Cultura)
Sobre as estratégias políticas e culturais das línguas
Os Acordos Ortográficos a nível da reunião da CPLP tem uma base política.
Na Guiné Bissau, os presidentes decidiram que num conjunto de sete países
(Timor Leste ainda não fazia parte da CPLP) desde que três (que nem sequer
era cinquenta por cento) o ratificassem, o Acordo entraria imediatamente
em vigor. Por aí vê-se a base política do Acordo. E quem o ratificou? Brasil,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Não tenho nenhuma crítica a fazer aos
países que o ratificaram com o Brasil. Hoje em dia diz-se que o Brasil tem
200 milhões de habitantes e, portanto, pode. Não posso estar de acordo
com isso. Se formos pelo argumento de que os milhões podem decidir então
não vamos só pela língua, pode ser mais alguma coisa qualquer. A língua é
património comum e temos todos o mesmo direito a ela. Enquanto
património comum que se vai alterar, quanto a mim, devemos nos
perguntar, por exemplo, como é que nós que escrevemos a língua
portuguesa vamos escrever "Mbanza Congo" sem prejudicar o étimo
africano, a palavra na sua origem, e também sem ferir a fonologia e a
ortografia portuguesa.

LAURA PADILHA (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
DOIS ANIVERSÁRIOS MEMORÁVEIS: Luuanda, 50 anos e a independência de
Angola: 40 anos
O texto a ser apresentado proporá uma breve leitura analítica
de Luuanda, de Luandino Vieira, obra que, desde 2013, vem comemorando
seu cinquentenário, já que, escrita em 1963, foi publicada e premiada em
Luanda, em 1964 e, em 1965, recebeu, em Lisboa, o Prêmio de Novelística
da Sociedade Portuguesa de Escritores, prêmio este que lhe foi tirado e
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ocasionou o fechamento da própria Sociedade e a prisão de alguns de seus
membros, atestando-se assim a violência que marcava o estado fascista
português. Na leitura ora proposta se tentará mostrar como, na coletânea
de contos, se erige o sonho de libertação de Angola – desde seu projeto
gráfico até o conteúdo programático que dela emerge – e, considerando que
tal sonho se fez realidade há 40 anos, a conferência também se debruçará
brevemente sobre este acontecimento pelo qual o "sol da Independência"
pôde efetivamente brilhar sobre Angola.

SELMA PANTOJA (Universidade de Brasilia)
Narrativas e imagens na leitura de Luanda: construções de memórias e
histórias entre Onjaki e Zeze Gamboa
A ideia de uma cidade, um espaço especifico urbano ganhou lugar
privilegiado como objeto de estudo atualmente. Na busca dos direitos de
cidadãos, qualidade de vida, mobilidade, meio-ambiente, contra violência,
são alguns dos itens mais cortejados na temática urbana hoje. Nesta
comunicação pretende-se analisar a relação entre memória, história e
espaço público, com especial reflexão na relação entre discurso do passado
e a política internacional no contexto do estado e nação.

LISÂNGELA DANIELE PERUZZO (Universidade de São Paulo)
Entre o fantástico e o real: a representação de uma nação
Este trabalho buscará analisar, a partir daquilo que denominamos
"romances do ciclo da guerra"de Mia Couto: Terra sonâmbula (1992), A
varanda do frangipani (1996) e Vinte e Zinco (1999), a representação da nação
moçambicana. Nossa perspectiva admite a linha de Benedict Anderson
(1983) a qual define nação como uma comunidade política imaginada,
mantida, entre outros fatores, pelas tradições e modos de relacionamento
com o universo interno e externo a ela. Esses primeiros romances utilizam
como estratégia narrativa o fantástico, para falar de um universo real
degradante, marcado pela guerra, resgatando as memórias estilhaçadas
para estruturarem histórias de resistência que repensam as relações entre
a memória individual e a coletiva, essenciais na África pós-colonial. Essa
visada trabalha na senda de Sartre (2006) em que o "fantástico, para o
homem contemporâneo, é um modo entre cem de rever a própria imagem".
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Essa escolha pode ser entendida como um dos instrumentos de que se
vale o autor para abordar a guerra e suas consequências. Através do
sentimento de desconforto e perda de noção do real, causado pelos
elementos fantásticos das narrativas, o escritor propõe o enfrentamento
daquilo que foi silenciado durante anos e que os moçambicanos parecem
querer esquecer. Para tal, amplia os elementos fundadores da noção de
nação, pela conservação e propagação da cultura do povo moçambicano,
resignificando momentos históricos devastadores e incompreensíveis, como
as guerras que assolaram o país.

ILSE POLLACK (Universität Wien)
(Mais de) Cem anos da poesia angolana: uma reflexão / (Mehr als) hundert
Jahre angolanischer Lyrik – ein Projekt (nur) für die Schublade?
In der bis dato existierenden Sekundärliteratur zur angolanischen Literatur
wird José da Silva Maia Ferreira durch sein 1849 veröffentlichtes lyrisches
Werk: "Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras Africanas" gemeinhin
als "pai da literatura angolana" bezeichnet.
Dennoch hält sich die umfassende Anthologie angolanischer Lyrik in
deutscher Sprache, die hier zum ersten Mal vorgestellt wird, nicht an diese
"Übereinkunft" und lässt den Vortritt aus guten Gründen dem später
geborenen autodidaktischen Patrioten Joaquim Dias Cordeiro da Matta, der
in seinem "Libelo a Portugal" (1881) schrieb:
"Oh! não deixes Angola em mísera orfandade,
Oh! dá-lhe, Portugal, a sua liberdade..."

Und gewiss begeht die Herausgeberin und Übersetzerin gleich noch ein
weiteres Sakrileg, wenn sie in dieser Anthologie auch ein Gedicht des nicht
als Lyriker zu bezeichnenden Óscar Ribas aufgenommen hat.
Dennoch ist Beruhigung angesagt: die Antholgie vereint im weiteren
zunächst die bekannten Namen der "heroischen Generation" des
legendären Bundes der jungen Intellektuellen von Angola und deren
Zeitschrift Mensagem Ende der Vierziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts.
Von einem einzigem unter ihnen erschien 1977 in der DDR ein Band mit
Gedichten: Agostinho Neto ( und im gleichen Jahr in der österreichischen
Zeitschrift "Wiener Tagebuch" der erste Artikel der Herausgeberin der nun
vorliegenden Anthologie: "Angola – Am Anfang war das Lied; zur Lyrik von
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Agostinho Neto" – wobei die Gedichtzitate aus ihrer eigenen, später
nochmals überarbeiteten Übersetzung stammten)
Seither ist viel Wasser den Rio Kwanza hinuntergeflossen; nun aber gibt
es die Gelegenheit, die in all den folgenden Jahrzehnten übersetzten (und bis
dato nur zu einem geringen Teil veröffentlichten) Gedichte erstmals in einer
umfassenden Anthologie zu vereinen.
Darunter "Klassiker" von Viriato da Cruz, António Jacinto, Mário António,
(wobei etliche von deren Gedichten nicht nur in Angola in ihrer vertonten
Version zuweilen "Kultstatus" besaßen).
Es sind mehr als dreißig Lyriker und Lyrikerinnen, die hier in deutscher
Übersetzung vorgestellt werden, und zu allen gibt es auch – mitunter sehr
persönliche – Texte der Herausgeberin und Übersetzerin.
Außer den schon genannten seien abschließend (in der Reihenfolge
ihrer Geburtsjahrgänge) erwähnt: Alda Lara, Arnaldo Santos, Arlindo
Barbeitos, Ruy Duarte de Carvalho, Manuel Rui, David Mestre, Anny Pereira,
Ana Paula Tavares, Ana de Santana, Cristóvão Luís Neto, João Melo, José Luís
Mendonça, E. Bonavena, João Maimona, Maria Alexandre Dáskalos, Chó do
Guri, Rui Augusto, Maria Amélia Dalomba, Luís Kandjimbo, Fernando
Kafukeno, Cecília Ndanhakukua, Ondjaki...und etliche mehr.

EDNA MARIA DOS SANTOS (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
HISTÓRIA E CINEMA: Trilhos, Viagens, Relações entre o Local, o Regional e o
Nacional em Documentários Moçambicanos
O documentário, nos países africanos de língua portuguesa, em especial em
Moçambique, de uma forma geral, expressa, atualmente, problemas das
comunidades, como: a obtenção de água, questões relacionadas à terra,
questões fronteiriças migratórias, etc. Analisaremos alguns documentários
de Camilo de Sousa, Isabel Noronha e Licínio Azevedo, em que tais situações
estão presentes.

CARMEN LUCIA TINDÓ RIBEIRO SECCO (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Ngwenya, o Crocodilo: uma viagem interartística pela vida e obra de
Malangatana Valente
Diálogos entre o filme-documentário Ngwenya, o Crocodilo, da cineasta
moçambicana Isabel Noronha; telas, canções e estórias do pintor
moçambicano Malangatana Valente; e o livro O Beijo da Palavrinha, do
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escritor Mia Couto. Fragmentos do imaginário mítico moçambicano
transfigurados em cores, imagens, sons, palavras, movimentos e afetos. O
mergulho na memória e nas tradições. A reinvenção destas por intermédio
de modernos procedimentos artísticos no campo da pintura, da literatura e
do cinema. A narrativa cinematográfica de Isabel Noronha entendida como
travessia dialógica por temáticas, estruturas e linguagens ligadas não só a
construções identitárias e sociais relacionadas ao contexto moçambicano –
em particular ao universo mítico ronga –, como também à vida e obra de
Malangatana Valente e à ficção poética de Mia Couto.

NADINE SIEGERT (Iwalewa House, Universität Bayreuth)
Nostalgia e Utopia – Sobre Visões estéticas no mundo de arte pós-colonial e
pós-socialista de Angola
In der dynamischen Kunstwelt des heutigen Luandas findet sich das Erbe des
Kolonialismus, Sozialismus und der angolanischen Kriege dezidiert aber auch
sublim visualisiert in Werken der zeitgenössischen Kunst.
Der Vortrag untersucht – auf Basis einer mehrmonatigen Forschung vor
Ort – einige dieser Arbeiten, die seit dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2002
entstanden sind und kontextualisiert diese mit der jüngeren Kunstgeschichte
des Landes. Insbesondere die Zeit nach der Unabhängigkeit 1975 wird in
Betracht genommen und Bezüge zu ästhetischen Positionen des
sozialistischen Realismus sowie der Formierung einer Nationalkunst
hergestellt. Schließlich möchte der Vortrag zeigen, wie sich die
zeitgenössischen ästhetischen Positionen vor dem Hintergrund der jüngsten
radikalen Veränderungen der Gesellschaft verstehen lassen und fragt: Wie
wird künstlerische Praxis heute neudefiniert und wie setzt sie sich mit den
Schatten der Vergangenheit auseinander? Und wie bildet sich dies in einer
innovativen Ästhetik ab?

ARNALDO RODRIGUES DA SILVA (Universidade do Estado de Mato Grosso)
O teatro político são tomense – entre o texto e a cena de várias memórias
Esta comunicação apresenta como corpus a peça teatral A Partilha de África,
de Aíto de Jesus Bonfim, dramaturgo são tomense que discute sociedade e
política nessa exemplaridade do teatro pós-colonial africano. O teatro
produzido em São Tomé e Príncipe constitui uma rica fonte ao estudo da
memória, frente a um painel de lutas pela independência e, sobretudo,
69

afirmação de um sistema de governo que pudesse indicar caminhos à
construção de uma nova nação. A peça será analisada sob um prisma do
teatro político, quando recorreremos aos teóricos que pensaram essa
vertente teatral no decorrer do Século XX.

ANA SOBRAL (Universität Zürich)
Trincheira de Ideias: o Rap em Angola e a (Re)construção da Identidade
Nacional
O foco desta apresentação é o meu projecto sobre a nova geração de
músicos angolanos, baseado em entrevistas com os mesmos. Planeia-se um
livro bem como possivelmente um documentário em que os protagonistas
contam em primeira mão as suas experiências em Luanda / Angola durante
a guerra civil bem como o período pós-guerra, e a maneira como estes
aspectos influenciaram a sua música e principalmente as suas letras.
Na minha apresentação contentrar-me-ei em 3 exemplos recentes da
música angolana nos quais se vêm reflectidas questões relacionadas com a
identidade nacional e com o rumo do país no pós-guerra. Apontarei
principalmente as relações entre a música/os músicos da actualidade e
momentos chave da história e memória colectiva de Angola.
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Sektion 4 / Secção 4
Raum / Sala: 1420|302, Z3 (Wüllnerstraße 9)
Sektionsleitung / Coordenação:
Ana Filipa Prata, (Universidad de Los Andes), Doris Wieser (Georg-AugustUniversität Göttingen)
Titel / Título:
Städte der lusophonen Welt: zwischen Tradition und (Post)Moderne
Cidades do mundo lusófono: entre tradições e (pós)modernidades
Teilnehmer:
Araújo Branco, Isabel: As Lisboas de Eduardo Gageiro
Buanaissa, Eduardo: Possibilidades para Inclusão do Outro na Urbanização em
Moçambique: a caminho de novas urbanidades
Burgert, Anne: Der Stadtteil Bom Fim als zentraler Reflexionsraum peripherer
Identitäten: Repräsentationen und Interpretationen im Werk Moacyr Scliars
De Medeiros, Paulo: Lisboa pós-imperial
De Negreiro, Carlos Alberto de Negreiro / Alves Bezerra, Rosilda: (In)visível
cidade: subjetividades e desterritorialidades em Cidade de Deus
De Sousa, John Alex Xavier: A dinâmica do barroco nas fachadas das igrejas
católicas desde sua origem, passando por Portugal e sua originalidade no
nordeste do Brasil
Grünnagel, Christian: A Luanda de Agualusa. A metrópole africana como "velha
matrona mulata", inferno dantesco e distopia pós-moderna no romance Barroco
tropical (2009)
Pimenta Lopes, Luís: Um camarote para a CRIL: espaço suburbano e
transculturalidade em "Última paragem Massamá", de Pedro Vieira (2011)
Riambau Pinheiro, Vanessa: Luanda: cenário afetivo da distopia pós-colonial:
uma leitura a partir de obras de Agualusa e Ondjaki
Prata, Ana Filipa: Narrativas urbanas a preto e branco
Moreira Ribeiro, Orquídea Maria / Moreira, Fernando: Luanda: dinâmicas
urbanas e representações culturais
Sapega, Ellen W.: Alfredo Cunha a fotografar Lisboa
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Scholz, Janek: Die postmoderne Stadt im lusophonen Comic
Araújo Silva, Maria: Dinâmicas migratórias na ficção ondiniana: das origens à
"totalidade-mundo"
Wieser, Doris: Maputo entre tradição e (pós)modernidade: Crónica da Rua 513.2,
de João Paulo Borges Coelho

Programmübersicht Sektion 4 / Programa Secção 4
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1420|302, Z3 (Wüllnerstraße 9)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Burgert, Anne: Der Stadtteil Bom Fim als zentraler Reflexionsraum peripherer
Identitäten: Repräsentationen und Interpretationen im Werk Moacyr Scliars
movimentos e tensões no percurso teórico e prático
De Negreiro, Carlos Alberto de Negreiro / Alves Bezerra, Rosilda: (In)visível
cidade: subjetividades e desterritorialidades em Cidade de Deus
De Sousa, John Alex Xavier: A dinâmica do barroco nas fachadas das igrejas
católicas desde sua origem, passando por Portugal e sua originalidade no nordeste
do Brasil

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Buanaissa, Eduardo: Possibilidades para Inclusão do Outro na Urbanização em
Moçambique: a caminho de novas urbanidades
Wieser, Doris: Maputo entre tradição e (pós)modernidade: Crónica da Rua 513.2,
de João Paulo Borges Coelho

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Sapega, Ellen W.: Alfredo Cunha a fotografar Lisboa
Araújo Branco, Isabel: As Lisboas de Eduardo Gageiro
Pimenta Lopes, Luís: Um camarote para a CRIL: espaço suburbano e
transculturalidade em "Última paragem Massamá", de Pedro Vieira (2011)

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

De Medeiros, Paulo: Lisboa pós-imperial
Prata, Ana Filipa: Narrativas urbanas a preto e branco

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café
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11:00 – 13:00

Grünnagel, Christian: A Luanda de Agualusa. A metrópole africana como "velha
matrona mulata", inferno dantesco e distopia pós-moderna no romance Barroco
tropical (2009)
Riambau Pinheiro, Vanessa: Luanda: cenário afetivo da distopia pós-colonial:
uma leitura a partir de obras de Agualusa e Ondjaki
Moreira Ribeiro, Orquídea Maria / Moreira, Fernando: Luanda: dinâmicas
urbanas e representações culturais

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Scholz, Janek: Die postmoderne Stadt im lusophonen Comic
Araújo Silva, Maria: Dinâmicas migratórias na ficção ondiniana: das origens à
"totalidade-mundo"

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
ISABEL ARAÚJO BRANCO (Universidade Nova de Lisboa)
As Lisboas de Eduardo Gageiro
Eduardo Gageiro é um dos fotógrafos portugueses mais reconhecidos
dentro e fora do País, tendo exposto e recebido prémios em dezenas de
países. Trabalhando em fotojornalismo durante décadas e viajando pelo
mundo com frequência, Gageiro tem em Lisboa um dos cenários
privilegiados da sua obra. Nesta comunicação pretendemos analisar a
evolução da cidade ao longo dos últimos anos através da lente deste
fotógrafo, registando diferenças e semelhanças da Lisboa de ontem e de
hoje: espaços urbanos, profissões, rostos, atitudes, hábitos, modas, animais,
etc.
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EDUARDO BUANAISSA (Universidade Pedagógica de Mocambique)
Possibilidades para Inclusão do Outro na Urbanização em Moçambique: a
caminho de novas urbanidades
A pesquisa centraliza-se em teorizar os processos determinantes para a
construção urbana em Moçambique nos últimos anos. O nosso interesse
cristaliza-se na maneira como a territorialidade e as suas consequências
sociopolíticas enformam o tipo de urbes que o país apresenta. Se depois da
independência à colonização portuguesa, o país se obrigou a ter que aceitar
os condicionalismos de territorialidade e de estéticas uniformes, nos últimos
anos, este processo parece estar a mudar. Ora, nos últimos tempos, tem-se
notado outras formas de construção urbana mais ligadas as imagéticas de
origem chinesa, por exemplo, o que se capitaliza, por um conjunto de
comprometimentos que se fazem em relação ao empresariado chinês, que
vertiginosamente tem multiplicado a sua presença no país, construindo,
ministérios, espaços futebolísticos, aeroportos, altos institutos de justiça,
estradas e pontes, etc. O que se apresenta interessante e problemático, é
ver que estas novas dinâmicas influenciam tanto a estética urbana, bem
como e sobretudo, as formas de relação entre os sujeitos que fazem
Moçambique. O que tem acontecido é obvio: elites políticas imbricadas nas
projecções económicas neoliberais, encontram um conjunto de argumentos
estratégicos para legitimar a sua pretensão de levar a cabo tais decisões. A
medida que se vai avançando neste sentido, vão se excluindo vozes, vão se
instrumentalizando sonhos e pensamentos e vai se construindo uma
sociedade de relação mais inter-objectiva, em detrimento da subjectiva. Com
Jürgen Habermas (1996), nos seus estudos sobre a Inclusão do Outro:
estudos de teoria política, vamos alertar para o perigo da exclusão do outro
na tomada de decisões, tudo em defesa de interesses neoliberais. A
teorização da qual nos alvitramos vai mostrar os perigos de uma exclusão
nas definições de urbanidade e sobretudo, a necessidade de se criar
fronteiras de urbanidade abertas a todos e a todas ideias. Em síntese: a
sociedade é colectiva e não de uma elite particular; precisamos de novas
urbanidades.
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ANNE BURGERT (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Der Stadtteil Bom Fim als zentraler Reflexionsraum peripherer Identitäten:
Repräsentationen und Interpretationen im Werk Moacyr Scliars
Porto Alegres Stadtteil Bom Fim spielt in Moacyr Scliars Werk eine zentrale
Rolle, da dieser die Eigenheiten des Viertels, seine Straßen, Plätze und
Geschäfte für die Darstellung eines vielschichtigen Reflexionsraumes und zur
Auslotung identitärer Grenzen zu nutzen versteht. Die Verbindung der
Exaktheit in den Ortsbeschreibungen mit Scliars fantastischer Erzählweise
eröffnen ein komplexes Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen
identifikatorischen Polen, so dass die Fragen nationaler, religiöser wie
regionaler Zugehörigkeiten im Mikrokosmos Bom Fim ausgehandelt werden,
das so zur Bühne universeller Fragestellungen wird. Das durch jüdische
Immigration geprägte Viertel einer in der brasilianischen Peripherie
gelegenen Stadt bildet in Scliars Werk somit den Kristallisationspunkt
verschiedenster Fremdheits- und Selbsterfahrungen.
Die traumatischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs (A guerra no Bom
Fim, 1972), der einsame Kampf eines Einzelnen für die Utopie einer
sozialistischen Gesellschaftsordnung (O exército de um homem só, 1973)
sowie der Kontrast zwischen ländlichem und urbanem Raum und die
politischen Geschehnisse in Brasilien zu Beginn der 1960er Jahre (Mês de cães
danados, 1977) – jedes dieser Themen gewinnt vor dem Hintergrund des
Bom Fim einen eigen(artig)en und zugleich allgemeingültigen Charakter.
Der Vortrag vergleicht die Darstellungen des städtischen Raumes in den
genannten Werken und sucht Anknüpfungspunkte zwischen Scliars Figuren
und den Identifikationen des Bom Fim und seiner Bewohner.

PAULO DE MEDEIROS (University of Warwick)
Lisboa pós-imperial
Esta comunicação pretende abordar alguns dos modos em como Lisboa se
pode considerar como uma cidade pós-imperial, simultaneamente um
centro mas também descentrada. Para tal serão analisadas obras literárias
como O Vento Assobiando nas Gruas de Lídia Jorge e A Cidade de Ulisses de
Teolinda Gersão, assim como filmes de Pedro Costa, numa reflexão que
considera aspectos de memória cultural, questões de migração, assim como
as relações entre centro e periferia.
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CARLOS ALBERTO DE NEGREIRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte) / ROSILDA ALVES BEZERRA (Paraíba)
(In)visível cidade: subjetividades e desterritorialidades em Cidade de Deus
Este trabalho tem como escopo ponderar a noção de entre lugar e não-lugar
numa convergência de uma escrita-lugar por meio de um ensaio a respeito
da obra Cidade de Deus, do escritor carioca Paulo Lins. Entre o social e
(re)apresentação de uma realidade – a cidade: o político (as relações políticas
sociais) e o ético (a mecânica da ação do aspecto moral. Os vestígios
humanos jogados na terra no caso, a periferia e os (não)espaços das
cidades – a noção de documentos (em relação aos arquivos pessoais) – a
escrita como vestígio do homem e não só uma ferramenta – constitui o
próprio sujeito. Os objetos têm a sua cara, a reificação. A escritura – eu me
construo, eu me transformo quando escrevo. A história do presente –
partindo do princípio da miniatura, ver o real.
O avesso: a realidade da literatura é o verdadeiro real. O fenômeno da
interpretação do mundo: a literatura, e não as coisas ou os acontecimentos
factuais. A literatura transforma em um mundo humano porque eu uma
interpretação – fora da literatura não é humano. O dado do mundo não o
objeto do homem, só quando se interpreta. A identidade é uma
interpretação, é cultural – é um dado hermenêutico, a ideia da experiência
com a linguagem. Interpreta é um ato de linguagem, se precisa do outro, as
quatro dimensões de Ricouer. A noção de periferia traz elementos de
identidade e os outsiders, não são do centro, a comunidade não tem um
personagem central – é a comunidade. Um feixe de relações miniaturizado
em um real.
A "Cidade de Deus" é uma cidade dentro de uma cidade, um não-lugar,
o que une as histórias é a periferia. As noções de testemunho e de rosto são
características da escritura. A identidade narrativa (Ricouer) faz o sujeito
poder se tornar um personagem, e assim ele reordenar o seu mundo,
interpretá-lo. Traremos para um diálogo Augé, Babha, Hall.

JOHN ALEX XAVIER DE SOUSA (Universidade Federal da Paraíba)
A dinâmica do barroco nas fachadas das igrejas católicas desde sua origem,
passando por Portugal e sua originalidade no nordeste do Brasil
Desde os mais longínquos tempos de construção dos espaços sagrados do
cristianismo, antes mesmo do advento do catolicismo, os lugares eram
elaborados de forma e em locais estratégicos. Acontecimento que irá
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perdurar historicamente até os dias atuais. Mas, sob a égide do Concílio de
Trento e da Reforma Católica a retórica da arte da Igreja Católica será
redimensionada. Pois, para reaver os fiéis que foram perdidos,
principalmente na Europa, pela Reforma Protestante e, para adquirir novos
adeptos, nas Américas, África e Ásia, o Barroco vai ser o meio, através do qual
se irá educar, convencer, converter e manter os indivíduos ligados à
instituição católica que teve seu apogeu no medievo. Sendo os templos
religiosos o lugar do sagrado, com o gosto barroco, o que é sacro se amplia
para o exterior das construções, o que é bastante perceptível no objeto de
estudo que são as fachadas dos templos católicos. Numa perspectiva do
estilo, podemos afirmar que o profano toma conta do sagrado e vice-versa,
junto com outras características, inaugurando o rompimento com toda uma
tradição clássica anterior, muito mais que sendo mera continuidade. Vemos
no Barroco a longa transição para novos modos de ser e viver. Não é por
acaso que Omar Calabresi, utiliza-se do termo Idade Neobarroca para
cognominar a Pós-modernidade. Palco de um catolicismo exacerbado, a
Península Ibérica, acolherá o gosto tridentino e será intermediária para as
suas colônias, na especificidade de Portugal, entre outras possessões, o
Brasil. Deter-nos-emos na comparação de algumas fachadas de igrejas
católicas lusófonas, sem descartar o epicentro do barroco que se
circunscreve em Roma, e nalgumas características formais das fachadas dos
templos que interferirão sutil e eficazmente no próprio traçado urbanístico:
o extravasar das formas através de esculturas e elementos arquitetônicas; a
atração expressa pelos adornos formais para o centro da fachada,
especificamente para entrada do templo e, nalguns casos, os adros como
complementos de atrativo para o interior da construção e,
consequentemente, para o enlace com o catolicismo. A pesquisa nos
permitiu averiguar: a dinâmica sofrida desde a Itália, passando por Portugal
e chegando ao Brasil; a originalidade que o barroco teve no Nordeste do
Brasil; e, por outro lado, a permanência do cunho dos interesses propostos
na Reforma Católica. Para compreensão do traçado da vida urbana, na
atualidade, antes de uma visão ruptura brusca, não podemos deixar para
trás a visão de processo histórico, é nela que encontraremos as prováveis
respostas, assim compreenderemos melhor os (des)caminhos da (pós)modernidade. Um olhar para o gosto barroco consiste numa dessas
possibilidades, bem como para preservação da memória e, por conseguinte,
o fortalecimento dos vínculos com o patrimônio cultural.
Supervisora: Maria do Céu de Melo Esteves Pereira, Universidade do Minho.
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CHRISTIAN GRÜNNAGEL (Justus-Liebig-Universität Gießen)
A Luanda de Agualusa. A metrópole africana como "velha matrona mulata",
inferno dantesco e distopia pós-moderna no romance Barroco tropical
(2009)
Luanda, a capital de Angola, surge como uma das "personagens" do recente
romance Barroco tropical do escritor angolano José Eduardo Agualusa e
constitui o lugar predilecto da acção romanesca na sua totalidade. Trata-se
de uma Luanda ligeiramente futurista e perturbadora, uma grande e terrível
metrópole em plena reconstrucção urbanística e à beira de um desastre
urbano.
O seu espaço ficcionalizado conhece principalmente duas direcções:
abaixo e acima; (muito) embaixo, encontra-se um proletariado miserável e
progressivamente desumanizado e, (muito) acima, enxerga-se uma
burguesia incrivelmente rica, cosmopolita, mas também corrupta e
decadente. Fazendo parte dessa classe alta, encontra-se o protagonista
masculino e narrador homo- ou autodiegético, um homem morando "no
quadragésimo sétimo andar" de um prédio com o nome popular e simbólico:
"a Termiteira", edifício que conta também com uma parte subterrânea
povoada por homens e mulheres, vivendo numa miséria hiperbólica. A
hipérbole, figura emblemática do barroco evocado no título do romance,
estrutura – junto com a antítese – o espaço urbano na Luanda de Agualusa:
Tudo parece exagerado e em conflito permanente, a altura dos prédios e o
inferno dantesco presente nas sombras subterrâneas, a riqueza e a pobreza,
ambas desumanizantes, de Luanda e dos seus habitantes.
Com a ajuda dos instrumentos metódicos do spacial turn, a
comunicação aqui proposta apresentaria uma interpretação desse espaço
urbano como espaço fracturado, (neo-)barroco e distópico, e tentaria
contribuir a uma melhor compreensão da crítica sociopolítica inerente ao
romance agualusano.

LUÍS PIMENTA LOPES (Universidade do Minho)
Um camarote para a CRIL: espaço suburbano e transculturalidade em "Última
paragem Massamá", de Pedro Vieira (2011)
Se é possível falar numa "literatura da crise" como produto dos constrangimentos económicos e financeiros existentes desde o início da década, o
romance estreia de Pedro Vieira (n. 1975), galardoado com o prémio Pen
Clube Português 2012 – Primeira obra, parece-nos um exemplo indicado para
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abrir uma reflexão sobre essa categoria. O suicídio da personagem central
do romance na linha de Sintra, sinédoque do débâcle económico português,
desencadeia um retrato social da periferia lisboeta que espelha a posição
periférica do próprio país, tanto relativamente à lusofonia como à
europeização iniciada após o 25 de abril. Cruzam-se, portanto, os fracassos
das vidas quotidianas com o fracasso da história portuguesa, de cujos topoi
como a saudade, o fado, o passado imperial glorioso e a ilusão de uma
lusofonia una, o romance se apodera, para os inscrever, assim o tentaremos
demonstrar, numa lógica narrativa de pressupostos transculturais (Welsch
1999): a suburbanidade das personagens sobrepõe-se a qualquer outra
categoria definidora da sua identidade cultural (portuguesa, brasileira,
africana, ou outra); em termos espaciais, é questionado o centralismo e
relevância da cidade desabitada (Lisboa), em contraste com o funcionalismo
e movimento do espaço suburbano (a linha de Sintra); de um ponto de vista
das referências coletivas, é revista a qualidade estática daquilo que é
normalmente designado de português ou de cultura portuguesa e lusófona,
e retratado o subúrbio como espaço de ação propício ao cruzamento de
vivências coletivas semelhantes que ultrapassam fronteiras, nacionalidades
e épocas históricas.

VANESSA RIAMBAU PINHEIRO (Universidade Estadual da Paraíba)
Luanda: cenário afetivo da distopia pós-colonial: uma leitura a partir de obras
de Agualusa e Ondjaki
O propósito deste trabalho é analisar a representação de Luanda nas
narrativas contemporâneas de autores angolanos, em especial nas obras Os
transparentes (2012), de Ondjaki, e Teoria Geral do Esquecimento (2013), de
Agualusa. Partimos do pressuposto de que a capital angolana, rica em
contrastes arquitetônicos e sociais, adquiriu o status de principal cenário das
narrativas angolanas pós-coloniais, e buscamos, nesta pesquisa, analisar de
que maneira ocorre essa representação literária da cidade como locus de
caráter afetivo, ainda que distópico. Para tanto, nos apoiaremos em Appiah
(1997), Anderson (2003), Hall (2003) e Macedo (2008), entre outros.
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ANA FILIPA PRATA (Universidad de Los Andes)
Narrativas urbanas a preto e branco
Crescendo entre geografias e discursos centrais e periféricos, a "Lisboa
Africana" constitui de alguma forma um território off the record para os
turistas e para os próprios habitantes da capital portuguesa. No entanto, o
desejo de conhecer a cidade mais além da sua superfície e o significativo
aumento da presença das comunidades de migrantes na capital portuguesa
durante os anos 90 motivou vários documentários e obras sobre este tema.
Nesta comunicação apresentarei uma análise do livro Lisbonne, dans la
ville noire (2003) que documenta a presença africana em Lisboa, desde as
suas raízes históricas até ao presente. Trata-se de uma obra que reúne uma
leitura derivada de uma experiência pessoal da cidade, apresentando
simultaneamente os resultados da investigação do seu autor, o etnólogo,
jornalista e escritor Jean-Yves Loude, que percorre as ruas de Lisboa em
busca dos testemunhos culturais das comunidades africanas, muitas vezes
silenciosos ou silenciados pela vida quotidiana da cidade. Integrando dados
históricos, considerações e comentários sobre arte e paisagem, declarações
de imigrantes, lado a lado com discursos e argumentos ficcionais, esta obra
sugere um novo mapeamento e pode ser lida como um guia alternativo da
Lisboa contemporânea.
Considerando esta obra como um livro de bordo, no qual se entretecem
diferentes registos e estratégias narrativas com vista a dar conta de uma
paisagem marginal da cidade, 1) discutirei o conceito de etnotexto em
relação ao exercício de documentar indivíduos, comunidades e territórios
sub-representados; 2) apresentarei uma análise desta obra, articulando uma
visão da "Lisboa negra" e marginal com a imagem cinematográfica e
simbólica da "cidade branca" (Alain Tanner, Dans la Ville Blanche). Serão, pois,
questionadas as implicações da ficção e da exotização nas duas
representações da cidade, com vista a discutir as limitações do processo de
documentação da alteridade a partir de uma perspectiva e língua
estrangeiras/exteriores.
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ORQUÍDEA MARIA MOREIRA RIBEIRO / FERNANDO MOREIRA (Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro (Vila Real))
Luanda: dinâmicas urbanas e representações culturais
O documentário Oxalá cresçam pitangas (2006) foi produzido e dirigido pelo
escritor angolano Ondjaki e por Kiluanje Liberdade. Juntando-se as preocupações sociais com uma visão estética muito particular, este documentário
mostra diferentes formas de viver em e interpretar a cidade de Luanda, em
Angola mostrando como os "modos de falar" se adaptam às necessidades
criativas de tantas pessoas e tantas línguas.
A ação do documentário é enriquecida pelos participantes criativos,
operando por vezes à margem da sociedade e da intervenção pública,
concentrando-se em trajetórias individuais e coletivas, explorando
produções singulares e alternativas numa cidade tão cheia de possibilidades,
mas também recheada de discrepâncias. A capital angolana é um mosaico
de culturas, uma amostra da pluralidade cultural do país, a cidade onde,
durante a longa guerra civil, muitos dos deslocados se reuniram em busca
de paz e de uma vida longe do caos militar.
Nesta comunicação pretende-se observar / analisar / comparar vivências
da Luanda colonial e pós-colonial através de textos selecionados de
Luandino Vieira, Uanhenga Xitu, Manuel Rui e Ondjaki, que apresentam
diferentes formas de interpretar a capital angolana, os seus habitantes e as
suas técnicas de sobrevivência.
Oxalá cresçam pitangas joga com os sentidos do espectador / ouvinte: a
música, os sons, as cores são essenciais para a compreensão da realidade e
retratam o dinamismo da cidade, enquanto que os textos dos escritores aqui
referidos permitem outras leituras da mesma realidade.

ELLEN W. SAPEGA (University of Wisconsin, Madison)
Alfredo Cunha a fotografar Lisboa
Nesta apresentação, comentarei algumas das imagens urbanas captadas
por de Alfredo Cunha, fotógrafo documentário português mais conhecido
pelos seus trabalhos referentes ao 25 de Abril de 1974 e os meses
turbulentos que se seguiram. Cunha tinha 20 anos e trabalhava no jornal O
Século quando teve ocasião de fotografar a revolução portuguesa. Já antes,
começara a registar imagens de Lisboa e a sua periferia; continuaria, na
década seguinte, a documentar várias transformações do tecido urbano que
foram, em parte, consequência dos acontecimentos de 1974/75. As
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fotografias mais iconográficas de Cunha, sejam do 25 de Abril, sejam de
outras paisagens urbanas, revelam algumas características importantes do
género: enquanto o que vemos nelas não é inteiramente real, também não
é inteiramente imaginado / inventado. Como qualquer fotógrafo
documentário, Alfredo Cunha procura comunicar algo para o espectador e
quer que o espectador reaja àquilo que vê. Deve-se lembrar, também, que o
tempo da fotografia é sempre um tempo passado, no sentido em que elas
simultaneamente nos dizem que algo aconteceu, que algo que já não está,
estava em dado momento ante a lente do fotógrafo. Esta qualidade é
exacerbada, aliás, com a passagem do tempo e com a continuada circulação
das imagens em questão, na medida em que ganham peso alguns
pormenores das imagens que podiam inicialmente apresentar-se como
aleatórias.

JANEK SCHOLZ (RWTH Aachen)
Die postmoderne Stadt im lusophonen Comic
Das postmoderne Ich ist ein suchendes Subjekt. Die Raumtheorie hat in den
letzten 40 Jahren neue Raummodelle geschaffen, die zur Erklärung der
Fragmentierung und Dezentralisierung postmoderner Identitäten dienen
können oder diese sogar verstärken und unterstützen. So beispielsweise das
Modell der glatten und gekerbten Räume von Deleuze und Guattari, die
sogenannten Nicht-Orte des französischen Anthropologen Marc Augé oder
die Heterotopien Michel Foucaults. Vor dem Hintergrund dieser neuen
Räume wirken die steigende Arbeitsbelastung, der zunehmende Zeitmangel
und die damit einhergehende Beschleunigung der Gesellschaft besonders
gravierend. Hartmut Rosa attestiert dem 21. Jahrhundert eine zunehmende
Entfremdung zwischen Arbeitsprozess und Individuum und eine dadurch
empfundene Beschleunigung gesellschaftlicher Prozesse, die letztlich zu
Rückzugs- und Erschöpfungserscheinungen führt.
Schlägt man Comichefte oder Graphic Novels auf, so spiegelt sich dieses
Phänomen deutlich wieder. Über die Kontinente hinweg findet man Motive
der Beschleunigung und Entfremdung, des Rückzugs zur Natur, in urbane
Subkulturen oder in die Erinnerung sowie der Rückbesinnung auf
konversatorische Verhaltensmuster. Der Beitrag untersucht diese
Zusammenhänge anhand der Comics von Fabio Moon und Gabriel Bá
(Brasilien), Marcelo d'Salete (Brasilien), Joana Afonso (Portugal), Altino
Chindele (Angola) und Sai Rodrigues (Cabo Verde). Am Ende soll die Frage
beantwortet werden, welche Universalismen sich aufgrund einer
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zunehmenden Globalisierung der internationalen Kunstszene im
postmodernen lusophonen Comic abzeichnen und welche Chancen und
Risiken daraus erwachsen. Die Verortung des Individuums zwischen
Beschleunigung und Globalisierung auf der einen und Rückbesinnung auf
lokale, traditionelle Werte auf der anderen Seite ist dabei von besonderem
Interesse.

MARIA ARAÚJO SILVA (Université Paris-Sorbonne (Paris IV))
Dinâmicas migratórias na ficção ondiniana: das origens à "totalidade-mundo"
Propomo-nos analisar a experiência migratória na obra de Maria Ondina
Braga, em torna da qual se destacam as principais linhas de força de um
discurso onde a geografia da distância, o fascínio pelo exótico e as
representações do Diverso ocupam um lugar central. Trata-se de focar a
representação de um universo povoado de identidades femininas
tendencialmente rizomáticas (Deleuze e Guattari) que se cruzam em
diversos espaços do mundo lusófono (Portugal, Angola, Goa, Macau),
concorrendo para o desenvolvimento de uma "totalidade-mundo" (Glissant)
tecida de encontros dinâmicos que funcionam como um convite à
comparação de culturas e à reflexão sobre o confronto e a permeabilidade
das fronteiras entre tradição e modernidade, identidade e alteridade.
Consideradas como uma irresistível fonte de atracção e desejo, os
diferentes territórios da lusofonia despertam no sujeito todo o tipo de
conflitos e interrogações, inscrevendo-se como vetor do aprofundamento
interior em torno do qual se desenvolve a escrita ondiniana.
Em narrativas marcadamente descritivas que privilegiam a terra e os
seres, apresentam-se ora os grandes espaços angolanos, onde a memória e
o imaginário se projetam, ora o universo oriental de Goa e Macau,
constituindo um campo fértil onde se refletem experiências erráticas,
promessas de pontes ou movimentos reveladores de diversas formas de
ruptura.

DORIS WIESER (Georg-August-Universität Göttingen)
Maputo entre tradições e (pós)modernidades: Crónica da Rua 513.2, de João
Paulo Borges Coelho
No romance Crónica da Rua 513.2, do escritor moçambicano João Paulo
Borges Coelho, a fictícia Rua 513.2, em Maputo, é palco de múltiplos
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processos migratórios (internos e externos) e transformações sociais
partindo da época colonial, passando pela guerra civil e chegando à nova
sociedade incipientemente democrática. Por extensão metonímica, a rua é
também espaço de negociação identitária do "novo Moçambique" entre
memória e esquecimento, tradição e (pós)modernidade, africanidade e
universalidade.
Assim, partindo do romance, analisar-se-ão nesta comunicação as
dificuldades da construção de uma unidade nacional, que se condensam nos
espaços urbanos e suburbanos para onde convergem pessoas de diversas
origens, criando, na convivência, um novo sentido de pertença.
Borges Coelho cria um fresco pormenorizado da sociedade
moçambicana do presente que, herdeira de duas historicidades e duas
identidades, uma étnica e outra colonial (Ngoenha 1991), se vê obrigada a
dialogar com o passado. A rua – a verdadeira protagonista da obra – é o
espaço onde moram funcionários da Frelimo, empresários, mecânicos,
prostitutas, vendedores ambulantes, músicos, entre outros, que convivem ali
com os fantasmas dos antigos moradores brancos, que se dedicam a
observar e comentar os acontecimentos da jovem Nação.

84

Sektion 5 / Secção 5
Raum / Sala: 1420|303, Z2 (Wüllnerstraße 9)
Sektionsleitung / Coordenação:
Axel Schönberger (Universität Bremen), Rosa Maria Sequeira (Universidade de
Lisboa)
Titel / Título:
Entwicklungen, Umbrüche und Aufbrüche des Frauenbildes in der
portugiesischsprachigen Welt seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts
"(R)evoluções e transformações na imagem da mulher no mundo lusófono a
partir dos anos setenta do século XX"
Teilnehmer:
Delgado, Ana Maria: A figura feminina do filme de Manuel de Oliveira O estranho
caso de Angélica (2010)
De Lourdes dos Anjos Marques Pereira, Maria: Mulheres de armas: o papel da
mulher na guerra colonial
Frankl Sperber, Suzi: Bovarismo no século XX?
Graf, Marga: "Tod und Wiedergeburt" oder der lange Weg zur Selbstfindung in
Clarice Lispectors Roman A paixão segundo G. H.
Jaeckel, Volker: Das Frauenbild im afrobrasilianischen Roman der Gegenwart:
Conceição Evaristo und Ana Maria Gonçalves
Lang, Stephanie: Limitei-me a assistir para conhecer. Não sou culpada –
Weibliches Schreiben zwischen écriture de soi und Wirklichkeitsmodellierung im
Jardim sem Limites (1995) von Lídia Jorge
Nunes, Manuela: Die Liebe in den Zeiten der Krise
Dos Santos, Margareth Maura: Do Quarto de Despejo aos Becos da Memória:
aspectos identitários e representação de gênero
Schönberger, Axel: Die Literarisierung des traditionellen Frauenbildes eines
Stummfilms in Ravengar (2012) von Fernando Campos
Sequeira, Rosa Maria: Representações femininas e estruturas de poder
Tarelho de Miranda, Joana: A mulher na arte contemporÃnea: por um feminino
real
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Programmübersicht Sektion 5 / Programa Secção 5
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1420|303, Z2 (Wüllnerstraße 9)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Graf, Marga: "Tod und Wiedergeburt" oder der lange Weg zur Selbstfindung in Clarice
Lispectors Roman A paixão segundo G. H.
Dos Santos, Margareth Maura: Do Quarto de Despejo aos Becos da Memória:
aspectos identitários e representação de gênero

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Jaeckel, Volker: Das Frauenbild im afrobrasilianischen Roman der Gegenwart:
Conceição Evaristo und Ana Maria Gonçalves
Frankl Sperber, Suzi: Bovarismo no século XX?

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Delgado, Ana Maria: A figura feminina do filme de Manuel de Oliveira O estranho
caso de Angélica (2010)
Schönberger, Axel: Die Literarisierung des traditionellen Frauenbildes eines
Stummfilms in Ravengar (2012) von Fernando Campos
Lang, Stephanie: Limitei-me a assistir para conhecer. Não sou culpada – Weibliches
Schreiben zwischen écriture de soi und Wirklichkeitsmodellierung im Jardim sem
Limites (1995) von Lídia Jorge

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Nunes, Manuela: Die Liebe in den Zeiten der Krise
Tarelho de Miranda, Joana: A mulher na arte contemporÃnea: por um feminino real

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Sequeira, Rosa Maria: Representações femininas e estruturas de poder
De Lourdes dos Anjos Marques Pereira, Maria: Mulheres de armas: o papel da
mulher na guerra colonial

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00
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Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
ANA MARIA DELGADO (Universität Hamburg)
"A figura feminina do filme de Manoel de Oliveira O estranho caso de
Angélica (2010)"
Resumo: O estranho caso de Angélica de Manoel de Oliveira (2010) retoma
um projeto antigo do realizador, "Angélica" (1952), submetido pelo realizador
ao SNI (Secretariado Nacional de Informação). Este projeto ficou longos anos
por realizar, sem resposta deste órgão de censura prévia do Estado Novo. O
filme de 2010 é uma reflexão do cineasta sobre a arte cinematográfica nas
suas origens, sobretudo na sua relação com a fotografia. A resposta de
Manoel de Oliveira ao questionamento do cinema como sétima arte é serena
e bem-humorada, apresentando um fantasma "solar" de efeito benéfico
sobre aquele a quem aparece, assombra e possui, elevando-o à região
benfazeja da arte, e ilustrando o que o realizador implicitamente considera
como o efeito desejável da arte cinematográfica.

MARIA DE LOURDES PEREIRA (Universitat de les Illes Balears)
Mulheres de armas: o papel da mulher na guerra colonial
"Como estavam de regresso ao país da mentira e do esquecimento, assim
eles vinham dispostos a lançar sobre a guerra de que tinham participado a
pior das suas maldições."
Estas palavras de João de Melo servem-nos de mote para uma
reinterpretação de um dos momentos mais significativos da nossa história
moderna, mas sobretudo de um trabalho de reconstrução da nossa
identidade enquanto portugueses. Aqueles que nos dedicamos ao estudo
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da cultura portuguesa temos a sensação de que, em algum momento, esse
poderia ter sido o destino absoluto do devir de um rumo identitário como o
português. Submetidos aos condicionalismos de um regime que escondia a
realidade, por um lado, e esmagados pela angústia e pelo sofrimento da sua
condição humana, por outro, talvez o caminho mais curto para os agentes
dessa guerra tivesse sido, aquando do seu regresso, lutar por esquecer e
ignorar a evidência dessa guerra.
Apesar de tudo, sabemos que, desde que exista alguém disposto a
interrogá-la e a provocá-la, é difícil fazer calar a história. Integrando o
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde a implantação da
democracia em Portugal, e que se tem acentuado nas últimas décadas com
excelentes resultados, comprovamos que durante o período da nossa
guerra colonial grande parte da luta foi travada precisamente pela mulher.
Talvez porque se tenha tentado ver essa guerra como sendo "de mentira", a
essa luta nem sempre lhe foi atribuído um quartel próprio, mas nós somos
conscientes de que elas foram decisivas nessas batalhas travadas nas
trincheiras que se abriam na sociedade portuguesa, com ramificações dos
dois lados do Atlântico, e que acabariam por assumir um papel decisivo no
rumo dos acontecimentos, tanto a nível histórico como sociocultural. A lição
histórica dada por estas mulheres obriga-nos hoje a questionar a imagem da
mulher que o regime desenhou, reduzida quase exclusivamente a um
âmbito materno-filial, e a proclamar o papel decisivo que elas assumiram na
construção de uma nova sociedade.
Tendo como ponto de partida textos de autores fundamentais para
entender este período, e elegendo como pedras angulares textos de João de
Melo e de Lídia Jorge, é nosso intuito recuperar testemunhos que
encontramos já em Novas Cartas Portuguesas, por se tratar de um texto
anterior a 74, mas também em trabalhos posteriores, com o intuito de
destacar o papel ativo da mulher na construção de uma sociedade
portuguesa moderna e, cada vez mais, consciente da sua história, do seu
passado mas também, e consequentemente, comprometida com um futuro
mais justo e humanista.

FRANKL SPERBER, SUZI (Universidade Estadual de Campinas)
Bovarismo no século XX?
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VOLKER JAECKEL (Universidade Federal de Minas Gerais)
A imagem da mulher no romance afro-brasileiro contemporâneo: Conceição
Evaristo e Ana Maria Gonçalves
Na presente comunicação, abordamos as obras de duas autoras
contemporâneas de Minas Gerais, que falam em seus romances de épocas
de rupturas, revoluções e transformações, no que se refere ao papel da
mulher negra no Brasil. Trata-se dos romances Becos de Memória (2006) e
Ponciá Vicêncio (2003), de Conceição Evaristo, bem como do romance
histórico Um defeito de cor (2006), de Ana Maria Gonçalves.
As duas autoras pertencem a uma geração de escritoras que apresenta
aos seus leitores discursos sobre protagonistas femininas que sofreram
durante um período de sua vida marginalização, perseguição, discriminação
e opressão pela sociedade brasileira, por causa da sua origem étnica e social.
Embora as protagonistas dos romances tenham vivido em tempos
diferentes e em condições muito distintas, podemos perceber as diversas
semelhanças entre os relatos. O caráter paradigmático deste tipo de
literatura de memória pode ser destacado, como a própria escritora
Conceição Evaristo escreve: "a literatura negra é um lugar de memória". O
mundo de experiências das mulheres afro-brasileiras sejam elas escravas,
empregadas domésticas ou moradoras de favela, é marcado por desilusão,
decepção e desigualdade, esta "escrevivência" constitui a ambientação das
narrações, nas quais a vida difícil no passado e no presente de mulheres
negras desamparadas é retratada com riqueza de detalhes.

STEPHANIE LANG (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
"Limitei-me a assistir para conhecer. Não sou culpada" – Weibliches
Schreiben zwischen écriture de soi und Wirklichkeitsmodellierung im Jardim
sem Limites (1995) von Lídia Jorge
"Tout savoir et tout prévoir" – Wenn Zolas Docteur Pascal (1893) im letzten
Roman der Rougon-Macquart die sich verzweigenden Manuskripte zum
Stammbaum ‚seiner‘ dekadenten Familiensaga auspackt, deckt er gegenüber
dem unbeteiligten Mimesis-Anspruch der Zolaschen documents humains
die Fiktionalität und narrative Gemachtheit des grand récit der Degeneration
auf. Die positivistische Experimental-Fiktion, die Wirklichkeit nicht nur
beschreibt, sondern schafft, lässt sich nur durch Sakralisierung der Schrift
und eine gottgleiche Stilisierung des romancier legitimieren.
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In Lídia Jorges hundert Jahre später erschienenem Roman O Jardim sem
Limites (1995) weicht zwar der lineare Stammbaum Pascals einer Wandskizze
in Form eines postmodernen Rhizoms, die Problematik der Unvereinbarkeit
von neutraler Beobachtung und Renarrativisierung im fiktionalen Schreiben
ist aber auch im postmodernen Kollage-Roman nicht gelöst. Jemand zieht die
Fäden, und nun ist es eine Frau, deren Lissabonner WG-Zimmer zum
zentralen Laboratorium der Fiktion wird. Aus diesem "room for one's own"
(wie ihn Virginia Woolf für das weibliche Schreiben fordert), in dem die
Erzählerin mit halboffener Tür schreibt, und dabei sehen / wissen durch
hören / erahnen ersetzt, und wissenschaftliche Analyse durch eine fast
ekstatische écriture automatique auf der Schreibmaschine, wächst die auf
die Wände aufgeschriebene ‚Landkarte‘ von der Fiktion in die Wirklichkeit
hinein und erobert die Deutungshoheit über die anderen Figuren. Dabei
kommt der Erzählerin die paradoxale Rolle zu, die portugiesische
Gesellschaftsentwicklung über zwei Generationen vor und nach 1975 als
grand récit des postmodernem Geschichtsverlusts und der Fragmentierung
zu zeichnen. Als Schöpfergöttin sieht sie sich jedoch gerade mit der
Schuldfrage konfrontiert, die das Festschreiben der Anderen mit sich bringt.
Mit Hélène Cixous (2013) stellt sich die Frage, wie diese Medusa mit ihrem
sich in der Wandschrift schlängelnden Wirklichkeitsentwurf das "notwendigerweise subversive" (2013: 53) weibliche Schreiben vom Schuldgefühl
befreien kann – um aus dem stillen Kämmerlein der Selbst-Schrift herauszutreten, in die Wirklichkeit einzugreifen und ‚die Anderen‘ zu schreiben, in,
wie Cixous schreibt, "schwindelerregenden Flügen zwischen Erkennen und
Erfinden" (2013: 59).
Vor dem Hintergrund der Zolaschen Mimesis-Problematik möchte ich
anhand dreier weiblicher Figuren im Roman und ihrem Verhältnis zu den
verschiedenen Wand-Schriften untersuchen, wie aus der Perspektive
weiblichen Schreibens in der Gesellschaftsentwicklung seit 1975 das
postmoderne Nebeneinander mit der Problematik wertender Gesellschaftsanalyse und narrativisierender Geschichtsaufarbeitung zu verhandeln ist.

NUNES, MANUELA (Universität Augsburg)
Die Liebe in den Zeiten der Krise
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TARELHO DE MIRANDA, JOANA (Universidade Aberta (Lisboa))
A mulher na arte contemporÃnea: por um feminino real

MARGARETH MAURA DOS SANTOS (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Do Quarto de Despejo aos Becos da Memória: aspectos identitários e
representação de gênero
No ano de 2014, celebramos o centenário de Carolina Maria de Jesus, autora
esta, que foi revelada por Audálio Dantas na década de 60. Ao abrir as portas
do Quarto de Despejo, Carolina evidenciou-nos as identidades e os
acontecimentos que foram omitidos e excluídos pela sociedade brasileira
por um expressivo tempo. Para coadunar com as ideias da autora, este
estudo põe em diálogo a narrativa de Conceição Evaristo, cujas memórias de
sua infância foram desenhadas minuciosamente, nos becos da favela de
Minas Gerais, com a autobiografia de Carolina Maria de Jesus em que despe
as vielas da favela do Canindé em São Paulo. Assim, buscaremos refletir
sobre as identidades e a representação do gênero feminino nas duas obras
situadas a partir dos anos 60, momento de opressão, angustia e silêncio. No
entanto, algumas figuras denotam coragem, ousadia e mudança para que
possam ser ouvidas e suscitem perspectivas de ocupação de espaços no
social e no cultural.
Palavras-chave: Identidade, representação, gênero, sociedade.
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Sektion 6 / Secção 6
Raum / Sala: 1710|202 (Eilfschornsteinstraße 16)
Sektionsleitung / Coordenação:
Claudius Armbruster (Universität zu Köln), Delia Cambeiro (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro)
Titel / Título:
"Erinnerung, Anpassung und Widerstand: Literatur und die Autoritäre Tradition in
der Portugiesischsprachigen Welt"
"Memória, conformismo e resistência: A literatura e a tradiʴão autoritária no
mundo lusófono"
Teilnehmer:
Tedesco Vilardo Abreu, Maria Teresa: O Léxico em canções da MPB
Armbruster, Claudius: Popularkulturen Brasiliens zwischen Widerstand und
Integration
Gomes Ascenso, Diana: Poetischer Widerstand im portugiesischen Estado Novo:
Die Dichtung von Sophia de Mello Breyner Andresen
Batalha, Maria Cristina: Marcas da oratura na ficção de Manuel Rui Monteiro
Borowski, Gabriel: Memória, auditividade e autoritarismo em Dom Casmurro,
de Machado de Assis
Brück-Pamplona, Lara: Mário de Andrade e políticas culturais na Era Vargas
Cambeiro, Delia: Nas pegadas do poder, do ditador e do sequaz. Um ensaio
sobre Agosto do 36, de Xosé Fernández Ferreiro e Os mortos daquel verán, de
Carlos Casares.
Costa, Carlos Augusto Carneiro da: Luís Fernando Veríssimo e a memória do
terror no Brasil
Costa, Maria do Carmo Cardoso da: A sobrevivência da palavra em O lápis do
carpinteiro, de Manuel Rivas
García, Flavio: Estratégias narrativas dos novos discursos fantásticos, na
contística de Murilo Rubião, como via de escape aos interditos dos duros anos da
ditadura militar brasileira: O convidado, de 1974
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Hermanns, Ute: Geschichte und Literatur – Zur Konzeption und Rezeption von
"Zero" (Null), "Naõ verás país nenhum"(Kein Land wie dieses) und " O verde
violentou o muro" von Ignácio de Loyola Brandão
Koeler, Edineia / Foerste, Erineu: Comunidade de resistência: memórias de uma
comunidade descendente de pomeranos no Brasil
Magalhães, Pedro Armando de Almeida: À sombra do autoritarismo: dualidade
e estamento em Esaú e Jacó
Torres Moreira, Fernando Alberto / Moreira Ribeiro, Orquídea Maria:
Memória e resistência no feminino durante a ditadura fascista em Portugal
Dos Santos Moura, Magali: Evoluções e transformações do mito fáustico:
transculturação de um mito moderno em terras brasileiras
Normandia, Cristina: O "não-dito" nos enredos dos sambas cariocas no período
militar
Alves Escobar Ribeiro Paes, Dayhane: "Cidadania diferenciada": (im)possíveis
fronteiras entre a literatura, a história e a sociedade
Pereira, Marcio Roberto: As representações do intelectual na correspondência
entre Jorge de Sena e Vergílio Ferreira (1950–1975)
Adler Pereira, Victor Hugo: Literatura, documento e confissão no Brasil: anos
trinta e atualidade
Schwamborn, Ingrid: O Selvagem (Der wirkliche Indio) von General Couto de
Magalhaes als realistische Reaktion auf die Legenden Iracema und Ubiraja des
Dichters José de Alencar
Stahr, Henrick: "Morreram ao serviço da Pátria" – Bräuche und Missbräuche des
Gedenkens an den Ersten Weltkrieg und die Kolonialkriege in Portugal
von Brunn, Albert: Moacyr Scliar und die Faszination des Orients

Programmübersicht Sektion 6 / Programa Secção 6
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00
Ort / Local
09:00 – 10:30

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)
Raum / Sala: 1710|202 (Eilfschornsteinstraße 16)
Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
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10:30 – 11:00
11:00 – 13:00

13:00 – 15:00
15:00 – 16:30

16:30 – 17:00
17:00 – 19:00

(1072|001, Auditório Couvenhalle)
Kaffeepause – Intervalo para café
Cambeiro, Delia: Nas pegadas do poder, do ditador e do sequaz. Um ensaio sobre
Agosto do 36, de Xosé Fernández Ferreiro e Os mortos daquel verán, de Carlos
Casares.
Armbruster, Claudius: Popularkulturen Brasiliens zwischen Widerstand und
Integration
Dos Santos Moura, Magali: Evoluções e transformações do mito fáustico:
transculturação de um mito moderno em terras brasileiras
Pereira, Marcio Roberto: As representações do intelectual na correspondência entre
Jorge de Sena e Vergílio Ferreira (195–1975)
Mittagspause – Intervalo para almoço
Brück-Pamplona, Lara: Mário de Andrade e políticas culturais na Era Vargas
Borowski, Gabriel: Memória, auditividade e autoritarismo em Dom Casmurro, de
Machado de Assis
Magalhães, Pedro Armando de Almeida: À sombra do autoritarismo: dualidade e
estamento em Esaú e Jacó
Kaffeepause – Intervalo para café
Batalha, Maria Cristina: Marcas da oratura na ficção de Manuel Rui Monteiro
Costa, Maria do Carmo Cardoso da: A sobrevivência da palavra em O lápis do
carpinteiro, de Manuel Rivas

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße
17/19)Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Tedesco Vilardo Abreu, Maria Teresa: O Léxico em canções da MPB
Normandia, Cristina: O "não-dito" nos enredos dos sambas cariocas no período
militar
Alves Escobar Ribeiro Paes, Dayhane: "Cidadania diferenciada": (im)possíveis
fronteiras entre a literatura, a história e a sociedade

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Costa, Carlos Augusto Carneiro da: Luís Fernando Veríssimo e a memória do terror
no Brasil
García, Flavio: Estratégias narrativas dos novos discursos fantásticos, na contística
de Murilo Rubião, como via de escape aos interditos dos duros anos da ditadura
militar brasileira: O convidado, de 1974
Hermanns, Ute: Geschichte und Literatur – Zur Konzeption und Rezeption von
"Zero" (Null), "Naõ verás país nenhum"(Kein Land wie dieses) und " O verde violentou
o muro" von Ignácio de Loyola Brandão
von Brunn, Albert: Moacyr Scliar und die Faszination des Orients

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Gomes Ascenso, Diana: Poetischer Widerstand im portugiesischen Estado Novo: Die
Dichtung von Sophia de Mello Breyner Andresen
Stahr, Henrick: "Morreram ao serviço da Pátria" – Bräuche und Missbräuche des
Gedenkens an den Ersten Weltkrieg und die Kolonialkriege in Portugal
Schwamborn, Ingrid: O Selvagem (Der wirkliche Indio) von General Couto de
Magalhaes als realistische Reaktion auf die Legenden Iracema und Ubiraja des
Dichters José de Alencar
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16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30

Koeler, Edineia / Foerste, Erineu: Comunidade de resistência: memórias de uma
comunidade descendente de pomeranos no Brasil
Torres Moreira, Fernando Alberto / Moreira Ribeiro, Orquídea Maria: Memória
e resistência no feminino durante a ditadura fascista em Portugal
Adler Pereira, Victor Hugo: Literatura, documento e confissão no Brasil: anos trinta
e atualidade

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
MARIA TERESA TEDESCO VILARDO ABREU (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro)
O Léxico em canções da MPB
Os estudos da área da linguagem sempre se mostraram preocupados com
a natureza e as funções da linguagem humana. Franchi (1992) considerou,
em seus estudos, a linguagem uma atividade constitutiva, o que significa pôr
em evidência que o problema básico é da natureza da significação. Postulase que todos os recursos formais da linguagem servem para criar sentido.
No entanto, a significação não é entendida como " propriedade das
expressões, apreensível pela enumeração das características sintáticas e
morfológicas, mas como um " ato", intencional e motivado, que põe em
relação, de um lado os interlocutores, de outro, os elementos convencionais
de que se serve na interlocução. Nesse sentido, essa função está centrada
no uso social da linguagem, ou seja, nos fatores que condicionam a interação
dos interlocutores, em suas relações com o mundo e a cultura. Para tanto,
objetiva nesse trabalho verificar de que forma as letras de canções
brasileiras, produzidas no período militar por Caetano Veloso, por Gilberto
Gil e por Chico Buarque caracterizam a genuína " Cultura Nacional".
Pretendem-se analisar três categorias da enunciação tempo, espaço e
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pessoa, tomadas na unidade discursiva como objeto de análise, quando um
termo pode ser utilizado no lugar de outro. Deseja-se verificar como esse
fenômeno discursivo ocorre nas letras de música selecionadas. Postula-se
que a seleção lexical efetue uma nova " ancoragem " discursiva em pontos
de referência deslocados em relação às coordenadas enunciativas efetivas,
provocando diferentes formas de dizer na implicitude / explicitude textual.

CLAUDIUS ARMBRUSTER (Universität zu Köln)
Popularkulturen Brasiliens zwischen Widerstand und Integration
Populare Kulturen verfügten auch in Zeiten autoritärer Regime in Brasilien
über einen besonderen Status: Zum Teil waren sie der Diskrimination und
Verfolgung ausgesetzt, wie etwa die afro-brasilianischen Religionen, zum Teil
versuchten einflussreiche Kreise aber auch sie in eine cultura popular
brasileira zu integrieren, oder den Samba, die mündliche Literatur oder
Elemente der Volksreligionen.
In der Literatur und den Medien Brasiliens lässt sich dieser Prozess der
"Verhandlungen" um den Status der Popularkulturen besonders gut
analysieren. Dabei soll als These dienen, dass die Grenzen zwischen
Widerstand und Integration oft fließend und die Funktionen und
Funktionalisierungen der Popularkulturen oft ambivalent sind.

DIANA GOMES ASCENSO (Freie Universität Berlin)
Poetischer Widerstand im portugiesischen Estado Novo: Die Dichtung von
Sophia de Mello Breyner Andresen
Der Estado Novo vertrat eine geschichtspolitische Vision von Portugal, der
sich zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller widersetzten. Aufgrund
der phasenweise rigiden Zensur trug sich die Auseinandersetzung mit dem
Regime in literarischen Texten in einer Weise aus, die oft dazu geführt hat,
dass diese Texte zunächst als völlig unpolitisch und von der historischen
Realität des Landes abgewandt wahrgenommen wurden. Zu diesen Texten
gehört unter anderem die Dichtung von Sophia de Mello Breyner Andresen
(1919–2004). Sie machte immer wieder die humanistische Tradition zum
Gegenstand ihrer poetischen Betrachtungen, welche in ihrer Gesamtheit,
aber auch im je einzelnen Gedicht den dominanten Ideologien der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere der Sprache und Realität des
Estado Novo entgegenstehen.
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Der Estado Novo war von einem streng hierarchisierten Diskursgeflecht
gekennzeichnet. Zu den vom Regime doktrinär verbreiteten Grundprinzipien
gehörte, alle Lebensbereiche dem Wohle der Nation unterzuordnen und
somit jegliche Freiheit auf Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit und
Privatheit systematisch auszuschließen. Da das Individuum folglich nur als
Teil des Kollektivs, von der Familie bis zur pátria, existieren durfte, hatte ein
cidadão in diesem System keine Legitimation. Stattdessen wurde durch die
Glorifizierung der Armut und der mit Nationalstolz zu erfüllenden
Aufopferungspflicht jegliche Emanzipationsbestrebung zum freien Bürger
diskursiv erstickt.
Anhand ausgewählter Textbeispiele wird dargelegt, wie Sophia de Mello
Breyner Andresen diesen regulierten Diskurs mit Beobachtungen und
Reflexionen über eine heterogene Realität konfrontiert, die sie in ihren
Gedichten literarisch bearbeitete. So deutet sie unter anderem etablierte
nationalmythische Symbole um, verortet das lyrische Ich außerhalb der
Grenzen der pátria und nimmt direkt Bezug auf die Lebenswirklichkeit der
verarmten Landbevölkerung.


Resistência poética no Estado Novo português: A poesia de Sophia de Mello
Breyner Andresen
O Estado Novo defendeu uma visão histórica-política à qual algumas
escritoras e escritores se opuseram duma maneira muito específica. Por
causa da censura do Regime, em muitos textos literários publicados o
confronto com esse Regime realizou-se duma maneira que teve como
resultado que estes textos fossem considerados completamente nãopolíticos e afastados da realidade histórica do país. A poesia de Sophia de
Mello Breyner Andresen (1919–2004) faz parte destes textos. Ela volta
sempre a integrar a tradição humanista nas suas reflexões poéticas que na
totalidade e também no poema individual opõem-se às ideologias
dominantes da primeira parte do século XX e particularmente à linguagem e
à realidade do Estado Novo.
O Estado Novo foi marcado por uma rede discursiva rigorosamente
hierarquizada. Fazia parte dos princípios espalhados pelo Regime de uma
maneira doutrinal de subordinar todos os âmbitos da vida ao bem-estar da
nação e assim de excluir sistematicamente qualquer direito a
autodeterminação, liberdade de pensamento e privacidade. Como o
indivíduo portanto só podia existir como parte do coletivo – da família até à
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pátria –, um cidadão não tinha legitimação nenhuma nesse sistema. Em vez
disso, qualquer tentativa de emancipar-se para ser um cidadão livre e duma
ascensão social foi abafada discursivamente, por exemplo pela glorificação e
romantização da pobreza e dos sacrifícios a fazer em nome da nação.
Através de textos escolhidos vai ser exposto como Sophia de Mello
Breyner Andresen confronta esse discurso regulado com observações e
reflexões sobre uma realidade heterogénea que ela trata nos seus poemas.
Ela por exemplo reinterpreta símbolos baseados em mitos nacionais,
posiciona o Eu lírico fora dos limites da pátria e refere-se directamente à
realidade da vida da população rural.

MARIA CRISTINA BATALHA (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Marcas da oratura na ficção de Manuel Rui Monteiro
A proposta da comunicação é a de analisar a narrativa "O relógio", do poeta
e ficcionista angolano Manuel Rui Monteiro, segundo conto de uma das
primeiras coletâneas publicadas após a independência de Angola, Sim,
camarada!, em 1977. Rui empenha-se em tecer uma crítica bem-humorada
e irreverente da sociedade angolana, desvendando os melindres que
povoam o imaginário social e cultural do país, servindo-se de recursos que
aliam os elementos da modernidade e os da tradição. Ao tomar a palavra, o
narrador do conto imprime à arte de contar a perspectiva de "quem conta
um ponto aumenta um ponto", numa alusão à forma de transmissão das
informações e dos valores culturais das sociedades africanas de modo geral.
Assim, Manuel Rui aborda a complexidade das relações entre os dois
universos culturais (oral e escrita) que formam a identidade de seu país. Para
ele, a oralidade africana é carregada de signos que são percebidos de forma
individual e subjetiva por quem os recebe. A relativização do binômio
tradição-modernidade é reduplicada pela opção pela "oratura", marca
distintiva de sua obra, assim como da de muitos autores africanos. Há no
conto "O relógio" a superposição de três estórias: a do relógio, as estórias
das lutas para a libertação do país, e, ao mesmo tempo, a estória do
processo criador de uma narrativa, redimensionando a relação entre o dado
histórico e o ficcional, mostrando que tudo que toca às línguas tem ligação
estreita com a história e a cultura.
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GABRIEL BOROWSKI (Uniwersytet JagielloĆski (Krakau))
Memória, auditividade e autoritarismo em Dom Casmurro, de Machado de
Assis
No seu famoso ensaio "Da existência precária: o sistema intelectual no Brasil"
(1978), que abre o volume Dispersa demanda: ensaios sobre literatura e
teoria (1981), Luiz Costa Lima retoma algumas observações de Antonio
Candido – sobretudo do volume Literatura e sociedade: estudos de teoria e
história literária (1965) – a fim de apontar para as particularidades do
processo da formação do sistema intelectual brasileiro. Conforme o
pesquisador, uma das características mais salientes da cultura brasileira é a
sua auditividade, ou seja, a predominância dos mecanismos da oralidade no
interior de uma cultura da escrita, que, em consequência, prejudica a
formação e o amadurecimento das instituições sociais dependentes dos
processos escriturais. Nesse tipo de cultura, "a palavra é escolhida e a frase
composta de maneira a suscitar um efeito que se quer o mais imediato
possível" (16), ou seja, o discurso visa a um impacto que prescinda do
entendimento da parte do leitor, servindo-se de vários recursos que lhe
permitam exercer uma influência instantânea. Com isso, a auditividade
destaca-se pela obliteração das práticas demonstrativas: evita-se a revelação
dos elos entre os elementos do argumento, apresentando ao público apenas
o seu resultado final. Esse aspecto relaciona o fenômeno com o autoritarismo. É possível, portanto, conjugar as observações de Costa Lima com a
proposta de Marilena Chaui, que no ensaio Brasil: mito fundador e sociedade
autoritária (2001) reconhece que na sociedade brasileira, fortemente
verticalizada, "as divisões sociais são naturalizadas em desigualdades postas
como inferioridade natural" através "de um conjunto de práticas que
ocultam a determinação histórica ou material da exploração, da
discriminação e da dominação, e que, imaginariamente, estruturam a
sociedade sob o signo da nação una e indivisa" (89–90). Conforme a filósofa,
"[e]ssa naturalização, que esvazia a gênese histórica da desigualdade e da
diferença, permite a naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis de
violência" (89–90). A violência simbólica exercida pela classe dominante
constaria na fabricação e imposição de um discurso sobre o passado que
legitimasse o exercício do poder autoritário. A escrita da história que toma
como seu ponto de partida a perspectiva da pequena elite intelectual,
procura distorcer a história nacional de jeito que não se evidenciasse o
caráter precário, transitório, do seu poder. A comunicação proposta tem por
objetivo analisar uma possível ligação entre a auditividade e a autonarrativa
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memorialística no campo da ficção, focando-se no romance Dom Casmurro
(1899/1900), de Machado de Assis. A obra, enquanto um dos primeiros
romances verdadeiramente modernos do Brasil, conjuga a ordem do
discurso memorialístico, com marcas da oralidade aparentemente
integradora, com os mecanismos de persuasão auditiva, representando a
assimetria social através da sua estrutura.

LARA BRÜCK-PAMPLONA (Universität zu Köln)
Mário de Andrade e políticas culturais na Era Vargas
O presente trabalho tem como foco o intelectual Mário de Andrade e sua
atuação em instituições culturais da Era Vargas (1930–1945). Mário
propunha uma atitude não apenas estética, mas acima de tudo utilitária para
a arte. Neste sentido, solicitava o comprometimento dos intelectuais com
uma ação política na composição da identidade nacional. Em sua obra, Mário
(re)inventa e ressalta a imagem de um país plural, fragmentado e
descentralizado, compatível com a realidade que conheceu através das
diferentes viagens e estudos que fez pelo Brasil. Esta imagem por vezes ia
contra os ideais da política de nacionalização e oficialização da cultura do
Governo Vargas. Abordaremos, especialmente, a atuação de Mário no
Departamento de Cultura do município de São Paulo e na criação do Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).

DELIA CAMBEIRO (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Nas pegadas do poder, do ditador e do sequaz. Um ensaio sobre Agosto do
36, de Xosé Fernández Ferreiro e Os mortos daquel verán, de Carlos Casares.
No entre guerras a instauração de ondas de autoritarismos culminou em um
fenômeno histórico de doutrinas e ações extremas de dominação, que se
expandiram por vários continentes. Neste mesmo período – e mesmo após –
observa-se um fato que, apesar de conhecido, deve ser sempre assinalado:
o crescimento de ditaduras e a constante exacerbação do autoritarismo. Sob
o manto da força, triunfaram e ainda triunfam os senhores do poder, os
ditadores ou os novos "salvadores", que instalam um programa de domínio
muito bem elaborado, com o fito de se apossarem da vida e da morte de
corpos e de almas dos dominados. A experiência histórica dos ditaduras,
quaisquer que sejam suas nuances, provocaram a produção de vasta
mitologia em torno da figura do ditador, esse quase deus soberano, com
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extraordinário fascínio e carisma. Além da arte literária sobre a guerra, várias
obras produzidas por historiadores e cientistas políticos, sem dúvida,
contribuíram e continuam a contribuir não só para a reflexão sobre a
vontade de poder dos ditadores e a dos seus sequazes, como também para
perpetuar os fundamentos da memória coletiva. Neste ensaio, deseja-se
refletir sobre o medo, a violência e a servidão de populações sujeitas a toda
sorte de submissão.

CARLOS AUGUSTO CARNEIRO DA COSTA (Universidade Federal de Minas Gerais)
Luís Fernando Veríssimo e a memória do terror no Brasil
Algumas produções culturais brasileiras das últimas décadas arriscam-se a
tematizar experiências de dor através do riso e, na maioria dos casos, o
diagnóstico é o de que acabam fracassando tanto do ponto de vista ético
quanto estético. Essa produção tem se situado principalmente no cinema:
Casseta & Planeta: A taça do mundo é nossa (2003), produzido e dirigido por
integrantes do grupo homônimo, e As aventuras de Agamenon, o Repórter
(2013), do diretor Victor Lopes, são filmes que se destacam pelo excessivo
apelo ao que parece se configurar como uma estética absurda do absurdo.
Experiências de tortura na ditadura militar brasileira e de massacre na
Alemanha nazista são postas em tela de modo cômico, com a gratuidade de
quem faz rir do terror pelo simples deleite. Embora agradem grande parcela
da população brasileira, essas obras tendem a encarar o repúdio de um
elevado número de pessoas, principalmente no espaço acadêmico. No que
diz respeito à produção literária, uma parcela significativa da obra de Luís
Fernando Veríssimo elabora, também através do humor, uma tentativa de
representação da experiência ditatorial iniciada em 1964. Em geral, são
crônicas e contos que abordam temas como tortura, censura, desaparecimento de militantes de esquerda, práticas de apagamento de memória e a
continuidade da violência de Estado, mesmo com o fim da ditadura. Nesta
apresentação, pretendo refletir, por meio de dois textos de Veríssimo, a
respeito de algumas implicações do uso do humor como mecanismo de
recuperação da memória do terror do recente passado brasileiro.
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MARIA DO CARMO CARDOSO DA COSTA (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
A sobrevivência da palavra em O lápis do carpinteiro, de Manuel Rivas
Nosso trabalho tem como objetivo estudar no romance de Manuel Rivas – O
lápis do carpinteiro – como a memória se articula a partir da narrativa
polifônica do guarda carcereiro das prisões franquistas – o inimigo – para
recuperar a história do personagem entendido como herói – o médico Da
Barca – criando um ambiente onde possam sobreviver a memória individual
de um passado coletivo, protegendo a memória do esquecimento e
recuperando a memória histórica dos vencidos num momento em que a
palavra não mais é tolhida.

FLAVIO GARCÍA (University of Birmingham)
Estratégias narrativas dos novos discursos fantásticos, na contística de
Murilo Rubião, como via de escape aos interditos dos duros anos da ditadura
militar brasileira: O convidado, de 1974
Mesmo Tzvetan Todorov, em seus paradigmáticos trabalhos acerca da
literatura fantástica, ter argumentado que o recurso ao gênero corresponderia, em grande medida, à busca de vias de escape frente à censura de
diversos matizes, incorporando, no universo ficcional, questões cerceadas
pelo pacto social vigente, até bem pouco, as vertentes do fantástico vinham
sendo relegadas à margem, figurando no cenário da literatura menor.
Escrever ou ler narrativas fantásticas, stricto ou lato sensu, implicava situarse no espaço de menos prestígio, fosse para o autor, fosse para o leitor,
relegados a um plano de inferior qualificação valorativa. Tem havido, no
entanto, valorosos ficcionistas que se valem do discurso fantástico para
problematizar aspectos interditados pelos padrões quotidianos, sulcando
fendas no terreno pedregoso do fazer literário. Assim se crê que tenha
ocorrido com significativa parcela da contística de Murilo Rubião (1916–
1991, próximo de comemorar, em 2016, centenário de nascimento),
havendo exemplos, em O convidado (1974), que ilustrariam o primeiro
decênio da ditadura militar instaurada a partir de 1964. Em algumas
narrativas desse livro, o autor exporia sua visão crítica ao regime, que durou
vinte e um anos, somente sendo suplantado em 1985. Com base nessas
premissas, pretende-se adentrar mecanismos de construção narrativa
empregados por Rubião na composição de seus contos, desnudando
estratégias discursos postas ao serviço do escape à censura.
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UTE HERMANNS (Berlin)
Geschichte und Literatur – Zur Konzeption und Rezeption von "Zero" (Null),
"Naõ verás país nenhum" (Kein Land wie dieses) und "O verde violentou o
muro" von Ignácio de Loyola Brandão
Im Jahr 2014 feierte der Roman "Zero" seinen 40. Geburtstag. Autor und
Roman wurden in einer Ausstellung in São Paulo gewürdigt. Das Schreiben
von Ignácio de Loyola Brandão kreist den Nullpunkt der brasilianischen
Literatur infolge der Diktatur des brasilianischen Militärs und der von ihm
ausgeübten Zensur ein und entwirft ein städtisches Kaleidoskop dessen, was
der Bürger an oppositionellen Nachrichten nicht erfahren sollte. Die
brasilianische Literatur war am Ende und an einem Neuanfang angekommen. Aus diesem Roman, der mit der Militärregierung abrechnet,
entwickelt er literarische Strategien im Umgang mit der literarischen
Aufarbeitung von Geschichte, die in seinem apokalyptischen Roman "Não
verás país nenhum" einer Stadt São Paulo eingehen und seinen literarischen
Streifzug durch Berlin noch vor der Wende, "O verde violentou o muro"
einfliessen. Wie der an der brasilianischen Realität geschärfte Blick auf das
Berlin zu Zeiten des Kalten Krieges übertragen wird und hier ebenfalls ein
zeithistorisches Dokument entsteht, soll hier aufgezeigt werden.

EDINEIA KOELER / ERINEU FOERSTE (Universidade Federal do Espírito Santo
(Vitória))
Comunidade de resistência: memórias de uma comunidade descendente de
pomeranos no Brasil
Este trabalho discute memórias de resistências do Povo Tradicional
Pomerano (Decreto 6.040/2007) na comunidade de Alta Santa Maria –
município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo – Brasil. No
romance Canaã (Graça Aranha, 1901), imigrantes alemães (originários da
Vorpommern e Hinterpommern – Século XIX) sofrem violência de imposição
cultural. Isso se agrava durante a Ditadura de Vargas (1937–1945), com a
proibição da língua alemã nas escolas (e templos). As investigações
problematizam práticas de resistência de uma professora pomerana e sua
comunidade. Busca-se fundamentação teórica sobre o professor crítico em
contexto de bilinguismo, com ênfase na valorização das culturas locais
(Freire: 2005; Faundez: 2012). O estudo beneficia-se de debates sobre
comunidade (Tönnies 1995; Buber 1987; Schiling: 1974 e Fernandes: 1972);
dialética entre localidade e globalidade (Santos: 2006); e políticas linguísticas
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(Altenhofen: 2004). A coleta e análise de dados tomaram por base
abordagens qualitativas, enfatizando o estudo da memória oral (Galvão:
2010 e Simpsom: 1996). Pode-se afirmar que a comunidade dispensa
atenção especial aos anos iniciais de escolarização, destacando a educação
bilíngue. As experiências escolares são mencionadas mais tarde pelos
moradores locais, enfatizando os laços com a professora pomerana. O
cuidado desta professora com a cultura e língua pomeranas é
recorrentemente lembrado de forma positiva pelos alunos e comunidade
em geral. Nesse sentido, a questão norteadora deste artigo é: Conformismo
ou resistência? O que têm a dizer a professora e a comunidade pomeranas?

PEDRO ARMANDO DE ALMEIDA MAGALHÃES (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro)
À sombra do autoritarismo: dualidade e estamento em Esaú e Jacó
O presente trabalho tem como propósito analisar as alegorias e / ou
metáforas que configuram a representação da natureza autoritária dos
comportamentos políticos no romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis.
Para tanto nos basearemos nos estudos de José Murilo de Carvalho (Os
bestializados), Raymundo Faoro (Os donos do poder), Celso Castro (A
Proclamação da República). A ironia do autor brasileiro se constrói no jogo
de dualidades. O narrador, complexo e ambíguo, assinala a natureza fugidia
dos comprometimentos éticos e políticos.

FERNANDO ALBERTO TORRES MOREIRA / ORQUÍDEA MARIA MOREIRA RIBEIRO
(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real))
Memória e resistência no feminino durante a ditadura fascista em Portugal
A ditadura do Estado Novo em Portugal não perseguiu cidadãos apenas por
razões políticas. A sua estratégia em defesa dos "bons costumes", apoiada
na trilogia Deus, Pátria e Família como alicerces da sociedade, conduziu à
repressão de escritores, pensadores e de todos aqueles que, pela palavra,
punham em causa a moral vertida naquelas três palavras. Neste contexto,
apresentar uma visão de Portugal a partir de um enfoque feminino, com
proeminência para o corpo, num país e numa época em que ser mulher era
quase não existir, foi motivo para que Maria Teresa Horta, Maria Velho da
Costa e Maria Isabel Barreno, as autoras do livro Novas Cartas Portuguesas
(1972), fossem perseguidas e levadas a tribunal, além de terem sido
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repudiadas e maltratadas pela sua condição feminina; situação semelhante
viveu Natália Correia que, anos antes, em 1966, editara uma seleção de
textos eróticos intitulada Antologia de Poesia Erótica e Satírica, uma óbvia
provocação à moral que enformava a cultura nacional salazarista.
A proposta de comunicação, que se apresenta, abordará exemplos de
resistência cultural configurados, entre outras, pelas publicações acima
referenciadas, comprovando a situação efetiva de exclusão e diferenciação
praticadas por um regime relativamente a determinados setores da
sociedade.

MAGALI DOS SANTOS MOURA (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Evoluções e transformações do mito fáustico: transculturação de um mito
moderno em terras brasileiras
A história de Fausto pode ser tomada como uma das representações mais
pertinentes da saga modernista do homem e os lugares por onde passa são
muitos. A história que nasceu em prosa na Alemanha multiplicou-se através
de traduções e tomou espaço em vários lugares da Europa se revestindo até
mesmo de traços de literatura nacional. Assim aconteceu na Inglaterra, onde
logo se transmutou em forma de balada e a seguir em tragédia. Mas a
história acabou por retornar para os palcos populares alemães das feiras e
teatros burlescos e através do drama de Goethe outros elementos foram
acrescidos à trama fáustica. O sábio inquiridor dos segredos mundo tornouse um jovem amante e também um desbravador e colonizador de novas
terras. De uma dessas terras colonizadas surgem outros exemplos da
história que recheadas de picardia concedem outros tons à saga. Neste
trabalho, pretende-se discutir as variações que este tema assume em
território brasileiro como espelhamento das condições e contradições de
seus habitantes enquanto integrantes de um sistema de colonização. Desta
forma, serão abarcadas não só obras que diretamente se inscrevem na
tradição fáustica, como também outras que, de forma derivada, tematizam a
relação do homem com o diabo, tomado como representante do discurso
autoritário. Para isso, serão enfocadas além de algumas obras da literatura
popular de cordel, narrativas como o romance de Nei Castro, As pelejas de
Ojuara, além de exemplos do cancioneiro brasileiro.

106

CRISTINA NORMANDIA
O "não-dito" nos enredos dos sambas cariocas no período militar
A história do Brasil é cheia de episódios de autoritarismo, em que o povo
sempre lutou por sua liberdade de pensamento e expressão, em que a
literatura brasileira sempre se preocupou em abordar em suas obras. Essa
necessidade de se impor diante de uma dominação política e ideológica se
fez fortemente presente em instâncias sociais mais empobrecidas
economicamente, mas não culturalmente, como é o caso das favelas do Rio
de Janeiro, onde se encontram os negros e nasceu o samba, uma das faces
da cultura do Brasil. No regime militar, as escolas de samba cariocas
sofreram censura nos enredos, que cantavam a importância da liberdade.
Nesse processo de adversidade social e cultural, a literatura e outras
manifestações culturais se tornam instrumentos de resistência e de
interação humana. Dessa forma, objetiva-se nesse trabalho verificar de que
forma os sambas enredos compostos entre 1967 e 1974, caracterizam a
genuína "Cultura Nacional". Pretende-se analisar três aspectos nos sambas
enredos: o conteúdo temático, a seleção lexical e a intertextualidade. Desejase verificar como esses aspectos discursivos ocorrem nas letras de música
selecionadas e como possibilita diferentes formas de dizer no implicitude /
explicitude textual, como subsídio aos estudos literários no ensino básico,
especificamente no contexto público. Bakhtin (2010) observa que os
enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada
campo de atividade humana não apenas por seu conteúdo e estilo de
linguagem mas, acima de tudo, por sua construção composicional.

DAYHANE ALVES ESCOBAR RIBEIRO PAES (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro)
"Cidadania diferenciada": (im)possíveis fronteiras entre a literatura, a história
e a sociedade
Sob a perspectiva da literatura, o presente trabalho retoma e expande os
temas pertinentes às Manifestações atuais, no Brasil. O que intriga, no
entanto, é a problematização dos conflitos e desigualdades no tratamento
dos direitos dos cidadãos. Recentemente, as discussões estão voltadas para
redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, no país. A polêmica
pertinente a este tema coloca de um lado os que a apóiam mediante a
crueldade dos crimes cotidianos cometidos por menores infratores; e, do
outro lado, os que são contra, tendo em vista a precariedade do sistema
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penitenciário brasileiro. Todavia, essa dialética inerente à punição emana da
ausência de igualdade dos cidadãos perante a lei na história e na literatura:
a inferência que se faz do discurso de quem não concorda com a redução
está no fato de que só "preto e pobre" será condenado no Brasil enquanto
"filhos de ricos" – menores ou não – continuarão a cometer seus delitos
impunes. Diante desse quadro hediondo de desigualdades sociais no país,
buscou-se na literatura aporte para esta discussão com o objetivo primordial
de desvendar e perceber como se chocam e se interpenetram as fronteiras
entre a história e a literatura. Vislumbramos, através do romance Capitães
da Areia, de Jorge Amado, a denúncia panfletária dessas desigualdades de
maneira romântica e paradoxalmente socialista e realista. Ao percorrer as
páginas do livro, é feito um exercício de cidadania. Mesmo que seja, de forma
idealizada, Jorge Amado criou personagens envolventes. São heróis? São
bandidos? São vítimas? No terreno aberto por tais questões, o presente
trabalho vem propor uma análise destas ditas fronteiras entre a literatura, a
história e a sociedade. A nosso ver, em tais textos habita, de certa forma, o
mesmo irreversível ímpeto de questionamento de regimes autoritários
exercidos por um grupo de pessoas que concentrem o poder do Estado no
Brasil. No centro de nossa reflexão, portanto, reside a indagação a respeito
dos modos através dos quais a ideia de crise da moral e da subjetividade
reflete no objeto artístico. A análise do corpus romanesco Amadiano justificase, na medida em que permite vislumbrar de que modo são moduladas e
articuladas, na ficção brasileira do século XX, as relações entre a poeticidade,
ainda que indelével, da construção textual e a recepção crítica do autor, não
somente no plano nacional. Ademais, um estudo comparativo, a nosso ver,
é capaz de fornecer uma visão mais ampla a respeito dos modos com os
quais a arte – em relação íntima com a filosofia e a política – reage à crise
dos valores, traduzindo esteticamente as aporias daí advindas. Trata-se de
confrontar-lhes as especificidades, delineando possíveis divergências ou
convergências no que diz respeito à perspectiva adotada acerca da
"cidadania diferenciada" marcada nas artes em geral.

MARCIO ROBERTO PEREIRA (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
As representações do intelectual na correspondência entre Jorge de Sena e
Vergílio Ferreira (1950–1975)
A proposta deste trabalho é discutir as representações do intelectual na
produção epistolar de Jorge de Sena (1919–1978), mais especificamente na
correspondência com Vergílio Ferreira (1916–1997), ocorrida entre os anos
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de 1950 a 1975. Alguns temas, como a condição do intelectual em tempos
de ditadura, a posição do escritor e a estética do Neo-realismo e a condição
do exílio, serão abordados de maneira mais aprofundada porque compõem
grande parte das preocupações de ambos os escritores. A partir de uma
perspectiva em que a linguagem age como uma instância de reflexão e ação
que subverte o apagamento da identidade e das memórias frente a espaços
de solidão ou angústia, essa pesquisa reflete, por meio de uma linguagem
ora centrada pelo simbólico ora pelo compromisso com a realidade, os
impasses de intelectuais que procuram compreender um mundo
fragmentado, delineado pela violência do salazarismo e pela condição de
exílio – Jorge de Sena exilado em outro país e Vergílio Ferreira sentindo-se
um exilado em sua própria terra. Por meio da confissão e das relações com
espaços públicos e o cotidiano, os intelectuais fazem um contraponto entre
sua condição e os processos de representação da realidade num mosaico
de ideias que ganham um contorno maior a partir de testemunhos que se
transformam em biografias oblíquas.

VICTOR HUGO ADLER PEREIRA (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Literatura, documento e confissão no Brasil: anos trinta e atualidade
Os estudos de Antônio Cândido sobre Graciliano Ramos abriram caminho
para a avaliação da eficácia do memorialismo no registro e discussão das
diferentes formas de opressão perpetuadas no país. Além disso, a
perspectiva adotada por Cândido oferece instrumentos para a análise critica
da rotulação de naturalista atribuída a outros autores surgidos na chamada
‘geração de 30' que fizeram dos conflitos sociais e dos desajustes com o
mundo natural o centro de interesse de suas obras. E também contribuem
para evitar que sejam encaradas superficialmente as discussões levantadas
por Silviano Santiago sobre os compromissos da literatura memorialista,
surgida no modernismo, com as tradições oligárquicas e patriarcais no país.
O trabalho que apresento parte dessas referências e da importância
concedida por Silviano Santiago aos autores que adotaram uma atitude
antropológica com o outro social na discussão do país e suas formas de
opressão para rever obras de José Lins do Rego e da literatura brasileira
contemporânea. Estabelecem-se paralelos e contrastes entre produções
literárias, baseadas no depoimento e na confissão, realizados de modo
monológico – procurando demonstrar os limites restritos de sua abordagem
da historicidade das questões individuais – e as tentativas de diálogo entre
diferentes perspectivas de classe, exercitados em outras obras. Em ambos
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os casos, será discutida a relação entre os recursos estéticos adotados e a
perspectiva das obras diante das crises do poder oligárquico e do
patriarcalismo brasileiro em diferentes períodos.

INGRID SCHWAMBORN
O Selvagem (Der wirkliche Indio) von General Couto de Magalhaes als
realistische Reaktion auf die Legenden Iracema und Ubiraja des Dichters José
de Alencar
José de Alencar war Jurist, Journalist und Dichter, Couto de Magalhães war
Soldat, General, Verwalter und gleichzeitig Beobachter, Sammler, Interpret
der ihn umgebenden Realität des riesigen Landes Brasilien mit seiner Vielfalt
an Regionen, Klimazonen, Völkern und Sprachen.
Couto de Magalhães setzt Alencars Roman O Guarani, seinen Legenden
Iracema und Ubirajara, die er offensichtlich als unrealistisch und fake
empfand – wie andere Kritiker vor und nach ihm, Franklin Távora, Joaquim
Nabuco, etc. – eine Sammlung authentischer Legenden der Indios vom
Amazonas entgegen. Um diesen kulturellen Schatz heben zu können, müsse
man die Sprache der Indios kennen, beherrschen und weitergeben können.
Das hauptsächliche Ziel seiner Beschäftigung mit den Indios war jedoch, sie
zu "befrieden" und zu "nützlichen Mitgliedern" des Kaiserreichs zu erziehen,
zu guten Soldaten, um die Monarchie gegen Feinde von außen zu
verteidigen. Beim Übergang von der Kolonie zur neuen Monarchie (1822)
hatten sie ihren Status und ihre Bezeichnung als "brasilianos, brasileiros"
abgeben müssen, "Brasilianer" waren nun die Nachfahren der Portugiesen,
und die Indios waren von da ab die Exoten, für deren Sprache man eine neue
Bezeichnung suchte (Kaiser Pedro II.) und fand (Varnhagen): "tupi". Alencar
wehrte sich zunächst mit "O Guarani, Romance brasileiro" (!) dagegen, trug
dann selbst zur Verbreitung des Begriffs "tupi" bei, gegen den sich Couto de
Magalhaes zunächst wehrte, da er ihm im Krieg gegen Paraguay nie begegnet
war, und statt dessen den Begriff nheengatu (gute Sprache) bekannt machte,
den die Indios vom Amazonas selbst benutzten, wie er als Gouverneur des
Bundesstaates Pará, 1864–1866 feststellte. Als Kompromiss schlug er den
Bindestrich vor: "tupi-guarani".
Das Werk "O Selvagem", der Wilde, wurde aus CMs Vorträgen und Essays
kompiliert, und zusammen mit einem 28-seitigem "Compendio da Língua
Brazilica" des Offiziers Francisco Raymundo Correa de Faria,Pará, 1858, und
einem von CM selbst aufgestellten Curso de Língua Geral (nach der Methode
Ollendorf) sowie einer Sammlung von Amazonas-Legenden in "Tupi vivo ou
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nhehengatu" und Portugiesisch 1876 in Rio de Janeiro auf Wunsch von Kaiser
Pedro II. gedruckt, um Brasilien bei der Weltausstellung in Philodelphia 1876
wissenschaftlich zu repräsentieren. Daher die Titel der Essays, "O Homem
Americano", "O Homem no Brasil", "Línguas", "Raças Selvagens", etc. Die
Legenden wurden schnell vergessen, dagegen wurden Alencars
phantasievolle Erzählungen mit den Indios Iracema und Ubirajara als
Gründungsmythen zu Klassikern der brasilianischen Literatur.

HENRICK STAHR
"Morreram ao serviço da Pátria" – Bräuche und Missbräuche des Gedenkens
an den Ersten Weltkrieg und die Kolonialkriege in Portugal
Das Jahr 2014 stand auch in Portugal im Zeichen der Erinnerung an den
Ersten Weltkrieg. Beklagt wurde generell die geringe öffentliche Erinnerung
an den portugiesischen Einsatz im Ersten Weltkrieg, sei es an die ca. 50.000
Soldaten in den damaligen Kolonien, sei es über die fast gleiche Zahl an
Portugiesen, die auf den Schlachtfeldern Frankreichs und Flanderns
kämpften. Dennoch ist die Präsenz von Denkmälern und Gedenktafeln, die
an die Gefallenen erinnern, im Stadtbild vieler portugiesischer Städte und
Dörfer auffällig. Vom imposanten "Monumento aos Mortos da Grande
Guerra" auf der Avenida da Liberdade in Lissabon bis zur kleinen Gedenktafel
auf dem Dorfplatz sind in den 20er bis 40er Jahren eine Vielzahl von
Denkmälern errichtet worden.
Die Denkmäler für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg dienten der
nachträglichen Legitimierung eines politisch umstrittenen und militärisch
verlustreichen Einsatzes. Die Mobilisierung des "Corpo Expedicionário
Português" (CEP) durch die republikanischen Regierungen diente
kolonialpolitischen Zielen, nationalem Prestigegewinn und innenpolitischer
Legitimation. Diplomatisch war Portugal bei den Versailler Friedensverhandlungen durchaus erfolgreich. Die "Verteidigung des Vaterlandes"
Portugal hatte weit außerhalb der Landesgrenzen stattgefunden, was für die
Wahrnehmung der "Opfer" in der portugiesischen Öffentlichkeit nicht
förderlich war. Der Kriegseinsatz war insbesondere in der Arbeiterschaft
nicht begeistert aufgenommen worden. Er war schlecht vorbereitet und
durchgeführt, von schlecht ausgerüsteten Soldaten. Insbesondere die in
Flandern eingesetzten Soldaten beklagten den Mangel an nationaler
Anerkennung, wie ein "João Ninguém" in einer selbstverlegten Schrift 1918
beklagte.
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Ab 1921 wurden die ersten Denkmäler errichtet, bis in die 40er Jahre.
Obschon in diesem Zeitraum ästhetische Veränderungen zu sehen sind,
überwiegen die inhaltlichen Kontinuitäten. Im Vordergrund des Gedenkens
steht der Einsatz des CEP in Flandern. Der Kriegseinsatz in den Kolonien
taucht seltener als (Bild)motiv auf. In ihrer Semantik und Ästhetik, der
Bildsprache, folgen die Denkmäler oft französischen Vorbildern.

ALBERT VON BRUNN (Universität Zürich)
Moacyr Scliar und die Faszination des Orients
Moacyr Scliar (1937–2011) entstammt einer jüdischen Immigrantenfamilie
aus Bessarabien. Aufgewachsen ist er im Viertel Bom Fim in Porto Alegre,
einer Art Shtetl in Südamerika, das den Lebensstil der jüdischen Einwanderer
an einem fremden Ort zu reproduzieren versuchte. In Brasilien spielt der
brasilianische Schriftsteller eine ähnliche Rolle wie Isaac Bashevis Singer
(1902–1991) in den Vereinigten Staaten: er schildert das Leben der Juden in
der Neuen Welt, deren Wurzeln in der Vergangenheit liegen. In meinem
Referat werde ich versuchen, diesem jüdischen Orient im Werk Moacyr
Scliars nachzugehen. Im Vordergrund stehen dabei eine Kurzgeschichte, die
Balada do Falso Messias (1976) und der Roman Das seltsame Volk des Rafael
Mendes (1983). Die Literatur des Moacyr Scliar ist ein Weg zurück in den
Orient, zu den Ursprüngen des Judentums mit seinen zweideutigen Messias
Figuren und eine Spurensuche zu den jüdischen Wurzeln Brasiliens.
Gleichzeitig ist sie ein Versuch, in einer zunehmend sinnlosen Welt eine
Orientierung zu finden und dabei einen Teil der eigenen Identität in eine Zeit
hinüberzuretten, die dem Menschen immer mehr Kompromisse abverlangt
und immer weniger Sinn verleiht.
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Sektion 7 / Secção 7
Raum / Sala: 1420|304, Z1 (Wüllnerstraße 9)
Sektionsleitung / Coordenação:
Gabriela Fragoso (Universidade Nova de Lisboa)
Titel / Título:
Vom groſen Autor zum kleinen Leser: Umbrüche und Aufbrüche in Kinder- und
Jugendbüchern anerkannter Literaten
Do grande escritor para o pequeno leitor: (r)evoluções e transformações nos
modos de escrita de autores consagrados que (também) escrevem para crianças
e jovens
Teilnehmer:
Abreu Pinto, Aroldo José: Ricardo Ramos: um contista dentro e fora da estação
primeira
Carrington, Maria Cristina: Os Lusíadas para gente nova – uma afortunada
proposta de Vasco Graça Moura
Coutinho, Fernanda: Fábulas pós-revolucionárias: Ondjaki e a vida dos animais
Eckl, Marlen: Brindemos à justiça, à fraternidade, ao amor" – a mensagem social
e política na ficção infanto-juvenil de Moacyr Scliar
Fragoso, Gabriela: Actualizar os clássicos: Ilíada e Odisseia na adaptação para
jovens de Frederico Lourenço
Klute, Johanna: Do ‚grande‘ escritor brasileiro para o ‚pequeno‘ leitor alemão:
clássicos da literatura moderna brasileira como autores de literatura infantojuvenil (em tradução alemã)
Nogueira, Carlos: Evolução do humor na literatura infantil e juvenil portuguesa
Nunes Barata, Gilda: O discurso do Escuro: A obra O Gato e o Escuro, do escritor
moçambicano Mia Couto, na paradoxalidade fidedigna da materialização do
afecto mais fundo
Paixão, Laura / Sperandio, Walkyria: Do grande escritor Monteiro Lobato para
o pequeno leitor na escola
Ruas, Luci: O amor e a experiência da finitude: Mário Cláudio escreve para
crianças
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Simões, Sónia: Antero de Quental: da literatura à prática da vivência poética e
filosófica no desenvolvimento da competência social da criança num mundo em
constante mudança

Programmübersicht Sektion 7 / Programa Secção 7
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1420|304, Z1 (Wüllnerstraße 9)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Carrington, Maria Cristina: Os Lusíadas para gente nova – uma afortunada
proposta de Vasco Graça Moura
Fragoso, Gabriela: Actualizar os clássicos: Ilíada e Odisseia na adaptação para
jovens de Frederico Lourenço
Ruas, Luci: O amor e a experiência da finitude: Mário Cláudio escreve para crianças

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Nunes Barata, Gilda: O discurso do Escuro: A obra O Gato e o Escuro, do escritor
moçambicano Mia Couto, na paradoxalidade fidedigna da materialização do afecto
mais fundo
Simões, Sónia: Antero de Quental: da literatura à prática da vivência poética e
filosófica no desenvolvimento da competência social da criança num mundo em
constante mudança
Nogueira, Carlos: Evolução do humor na literatura infantil e juvenil portuguesa

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Abreu Pinto, Aroldo José: Ricardo Ramos: um contista dentro e fora da estação
primeira
Paixão, Laura / Sperandio, Walkyria: Do grande escritor Monteiro Lobato para o
pequeno leitor na escola

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café
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11:00 – 13:00

Eckl, Marlen: Brindemos à justiça, à fraternidade, ao amor" – a mensagem social e
política na ficção infanto-juvenil de Moacyr Scliar
Klute, Johanna: Do ‚grande‘ escritor brasileiro para o ‚pequeno‘ leitor alemão:
clássicos da literatura moderna brasileira como autores de literatura infanto-juvenil
(em tradução alemã)
Coutinho, Fernanda: Fábulas pós-revolucionárias: Ondjaki e a vida dos animais

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
JOSÉ AROLDO PINTO ABREU (Universidade do Estado de Mato Grosso)
Ricardo Ramos: um contista dentro e fora da estação primeira
As reflexões ora propostas procuram dar conta do modo de representação
e do conteúdo representado em Estação Primeira (São Paulo: Scipione,
1996), coletânea de contos dirigida ao público juvenil, mas que é resultado
de uma seleção de textos ficcionais publicados anteriormente pelo escritor
Ricardo Ramos em obras voltadas ao público adulto. Nossa intenção não
será discutir o público indicado e a adjetivação sugerida à publicação, em sua
grande maioria, por questões mercadológicas. O intuito é demonstrar, à luz
da teoria literária, que o escritor parece sentir a necessidade de provocar
uma reação, produzir um efeito no leitor com esse modo próprio de
representação e com os conteúdos representados que desnudam a
essência mesma da condição humana, sem, no entanto, abrir mão do caráter
estético e, por isso mesmo, exigindo uma participação ativa do leitor no
processo de interação com o texto ficcional e projetando as reflexões para
muito além de discussões mais pontuais como a sua destinação. Pesquisa
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realizada como parte das atividades do Projeto "Organização e Disponibilização do Acervo de Ricardo Ramos: terceira etapa – a literatura juvenil do
autor", financiado pela Universidade do Estado do Mato Grosso/UNEMAT e
ConselhoNacional de DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico/CNPq –
Brasil.

MARIA CRISTINA CARRINGTON (Universidade de Aveiro)
Os Lusíadas para gente nova – uma afortunada proposta de Vasco Graça
Moura
Poeta, ensaísta, tradutor, cronista e ficcionista de reconhecido mérito na
literatura e cultura portuguesas Vasco Graça Moura, conhecedor de Camões
e da sua obra, publica em 2012 o texto / poema Os Lusiadas para gente nova,
uma adaptação verdadeiramente inovadora da epopeia camoniana. Com o
propósito de, como nos diz, fazer com que ‘os leitores mais novos (…) possam
"entrar" mais fácil e amenamente na matéria do poema', o autor, com
engenho e arte, guia-nos no texto, simplificando, suprimindo, resumindo e
explicando na mesma oitava rima e esquema métrico e estrófico do poeta
quinhentista.
Trata-se de um texto claro, brilhante, assumidamente pedagógico, que,
em diálogo poético com a epopeia, pretende levar à leitura desse
‘monumento esplendoroso da nossa língua que é o texto original de Os
Lusíadas'.

FERNANDA COUTINHO (Universidade Federal do Ceará)
Fábulas pós-revolucionárias: Ondjaki e a vida dos animais
A fortuna literária de escritores é, por vezes, fonte de surpresa para o público
leitor, mesmo para o especializado, relativamente a um quesito particular.
Trata-se da presença de títulos destinados à esfera infanto-juvenil, na lista
de obras de autores que a memória do sistema literário associa à literatura
para adultos. Nesse sentido, podem ser citados, entre outros James Joyce e
E.E.Cummings. Nas literaturas de expressão portuguesa, em meio a tantos,
Sophia de Mello Breyner Andresen e Ondjaki (Luanda, 1977). Sobre o último
incide a reflexão deste trabalho, que busca verificar como a questão da
animalidade é ressignificada literariamente em Ynari: a menina das cinco
tranças (2004), O leão e o coelho saltitão (2008) e O Voo do golfinho (2009),
tendo por farol a observação de Peter Hunt "A literatura infantil é diferente,
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mas não menor que as outras. Suas características singulares exigem uma
poética singular." (2010, p. 37) A indagação que se coloca é: Como se dá a
construção da singularidade em textos que, para além da qualidade estética,
apontam para discussões ético-políticas, enfeixadas na dimensão da
ecoliteratura, levando-se em consideração que o espaço gerador das
narrativas é o continente africano pós-colonial?

MARLEN ECKL (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
"Brindemos à justiça, à fraternidade, ao amor" – a mensagem social e política
na ficção infanto-juvenil de Moacyr Sclia
Descendente de imigrantes judeus russos, Moacyr Scliar viu sua infância e
juventude marcada pela sombra do preconceito. Por isso muitas vezes nas
obras de ficção infanto-juvenil se dedicou às esperanças e ideias de um
mundo melhor. Um mundo democrático, um mundo justo sem discriminações. Iniciando nos anos da ditadura militar, a produção dirigida ao público
infantil e juvenil de Scliar acompanhou toda sua trajetória literária.
Apareceram em paralelo os textos para leitores jovens e as obras para
adultos.
Às vezes houve até uma simultaneidade reveladora quanto à temática.
Pois tanto na literatura para crianças e adolescentes quantos nos livros
encaminhados para adultos Scliar tratou das questões de migração e da
trajetória do povo judeu. Ao mesmo tempo, influenciado pela experiência do
golpe de 1964 e dos anos de ditadura o escritor – tanto na ficção infantojuvenil quanto nos romances para adultos – se referiu a episódios significantes da história brasileira e gaúcha não só para dar uma impressão do
passado e ilustrar os desenvolvimentos políticos e sociais no Brasil moderno,
mas também para criar nos seus leitores jovens uma consciência e
sensibilidade para com os valores da liberdade, da justiça e da democracia.
Através de exemplos de vários livros de ficção infanto-juvenil a
conferencia apresentará as mensagens sociais e políticas e características
narrativas com que Scliar se dirigiu especialmente aos leitores jovens e assim
às gerações futuras.
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GABRIELA FRAGOSO (Universidade Nova de Lisboa)
(Re)actualizar os clássicos: A Ilíada e a Odisseia na adaptação para jovens de
Frederico Lourenço
Nem todos os livros para adultos podem ser lidos por crianças e jovens e
nem todos os textos para crianças e jovens recebem igual atenção da parte
dos adultos. Contudo, se pensarmos em obras como Robinson Crusoe, Alice
no País das Maravilhas, Bambi ou A abelha Maia, verificamos que, a despeito
de etiquetas redutoras, há muito existe uma literatura que ambos os grupos
etários adoptaram. Por outro lado, há também textos mais actuais (Harry
Potter, de Joanne K. Rowling ou a trilogia Tintenwelt, de Cornelia Funke) que
gozam de igual popularidade entre jovens e adultos. Para designar este tipo
de textos, apelativos para diferentes faixas etárias, criou-se o termo de
"literatura cross-over" ou "literatura All-Age".
Este conceito, relativamente recente – data de finais dos anos 1990 (v.
Sandra Beckett, 1999; Rachel Falconer, 2009; Hans-Heino Ewers, 2012) –
parece não ter encontrado ainda o seu lugar nos estudos literários
portugueses. Coloca-se assim a questão de verificar se textos de literatura
juvenil portuguesa, nos quais predominam características consideradas
típicas da literatura cross-over (como o carácter épico, mítico-histórico ou
fantástico), poderão ser integrados nesta definição. Dois textos
fundamentais da cultura ocidental - a Ilíada e a Odisseia – na versão para
jovens (ou também para adultos?) trabalhada por Frederico Lourenço serão
objecto de análise.

JOHANNA KLUTE
Do "grande" escritor brasileiro para o "pequeno" leitor alemão: Clássicos da
literatura moderna brasileira como autores de literatura infanto-juvenil (em
tradução alemã)
Com base na obra de referência Kinder und Jugendbücher aus Lateinamerika. Kommentierte Bibliographie der deutschen Übersetzungen (Livros
infanto-juvenis da América Latina. Bibliografia comentada das traduções
para o alemão), publicada em Março de 2015, pretendo apresentar e analisar
os resultados das publicações surgidas no Brasil. Entre os aproximadamente
65 títulos brasileiros infanto-juvenis traduzidos, estão representados vários
dos escritores brasileiros conhecidos pela "grande" literatura, começando
com o romance Capitães de areia (Herren des Strandes) de Jorge Amado que
foi publicado pela primeira vez em versão alemã no ano de 1951, até O
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mistério do coelho pensante e outros contos (Das Geheimnis des denkenden Hasen und andere Geschichten) de Clarice Lispector que foi publicado
em língua alemã no ano de 2013, assim como vários outros títulos
particulares e poemas e peças de prosa que foram publicados em antologias
para crianças e jovens.
Minha contribuição dedica-se questionar porque – com a riqueza da
literatura infanto-juvenil brasileira que há – foi (e é) traduzida precisamente
literatura que originalmente seria para adultos em grande quantidade, para
crianças na Alemanha: Como foram realizadas estas traduções?, isto é, quais
fatores influenciaram no processo? O sucesso económico das traduções
planejadas tem muita importância para as editoras, muitas vezes elas
preferem escritores que já são conhecidos pelo público leitor. As traduções
mencionadas serão postas num contexto maior da cultura original e da
cultura receptora e das suas relações sócio-políticas.

CARLOS NOGUEIRA
Evolução do humor na literatura infantil e juvenil portuguesa
Nesta comunicação procuramos identificar e discutir as principais
características do humor da literatura infantil e juvenil portuguesa. Partimos
da definição lata de humor enquanto processo cognitivo e emocional de
construção de um objeto, e a partir daqui tentaremos determinar e compreender quer o que leva um autor a querer produzir humor nos seus textos (e
que tipo de humor), quer as sensações e os pensamentos desencadeados
no receptor, quer ainda os efeitos produzidos tanto no plano das
subjetividades (pessoais ou coletivas) como no das objetividades empíricas
(referimo-nos aos sinais cinésicos imediatos, à comunicação corporal:
gestos, movimentos, posturas e expressões faciais que revelam emoção,
hilaridade, repulsa, reforço ou mudança de ideias ou comportamentos, etc.).

GILDA NUNES BARATA (Universidade de Lisboa)
O discurso do Escuro: A obra O Gato e o Escuro, do escritor moçambicano
Mia Couto, na paradoxalidade fidedigna da materialização do afecto mais
fundo
É Mia Couto um dos escritores mais reconhecidos do panorama literário
moçambicano do século XXI. De entre tudo o que escreveu, o livro O Gato e
o Escuro, ilustrado pela premiada ilustradora Danuta Wojciechowska, é uma
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cosmogonia que sustém a respiração de um qualquer leitor que reivindique
um texto de Literatura Maior. A originalidade e singularidade de um texto
poético, paradoxalmente, não raras vezes, situa-o num universo infantil
pouco convencional no mercado comercial dos livros "infantilizados" que
marcaram um crescimento mais acentuado neste século. É o caso desta
obra que questiona o leitor sobre natureza, género literário.
É nosso objectivo analisar de que forma Mia Couto utiliza a imagem do
Escuro, enquanto metáfora poderosa, para desfazer e construir uma
narrativa polissémica, de afecto transformador, provinda de um autor que
assume a voz ancestral de histórias orais africanas.
Assim sendo, serão questionadas personagens: "mãe gata", gatinho
Pintalgato", "Escuro", num caminhar para o desconhecido, sustentado pela
"maternalização" do amor. Como refere Coimbra de Matos: Existo Porque fui
Amado.
Desconhecido, esse Lugar (o lugar da afeição real) é de revisitação
obrigatória. Para crianças. Para adultos. Para timoratos ou medrosos.

LAURA PAIXÃO / WALKYRIA SPERANDIO (Universidade Federal do Espírito Santo)
Do grande escritor Monteiro Lobato para o pequeno leitor na escola
O presente trabalho destina-se a apresentar uma contribuição aos estudos
que discutem as motivações que impulsionam escritores como Monteiro
Lobato, que publicou obras relevantes no período Pré-modernista da
Literatura Brasileira, a escrever obras destinadas ao público infanto-juvenil
como Reinações de Narizinho (1931). Considerando-se as afirmações de
Antônio Candido (1993) sobre o diálogo estabelecido pela obra literária,
autor / obra / público, e pelos reflexos das estruturas sociais existentes em
seu momento de produção, busca-se analisar esse processo nos modos de
escrita desse autor na obra citada. Destaca-se que essa época foi marcada
pelo fortalecimento da criança no seio da sociedade capitalista, compondo,
assim, o cenário para o surgimento da literatura destinada ao público infantil,
fortemente ligada à emergência do hábito da leitura, uma vez que "o ler
transformou-se em instrumento de ilustração e sinal de civilidade."
(ZILBERMAN, 2003). Toma-se ainda um corpus resultante de práticas de
leitura e escrita de crianças da escola de ensino fundamental para análise
das contribuições desse processo dialógico com o público infanto-juvenil
nesta virada do século XXI. Vale ressaltar que a escola apresenta em seu
currículo um compromisso com a formação do leitor literário e, como
consequência, a atividade pedagógica realizada por professores
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pesquisadores (NOVOA, 2001) estabelece uma aproximação com a arte
literária e suas funções com o propósito de oportunizar espaços
privilegiados de prazer e de produção do conhecimento.

LUCI RUAS
O amor e a experiência da finitude: Mário Cláudio escreve para crianças
Nossa proposta de trabalho envolve a leitura de três livros. O triunfo do amor
português, de 2004, Olga e Cláudio, de 1984, e Nero e Nina, de 2012. O
primeiro fala-nos de amor e transgressão. Conforme afirma Agustina BessaLuís no prefácio à edição ilustrada por Rogério Ribeiro, "pertence ao campo
semântico da palavra cuja origem é a do encantamento. É uma conversa
mágica". O segundo, publicado vinte anos antes, envolve o mesmo tema do
amor, tocado pelo correr do tempo e pela distância que separa um par
amoroso – um gato e uma gata –, em que possivelmente se espelha outro
par – Manuel, poeta de Lisboa e o pintor Giovanni, pintor de Veneza. Olga e
Cláudio jamais se viram, mas se conhecem por intermédio das cartas que
alimentam o seu amor. Sofrem o efeito corrosivo do tempo; como seus
donos, experimentam da distância que somente as cartas aproximam. O
texto, com primorosa sensibilidade, encena a ambiguidade das relações que
envolvem os dois pares, a que se acrescentam mais dois: a poesia e a pintura
(a arte, em última análise), Lisboa e Veneza, cidades que objetivam a distância
entre o poeta e o pintor, o gato e a gata. A experiência da finitude é aí
vivenciada em todos os seus passos. O terceiro texto – Nero e Nina – publicase em 2012. Retoma o mesmo tema do amor, agora experimentado por dois
cães, que reescrevem a mítica e trágica história de D. Pedro I e Inês de Castro,
que com a deles próprios se cruza. Transgressão e tragédia marcam a
releitura de Pedro e Inês, a que alegria e dor se associam, emolduradas pela
mesma delicadeza e sensibilidade que toca a história de Olga e Cláudio
Quase trinta anos, portanto, medeiam a publicação dos três livros de Mário
Cláudio, dois dos quais – Olga e Cláudio, e Nero e Nina – dedicados à leitura
pelas crianças (e não só). Despiciendo talvez fosse dizer da genialidade de
seu autor, da originalidade observada no modo como trata temas polêmicos
e afasta a cortina que nubla problemáticas relações amorosas, da
proximidade entre a experiência do amor e a finitude, da revolução operada
no seio da linguagem às vezes irônica com que trata certos pares amorosos,
não foram Olga e Cláudio e Nero e Nina publicados para o público infantil.
Se o tema envolve o amor, também deixa em evidência a experiência
intersubjetiva que vivencia temas evitados quando se trata do público
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infantil: a separação, a distância, a paixão trágica, as relações proibidas e
sobretudo a experiência da finitude. Neste sentido é que pode dizer-se que
ocorre uma significativa mudança, sobretudo a partir do último quartel do
século XX. Mário Cláudio protagoniza essa revolução na linguagem com que
constrói suas histórias para crianças. Nelas refletem-se questões que
atravessam o fim de século. Esses dois textos, considerados como literatura
infantil, podem perfeitamente dialogar com O triunfo do amor português,
porque ilustram magnificamente o potencial desse gênero discursivo,
linguagem capaz de articular sentidos, independente da problemática da
comunicação com leitores de faixas etárias específicas.

SÓNIA SIMÕES
Antero de Quental: da literatura à prática da vivência poética e filosófica no
desenvolvimento da competência social da criança num mundo em
constante mudança
Pode aceder-se à alma de uma criança por várias vias: uma delas é a poesia
filosófica. Orientar a alma de uma criança para os pensamentos do mundo
da razão, do mundo dos adultos é, para a poesia, e para quem a faz, uma
tarefa muito delicada. Cada poema põe a descoberto uma variedade de
perguntas cuja dimensão filosófica urge desvendar. Por natureza, a criança
quer descobrir as coisas por iniciativa própria. A missão do adulto será,
então, encorajá-la a originar novos pensamentos. O acto de pensar por si
própria incentiva o conhecimento, desperta para realidades diferentes,
promove a tolerância e incentiva-a a lançar um olhar crítico sobre os
assuntos em diálogo. Até mesmo dentro de um grupo a criança pode viver
as experiências de uma outra forma, e o próprio facto de pensar de maneira
diferente será valorizado pelos outros.
A poesia filosófica é, assim, uma ferramenta de instrução. E aqui cabe o
contributo dado por Antero de Quental no enriquecimento desta cultura do
espírito, na abordagem filosófica do poema (no desvendar do seu sentido
mais íntimo) e na possibilidade que oferece de aplicação prática. Os
exercícios filosóficos que os poemas de Antero suscitam – nomeadamente o
Tesouro Poético da Infância – podem ser utilizados para estimular a
capacidade criativa da criança no decurso de uma conversa, na escrita e / ou
na leitura de um texto.
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Sektion 8 / Secção 8
Raum / Sala: 1821|004, SFo4 (Elfschornsteinstraße 15)
Sektionsleitung / Coordenação:
Ricarda Musser, Christoph Müller (Ibero-Amerikanisches Institut Berlin)
Titel / Título
Utopien und Parallelwelten: Aufbrüche und Umbrüche in der Science Fiction der
lusophonen Länder
Utopias e mundos paralelos: Origens e mudanças na ficção científica dos países
lusófonos
Teilnehmer:
De Sousa Causo, Roberto: A história da literatura de ficção científica no Brasil
Ginway, M. Elizabeth: O pensamento utópico no cyberpunk brasileiro
contemporâneo
Müller, Christoph: Gesellschaftskonzepte in der brasilianischen Science-FictionErzählung
Musser, Ricarda: Öko-Science Fiction in den Amerikas: brasilianisch-kanadische
Ansichten, Einsichten und Aussichten
Nunes, Ângela / Sieber, Cornelia: A invasão das não-pessoas: o pesadelo azulescuro da Troika em "Ulisseia" de Raquel Freire (2014) / Die Invasion der
Nichtmenschen: der dunkelblaue Albtraum der Troika in "Ulisseia" von Raquel
Freire (2014)

Programmübersicht Sektion 8 / Programa Secção 8
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1821|004, SFo4 (Eilfschornsteinstraße 15)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço
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15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

De Sousa Causo, Roberto: A história da literatura de ficção científica no Brasil
Nunes, Ângela / Sieber, Cornelia: A invasão das não-pessoas: o pesadelo azulescuro da Troika em "Ulisseia" de Raquel Freire (2014) / Die Invasion der
Nichtmenschen: der dunkelblaue Albtraum der Troika in "Ulisseia" von Raquel Freire
2014)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Ginway, M. Elizabeth: O pensamento utópico no cyberpunk brasileiro
contemporâneo
Müller, Christoph: Gesellschaftskonzepte in der brasilianischen Science-FictionErzählung

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Musser, Ricarda: Öko-Science Fiction in den Amerikas: brasilianisch-kanadische
Ansichten, Einsichten und Aussichten

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
ROBERTO DE SOUSA CAUSO (Universidade de São Paulo)
A história da literatura de ficção científica no Brasil
A literature especulativa, embora pouco conhecida, tem estado presente na
literatura brasileira desde o século XIX. Esta conferência acompanha o seu
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desenvolvimento até 1950, comparada à produção internacional, levantando
as principais influências, divergências e a sua originalidade potencial no
Brasil. Registra suas raízes, sua história e qualidade mítica, observando que
as obras nacionais mais interessantes são aquelas que se realizam a partir
de uma "distância ideológica" estabelecida diante da influência estrangeira.

M. ELIZABETH GINWAY (University of Florida (Gainesville))
O pensamento utópico no cyberpunk brasileiro contemporâneo
Nesta apresentação, eu desejo examinar duas histórias mais
contemporâneas de cyberpunk brasileiro, "Questão de sobrevivência" (2001)
de Carlos Orsi, e "Vale-tudo" (2010), de Roberto de Sousa Causo, ambas as
quais colocam tecnologias digitais e de satélites nas mãos de moradores das
favelas, combinando desse modo questões sociais prementes com
extrapolações futuristas. Notando que certas obras frequentemente não são
nem inteiramente realistas nem fantásticos, Michael Löwy tem usado o
termo "irreal crítico" para descrever esses tipos de texto nos quais uma
narrativa de outro modo realista é pontuado pela "lógica da imaginação, do
maravilhoso, do mistério ou do sonho" (196). Sharae Deckard adaptou as
teorias de Löwy para textos realistas contemporâneos na América Latina,
notando como o "irreal crítico" pode funcionar como uma "crítica do
capitalismo pós-fim de milênio e de seus sistemas ocultos" demonstrando o
fracasso do realismo tradicional em capturar o descontentamento e a
resistência encontrados em textos escritos na periferia global. Neste ensaio,
desejo enfatizar o "realismo crítico" dessas histórias recentes de cyberpunk
brasileiro, cujo estilo realista contrasta agudamente com o tom mais satíricos
ou de carnavalesco bakhtiniano das primeiras obras tupinipunks. Assim,
detrás do "irreal crítico" existe uma visão utópica, que coloca a tecnologia ao
serviço da transformação social.

CHRISTOPH MÜLLER (Ibero-Amerikanisches Institut Berlin)
Gesellschaftskonzepte in der brasilianischen Science-Fiction-Erzählung
Auf der Grundlage aktueller brasilianischer Erzählungen wird der Vortrag
untersuchen, welche Gesellschaftskonzepte und -utopien in der Science
Fiction Literatur entwickelt und umgesetzt werden und wie diese
(möglicherweise) in Zusammenhang mit der Diktaturerfahrung Brasiliens
(1964–1985) gebracht werden können.
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RICARDA MUSSER (Ibero-Amerikanisches Institut Berlin)
Öko-Science Fiction in den Amerikas: brasilianisch-kanadische Ansichten,
Einsichten und Aussichten
Der Vortrag wird anhand neuerer Science-Fiction Romane und Erzählungen
aus Brasilien und Kanada herausarbeiten, in welcher Weise das Genre
gegenwärtig genutzt wird, um Zukunftsszenarien auf der Grundlage heutiger
ökologischer, gesellschaftlicher und medizinischer Katastrophen und
längerfristiger Entwicklungen zu gestalten.

ÂNGELA NUNES / CORNELIA SIEBER (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
A invasão das não-pessoas: o pesadelo azul-escuro da Troika em "Ulisseia"
de Raquel Freire (2014)
Na nossa abordagem do conto "Ulisseia" pretendemos mostrar como o
género da ficção científica é utilizado por Raquel Freire para radiografar as
emoções dos portugueses face à crise atual, às rígidas restrições
orçamentais, ao retrocesso social "sem alternativa" e às políticas de
privatizações que são sentidas como "venda do país". Quer as numerosas
referências à ficção científica, na literatura como nos filmes, referências que
abordam a invasão do mundo por seres não-humanos (adaptações
cinematográficas do romance de Jack Finney Invasion of the Body Snatchers,
o conto de Ray Nelson Eight O'Clock in the Morning e a sua adaptação fílmica
John Carpenter's They Live, Matrix e muitos outros) como também as muitas
referências históricas ao fascismo, ditadura, opressão e resistência
conduzem à percepção da situação atual como processo de desumanização.
Na descrição densa, são evocados pesadelos históricos e ficcionais de
violência étnica e política, escravidão e genocídio o que, como defendemos,
deve ser entendido como uma crítica do próprio discurso
(pseudo)democrático que reclama um ponto de vista "realista", uma
argumentação "lógica", a crua prova de "números nus" para si mesmo,
enquanto os sentimentos das pessoas, o medo do declínio social e a raiva
subjacente ao facto de não se sentirem tratadas com dignidade humana,
esbarram contra os seus eufemismos e as suas expressões politicamente
corretas. Na estreita relação entre o texto e a representação gráfica de Rita
Roquette de Vasconcelos, que ilustra todos os contos da antologia Do
branco ao negro, inverte-se o sentimento de impotência e de pesadelo, o
que também acontece com o nome da protagonista, Ulisseia, alusão
evidente à lenda da fundação de Lisboa e, portanto, ao poder mítico e
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sobrehumano que o lugar da acção exerce sobre as não-pessoas,
aniquiladoras da história.


Die Invasion der Nichtmenschen: der dunkelblaue Albtraum der Troika in
"Ulisseia" von Raquel Freire (2014)
In unserer Untersuchung der Erzählung "Ulisseia" möchten wir
herausarbeiten, wie das Genre des Science Fiction genutzt wird, um die
Emotionen der Menschen in Portugal angesichts der aktuellen Krise mit den
rigiden
Sparzwängen,
der
"alternativlosen"
Abschmelzung
der
Sozialstandards und der als Ausverkauf des Landes empfundenen
Privatisierungspolitik auszudrücken. Sowohl die zahlreichen Referenzen auf
Science Fiction-Literatur und Filme, die die Invasion der Welt durch nichtmenschliche Wesen thematisieren (Jack Finneys verfilmter Roman Invasion of
the Body Snatchers; Ray Nelsons Kurzgeschichte "Eight O‘Clock in the
Morning" und der daraus entstandene Film "John Carpenter's They Live",
"Matrix" u.v.a.) als auch die vielfältigen historischen Referenzen auf
Faschismus, Diktatur, Unterdrückung und Widerstand führen dazu, die
aktuelle Situation als eine Entmenschlichung wahrzunehmen. Die dichte
Beschreibung, in der historische und fiktionale Albträume der ethnischen
und politischen Gewalt, Versklavung und des Genozids evoziert werden, ist,
so unsere These, auch als eine Kritik an dem (pseudo)demokratischen
Diskurs zu verstehen, der für sich einen "realistischen" Blick, eine "logische"
Argumentation und die Evidenz "nackter Zahlen" reklamiert und dabei die
Gefühle der Menschen, ihre Angst vor dem sozialen Abstieg und ihre Wut
darüber, nicht mehr mit Menschenwürde behandelt zu werden, an seinen
politisch korrekten Formulierungen und seinen Euphemismen abprallen
lässt. In der spannungsreichen Beziehung des Textes zu der bildlichen
Darstellung von Rita Roquette de Vasconcelos, die alle Erzählungen der
Anthologie Do branco ao negro mit Illustrationen versehen hat, kehrt sich das
Albtraum- und Ohnmachtsgefühl ebenso um, wie in dem Namen der
Protagonistin Ulisseia, der eine Referenz auf die Gründung Lissabons und
damit auf die mythische übermenschliche Kraft des Ortes gegenüber den
geschichtsvernichtenden Unmenschen darstellt.
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Sektion 9 / Secção 9
Raum / Sala: 1830|004 (Eilfschornsteinstraße 7)
Sektionsleitung / Coordenação:
Martin Neumann, Marita Rainsborough (Universität Hamburg)
Titel / Título
Rethinking Postcolonialism. Bruch, Transgression und Transformation in den
lusophonen Literaturen Afrikas
Rethinking Postcolonialism. Rutura, transgressão e transformação nas literaturas
lusófonas de África
Teilnehmer:
Parente Augel, Moema: Do trauma ao testemunho. Tony Tcheka: Desesperança
no chão de medo e dor
Francisco, Isabel: Der süße Duft der Freiheit? Angola und die Perestroika in
Travessia por imagem von Manuel Rui
Gil Costa, Fernanda: Faces da Memória / Fases da História
Goenha, Agostinho Matias: Compreender o discurso colonial em Muende
(Moçambique) e em Coronel Sardónia, Gente desencontrada, mais a sombra de
um menino (Angola) à luz da teoria pós-colonial
Grossegesse, Orlando: Parodierte Heilssuche. Geopolitische Geschichtsfiktion in
João Paulo Borges Coelhos O Olho de Hertzog (2010)
Mata, Inocência: Utopias da libertação e fantasias do império: Angola como
lugar de uma tensa pós-colonialidade – de Mayombe a Jornada de África (ou viceversa)
Mesquita, Barbara: Identität und Identitätszerstörung: Zur Darstellung der
Kolonialstrukturen in der Romantrilogie Terra Morta, A Chaga und Viragem von
Castro Soromenho
Neumann, Martin: Tradição vs Modernidade? O Jogo de Instrução, Gender e
Poder na Literatura Guineense
Rainsborough, Marita: Die Ästhetik des Dazwischen. Inter- und Transkulturalität
in der Literatur von Paulina Chiziane
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Lopes, Antonio Soares (Tony Tcheka): Guiné Bissau – construção da liberdade
e democracia nas terras de lalas e bolanhas. Da democracia nacional
revolucionária ao pluralismo democrático

Programmübersicht Sektion 9 / Programa Secção 9
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1830|004 (Eilfschornsteinstraße 7)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Neumann, Martin / Rainsborough, Marita: Einführung / Introdução
Rainsborough, Marita: Die Ästhetik des Dazwischen. Inter- und Transkulturalität in
der Literatur von Paulina Chiziane
Grossegesse, Orlando: Parodierte Heilssuche. Geopolitische Geschichtsfiktion in
João Paulo Borges Coelhos O Olho de Hertzog (2010)

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Goenha, Agostinho Matias: Compreender o discurso colonial em Muende
(Moçambique) e em Coronel Sardónia, Gente desencontrada, mais a sombra de um
menino (Angola) à luz da teoria pós-colonial
Gil Costa, Fernanda: Faces da Memória / Fases da História

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Mata, Inocência: Utopias da libertação e fantasias do império: Angola como lugar
de uma tensa pós-colonialidade – de Mayombe a Jornada de África (ou vice-versa)
Francisco, Isabel: Der süße Duft der Freiheit? Angola und die Perestroika in Travessia
por imagem von Manuel Rui

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Mesquita, Barbara: Identität und Identitätszerstörung: Zur Darstellung der
Kolonialstrukturen in der Romantrilogie Terra Morta, A Chaga und Viragem von
Castro Soromenho
Lopes, Antonio Soares (Tony Tcheka): Guiné Bissau – construção da liberdade e
democracia nas terras de lalas e bolanhas. Da democracia nacional revolucionária
ao pluralismo democrático
Parente Augel, Moema: Do trauma ao testemunho. Tony Tcheka: Desesperança no
chão de medo e dor
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13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Neumann, Martin: Tradição vs Modernidade? O Jogo de Instrução, Gender e Poder
na Literatura Guineense
Abschlussbesprechung / Discussão final

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
MOEMA PARENTE AUGEL (Universität Bielefeld)
Do trauma ao testemunho. Tony Tcheka: Desesperança no chão de medo e dor
Em seus livros Noites de insónia na terra adormecida (1996) e Guiné sabura que
dói (2008) transparecem recorrentemente o amor e a grande preocupação
do poeta com seu torrão natal: a terra "adormecida", desvigorada pela
colonização e pela posterior má governança, fazendo o poeta perder o sono;
a Guiné, terra das mil saburas e encantos, destilando entretanto o amargor
da decepção pela distopia acontecida. Um confrontamento entre essas
obras anteriores e a atual coleção de poemas de Tony Tcheka evidencia o
fosso profundo entre elas. Neste livro que vamos apresentar, Desesperança
no chão de medo e dor, tanto o enfoque quanto o propósito do autor são
radicalmente outros. Trata-se aqui de um furioso e doloroso canto,
mergulhado no sangue da história recente, pesadelo real que assolou a
Guiné-Bissau, versos imbricados esteticamente numa exposição crua,
poética, ética e política, viabilizando pôr a nu o desaire do desgoverno. São
meia centena de poemas tendo como fio condutor o trauma da guerra
acompanhado pelo medo e pela dor, provocando a urgência de resguardar
a memória e o impulso do testemunho inadiável.
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ISABEL FRANCISCO (Universität Hamburg)
Der süße Duft der Freiheit? Angola und die Perestroika in Travessia por
imagem von Manuel Rui
Als einer der bedeutendsten und bekanntesten Autoren Angolas stammen
sowohl die angolanische Nationalhymne als auch die portugiesische Version
der Internationale aus der Feder Manuel Ruis, woran sich die in Angola
typische Verzahnung zwischen Dichtung und Politik abzeichnet. Kann diese
Tradition aufrecht erhalten werden, wenn kapitalistische Tendenzen Einzug
halten? Welche Auswirkungen hat der Zusammenbruch des Sowjetreiches
auf Angola?
Travessia por imagem spielt Ende der 1980er Jahre, als die Welt sich kurz
vor dem Fall des Eisernen Vorhangs im Umbruch befindet. Zito, die
Hauptfigur, ist ebenfalls Autor und begibt sich auf Reisen zwischen Kuba,
Angola, Portugal und Brasilien. Mehr und mehr entfernt er sich von seiner
Ehefrau, die nach einem Wirtschaftsstudium in der Privatwirtschaft ihren
finanziellen Aufstieg wittert. Anhand weiterer Figuren aus verschiedenen
Ländern wie dem argentinischen Fotografen Oscar oder dem kubanischen
Barmann Don Escobar zeichnen sich verschiedene Linien menschlicher
Entwicklung während des zusammenbrechenden Sozialismus ab. Travessia
por imagem beleuchtet auf diese Weise zum Zeitpunkt des Erzählens aktuelle
Beziehungen Angolas zu Brasilien, Portugal und Kuba und rückt ebenso
Angolas Situation selbst in den Fokus.
Bereits der Titel lässt die Bedeutung von Bildern in dem Roman
vermuten. Nachdem Phillip Rothwell einleuchtend die Verknüpfung zwischen
der Aufwertung des Seh- gegenüber dem Geruchssinn und dem
kapitalistischen System in der westlichen Welt dargelegt hat, sollen anhand
seiner These neben den Figurenanalysen diesbezügliche Positionierungen in
Travessia por imagem untersucht werden. Der kritische Blick auf die
ideologische Tiefenstruktur des Zivilisationsbegriffs verspricht den
universalistischen Ansatz der in humanistischer Tradition stehenden
Philosophie aufzudecken, die Achille Mbembe als eines der Hauptmerkmale
postkolonialen Denkens bezeichnet. Untermauert von den Ausführungen
Rothwells und Mbembes, lässt die Verzahnung zwischen dem Ende des
Kalten Krieges, neuen Wirtschaftssystemen und internationalen sowie
persönlichen Beziehungen in Travessia por imagem eine fruchtbare Analyse
der Situation Angolas zur Zeit der Perestroika erwarten.
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FERNANDA GIL COSTA (Universidade de Macau)
Faces da Memória / Fases da História
Que formas de identidade e que imagens do corpo são importantes em
situações de transição, transgressão e transformação e como são expostas
do ponto de vista literário / artístico?
A comunicação, provisoriamente intitulada – Faces da Memória/Fases da
História – visa problematizar o regresso de mitos e / ou episódios da memória
colectiva apresentados pela literatura (e por outras formas artísticas) em
busca de uma identidade histórica (aparentemente) ancestral como
sedimento de novas ‘comunidades imaginadas'. Os exemplos serão o
recente romance de José Eduardo Agualusa, Rainha Ginga (2014), e Ualalapi
(1987), de Ungulani Ba Ka Khosa. No centro da reflexão estará a busca do
passado como justificação e recriação (problemática) da comunidade
presente e da sua aspiração de futuro.

AGOSTINHO MATIAS GOENHA (Universidade Pedagógica de Mocambique)
Compreender o discurso colonial em ‘Muende' (Moçambique) e em ‘Coronel
Sardónia, Gente desencontrada, mais a sombra de um menino' (Angola) à luz da
teoria pós-colonial
O presente estudo tem em vista uma abordagem interpretativa das
narrativas ficcionais, Muende e Coronel Sardónia (romance), Gente desencontrada, mais a sombra de um menino (conto), de Rodrigues Júnior e de Amaro
Monteiro, respectivamente, classificadas como narrativas ‘coloniais'.
Perseguimos a seguinte questão: as reflexões em torno dos grandes
marcos da história político-social das literaturas nacionais africanas
pressupõem ou não estudos sobre a história literária africana precursora (a
colonial)? Como resposta, procuramos fazer uma abordagem que consiga ou
que sugira a intercepção de eventuais motivações e de possíveis perplexidades que se desencadeiam em torno das temáticas, particularmente, no
que diz respeito a estudos sobre a teoria e a história literária africana.
Pretendemos, sobretudo, compreender, na perspectiva do ‘eu-africano',
um tempo / espaço histórico colonial, através dos ‘seus' textos literários,
como reflexos de um certo ‘pensamento' literário, na perspectiva do ‘outro'
em África. Alguns estudiosos europeus (ou descendentes) sobre África
concordam que a crítica sobre as literaturas africanas tem sido feita com
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base no que se considera ser o cânone do centro (a Europa), sem sustentação paritária local (africana) e que também por isso se encontra sujeita a
critérios de avaliação extrínsecos.
Em síntese, as duas narrativas convocam factos da História como
procedimento estilístico e parece-nos que tal opção se constitui como
proposta de construção de uma realidade vivenciada (em Moçambique e em
Angola) e percepcionada no plano de idealização e da criatividade.

ORLANDO GROSSEGESSE (Universidade do Minho)
Parodierte Heilssuche. Geopolitische Geschichtsfiktion in João Paulo Borges
Coelhos O Olho de Hertzog (2010)
Nur auf den ersten Blick ist O Olho de Hertzog (2010) eine Art Detektivroman
um den Verbleib des gleichnamigen Diamanten. Unter seinem Schein geht
es um Heilssuche und ihre Relevanz, damit Geschichte in ihren Möglichkeiten
und im Dialog mit Kairos begriffen werden kann. Dies bedeutet jenseits der
postkolonialen Geschichtskritik an eurozentrischer Historiographie ein vielstimmiges Wiederaufsuchen des südostafrikanischen Raumes (zentriert auf
Lourenço Marques) als Drehscheibe zwischen Südafrika und Europa in der
Umbruchszeit zwischen Zweitem Burenkrieg und Erstem Weltkrieg. Die
Episierung dieser Vergangenheit Mozambiks geschieht weder im nostalgischen Ton des in Portugal modischen kolonialen Postmemory noch im Dienst
politischer Affirmation afrikanischer Identität, sondern im Zeichen transnationaler Hybridität, etwa eines geschichtlich denkbaren Pakts vollkommen
verschiedener Heilssuchen des Jong Zuid Afrika und des ‚Reiches‘ von
Macombe gegen die britische Kolonial-Hegemonie. Diese metahistoriographische Fiktion impliziert – für deutsche Leser besonders interessant –
eine geopolitische (Re-)Fiktionalisierung des legendären Fluges des Zeppelin
L-59 und des Feldzugs von Lettow-Vorbeck und seiner Askari.

INOCÊNCIA MATA (Universidade de Macau)
Utopias da libertação e fantasias do império: Angola como lugar de uma
tensa pós-colonialidade – de Mayombe a Jornada de África (ou vice-versa)
Se se pode interpretar Mayombe (1980) como um "romance de guerra" em
que o protagonista (Sem Medo), claramente contaminado pela dimensão
trágica, "profetiza" as incongruências entre a justeza das causas da guerra
de libertação e a previsão dos resultados obtidos, em Jornada de África
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(1989), outro "romance de guerra", a trágica consciencialização da
personagem principal (Sebastião) sobre a injusteza da guerra colonial ocorre
no seu cenário.
O objectivo desta reflexão é comparar os meandros por um lado da
desconstrução do imaginário ultramarinista que vai desencadear o sentido
de perda imperial, na segunda acepção em que Roberto Vecchi (2010) o
entende: perda como resistência; e por outro do profético desfalecimento
da imaginação utópica (Karl Mannheim, 1960) desencadeada pelo modus
operandi do poder pós-colonial. Em ambos os casos, processos testemunhos
das ruínas do império.

BARBARA MESQUITA (Universität Hamburg)
Identität und Identitätszerstörung: Zur Darstellung der Kolonialstrukturen in
der Romantrilogie Terra Morta, A Chaga und Viragem von Castro Soromenho
In den drei Romanen Terra Morta (1949), A Chaga (1957) und Viragem (1970)
thematisiert der zwar nicht in Angola geborene, aber dort aufgewachsene
und dem Land eng verbundene portugiesische Romancier, Journalist und
Ethnograph Castro Soromenho (1910 bis 1968) die Identität der
einheimischen afrikanischen Bevölkerung und die sie zerstörenden
Strukturen der portugiesischen Kolonialherrschaft. Dazu gehören sowohl
der nach der offiziellen Abschaffung der Zwangsarbeit für die einheimischen
Männer obligatorische Arbeitsdienst, hier in den Diamantenminen der
Provinz Lunda, und die damit verbundene Zerstörung vorhandener sozialer
Strukturen als auch die Einbindung einheimischer Männer in die Kolonialverwaltungshierarchie, um auf diese Weise die Afrikaner systematisch
gegeneinander auszuspielen und das soziale Klima zu vergiften und zu
zerstören.
In dem Vortrag soll weniger auf die narrativen Aspekte und darauf
eingegangen werden, wie Castro Soromenho, der als neorealistischer Autor
gilt, dieses Thema erzählerisch verarbeitet hat, sondern das Augenmerk soll
vor allem auf dem inhaltlichen Aspekt der Herausarbeitung dessen liegen,
was Castromenho in Bezug auf die einheimische afrikanische Bevölkerung
als Identität postuliert und wie er die diese Identität zerstörenden Strukturen
in dem Hauptroman der Trilogie, Terra Morta darstellt. Dabei wird ein
theoretischer Bezug zu neueren postkolonialen Kultur- und Identitätstheorien (u.a. Stuart Hall, Homi K. Bhabba) hergestellt.
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MARTIN NEUMANN (Universität Hamburg)
Tradição vs Modernidade? O Jogo de Instrução, Gender e Poder na Literatura
Guineense
Nas sociedades africanas pós-coloniais havia uma forte tendência a revalorizar as tradições africanas autóctones, julgadas – também por motivos
politícos e identitários – como saudável contrapeso de todas as novas modas
e estruturas familiares, sociais, etc. introduzidas pelo colono português. As
obras de Abdulai Sila, por exemplo, terminam várias vezes com o triunfo das
valores e poderes ancestrais / tradicionais que garantem o restabelecimento
da justa ordem social. O pequeno volume A Escola (1993) que reúne três
curtas histórias parece ir contra esta corrente: escrito por uma mulher,
Domingas Barbosa Mendes Samy, encena histórias com protagonistas
femininas (mas não só) que não se sujeitam oa poder patriarcal e à força da
tradição. Esta conferência pretende analisar as mudanças na sociedade
guineense contemporânea, causadas pela introdução da escolaridade, não
tanto obrigatória, mas possível. Será uma revolução no campo de relações
de gender ou será que a autora quer apontar para a conciliação de uma
dicotomia que hoje em dia já não faz muito sentido?

MARITA RAINSBOROUGH (Universität Hamburg)
A estética do Entremeio. Interculturalidade e transculturalidade na literatura
de Paulina Chiziane
No sentido de Mbembes, a cultura mostra-se já desde sempre como uma
formação híbrida e desarmónica com elementos diferentes em combinações
e fusões. Neste sentido, poupa-se a procura por uma cultura africana
autóctone; espaços culturais encontram-se sempre em movimento e num
intercâmbio permanente no processo da imersão e dispersão. Bhabha fala
aqui de uma cultura do In-between, de um third space. As novelas de Paulina
Chiziane mostram esta estética do Entremeio. A protagonista Sana da Balada
de Amor ao Vento (1990) vive e reflete tanto relações tradicionais polígamas
como também relações monógamas cristãs; em Ventos do Apocalipse (1993),
os homens tentam reobter o poder perdido com a reanimação de ritos
africanos tradicionais e em O Sétimo Juramento (2000) David e a sua mulher,
seres modernos africanos do ambiente urbano, descobrem em situações de
crises pessoais o poder do mundo africano de espíritos. Como se expõe nas
novelas a collisão das diferentes culturas, ou seja, da africana e europeia
ocidental? Considera-se um caminho viável numa situação pós-colonial o
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recurso ao autóctone da cultura africana que se observa nas novelas? Podese deduzir das novelas que estas assentam numa conceção de
interculturalidade ou eventualmente de transculturalidade? Que forma
especial da estética do Entremeio é reproduzida nas obras fictivas da autora?
Neste contexto, devem-se abordar particularmente os aspetos como
formação de sujeito, identidade e experiência corporal e as modificações da
perceção, da sensação e do pensamento em situações pós-coloniais da
mudança radical nas novelas de Chiziane e a pergunta se o recurso a
elementos autóctones da cultura africana se torna um erro.

ANTONIO SOARES LOPES (Tony Tcheka)
Guiné Bissau – construção da liberdade e democracia nas terras de lalas e
bolanhas. Da democracia nacional revolucionária ao pluralismo democrático
Em 40 anos de independência, a Guiné-Bissau tem vindo a viver fases ciclicas
de conturbadas agitações sociais, políticas e militares, desaires que, para
além das mortes e danos materiais provocados, o que já de si é
sobremaneira lamentável, têm comprometido e adiado sucessivamente os
esforços empreendidos em prol de um caminho que devia conduzir à paz e
ao desenvolvimento.
Revisitando os media guineenses, um jornalista e escritor da terra de
Amícar Cabral faz uma incursão pela história recente desse país, cujos
dirigentes, obreiros da gesta da independência, foram igualmente os
protagonistas da implantação de um regime democrático, e pelo surgimento
de uma comunicação social guineense. Mais tarde, porém, já em plena fase
de democracia constitucional, evidenciaram enormes dificuldades em lidar
com um e o outro (multipartidarismo e comunicação social independente).
Nesta comunicação, pequenos retratos de uma situação muitas vezes
amargas pretendem contribuir para um melhor conhecimento da GuinéBissau de hoje.
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Sektion 10 / Secção 10
Raum / Sala: 1830|001 (Eilfschornsteinstraße 7)
Sektionsleitung / Coordenação:
Helena Bonito Couto Pereira (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
Titel / Título:
Die zeitgenössische Fiktion in der lusophonen Welt
Ficção contemporânea no mundo lusófono
Teilnehmer:
Ruiz Alvarez, Aurora Gedra: O trágico em O remorso de Baltazar Serapião, de
valter hugo mãe: estudo linguístico e discursivo
Dusilek, Adriana: Diário da queda, de Michel Laub, e a perlaboração da memória
Fontes, Izabel: Autofabulação e a memória do trauma em Uma fome, de
Leandro Sarmatzd
Gomes, Gínia Maria: As memórias da guerrilha em Azul-corvo, de Adriana Lisboa
Iannace, Ricardo: Distopia e lirismo em Não verás país nenhum, de Ignácio de
Loyola Brandão
Jakob, Juri: A epopeia do kali-yuga: aspectos metaficcionais n' Uma viagem à
Índia, de G. M. Tavares
Lima, Rogério: Stolpersteine – K. relato de uma busca
Melo, Suzana Vasconcelos: Escrita e desterritorialização nos romances
Rakushisha, Azul-Corvo e Hanói de Adriana Lisboa
Duarte Oliveira, Maria Rosa: Memória e testemunho numa narrativa do período
ditatorial no Brasil
Bonito Couto Pereira, Helena: Narrativas sobre a ditadura - no calor da hora e
meio século depois
Welge, Jobst: Memória trans-geracional na literatura brasileira contemporánea:
A Chave de casa de Tatiana Salem Levy e Diario da Queda de Michel Laub
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Programmübersicht Sektion 10 / Programa Secção 10
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1830|001 (Eilfschornsteinstraße 7)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Melo, Suzana Vasconcelos: Escrita e desterritorialização nos romances Rakushisha,
Azul-Corvo e Hanói de Adriana Lisboa
Gomes, Gínia Maria: As memórias da guerrilha em Azul-corvo, de Adriana Lisboa
Duarte Oliveira, Maria Rosa: Memória e testemunho numa narrativa do período
ditatorial no Brasil
Iannace, Ricardo: Distopia e lirismo em Não verás país nenhum, de Ignácio de Loyola
Brandão

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Dusilek, Adriana: Diário da queda, de Michel Laub, e a perlaboração da memória
Fontes, Izabel: Autofabulação e a memória do trauma em Uma fome, de Leandro
Sarmatzd
Welge, Jobst: Memória trans-geracional na literatura brasileira contemporánea: A
Chave de casa de Tatiana Salem Levy e Diario da Queda de Michel Laub

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Ruiz Alvarez, Aurora Gedra: O trágico em O remorso de Baltazar Serapião, de valter
hugo mãe: estudo linguístico e discursivo
Jakob, Juri: A epopeia do kali-yuga: aspectos metaficcionais n' Uma viagem à Índia,
de G. M. Tavares
Bonito Couto Pereira, Helena: Narrativas sobre a ditadura – no calor da hora e
meio século depois
Lima, Rogério: Stolpersteine – K. relato de uma busca

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00
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Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
AURORA GEDRA RUIZ ALVAREZ (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
O trágico em O remorso de Baltazar Serapião, de valter hugo mãe: estudo
linguístico e discursivo.
O trágico, enquanto modo de representação, está associado à tragédia,
manifestação dramática que conhece as primeiras reflexões na Poética de
Aristóteles. Para o estagirita, esse gênero caracteriza-se pela ação e
linguagem elevadas, em oposição à comédia, e pela obediência a uma fixidez
da estrutura (prólogo, episódio e exórdio). Embora essa forma sirva para
abrigar o trágico, não provém dela, contudo, a essência desse fenômeno.
Este reside no posicionamento do herói diante de dois universos distintos: a
pólis e a psyché. Estas duas realidades constringem o herói a viver em
constante tensão que não aponta saídas, ou que leva a soluções funestas. O
confronto entre a esfera social e a psíquica respondem pelo conflito (ágon)
que dilacera o homem, biparte-o no crucial impasse entre atender as forças
externas ou as internas. Esta fragmentação dolorosa (páthos), fruto de
experiências angustiantes, encontram-se em Édipo Rei, de Sófocles, em
Hamlet, de William Shakespeare, e em muitos heróis construídos pela cena
dramática.
Se o trágico na dramaturgia apresenta-se sobre esse viés, questiona-se
como se constitui o trágico no romance. Será que nesta forma, advinda do
gênero épico, é possível se inscrever o trágico? Para Mikhail Bakhtin, a
concepção de mundo do herói é "personificada em sua ação e em sua
palavra", de modo que por meio destas o trágico poderia também ser
construído. Partindo deste entendimento, este trabalho se propõe a refletir
sobre o conceito do trágico em O remorso de Baltazar Serapião (2007), de
valter hugo mãe, escritor português, e a analisar como a ação e o discurso
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constroem o trágico nesse romance. Para exame da matéria, tomaremos
como fundamentação teórica, especialmente, Peter Szondi, para o estudo
do conceito do trágico na contemporaneidade, Joseph Campbell e Geörg
Lukács para a análise do herói e Michele Perrot para o exame do
silenciamento como forma impor a opressão que desencadeia o trágico na
narrativa.

ADRIANA DUSILEK (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)
Diário da queda, de Michel Laub, e a perlaboração da memória
Dois traumas marcam Diário da Queda (2011), de Michel Laub: a
reverberação da memória de Auschwitz na família judaica do narrador sem
nome, e a culpa por sua participação numa violência contra seu colega nãojudeu. O narrador é um escritor de 40 anos, que, ao recordar seu passado e
refletir sobre seu presente, toma como ponto de partida e reiteração esse
episódio ocorrido quando tinha treze anos: a violência cometida por ele e
outros colegas judeus contra João, na festa de aniversário deste. O romance
é estruturado em 11 capítulos, todos compostos através de pequenos
fragmentos, numa técnica que permite o vai-e-vem das lembranças mais
recorrentes do narrador no desenvolvimento de seu diário. Assim, ao falar
de seu avô o narrador não deixa de citar o episódio da queda de João; ao
falar de seu pai, não deixa de falar sobre seu avô e da queda de João; ao falar
de si, fala de seu avô e de seu pai, e assim por diante. Tudo parece estar
relacionado. E mesmo afirmando não querer falar em Auschwitz, essa
história está nele entranhada. O narrador faz uma espécie de perlaboração
psíquica e histórica ao narrar sua história em conjunto com a história de seu
avô e a de seu pai. O que se propõe nessa comunicação é mostrar como
esse trabalho bem sucedido de ficção reflete, em sua estrutura, esse trauma
e essa perlaboração. Freud, Adorno, Joël Candau, Maurice Halbwachs e Paul
Ricoeur serão alguns nomes que ajudarão nessa reflexão.

IZABEL FONTES (Universität Hamburg)
Autofabulação e a memória do trauma em Uma fome, de Leandro Sarmatzd
Uma fome é o relato que batiza a coletânea de contos que marca a estreia
do escritor gaúcho Leandro Sarmatz na prosa. O autor – junto com nomes
como Michel Laub, Adriana Lisboa, Julián Fiuks – pode ser enquadrado em
uma nova geração de autores brasileiros que têm a própria vida como
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matéria-prima essencial da construção de seu mundo ficcional, em um
questionamento das barreiras entre a realidade e a ficção. No caso de
Sarmatz, temos a sua herança judaíca como elemento de coesão e como
ponto de vista para o questionamento da lógica da historiografia oficial do
século XX. Assim, pretendemos levantar questões não apenas acerca da
construção formal desse relato híbrido em primeira pessoa – mezzo
autobiográfico, autoficcional? –, mas também acerca das singularidades das
tensões e pontos de encontro existentes entre os conceitos de história e
memória, assim como de coletivo e privado.
"Metafisicamente magro. Literariamente magro." É assim que o narrador
de Uma fome descreve aquilo que procura na vida: perder peso e tornar-se
um escritor. Ambição que o leva a desenvolver anorexia, uma condição
"comum entre as lolitas, as púberes e as histéricas, e rara entre homens na
faix dos trinta e poucos anos". Paralelamente a este relato principal, uma
narrativa irônica e autodepreciativa sobre problemas do cotidiano de um
homem que tenta recuperar a saúde no hospital e revisita a sua vida de
fracassos, temos a temporalidade dos traumas históricos do século XX que
se entrelaçam com a sua história familiar: o holocausto, a migração para o
Brasil, as ditaduras militares latino-americanas, a morte misteriosa da sua
irmã no começo da década de 80. Os dois relatos acabam por unir-se dentro
da temporalidade cíclica do trauma, onde a memória familiar marcada pela
violência, perseguição e perda se repete na vida do narrador sem que este
tenha consciência direta disto. Ao longo do texto, a fome de que nos fala
Sarmatz assume diferentes significados, mas sempre aparece como
resultado de uma busca infrutífera, primeiro por um corpo que
correspondesse à sua alma de escritor, logo em seguida pelo preenchimento
de uma história familiar fragmentada, marcada pelo silêncio traumatizado.
Cruzando os relatos, Sarmatz nos mostra que para observar a barbárie do
mundo, basta olhar para a própria vida.

GÍNIA MARIA GOMES (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
As memórias da guerrilha em Azul-corvo, de Adriana Lisboa
A proposta desta comunicação é proceder à análise das memórias de
Fernando, personagem do romance Azul-corvo, aquelas que remetem ao seu
tempo de guerrilheiro. Essas lembranças se apresentam permeadas de
vazios, de silêncios, o que decorre de dois fatores: primeiro, pela distância
entre a vivência dos tempos da guerrilha e a narração desses fatos (por volta
de 30 anos, isso considerando que o ex-guerrilheiro tinha entre 25 anos e
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29 anos quando permaneceu na militância armada e entre 56 e 57 quando
contou essa história); segundo, por serem mediadas pela personagemnarradora, que ouviu esse relato quando era ainda uma adolescente, por
isso a escrita estar distante do tempo em que esses acontecimentos lhe
foram narrados, sendo posterior à morte do ex-guerrilheiro. Pretende-se
mostrar a experiência dessa personagem no Araguaia, os percalços
enfrentados por ela e pelo grupo em que estava inserida e as vicissitudes a
que estavam expostos. Também será objeto de estudo, os mecanismos
usados pelo Exército no sentido de acercar-se desses combatentes, com
vistas ao seu extermínio. E, vinculado a esse quesito, igualmente será dada
atenção às diversas referências à história sobre o país no período, as quais,
embora apareçam de forma fragmentária, contribuem para resgatar essa
época de repressão e de silenciamento dessas vozes contestadoras. Textos
sobre memória, como Lete: arte e crítica do esquecimento, de Harald Weinrich,
serão o aporte teórico desse estudo.

RICARDO IANNACE (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo)
Distopia e lirismo em Não verás país nenhum, de Ignácio de Loyola Brandão
Ambientado na capital de São Paulo e publicado em 1981, época de Abertura
Política no Brasil, Não verás país nenhum, de Ignácio de Loyola Brandão
(Araraquara - SP, 1936), constrói-se a partir de um enredo que prevê tempos
caóticos para a humanidade, obrigada a se adaptar às mudanças nefastas
no meio ambiente, bem como às manobras e ao controle opressivo do
Estado. Souza, professor de História, afastado da universidade em razão da
aposentadoria compulsória, é o protagonista dessa narrativa de aproximadamente quatrocentas páginas; como as demais personagens, sobrevive
com dificuldade ao calor oriundo da devastação da natureza ecológica e à
falta de energia elétrica – somem-se a tais subordinações a ingestão diária
de alimentos sintéticos e a generalizada escassez de água nos reservatórios
do país (motivo de a urina humana figurar na trama como produto
esterilizado, potável e comercializado). Todavia, dessas páginas escritas em
estilo direto, com períodos curtos à maneira da redação jornalística, emerge
um lirismo dotado de plasticidade, a traduzir a persistência ética, o respeito
e o trato afável da personagem central às pessoas que o circundam: o olhar
nostálgico que confia à velha cidade, as reminiscências voltadas a cenas da
vida conjugal... aliás, esfacelada ante o contexto de barbárie. Esta comunicação visa abordar, nesse romance de Loyola Brandão, os dispositivos
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estéticos, a forma de apropriação do gênero ficção científica / ficção da
distopia e a manifestação alegórica presente na capacidade de vaticinar.

JURI JAKOB (Universität Konstanz)
A epopeia do kaliyuga: aspectos metaficcionais n'Uma Viagem à Índia, de
Gonçalo M. Tavares (2010)
Na variada bibliografia de G. M. Tavares, Uma Viagem à Índia ocupa um lugar
especial pela sua raríssima categorização: epopeia. A inscrição da obra na
tradição do vetusto gênero épico suscita a questão – quando não a dúvida –
acerca da possibilidade de uma epopeia no século XXI. De fato, a própria
forma híbrida da obra, onde os parágrafos lembram a estância camoniana,
mas são poemas em prosa que frequentemente derivam para a meditação
ou a sentência. Daí que aparece como a negação da possibilidade da
epopeia e de seu núcleo ético heróico, ironicamente salientado pelo epíteto
épico de Bloom: "o nosso herói". Na minha comunicação proponho uma
reflexão sobre o diálogo da Viagem com os gêneros épicos aludidos, a
demanda, o canto heróico dos Lusíadas, o romance joyciano - e o gênero
indiano do itihasa, ao qual pertence o Mahabharata que o Bloom rouba ao
sábio Shankra. Com a paródia apontada para ambos mundos, ocidental e
oriental, Bloom realiza o "nem isto nem aquilo", a dupla negação que define
o mundo único do advaita. A discussão formal dos gêneros leva assim ao
núcleo ético negativo da Viagem, já que o Bloom não realiza nem o heroísmo
de Gama, individual e ao mesmo tempo histórico pela glória da nação, nem
o "heroísmo dhármico" de Yudhisthira.

ROGÉRIO LIMA (Universidade de Brasília)
Stolpersteine – K. relato de uma busca
Neste trabalho objetivamos tratar de algumas questões relativas à obra
ficcional e memorialística K. relato de uma busca do autor brasileiro Bernardo
Kucisnki. As questões que gostaríamos de iluminar estão localizadas na
própria obra K., e são as seguintes: Para que serve a literatura? Para a
alienação do mundo? Para a alienação da vida prática? A dedicação à
literatura escrita em uma língua considerada "língua morta" não teria mesmo
nenhuma utilidade? Tendo a pensar a literatura memorialista ligada ao relato
de traumas sofridos como se fossem monumentos ficcionais negativos ou
antimonumentos ficcionais, exercício de uma liberdade negativa. E nessa
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categoria insiro o romance K. A ideia da obra literária ficcional tratada como
monumento negativo tem sido trabalhada por mim a partir do conceito de
monumento negativo desenvolvido no trabalho do artista alemão Jochen
Gerz. Em suas criações, Gerz lida com a memória dos traumas e traços de
guerra de maneira muito particular. Diversos artistas que têm trabalhado na
construção de objetos de culto da memória de traumas de guerra,
basicamente monumentos, têm apresentado soluções para suas
construções artísticas que, na grande maioria das vezes, afrontam a
compreensão do senso comum do que vem a ser um monumento. Longe
de se alinharem à ideia de um grande e monumental edifício, construído e
localizado emum espaço de grande concentração e circulação humana, os
monumentos dedicados aos traumas tendem ao "banal", à simplicidade, ao
quase vazio, beirando o imperceptível, à quase invisibilidade das
stolpersteine, obstáculos / pedras de tropeço, pedras tumulares do artista
Gunter Demnig, incrustadas nas calçadas da Alemanha para lembrar às
vitimas da Shoah.
Nas criações artísticas que entendemos possuir um caráter negativo
detectamos que a condição de invisibilidade seja decorrente da importância
de representação da dor e do trauma. O monumento ficcional negativo, na
sua condição de objeto simbólico contra o autoritarismo, só pode vir a existir
apenas momentaneamente, não cabendo a ele representar de forma
perene as vozes que se levantaram contra as desigualdades e injustiças.

SUZANA VASCONCELOS MELO (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Escrita e desterritorialização nos romances Rakushisha, Azul-Corvo e Hanói de
Adriana Lisboa
Na última década, tem chamado atenção no campo literário brasileiro a
publicação de uma série de obras ambientadas no exterior e centradas na
experiência do estrangeiro e do estranho. Neste contexto, a obra da autora
carioca Adriana Lisboa, ganhadora do prêmio José Saramago, a qual emigrou
para os Estados Unidos há oito anos após estadia na França e Japão, merece
ser destacada. Os textos de Lisboa, especialmente seus três últimos
romances, Rakushisha (2007), Azul-Corvo (2010) e Hanói (2013), se
concentram em diferentes experiências de desterritorialização e
deslocamento. O conceito de desterritorialização será entendido aqui em
sentido deleuziano, o qual permite explorar tanto a esfera simbólica quanto
geográfica, e assim sendo, também corpórea do espaço, em que pese o
papel primordial deste último para a experiência com o estranho. A proposta
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se concentrará na análise da construção das personagens em Rakushisha
(2007), Azul-Corvo (2010) e Hanói (2013), as quais têm em comum vivências
de processos de des-re-territorialização que se manifestam concomitantemente em diferentes dimensões, sendo elas geográficas, culturais e
psicológicas. Estas personagens são imigrantes estrangeiros, descendentes
de imigrantes, exilados e turistas, para os quais o deslocamento territorial se
dá de forma diversa e possui implicações singulares. Para além da questão
estética no que diz respeito a narratibilidade da experiência no limiar, a qual
os textos de Lisboa estão afeitos, a desterritorialização coloca em pauta uma
reflexão a respeito de um processo complexo de autofiguração, isto é, em
que medida e sob que meios as marcas da desterritorialização da própria
autora se inscrevem no texto.

MARIA ROSA DUARTE OLIVEIRA (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
Memória e testemunho numa narrativa do período ditatorial no Brasil
Trata-se do estudo do romance Antes do Passado – o silêncio que vem do
Araguaia, de 2012,, sob a perspectiva do resgate, via memória e testemunho,
da história de Cilon Cunha Brum, um dentre os muitos militantes políticos da
guerrilha do Araguaia, desaparecido na década de 70, e cujo corpo não foi
encontrado até hoje. Este livro, que tem encontrado muita receptividade na
crítica literária brasileira, traz para primeiro plano o sentido de uma ausência,
seja pela busca fracassada do narrador-autor pela figura de um tio envolvido
em heroicidade, seja pela narrativa entrecortada por lembranças, cartas,
diários, fotos, testemunhos, restos de diálogos, imagens fugidias de um
sujeito espectral, entre a visibilidade e a invisibilidade. Da mesma forma que
o objeto da narração se dilui, o narrador, também, está cindido entre a
subjetividade de marcas autobiográficas e o testemunho de outros, fora dele
mesmo, que trazem restos de uma história cujo núcleo está vazio. A
verdadeira testemunha, a única que poderia trazer a verdade à luz, não
deixou nenhum vestígio de si, nem mesmo um corpo que pudesse atestar a
sua morte. E aqueles que falam em seu nome, só podem oferecer a palavra
muda do intestemunhável. Entre a história e a ficção, a memória e o
testemunho, a subjetivação e a dessubjetivação, esta narrativa se faz no
intervalo do que ficou por dizer.

147

HELENA BONITO C. PEREIRA (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
Narrativas sobre a ditadura - no calor da hora e meio século depois
No período ditatorial, com toda a cultura e, em especial, a literatura brasileira
submetida à censura, destacam-se determinados romances, por razões
variadas. Em alguns deles, uma forma desestruturada e fragmentária
mimetizava o período caótico vivido pelo país. É o caso de Zero, publicado
por Ignacio de Loyola Brandão em 1974, ou de A festa, que Ivan Angelo lançou
no ano seguinte. Outras obras desafiaram a censura pelo seu teor violento,
cruel, com recurso a expressões coloquiais extremamente populares e uso
de palavrões, como Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, também em 1975.
Outros faziam alusões ao período de exceção, como Quarup, a gigantesca
epopeia de Antonio Callado na Amazônia, ou ainda se referiam diretamente
ao contexto de repressão e tortura, caso de Em câmara lenta, de Renato
Tapajós, único livro que foi a causa da prisão de seu autor, em 1977. Essa
narrativa que concentra nossas atenções, apresenta de modo amargo e
desesperado a utopia e o posterior fracasso da guerrilha. Episódios em que
violência e injustiça permeiam toda a narrativa ganham as cores fortes do
destino de personagens que participaram diretamente da luta armada e
pagaram caro por isso. O narrador acompanha o período crucial da vida da
jovem protagonista feminina, sem nome nem voz, que foi cruelmente
torturada e assassinada.
O mesmo período ditatorial, cujo período mais sombrio ficou conhecido
como "anos de chumbo", suscita até hoje novos depoimentos, reportagens
e obras ficcionais. Nesse contexto surgiu o romance K. relato de uma busca,
publicado em 2011 por Bernardo Kucinski. Nele se encontra o relato do
desaparecimento de outra protagonista feminina, igualmente sem nome
nem voz, que, por sua vez, também foi cruelmente torturada e assassinada.
Os narradores de Em câmara lenta e K. relato de uma busca desvendam um
período trágico da vida brasileira, sendo esse relato feito no calor da hora,
no caso de Tapajós, e três décadas mais tarde, no caso de Kucinski. Discutese, nesta apresentação, como são ficcionalizadas biografias e memórias em
tempos de repressão.
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JOBST WELGE (Universität Konstanz)
Memória trans-geracional na literatura brasileira contemporánea
Baseando-me em uma curta comparação com a obra de Milton Hatoum
(Cinzas do Norte, 2005), e outras obras recentes da literatura latinoamericana
em geral (P. Pron, A. Zambra), queria discutir aqui sobretudo duas obras
recentes da prosa brasileira-judaica (Tatiana Salem Levy, A chave de casa,
2007; Michel Laub, Diário da Queda, 2011) em relação às suas
representações de memória privada e coletiva, especialmente a questão da
transmissão e herança geracional. Queria usar o conceito da "post-memory"
(M. Hirsch), e outras teorias sobre a memória (A. Erll, A. Assmann, M.
Rothberg) para conectar a temática transgeracional com uma procura de
identidade no presente, uma identidade que necessariamente se relaciona
com experiências históricas traumáticas, como o Holocausto. Sobretudo vou
discutir em que maneira essas obras literárias fazem uso de técnicas de
representação a-cronólogica, polifónica, e metanarrativa. O motivo da busca
e o modelo do diário aparecem como formas litererárias privilegiadas e autoreflexivas. Situando os textos também num contexto mais largo de autoficção, queria analisar como estas narrativas subjetivas se estendem a vários
níveis temporais e culturais, como lugares de negociação entre as
experiências de várias gerações.
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Sektion 11 / Secção 11
Raum / Sala: 1710|206 (Eilfschornsteinstraße 16)
Sektionsleitung / Coordenação:
Anne Begenat-Neuschäfer (RWTH Aachen), Kathrin Sartingen (Universität
Wien), Helmut Siepmann (RWTH Aachen)
Titel / Título:
Portugiesischsprachige Literatur und Politik: Umbrüche und Aufbrüche im
portugiesischsprachigen Europa, Amerika und Afrika
Literatura e política em língua portuguesa: (R)evolução na Europa, América e
África lusófonas.
Teilnehmer:
Abdala Junior, Benjamin: Literatura e revolução: a história como discurso e a
juventude como princípio
Costa Afonso, Clarisse: Luandino Vieira e Ondjaki: de ‘Nós os do makuluso' a ‘‘Os
da minha rua' nos paralelos político-sociais
Fernández, Hans: O ‚spectator‘ português O Anónimo: literatura e sociedade
Foerste, Erineu / De Souza Santos, Júlio: Literatura, educação e experiências
geográficas da práxis: um diálogo com a obra Memórias póstumas de Brás
Cubas de Machado de Assis e o Movimento Sem Terra
Garmes, Hélder: A mestiçagem no mundo de língua portuguesa: uma invenção
do liberalismo português
Pires de Lima, Isabel: Aporias e desafios nas políticas da lusofonia (língua e
literatura)
Salgado Guimarães da Silva, Maria Teresa: Faces da busca de felicidade na
sociedade angolana
Soares da Costa, Lucilene: Memória, história e testemunho nos textos
autobiográficos de Miguel Torga
Torres de Oliveira, Irenísia: Agitações e revoltas da Primeira República brasileira
na literatura
Vailati, Tecia: O mecenato de Dom Pedro II e a historiografia literária brasileira
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Programmübersicht Sektion 11 / Programa Secção 11
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1710|206 (Eilfschornsteinstraße 16)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Abdala Junior, Benjamin: Literatura e revolução: a história como discurso e a
juventude como princípio
Soares da Costa, Lucilene: Memória, história e testemunho nos textos
autobiográficos de Miguel Torga
Foerste, Erineu / De Souza Santos, Júlio: Literatura, educação e experiências
geográficas da práxis: um diálogo com a obra Memórias póstumas de Brás Cubas
de Machado de Assis e o Movimento Sem Terra

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Torres de Oliveira, Irenísia: Agitações e revoltas da Primeira República brasileira na
literatura
Vailati, Tecia: O mecenato de Dom Pedro II e a historiografia literária brasileira

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Pires de Lima, Isabel: Aporias e desafios nas políticas da lusofonia (língua e
literatura)
Fernández, Hans: O ‚spectator‘ português O Anónimo: literatura e sociedade

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Salgado Guimarães da Silva, Maria Teresa: Faces da busca de felicidade na
sociedade angolana

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Garmes, Hélder: A mestiçagem no mundo de língua portuguesa: uma invenção do
liberalismo português
Costa Afonso, Clarisse: Luandino Vieira e Ondjaki: de ‘Nós os do makuluso' a ‘‘Os
da minha rua' nos paralelos político-sociais

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00
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Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
BENJAMIN ABDALA JUNIOR (Universidade de São Paulo)
Resumo: "Literatura e revolução: a história como discurso e a juventude
como princípio"
A partir da análise de imagens do filme Diários de motocicleta, do brasileiro
Walter Sales, são discutidos os sentidos da práxis do então estudante
Ernesto Guevara de La Serna e a perspectiva latino-americanista que ela
suscita. O rio Amazonas é nuclear para essas observações e é em torno de
sua travessia que são enfocados os romances A jangada, de 1881, de Júlio
Verne, e A jangada de pedra, de José Saramago, publicado cem anos depois.
O tema da travessia do rio, presente na obra de Guimarães Rosa, serve de
atmosfera para a discussão do papel do intelectual, através desses textos
representativos de perspectivas positivistas, da modernidade e da pósmodernidade. Tais narrativas motivam a discussão dos discursos históricos
e das teorizações culturais da atualidade, inclusive na área de Letras, que
naturalizam, em rede, a aceitação desses fluxos culturais assimétricos. Por
oposição a esses hábitos da sociedade administrada, que levam à
administração da diferença em favor de hegemonias estabelecidas, opõe-se
o conceito de utopia concreta, um princípio de juventude, que se concretiza
em projetos, em que os horizontes comunitários supranacionais são
fundamentais.
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CLARISSE COSTA AFONSO (Universidade Nova de Lisboa)
Luandino Vieira e Ondjaki: de "nós os do makuluso" a "‘os da minha rua" nos
paralelos político-sociais
Dois autores que retratam épocas diferentes do mesmo espaço territorial,
laureados pela sua escrita, que afinidades partilham nestas suas obras? A
identidade conotada ao local onde se vive, à rua ou bairro, está bem patente
nos títulos. Ainda que distantes entre si no tempo e num outro contexto
político e social – pré e pós-independência – mas mantendo, apesar disso,
os vínculos de pertença ao espaço em que se cresceu, aos amigos de
infância, às paixonetas vivenciadas, aos episódios do dia-a-dia, ou seja, a tudo
aquilo que marca emocionalmente essa época da vida. Do ponto de vista
político-social as referências estão presentes tanto nas suas marcas do
tempo colonial e da guerra que então se travava, como o relacionamento
entre as pessoas de diversos tons de pele – tanto na forma mais e menos
amistosa, ‘preto é carvão' –, como no pós-independência se refere a
presença soviética e as marcas do sistema socialista – festejos específicos do
1º de Maio – ou através, por exemplo, da linguagem no uso do termo
‘camarada' que era predominante no tratamento de qualquer pessoa – a
camarada mãe, a camarada professora. Em ambas as obras a figura da mãe
é envolvida por admiração e carinho, sendo quase venerada pelo filhonarrador, surgindo a figura paterna sempre com alguma distância, como um
figurante necessário à composição familiar mas em relação à qual se
percebe um distanciamento emocional. Terá, neste e noutros aspetos,
familiares e de crítica política e social, havido grandes mudanças? E de que
tipo? É o que pretendemos analisar nestas duas obras.

HANS FERNÁNDEZ (Karl-Franzens-Universität Graz)
O ‚spectator‘ português O Anónimo: literatura e sociedade
Os ‚spectators‘ constituem um género literário-jornalístico do século XVIII
que surgiu a partir dos protótipos ingleses The Tatler, The Spectator e The
Guardian através de imitações, traduções e da migração de micro-narrações,
que fizeram um grande sucesso na Europa. Baseados nos valores do
iluminismo os ‚spectators‘ aspiraram a uma transformação dos costumes
assim como ao melhoramento da sociedade e respetivamente da vida social.
Precisamente por este motivo encontram-se no centro de suas reflexões
expostas o comum, o público e o político, os quais são apresentados e
criticados. Estes textos desempenharam um papel importante na
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constituição das modernas formas narrativas (Ertler 2012, 2015; Rau 1980).
Os ‚spectators‘ tiveram um desenvolvimento produtivo nos países de línguas
românicas, isto é, as variantes espanhola, italiana e francesa não só até hoje
foram editadas, mas também muito bem pesquisadas. No que diz respeito
a Portugal, os seus textos não têm sido relativamente levados em conta.
Na presente conferência apresenta-se e caracteriza-se o texto O
Anónimo (1752–1754) como ‚spectator'; desta maneira temos de
contextualizar e analisar a descuidada variante portuguesa no âmbito das
actuais pesquisas espectatoriais, assim como abrir uma nova linha de
pesquisa.

ERINEU FOERSTE / JÚLIO DE SOUZA SANTOS (Universidade Federal do Espírito
Santo (Vitória))
Literatura, Educação e experiências geográficas da práxis: Um diálogo com a
obra "Memórias póstumas de brás Cubas" de Machado de Assis e o
movimento sem terra
O ano de 2015 é um marco histórico dos 30 anos do fim da Ditadura Militar
no Brasil. Comemoram-se também os 30 anos do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Nesse contexto, através do diálogo
com a estilística narrativa e o contexto histórico da obra "Memória Póstumas
de Brás Cubas" de Machado de Assis, este trabalho problematiza as
conexões entre as experiências geográficas de educadores de jovens e
adultos, vividas com os territórios do campo e da cidade, e as suas práxis
interculturais de militância por direitos sociais dos sujeitos trabalhadores
sem terra. As teorizações dos conceitos de Experiência e de Práxis são
buscadas em Walter Benjamin, Sánchez Vázquez, Paulo Freire, Milton Santos,
E.P. Thompson e Eric Dardel. As investigações beneficiaram-se de
Observação Participante no Assentamento de Trabalhadores Sem Terra
"Paulo César Vinha", tendo como referência a perspectiva dialéticomaterialista e partindo do pressuposto da não existência de linearidade e
um conjunto orientado nas conexões entre as experiências e as práxis. No
diálogo com os educadores "sem terra" e teóricos, constata-se que as
experiências geográficas de alienação, de não realização e de idealização
consistem em dimensões comuns e unificadoras das práxis desses
educadores militantes. Apresentam conexões com a estilística de Machado
de Assis em "Memórias Póstumas de Brás Cubas", que apresenta a
perspectiva de ruptura com a linearidade e recriação do passado através da
memória; e o contexto da obra, marcado pela transição do fim da escravidão
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e início da mecanização do processo produtivo no Brasil. Assim, as
experiências geográficas desses educadores são transformadas
dialeticamente em experiências geográficas da práxis, por meio da luta nos
territórios da reforma agrária, na perspectiva de (re) criação de uma
geografia comunitária.

HÉLDER GARMES (Universidade de São Paulo)
A mestiçagem no mundo de língua portuguesa: uma invenção do liberalismo
português
Tendo por horizonte a representação do mestiço em romances oitocentistas
brasileiros e portugueses, nos quais a mestiçagem surge como solução para
o conflito colonial, nosso intuito foi o de averiguar a motivação para tal
recorrência de representação das relações raciais e culturais no âmbito da
literatura de língua portuguesa oitocentista. Traçando um percurso pelo
historiografia portuguesa, foi possível identificar a matriz liberal que sustenta
as teses de tais romances, fundadas na idéia do português como um povo
assimilacionista. Tal percurso releva as origens e os limites históricos do que
no século XX passa a ser conhecido como lusotropicalismo freyriano.

MARIA TERESA SALGADO GUIMARÃES DA SILVA (Universidade Federal do Rio de
Janeiro)
Faces da busca de felicidade na sociedade angolana
A busca da felicidade tem sido uma constante na história do homem, desde
tempos imemoriais ou, se preferirem, desde os pré-socráticos até a
contemporaneidade. No entanto, sabemos, com estudos de Filosofia,
Sociologia, psicanálise etc. que a própria ideia de felicidade depende da
Política, da educação, da formação espiritual de cada um e de diversos
outros fatores estudados por vários campos de conhecimento humano.
Sabemos, ainda, que entre as pessoas, apesar das diferenças existentes
entre elas, existem determinadas convergências e que, portanto, certas
concepções de felicidade são características de um enquadramento social.
Ao observarmos a literatura angolana produzida nos últimos 50 anos,
dirigiremos nosso olhar para as imagens dessa busca e para as
transformações sofridas nessas imagens ao longo desse tempo, tentando
flagrar algumas concepções de felicidade surgidas na sociedade angolana a
partir da geração de Mensagem. Afinal, a literatura, como produção humana
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que influencia a sociedade e é por esta influenciada constitui-se como um
meio privilegiado para um diagnóstico da sociedade. Enfocaremos aqui não
só a produção de alguns poetas da geração de Mensagem, mas também as
obras dos mais destacados ficcionistas angolanos, desde os anos 60 até a
contemporaneidade, como Luandino Vieira, Manuel Rui, Pepetela, Ondjaki e
João Melo.

SOARES DA COSTA, LUCILENE
Memória, história e testemunho nos textos autobiográficos de Miguel Torga
A obra confessional do escritor português Miguel Torga constitui um imenso
legado para a literatura testemunhal. Os grandes cataclismos do século XX –
Guerra Civil Espanhola, 2ª Guerra Mundial, holocausto, ditadura salazarista –
ganham em seus diários (1932–1993), autobiografia e cartas (ainda inéditas)
dramática e lúcida representação. Face à guerra, genocídios e regimes
totalitários, o autor / narrador posiciona-se como testemunha de seu tempo,
ainda que afirme em várias passagens ser impossível encontrar palavras
para dar testemunho de sua dolorosa experiência histórica. Vivente de uma
era catastrófica, em um país bloqueado pela ditadura, é preciso comunicar
o horror para não sucumbir à negação e à amnésia que ameaçam apagar a
barbárie da memória coletiva, pois no dizer acertado de Seligmann-Silva,
"estar no tempo ‘pós-catástrofe' significa habitar essas catástrofes" (2005, p.
63). A tensão entre a necessidade de expressão e a dificuldade em expressar
ganha no Diário, nas cartas e na autobiografia A criação do mundo uma
dimensão em que se coadunam, ainda que em bases instáveis, os projetos
ético, estético e confessional do escritor. São referências teóricas
fundamentais desta comunicação os trabalhos de Arfuch (2010), Gagebin
(2009) e Seligmann-Silva (2003) acerca das relações entre literatura
confessional, memória e testemunho histórico-político.


Das autobiografische Werk des portugiesischen Schritstellers Miguel Torga
ist ein kostbares Vermächtnis der Bekentnisliteratur. Die großen
Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts – Spanischer Bürgerkrieg, 2.
Weltkrieg, Holocaust, Salazar-Diktatur – werden in seinen Tagebüchern (1932–1993), seiner Autobiographie und seinen Briefen (noch
unveröffentlicht) dramatisch und mit grosser Klarsicht dargestellt. Angesichts
des Krieges, des Völkermordens und totalitärer Regime übernimmt der
Autor / Erzähler die Rolle des Zeugen seiner Zeit, wenn er auch wiederholt
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zum Ausdruck bringt, dass es unmöglich sei, all das Leid seiner
geschichtlichen Erfahrung in Worte zu fassen. Für den Zeitgenossen einer
katastrophalen Epoche in einem in der Diktatur erstarrten Land, ist es
notwendig das Grauen mitzuteilen um nicht der Verdrängung und dem
Gedächtnisverlust anheimzufallen, die die Unmenschlichkeit aus dem
kollektiven Bewusstsein zu löschen drohen, denn wie Seligmann-Silva es
treffend ausgedrückt hat "in der Zeit nach der Katastrophe zu leben heisst in
dieser Katastrophe zu wohnen" (2005, S.63). Das Spannungsfeld zwischen
dem Ausdrucksbedürfnis und dem Ringen um Ausdruck erhält im Tagebuch,
in den Briefen und in der Autobiografie "A criação do mundo" – ‘Die
Erschaffung der Welt" – eine Dimension, in der sich, die ethischen,
künstlerischen, und autobiografischen Projekte des Autors, wenn auch in
wechselhafter Weise, zu einer Einheit verbinden. Grundlegende theoretische
Referenzen dieser Veröffentlichung sind die Arbeiten von Arfuch (2010),
Gagebin (2009) und Seligmann-Silva (2003) über das Verhältnis von
Bekenntnisliteratur, Historischem Gedenken und geschichtlich politischem
Zeitzeugentum.

IRENÍSIA TORRES DE OLIVEIRA (Universidade Federal do Ceará)
Agitações e revoltas da Primeira República brasileira na literatura
Este trabalho enfoca as agitações e revoltas que foram presenciadas e
representadas por escritores no período da Primeira República no Brasil.
Entre essas revoltas, pode-se mencionar a Guerra de Canudos, a Revolta da
Vacina e a Revolta da Chibata. São trabalhadas aqui principalmente as obras
dos escritores Lima Barreto e Euclides da Cunha, mas textos de Adolfo
Caminha e Oswald de Andrade, entre outros, também são considerados.
Primeiro, discute-se a relação que os autores estabeleceram entre a escrita
e as questões sociais da época, depois procura-se analisar as representações das revoltas e ressaltar nelas os valores, as posições ideológicas e as
contradições implicadas. Do ponto de vista da frequência da temática,
verifica-se que a ficção contemporânea usou relativamente pouco a matéria
explosiva desse momento conturbado da história social e política brasileira.
Não aparecem, por exemplo, as movimentações de greve do período. Já do
ponto de vista do que foi representado, percebe-se o papel fundamental da
literatura na preservação desses temas para a memória histórica e para a
história social no Brasil.
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TECIA E. VAILATI (Universiteit Leiden)
O mecenato de Dom Pedro II e a historiografia literária brasileira
O conhecido mecenato de Dom Pedro II tem sito objeto de inúmeras
pesquisas nos últimos anos, visto a importância política de sua influência na
produção cultural e científica brasileira da segunda metade do século XIX.
Sua estreita ligação com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e com
os historiadores a essa instituição vinculados determinou a produção
historiográfica brasileira do período, produção essa que hoje é considerada
não só como percussora, mas também – e especialmente - como fundadora
da historiografia seguinte. No que diz respeito a historiografia literária,
alguns dos principais trabalhos do período foram escritos sob a tutela do
IHGB, como Parnaso brasileiro, de Januário da Cunha Barbosa e Florilégio da
poesia brasileira, de Francisco Adolfo de Varnhagen. Considerando o projeto
político romântico do período que orientava as pesquisas do IHGB, esse
trabalho propõe analisar a influência de Dom Pedro II na produção da
historiografia e, consequentemente, na formação do cânone literário
brasileiro.

PIRES DE LIMA, ISABEL
Aporias e desafios nas políticas da lusofonia (língua e literatura)
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Sektion 12 / Secção 12
Raum / Sala: 1070|104 (Kármánstraße 17/19)
Sektionsleitung / Coordenação:
Teresa Pinheiro (Technische Universität Chemnitz), Robert Stock (Universität
Konstanz)
Titel / Título:
"(R)evoluções e Transições Revisitadas" – Das Ende des portugiesischen
Kolonialreichs in filmischen Darstellungen der Lusophonie (1974–2014)
"(R)evoluções e Transições Revisitadas" – O fim do império colonial português em
representações cinematográficas da Lusofonia (1974–2014)
Teilnehmer:
Basto, Maria-Benedita: Cinema português e descolonização. A história, o
arquivo colonial e a câmara-epistémica
Do Carmo Piçarra, Maria: Ruy Duarte: um "cinema de urgência" para resgatar
Angola do "hemisfério do observado"
Gray, Ros: Trajectórias da imagem militante: Da revolução dos cravos à
independência de Moçambique
Fendler, Ute: Memória comunicativa no grande ecrã: O Grande Kilapy e Virgem
Margarida
Pardal Krühler, Maria Manuela: Representar o silêncio: A memória da guerra
colonial a partir de dois filmes portugueses
Laranjeiro, Catarina: O Discurso Visual no Luta de Libertação: Fantasmas e
Ausências
Marisa, Cláudia / Passos, Sónia / Aguiar, João: Fragmentos da memória colonial
no cinema português contemporâneo
Overhoff-Ferreira, Carolin: Revoluções e Transições?
Descolonização no cinema de língua portuguesa

–

40

anos

de

Pinheiro, Teresa: "A minha casa, o meu cão, as minhas tartarugas, o meu
criado..." – O tema do retorno no género documental
Schefer, Raquel: As imagens que faltam. As duas versões de Mueda, Memória e
Massacre (1979–1980) de Ruy Guerra
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Stock, Robert: Geografias de regresso pós-coloniais
Vera, Ana: As Fontainhas de Pedro Costa: A imigração cabo-verdiana em Portugal

Programmübersicht Sektion 12 / Programa Secção 12
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1070|104 (Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Overhoff-Ferreira, Carolin: Revoluções e Transições? – 40 anos de Descolonização
no cinema de língua portuguesa
Laranjeiro, Catarina: O Discurso Visual no Luta de Libertação: Fantasmas e
Ausências
Do Carmo Piçarra, Maria: Ruy Duarte: um "cinema de urgência" para resgatar
Angola do "hemisfério do observado"

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Gray, Ros: Trajectórias da imagem militante: Da revolução dos cravos à
independência de Moçambique
Stock, Robert: Geografias de regresso pós-coloniais

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Fendler, Ute: Memória comunicativa no grande ecrã: O Grande Kilapy e Virgem
Margarida
Pinheiro, Teresa: "A minha casa, o meu cão, as minhas tartarugas, o meu criado..." –
O tema do retorno no género documental

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Marisa, Cláudia / Passos, Sónia / Aguiar, João: Fragmentos da memória colonial
no cinema português contemporâneo
Pardal Krühler, Maria Manuela: Representar o silêncio: A memória da guerra
colonial a partir de dois filmes portugueses
Vera, Ana: As Fontainhas de Pedro Costa: A imigração cabo-verdiana em Portugal

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Schefer, Raquel: As imagens que faltam. As duas versões de Mueda, Memória e
Massacre (1979–1980) de Ruy Guerra
Basto, Maria-Benedita: Cinema português e descolonização. A história, o arquivo
colonial e a câmara-epistémica

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço
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15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

Abstracts / Resumos
MARIA-BENEDITA BASTO (Paris)
Cinema português e descolonização: a história, o arquivo colonial e a
câmara-epistémica
Nesta comunicação tentarei mostrar como a descolonização não é apenas
um processo que tem o seu término numa mudança administrativa de
soberania mas é sobretudo uma forma de desfazer uma certa disposição
dos lugares, uma maneira de distribuir diferentemente o fazer, o dizer, o ver.
Tratar-se-á por isso de conjugar uma análise temática – os filmes que se
falam da descolonização – com uma análise problemática – os filmes que
através do seu olhar e dos modos como incluem o que não está
tradicionalmente junto, no caso desta comunicação, o que foi separado
pelas classificações coloniais, descolonizam o cinema. Descolonizar o cinema
é " perverter a regra da soma pura " como dizia Seixas Santos a propósito do
seu filme GESTOS E FRAGMENTOS (1983), um filme que perturbando as
fronteiras de géneros e assumindo-se como cinema-ensaio propõe de forma
clara uma prática descolonizada da imagem em movimento. A noção de
câmara-epistémica pode então ser aqui um operador interessante: um olho
subjectivo que se move entre a experiência e a verificação. Verificação dessa
contagem não pura onde sempre sobra um suplemento que perverte
qualquer ordem precedente. A câmara-epistémica é o ângulo de onde se
olha que permite o erro, um olho crítico e militante. Ela corresponde a uma
prática da interrupção do olhar, por exemplo, através de sobreposições de
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tipos de discurso e não discurso, de um trabalho com o fora de campo, da
introdução cenas reais no universo de ficção e vice-versa, de um trabalho
com o arquivo que o coloque numa articulação com o futuro, da introdução
de intervalos que incluem. No caso desta comunicação vai interessar-nos o
modo como o arquivo coloca em si três tipos de questão todas pervertendo
a contagem final: a construção de um "efeito de arquivo", importante no
trabalho da memória; a perturbação da distinção entre documentário e
ficcão; a contribuição para uma historiografia que responda às tensões do
império de que falam Frederick Cooper e Ann Laura Stoler (Tensions of
empire. Colonial Cultures in a Bourgois World, 1997). O corpus desta
comunicação poderá constituir-se em torno de alguns filmes: GESTOS E
FRAGMENTOS (1983), de Alberto Seixas Santos, QUE FAREI COM ESTA ESPADA
(1975), de João César Monteiro, OS DEMÓNIOS DE ALCACER QUIBIR (1976), de
Fonseca e Costa, ACTOS DOS FEITOS DA GUINÉ (1980), de Fernando Matos Silva,
NON OU A VÃ GLÓRIA DE MANDAR (1990), de Manoel de Oliveira, PARAÍSO PERDIDO
(1992), de Seixas Santos, JUVENTUDE EM MARCHA (2006), de Pedro Costa e TABU
(2012), de Miguel Gomes.

MARIA DO CARMO PIÇARRA (University of Reading)
Ruy Duarte: um "cinema de urgência" para resgatar Angola do "hemisfério
do observado"
Estávamos perante a evidência explícita do nascimento de um novo país
africano, de uma consciência nacional alargada pela independência a toda a
extensão de um território ainda ontem dividido num considerável número
de ex-nações [...] (2008: 389).
Em UMA FESTA PARA VIVER Ruy Duarte fixou as expectativas e tensões
vívidas em Luanda nos 15 dias anteriores à independência de Angola. Com
GERAÇÃO 50 torna-se precursor da linha dos documentários culturais que
Ole desenvolverá com talento. Duarte ensaia depois a primeira incursão pela
ficção: FAZ LÁ CORAGEM, CAMARADA, uma ficção de reconstituição das
dificuldades vividas durante a ocupação de Benguela. As séries ANGOLA 76,
É A VEZ DA VOZ DO POVO? e PRESENTE ANGOLANO, TEMPO MUMUÍLA
enquadram-se no que chamou "cinema de urgência": as câmaras vão
fixando modos de vida e tradições além da ânsia da construção do país. É
um cinema da palavra, do testemunho, que supera o registo, colonialista, da
fixação dos corpos e objectos. Mas, é um "cinema etnográfico", o que está a
fazer, questiona-se Duarte? Proponho-me repensar a obra de Duarte em
função da polémica de 1965 entre Rouch e Sembène e da busca, pelo
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cineasta-poeta, de uma linha de equilíbrio entre dois dinamismos - o de um
tempo mumuíla e o de um presente angolano – no quadro do projecto de
cinema angolano desenhado por Luandino Vieira. Qual é o lugar de NELISITA
neste projecto de construção de "uma delicada zona de compromisso" –
como um espaço utópico – "entre quem fornece os meios [o novo Estado
Angolano], quem os maneja [Ruy Duarte e a equipa da TPA que o
acompanha] e quem depõe, expondo-se perante os mesmos"?

ROS GRAY (University of London)
Trajetórias da imagem militante: Sobre a Revolução dos Cravos de
independência em Moçambique
Existe uma tradição de ceticismo sobre as ideias e sentimentos
revolucionários em viagem. Para Trotsky, por exemplo, "turistas radicais"
eram "incapazes de se revoltar contra o seu próprio capitalismo e, portanto,
propensos a apoiarem-se a si mesmos com uma revolução em estado de
agonia". Hans Magnus Enzensberger criticava, por sua vez, o "turismo
revolucionário" produzido, na opinião do autor, pelo sistema de "delegacija"
para satisfazer o desejo de esquerdistas ocidentais de conhecer e
estabelecer uma relação pessoal com o "socialismo realmente existente", um
sistema que, no entanto, raramente permitia aos viajantes na URSS, na China
ou no Vietnam questionar a sua posição privilegiada ou escrutinar em que
medida as cenas da revolução que os regimes lhes apresentavam eram
parciais e coreografadas.
O fenómeno que este artigo visa explorar através de uma análise da
participação de cineastas militantes na Revolução dos Cravos em Portugal e
na revolução que se seguiu à independência de Moçambique é um
fenómeno diferente. Trata-se de um fenómeno caracterizado por um
internacionalismo radical, que procurava situações revolucionárias e usava o
cinema não só para documentar e analisar, mas fundamentalmente para
intervir em acontecimentos políticos complexos e em mudança. No
momento histórico da descolonização, a Revolução dos Cravos apresentou
uma oportunidade para cineastas e jornalistas provenientes das Américas,
da Europa e de outros lugares para intervir, manipulando imagens e sons de
modo a criar novas sínteses que, por vezes, expressam um imaginário
político capaz de se prolongar no tempo e no espaço devido ao seu potencial
revolucionário. Com o fim do período revolucionário em Portugal, muitos
cineastas dispersaram-se em direção a outras situações de revolução.
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A minha comunicação tem por objetivo considerar várias trajetórias que
se desenvolveram em Moçambique, onde alguns cineastas encontraram
uma oportunidade para alargar as suas práticas militantes a uma escala mais
ampla. Em alguns casos, o cinema não foi mais do que o pretexto para um
envolvimento no processo de mudança social radical.

UTE FENDLER (Universität Bayreuth)
Memória comunicativa no grande ecrã: O GRANDE KILAPY e VIRGEM
MARGARIDA
Os filmes O GRANDE KILAPY de Zézé Gamboa (Angola, 2013) e VIRGEM
MARGARIDA de Licínio Azevedo (Moçambique, 2013) retratam o fim da
época colonial em Angola e o período pós-independência em Moçambique.
Apesar das grandes diferenças evidentes, os dois filmes têm também vários
aspectos em comum. Ambos se baseiam em episódios verdadeiros, histórias
contadas, reclamando, uma certa autenticidade histórica; ambos são
testemunhos duma época e constituem uma memória comunicativa que
pode ser diferente duma versão oficial; por fim, ambos os filmes utilizam
ironia e humor para falar de aspectos críticos e momentos difíceis da história
recente. Os cineastas tentam romper o silêncio e certos tabus e criam – com
os seus filmes – um ponto de partida para criar um espaço de reflexão sobre
a história recente de Angola e Moçambique.

MARIA MANUELA PARDAL KRÜHLER (Freie Universität Berlin)
Representar o silêncio: a memória da guerra colonial a partir de dois filmes
portugueses
Partindo de dois filmes que retratam a memória da guerra colonial a partir
de dois olhares antagonistas, UM ADEUS PORTUGUÊS (1985), de João
Botelho e A BATALHA DE TABATÔ (2013), de João Viana, pretende-se analisar
o papel dos silêncios e da impossibilidade de comunicação na expressão
desta vivência traumática para ambos os campos beligerantes.
Quase três décadas separam estes filmes, cujos realizadores pertencem
também a diferentes gerações do panorama cinematográfico português.
Mas a aproximação destas duas visões da guerra colonial (1961–1974) que
partem de campos opostos, o Portugal pós-colonial e a Guiné-Bissau, uma
das colónias onde a guerra assumiu contornos mais violentos, dá-nos a
possibilidade de revisitar o passado colonial na perspectiva do colonizador e
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do colonizado. Se UM ADEUS PORTUGUÊS é uma das primeiras obras de
ficção a abordar a questão da guerra colonial no pós-revolução, A BATALHA
DE TABATÔ corresponde a uma mudança de perspectiva surgida
recentemente no cinema português e traz-nos o olhar do Outro, do
colonizado, numa inversão que permite um reequacionamento da história e
do trabalho de memória para os dois países.

CATARINA LARANJEIRO (Universidade de Coimbra)
O Discurso Visual no Luta de Libertação: Fantasmas e Ausências
A minha proposta de investigação propõe-se a analisar como é que a partir
das imagens produzidas foi construída uma representação da luta de
libertação que funda a reinvenção de um Estado-nação moderno que
pretende ir ao encontro do que é um Estado-nação segundo o padrão
político europeu e ocidental. Pressupondo que a imagem também nos olha
e consequentemente nos implica impõe-se a pergunta: ao contar uma
narrativa histórica que toma a luta de libertação nacional como mito
fundador da nação que outras narrativas o cinema silencia? A partir da
proposta da sociologia das ausências e das emergências de Boaventura de
Sousa Santos vou procurar as realidades que o cinema enquanto
instrumento político silenciou. Assumir este facto, implica partir de
perspectivas que questionem os legados coloniais, reconhecendo que o
colonialismo não marcou unicamente as subjetividades e as relações sociais,
mas também o modo eurocêntrico de pensar essas mesmas subjetividades
e relações.
Catarina Laranjeiro (1983) é doutoranda em pós-colonialismo e
Cidadania Global no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
É licenciada em Psicologia pela Universidade de Lisboa e mestre em
Antropologia Visual e dos Media pela Universidade Livre de Berlim.
Trabalhou em diferentes associações de imigrantes em Portugal e em
Educação para o Desenvolvimento na Guiné-Bissau. Desde 2010 que se
dedica a projetos de criação/ investigação que cruzem a arte e a
antropologia. Co-realizou o documentário EU SOU DA MOURARIA OU SETE
MANEIRAS DE CONTAR E GUARDAR HISTÓRIAS (2011) e realizou o documentário
PABIA DI AOS (2013).
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CLAÚDIA MARISA / SÓNIA PASSOS / JOÃO AGUIAR (Universidade do Porto)
Fragmentos da memória colonial no cinema português contemporâneo
Esta comunicação aborda a memória colonial na cinematografia portuguesa
contemporânea, tendo em atenção as suas implicações sociais. Com efeito,
deparamo-nos recentemente com olhares artísticos, nomeadamente da
produção cinematográfica, que observam a história colonial portuguesa a
partir de uma estetização de representação metafórica, alicerçada em
narrativas fragmentadas e biográficas. Nestas propostas está patente a
representação de um corpo social / quotidiano entre o testemunho
documental e o herói (ou anti-herói) ficcional. As temáticas apresentam
aspectos comuns: (i) a vontade de "entender" a história colonial em África; (ii)
o questionamento do conceito "Império"; (iii) o papel do herói
"revolucionário"; (iv) a incurável dor de quem ficou e de quem "retornou".
Tendencialmente, os argumentos exploram, através de um olhar
assumidamente autobiográfico, a relação do individuo com a História. Os
filmes assumem duas perspectivas dominantes: o autor relata a sua
memória legitimando, desta forma, a sua trajectória de vida; o autor assume
uma forte perspectiva ideológica sobre o tema. Independentemente das
propostas a contaminação entre as imagens do social (arquivo) e a
efabulação artística é total, dando origem a obras-documento. Um elemento
estruturante e transversal às narrativas é o conhecimento da História aliado
a uma vivência da culpa e da vergonha. As personagens transportam com
elas uma bagagem de melancolia, a sensação de não-pertença manifesta na
incapacidade de reclamar para si uma pátria. Esta temática será
desenvolvida através da análise dos seguintes filmes: A COSTA DOS MURMÚRIOS
(Margarida Cardoso, 2004); NA CIDADE VAZIA (Maria João Ganga: 2004); TABU
(Miguel Gomes: 2012); YVONE KANE (Margarida Cardoso: 2014).
Nota Biográfica
Cláudia Marisa nasceu em Moçambique em 1970. É diplomada em Dança, licenciada em
Teatro pela Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo (ESMAE), do Instituto PIltécnico
do Porto (IPP), licenciada em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto
(FLUP), mestre em Sociologia (FLUP), e doutorada em Dança pela Faculdade de
Motricidade Humano (FMH) da Universidade de Lisboa (UL). Publica regularmente sobre
estética e análise de espectáculo. Desde 1989 desenvolve actividade profissional artística
como Encenadora, Coreógrafa e Performer. É Professora Adjunta na ESMAE / IPP e
Investigadora Integrada no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (ISUP), no qual
integra o projecto "Portugal ao espelho: identidade e transformação na literatura, no
cinema e na música popular", apoiado e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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CAROLIN OVERHOFF-FERREIRA (Universidade de São Paulo)
Revoluções e Transições? – 40 anos de descolonização no cinema de língua
portuguesa
Ngugi Wa Thiong'o (2000) ressaltou a importância fulcral de um processo de
descolonização das mentes após as independências. Sabemos que essa
descolonização do imaginário é raramente alcançada e, por isso, continua
sendo tarefa indispensável de qualquer produção cultural em ex-colónias
(bem como em países de ex-colonizadores). Os Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa (PALOP) não fogem à regra: a mudança do paradigma
político em 1975 resultou em regimes monopartidários, neocolonialismo
econômico e guerras civis e, na área da produção cultural, sobretudo no que
diz respeito ao audiovisual, devido à falta de financiamento, à escassez de
equipamentos, à inexistência de laboratórios e à impossibilidade de formar
recursos humanos em novas dependências do antigo colonizador. Embora
Angola e Moçambique tenham fundado institutos de cinema logo após as
independências para incentivar a produção de filmes que visassem a
compreensão da mudança de paradigma e, assim, a descolonização das
mentes, os conflitos internos encerraram rapidamente este novo capítulo na
história do cinema mundial. A partir dos anos 90, a colaboração com o antigo
colonizador Portugal tornou-se indispensável em todos os PALOP,
nomeadamente na produção de longas-metragens que refletem em suas
narrativas o desejo de afirmar uma identidade positiva portuguesa. Com o
barateamento de câmeras digitais e programas de pós-produção a situação
tem vindo a mudar e um maior número de produções nacionais está
surgindo, na maioria documentários. Para melhor compreendermos os altos
e baixos da produção cinematográfica nos PALOP, a minha palestra visa
realizar uma visão panorâmica e um balanço dos últimos 40 anos. Para tal,
abordarei brevemente as histórias da produção audiovisual desde a luta pela
independência, avaliarei o impacto das coproduções e apresentarei a
situação de produção atual. Pretendo com isso oferecer uma revisão crítica
das "(r)evoluções e transições" na produção audiovisual dos PALOP.
Palavras chaves: produção audiovisual PALOP, história do cinema PALOP,
descolonização, coproduções PALOP
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"Revolutionen und Transitionen? – 40 Jahre Deskolonialisierung im
portugiesisch-sprachigen Kino"
Ngugi Wa Thiong'os (2000) These, dass man zunächst die Köpfe nach dem
Ende von Kolonialherrschaften deskolonialisieren muss, ist bekannt. Wir
wissen, dass diese imaginäre Dekolonisierung jedoch nur selten erreicht wird
und dass sie deshalb wesentliche Aufgabe jeder Kulturproduktion in den
ehemaligen Kolonien (wie auch in früheren Kolonialländern) bleibt. Die
Afrikanischen Länder Portugiesischer Amtssprache (PALOP) sind da keine
Ausnahme: die Veränderung des politischen Paradigmas im Jahr 1975 führte
zu Ein-Parteien-Regime, ökonomischem Neokolonialismus und Bürgerkriegen, und die Kulturproduktion, insbesondere die audiovisuelle, geriet wegen
mangelnder Finanzierung, Infrastruktur, fehlender Laboratorien und die
Unmöglichkeit der Ausbildung von Technikern erneut in die Abhängigkeit der
ehemaligen Kolonialherren. Obwohl Angola und Mosambik bald nach der
Unabhängigkeit Filminstitute gründeten, um die Produktion von Filmen zu
fördern, die darauf abzielten, den Paradigmenwechsel verständlich und
damit die Entkolonialisierung in den Köpfen möglich zu machen, wurde
dieses neue Kapitel der internationalen Filmgeschichte sehr bald auf Grund
der internen Konflikte beendet. Seit den 90er Jahren wurde die Partnerschaft
der ehemaligen Kolonialmacht Portugal in allen PALOP unverzichtbar,
insbesondere bei der Produktion von Spielfilmen, die in ihren Narrativen den
Wunsch, eine portugiesische positive Identität zu bestätigen reflektieren.
Durch die Verbilligung von Digitalkameras und Post-Produktions-Programme
hat sich die Situation etwas verändert und eine größere Anzahl von
nationalen Filmproduktionen, zumeist Dokumentarfilme, ist zu beobachten.
Um die Höhen und Tiefen der Filmproduktion in den PALOP besser zu
verstehen, wird mein Vortrag eine Bestandsaufnahme der letzten 40 Jahre
vornehmen. Ich werde zunächst kurz die Geschichte der audiovisuellen
Produktionen seit dem Unabhängigkeitskampf darstellen, die Auswirkungen
der Co-Produktionen bewerten und die Situation der zeitgenössischen
nationalen Produktion präsentieren. Mein Ziel ist es mit diesem
panoramahaften Überblick eine erste kritische Analyse der "Umbrüche und
Aufbrüche" in der audiovisuellen Produktion der PALOP zu ermöglichen.
Schlagwörter: De-kolonialisierung, Filmgeschichte PALOP, Ko-produktionen
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TERESA PINHEIRO (Technische Universität Chemnitz)
"A minha casa, o meu cão, as minhas tartarugas, o meu criado..." – O tema
do retorno no género documental
Livros como O último ano em Luanda (2008) de Tiago Rebelo, Retornados: O
adeus a África (2009) de António Trabulo, O retorno (2011) de Maria Dulce
Cardoso, O último retornado (2012) de Júlio Borges Pereira, mas também a
série televisiva Depois do Adeus, exibida em 2013 no canal público RTP1, são
apenas alguns exemplos da recuperação da memória do retorno, a que se
tem vindo a assistir em Portugal nos últimos anos. Um dos denominadores
comuns da memória do retorno veiculado por estes meios de comunicação
de massas é o protagonismo que se confere aos retornados, contribuindo,
assim, para a reabilitação de um dos grupos sociais mais afetados pelo
rápido processo de descolonização.
Na minha comunicação pretendo refletir sobre as implicações do género
documental no tratamento da temática do retorno. Se séries de ficção como
Depois do Adeus apresentam propostas para uma memoria consensual
daquilo que foi a descolonização portuguesa, o género documental vai mais
além nesta busca de reabilitação, já que confere aos retornados não só
protagonismo, como também a autoridade – enquanto testemunha – de
escrever a história, quer através de entrevistas com retornados, quer por
meio do seu entretecimento com imagens de arquivo. Acresce ainda a
democratização mediática potenciada pela acessibilidade aos meios de
produção e de divulgação audiovisuais, o que tem originado a circulação de
documentários privados e amadores em canais como YouTube,
contribuindo, assim, para visões pouco filtradas e, consequentemente, não
consensuais do que significou o retorno no contexto da colonização
portuguesa. Desenvolverei, por isso, a reflexão a partir tanto de
documentários produzidos para a televisão, como de produções amadoras,
mas de ampla divulgação nos meios virtuais.

RAQUEL SCHEFER (Université de la Sorbonne-Nouvelle (Paris III))
As imagens que faltamAs duas versões de MUEDA, MEMÓRIA E MASSACRE
(1979–1980) de Ruy Guerra
Mueda, Memória e Massacre (1979–1980), de Ruy Guerra, é considerado o
primeiro filme "de ficção da República Popular de Moçambique". Dezanove
anos depois do Massacre de Mueda (1960), a equipa filma in loco uma
reconstituição teatral colectiva do acontecimento histórico. Exemplo da
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estética de libertação moçambicana e das novas modalidades de produção,
o filme seria censurado, parcialmente refilmado e remontado. A versão
mutilada premiada no Festival de Tashkent em 1980 responde a um
dispositivo epistemológico que visa ordenar e codificar a história
moçambicana, anunciando a viragem normativa do projecto político-cultural
da Frelimo e a canonização estética que viria a verificar-se na década de 80
com a realização de ficções realistas socialistas.
A análise de duas diferentes versões do filme, das imagens que faltam
entre uma e outra, permitir-nos-á determinar em que medida o conjunto de
operações materiais exercidas sobre a montagem original procurou ajustála à visão oficial do acontecimento histórico, inscrevendo-se ainda num
processo de estandardização dos procedimentos fílmicos. Tais operações
destinavam-se também a apagar os traços de uma das premissas
fundamentais da teoria dos movimentos de libertação: a homologia entre a
emancipação política e a emancipação cultural. As imagens ausentes fazem
aparecer uma arqueologia do projecto cultural do partido de Machel e
revelam as contradições entre a ideologia e a praxis política que
caracterizam o período revolucionário moçambicano.
As passagens temporais e materiais da imagem permitir-nos-ão reflectir
sobre as relações entre o arquivo anti-colonial e o arquivo colonial. A partir
dos pontos de lisibilidade e de ilisibilidade da imagem, situaremos o filme
face ao cinema revolucionário moçambicano e ao Cinema de Libertação do
final da década de 70.

ROBERT STOCK (Universität Konstanz)
Geografias de regresso pós-coloniais
Com ROSTOV-LUANDA (1997) Abderrahme Sissako viaja por tempos e
espaços. Procura um antigo amigo que conheceu na Rússia, ainda no
período socialista. Ao longo da busca, também encontra uma Angola
destruída pela guerra civil e experiências individuais ligadas ao passado
recente deste país. Com o documentário ROSTOV-LUANDA, Sissako deixa de
lado as grandes narrativas e encontra na queda do muro e no fim da Guerra
Fria a possibilidade de discutir o passado a partir de memórias pessoais. De
uma forma similar acontecem também outras viagens fílmicas que
produzem geografias pós-coloniais de regresso. É o caso de À PROCURA DE
XOSE (2001), que relata o reencontro de um sobrevivente de uma operação
militar na guerra colonial em Moçambique, que havia sido levado ainda em
criança a Portugal nos anos 70, com a sua família africana. Ou ainda filmes
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como DUNDO. MEMÓRIA COLONIAL (2009) de Diana Andringa e ADEUS ATÉ
AMANHÃ (2007) de António Escudeiro que retratam o regresso de
"retornados" aos locais da sua infância, onde se misturam a nostalgia e a
ambivalência. Na minha comunicação pretendo analisar alguns dos filmes
mencionados e questionar em que medida o fim da Guerra Fria e das
Guerras Civis em Angola e Moçambique abriram o caminho para a discussão
do passado numa perspectiva diferente.

ANA VERA (Université Lumière Lyon II)
As Fontainhas de Pedro Costa: a imigração cabo-verdiana em Portugal
Pretendemos, nesta comunicação, apresentar uma leitura do cinema de
Pedro Costa a partir da trilogia das Fontainhas (OSSOS, NO QUARTO DE
VANDA E JUVENTUDE EM MARCHA) enquanto lugar de representação da
imigração cabo-verdiana em Portugal. É após a realização de CASA DE LAVA
em Cabo Verde que Pedro Costa entra em contacto com o bairro das
Fontainhas, tornando-se desde então o espaço priviligiado na sua obra.
Nesta, o bairro é configurado como um território que acumula vários
espaços (a colónia e o país colonizador), vários tempos (momentos culturais
diferentes) e diversas identidades (portuguesa, cabo-verdiana, criola) sendo
habitado por personagens "mutantes", nas palavras do próprio cineasta.
Deste modo, que imagem pretende transmitir Pedro Costa da imigração
proveniente das ex-colónias após a Revolução? Será que esta imagem evolui
ao longo da trilogia e acompanha assim a realidade que ele pretende
representar?
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Sektion 13 / Secção 13
Raum / Sala: 1070|001, C1 (Kármánstraße 17/19)
Sektionsleitung / Coordenação:
Dr. Peter W. Schulze (Universität Bremen), Dr. Marcel Vejmelka (Johannes
Gutenberg-Universität Mainz)
Titel / Título:
"Transformações: Mediale und transkulturelle Umbrüche in der lusophonen
Populärmusik"
"Transformações mediáticas e culturais da música popular lusófona"
Teilnehmer:
De Carvalho, Vinícius: A Noiva do Condutor – Opereta Radiofônica de Noel Rosa
e Arnold Gluckmann
Fernandes, Cláudia: A ascensão da kizomba
Hendrich, Yvonne: De Salvador para o mundo – 30 anos de axé music: Da
inovação à comercialização
De Jesus, Eduardo: Música e cidade: novas figurações da cidade brasileira nos
vídeoclipes
Koch, Christian: Do choro ao chororô. Da evolução à revolução na canção
Chororô de Gilberto Gil. Uma análise linguístico-musicológica
Schulze, Peter W.: "O tico tico tá, tá outra vez aqui": transculturações do choro
nas mídias audiovisuais
Vejmelka, Marcel: Música Pesada à Brasileira – Transformações to thrash metal
através de elementos da música popular brasileira nos projetos de Max Cavalera

Programmübersicht Sektion 13 / Programa Secção 13
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1070|001, C1 (Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(Auditório Couvenhalle)
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10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

De Carvalho, Vinícius: A Noiva do Condutor – Opereta Radiofônica de Noel Rosa e
Arnold Gluckmann
Schulze, Peter W.: "O tico tico tá, tá outra vez aqui": transculturações do choro
nas mídias audiovisuais
Koch, Christian: Do choro ao chororô. Da evolução à revolução na canção
Chororô de Gilberto Gil. Uma análise linguístico-musicológica

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Hendrich, Yvonne: De Salvador para o mundo – 30 anos de axé music: Da inovação
à comercialização
Fernandes, Cláudia: A ascensão da kizomba
Vejmelka, Marcel: Música Pesada à Brasileira – Transformações to thrash metal
através de elementos da música popular brasileira nos projetos de Max Cavalera
De Jesus, Eduardo: Música e cidade: novas figurações da cidade brasileira nos
vídeoclipes

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)
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Abstracts / Resumos
VINÍCIUS DE CARVALHO (King's College London)
A Noiva do Condutor – Opereta Radiofônica de Noel Rosa e Arnold
Gluckmann
Noel Rosa (1910–1937) viveu 26 anos e, neste curto período de tempo,
compôs cerca de 260 canções. Em 1935, foi contratado para o cast da Rádio
Clube do Brasil e neste trabalho compõe "A noiva do conductor".
A "Noiva do Condutor" tem enredo e músicas originais escritas por Noel
Rosa e Arnold Gluckmann. A Opereta conta a história de um condutor de
bondes (Joaquim), que se faz passar por um advogado para conquistar o
coração de sua amada Helena.
O enredo coloca em xeque os valores morais dos personagens,
revelando o apego ao dinheiro e ao status social. Com humor e fina ironia,
características fundamentais de toda a sua obra, Noel cria uma opereta
tipicamente carioca onde os valores mudam a todo instante, de acordo com
a conveniência do momento.
Em um momento em que o Brasil está passando por um processo de
modernização também está "fabricando" suas classes sociais modernas.
Neste sentido, "A noiva do condutor" reune uma série de elementos, sejam
eles estéticos, poéticos e sociais que discutem a fabricação do Brasil
moderno.
A proposta é discutir nesta obra os aspectos musicais, literários e sociais
desta fabricação de um Brasil moderno.

CLÁUDIA FERNANDES (Universität Wien)
A ascensão da kizomba
A presença de grandes comunidades de origem africana em Portugal não é
surpreendente, face aos laços históricos e linguísticos existentes. Neste
contexto, Angola e Cabo Verde são os países mais representativos
consistindo em cerca de 30% do total da população estrangeira legal
residente em Portugal. Este segmento populacional encontra-se em Portugal
há várias décadas e está altamente sedentarizado, o que resultou em
naturalizações e descendência portuguesa. A população angolana e caboverdiana e consequentemente a população de origem angolana e caboverdiana estão concentradas em zonas periféricas de centros urbanos,
nomeadamente de Lisboa. Para além de marcarem a paisagem social, estas
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comunidades trouxeram para Portugal alguns dos seus hábitos culturais,
especialmente no que se refere à música e à dança: Funaná, kuduro ou
kizomba são alguns exemplos desses géneros musicais.
Se nos anos 80 e 90, este tipo de música encontrava-se ancorada nestes
nichos populacionais e geográficos, sendo associado a um determinado nível
de marginalidade; com a viragem do milénio, estes ritmos começaram a dar
alguns passos na sua escalada social. Para além dos bairros suburbanos e
das discotecas africanas, as kizombas começaram a aparecer na selecção
musical de outro tipo de discoteca mais mainstream, a surgir nos catálogos
de cursos de dança, a par da salsa e merengue e outros ritmos igualmente
tropicais. Outro factor que muito contribuiu para a difusão nacional da
kizomba foi o facto de surgir em programas televisivos dedicado a danças
(ex.: Dança comigo) ao lado de ritmos consagrados como valsas e tangos.
Desta forma, o carácter marginal começou a ser desconstruído. Ainda no
âmbito da televisão, a constante presença de artistas deste segmento
musical, como Anselmo Ralph, em programas de muita audiência espalhou
os ritmos das kizombas pelo país todo, deixando de ser apenas a música de
um grupo muito específico. Nesse sentido, não é de estranhar que um
sucesso de Verão tenha feito meio país cantar em crioulo "Bo tem mel" ou
que se tenham feito paródias desta e de outras kizombas, resultando em
milhares (milhões?) de visualizações em plataformas de vídeo na internet.
Esta comunicação pretende apresentar como é que um estilo de música
conotado com uma comunidade relativamente marginal (cabo-verdeana e
angolana) consegue ultrapassar as fronteiras da periferia onde se
encontrava e consolidar-se no panorama musical português.

YVONNE HENDRICH (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
De Salvador para o mundo – 30 anos de axé music: Da inovação à
comercialização
O axé, género musical que inovou e transformou o carnaval baiano, levando
Salvador, literalmente, para o mundo, teve início com a música Fricote de
Luiz Caldas em 1985. Este ritmo também conhecido como axé music
completa 30 anos em 2015.
A axé music chegou ao seu auge no início dos anos 2000, lançando
estrelas internacionalmente conhecidas como Daniela Mercury, Ivete
Sangalo e Carlinhos Brown. O axé tornou-se sinónimo da cena musical
baiana cuja maior marca é, sem dúvida, o carnaval. Criaram-se músicas de

178

cariz brasileiro-tropical, com influências africanas, músicas para dançar onde
as coreografias predominam.
Na última decáda, a axé music tem sofrido uma certa crise, por não ter
sabido renovar-se. A indústria musical insistiu em se focar apenas em nomes
consolidados e assim, movida por al-gum receio, não investiu em novos
artistas. A falta de artistas jovens carismáticos que se des-taquem abriu as
portas para a mistura de vários ritmos e géneros musicais. O reflexo dessas
mudanças pode ser conferido no carnaval: há anos, artistas sem nenhuma
ligação ao axé "original", como funkeiros e sertanejos, ocupam os trios
elétricos, animando a multidão de foli-ões.
Esta análise procurará focar-se tanto no impacto musical e nas
transformações socioculturais que o axé exerceu sobre a cultura baiana (não
se limitando à carnavalesca) como nas transformações que o próprio género
musical tem vivido ao longo dos anos em relação às questões comerciais e à
influência de outros estilos musicais. Qual será o futuro da axé music?

EDUARDO DE JESUS (PUC Minas (Belo Horizonte))
Música e cidade: novas figurações da cidade brasileira nos vídeoclipes
Resumo: Ao longo das últimas décadas as cidades brasileiras mudaram
significativamente suas formas de representação nos clipes musicais. De um
lado uma radical mudança na produção musical que se abriu para que
ritmos periféricos assumissem um certo protagonismo na cultura midiática
e de outro uma mudança profunda nas configurações sociais, políticas e
econômicas de novos atores na trama da vida social brasileira. Tudo isso
surge tanto no recente cinema brasileiro, numa rearticulação das trilhas
sonoras, quanto no domínio dos videoclipes.

CHRISTIAN KOCH (Universität Siegen)
Do choro ao chororô. Da evolução à revolução na canção Chororô de
Gilberto Gil. Uma análise linguístico-musicológica
"Quando o choro de quem chora / Não é choro, é chororô."
Nestes dois versos joga-se como em toda essa canção de Gilberto Gil,
provavelmente composta em 1978 e presentada no 12° Festival de Jazz em
Montreux, Suíça, com as palavras que expressam o ato paralinguístico do
chororô, ou seja da choradeira, em letras cujo mensagem oscila entre pena
e alegria. Através da análise textual podemos chegar à ideia que o choro se
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dissolve no chororô em forma de uma torrente de lágrimas. Mas a pura
análise textual fica incompleta se não se atentar também na estrutura
musical que é potencialmente mais capaz de expressar as diferentes
emoções que as letras só.
À primeira vista trata-se duma canção de grande espetáculo o que já se
vê na duração de mais de sete minutos. Na análise formal pode-se distinguir
três temas diferentes e entre eles umas pontes musicais marcadas pelo
ritmo do anapesto da palavra "chororô". No transcurso das três partes
podemos falar de uma evolução musical a partir de sons calmos até um
grande tumulto. Descobrimos uma estrutura harmónica complexa na
tradição da bossa nova, combinado com ritmos de outros gêneros
brasileiros e internacionais, uma mistura típica da Música Popular Brasileira
(cf. McGowan / Pessanha 1993:91). Depois da terceira parte, há uma espécie
de improvisação instrumental e de canto sem palavras. É particularmente
interessante comparar esta improvisação nas diferentes gravações
disponíveis (pelo menos quatro de Gil). Aqui trata-se de uma musicalização
do choro como cúmulo dramático duma evolução transformando-se numa
verdadeira revolução musical de êxtase.
Na minha contribuição eu gostaria de mostrar passo a passo como funciona
esta musicalização do choro a base de uma análise linguístico-musicológica
comparando os atos fonéticos do choro com a realização musical.
Gil, Gilberto (1978): Ao Vivo em Montreux. S.l.: Warner Music, faixa 2.
McGowan, Chris/Pessanha, Ricardo (1993): The Brazilian Sound. Samba, Bossa Nova und
die Klänge Brasiliens. St. Andrä-Wördern: Hannibal.

PETER W. SCHULZE (Universität Bremen)
"O tico tico tá, tá outra vez aqui": transculturações do choro nas mídias
audiovisuais
Surgido no final do século XIX, no Rio de Janeiro, o choro é considerado um
dos gêneros mais típicos da música brasileira, e até hoje goza de
popularidade na sua forma "tradicional". Apesar disso, desde sua "época de
ouro" ocorreram múltiplas transformações do gênero, entre elas,
transformações midiáticas e diversas transculturações.
Esta conferência a seguir analisará as transformações do choro a partir
do exemplo paradigmático "Tico-tico no fubá", música originalmente
instrumental composta por Zequinha de Abreu em 1917. Depois de sua
primeira gravação em disco – pela Orquestra Colbaz para Columbia em
1931 –, a peça foi adaptada nas mais diversas formas, inclusive com
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acréscimo de duas letras diferentes em português, além de traduções para
outras línguas. A conferência focará nas representações audiovisuais de
"Tico-tico no fubá". Numa análise comparativa serão discutidos aspectos
como os mecanismos "glocalizadores" nas transformações genéricas e
midiáticas da peça musical; as dimensões performativas e performáticas no
desempenho da música e as consequentes construções de identidades e
alteridades culturais.
Entre os exemplos de "Tico-tico no fubá" analisados estão a
representação de "land of the samba" no desenho animado Saludos, Amigos
(Norman Ferguson et al., Walt Disney Productions 1942); a cena de Ethel
Smith no órgão Hammond em Bathing Beauty (George Sidney, MGM 1944),
a canção interpretada por Carmen Miranda em Copacabana (Alfred E. Green,
United Artists 1947); o "biopic" Tico-tico no fubá (Adolfo Celi, Vera Cruz 1952)
sobre a vida de Zequinha de Abreu; a comedia Radio Days (Woody Allen,
Orion Pictures 1987), um vídeo-clip de Ney Matogrosso e vídeos de
concertos de Daniela Mercury e da banda japonesa ALI PROJECT.

MARCEL VEJMELKA (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Música Pesada à Brasileira – Transformações to thrash metal através de
elementos da música popular brasileira nos projetos de Max Cavalera
No final dos anos 80, a banda Sepultura é o primeiro representante brasileiro
de projeção internacional no mundo do metal pesado. No início dos 90, o
grupo começa a integrar cada vez mais elementos "brasileiros" na sua
concepção musical, até então inspirada principalmente nos modelos norteamericanos e europeus do thrash metal. Transgredindo a tradição apolítica
desse gênero, as letras do Sepultura passam a tratar de problemáticas
sociais e políticas no Brasil, ao mesmo tempo se incluem progrssivamente
ritmos indígenas e afrobrasileiros nas composições, e surgem parcerias com
representantes do pop e rock brasileiro.
O disco Roots (1996), resultado mais marcante desse processo de
"abrasileiramento" musical, é considerado hoje como clássico e "revolução"
no mundo conservador do thrash metal, que abriu caminho para novas
influências culturais e musicais, particularmente no subgênero do nu metal.
Após sair do Sepultura, a partir de 1998 o cantor e líder do grupo Max
Cavalera continou esse desenvolvimento em vários discos com a nova banda
Soulfly, experimentando com diferentes estilos musicais e trabalhando com
músicos brasileiros da cena metaleira e popular.
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O objetivo da minha comunicação é retraçar a trajetória e os elementos
constituintes dessa evolução musical e cultural, contextualizando o projetos
de Max Cavalera no âmbito das dinâmicas locais e globais das (sub)culturas
musicais envolvidas.
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estado do Espírito Santo – Brasil
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Leschzyk, Dinah: Umbruch in der gendersensiblen Realität – Sprachpolitik in
Brasilien seit dem Amtsantritt von Dilma Rousseff
Dos Santos, Margareth Maura: Dos sinais e gestos para a escrita – o ensino de
língua portuguesa como não materna para alunos surdos
Schön, Katharina: Lusitanisierung in Brasilien – Sprachliche Umbrüche in Rio
Grande do Sul durch die Nationalisierungspolitik von Getúlio Vargas

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Loureiro-Galmbacher, Fabienne: Lusophonie und Sprachendiskurs in Angola
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10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00
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(1072|001, Auditório Couvenhalle)
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Reunião plenária dos Membros da Associação
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Abstracts / Resumos
CLÉO V. ALTENHOFEN (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
"Die Räume einer Sprache": Die Einwanderersprachen
sprachpolitischen Szene Brasiliens

in

der

In den letzten zehn Jahren lässt sich in der brasilianischen Sprachszene ein
Umbruch hinsichtlich der Entwicklung und Ausarbeitung einer
Sprachenpolitik für die Mehrsprachigkeit und den Schutz von
Minderheitensprachen feststellen. Nicht nur die "Sprachenpolitik" wurde als
Fach zu einem zentralen Thema auf Kongressen und in akademischen
Studien, sondern auch der Begriff "Sprachenvielfalt" (diversidade linguística)
eröffnete neue Perspektiven für die Auseinandersetzung mit den
"brasilianischen Sprachen", so zum Beispiel das Gesetz für das Inventário
Nacional da Diversidade Linguística (INDL, 2010) oder auch in neuester Zeit
das Programm Idiomas sem Fronteiras (Sprachen ohne Grenzen). Bei der
Konstituierung dieser Sprachenvielfalt hat sich das historische DreifachModell "índio-negro-branco", das in den Diskursen über die brasilianische
Identität immer wieder auftauchte, auf weitere Sprachtypen ausgedehnt,
deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch die Sprachenpolitik
berücksichtigt werden sollten. Dies hatte zur Folge, dass unter anderem auch
die Einwanderersprachen in Brasilien (insbesondere die drei stärksten
Gruppen des Talian [vêneto rio-grandense], des Pommerischen [pomerano]
und des Hunsrückischen [hunsriqueano]) zunehmend mehr Raum und
Aufmerksamkeit bekommen haben. Es stellt sich nun die Frage, inwiefern die
auf Makroebene festzustellenden Fortschritte dieser Sprachenpolitik
tatsächlich entsprechende Auswirkungen auf das Leben der Sprachen sowie
auch der Lernenden und Lehrenden der Sprachen ausgelöst haben. Der
vorliegende Beitrag möchte in dieser Hinsicht die Stellung der auf circa 56
berechneten Einwanderersprachen in Brasilien in der gesamten
Sprachenpolitik näher präzisieren. Damit soll gezeigt und an Beispielen
veranschaulicht werden, dass der Einbezug des Raumbegriffs als
soziolinguistische und geopolitische Variable einen wesentlichen Beitrag zur
Bestimmung von Sprachplanungsmaßnahmen leisten kann.
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POLIANA ARANTES (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Português para refugiados no Brasil: dimensões políticas e sociais de uma
área em expansão
Com o aumento da população de refugiados no Brasil, a cidade do Rio de
Janeiro tem sido um dos destinos mais atrativos a esse grupo de pessoas
que buscam a garantia do direito ao non-refoulement, sobretudo por ser
uma cidade que congrega instituições e organizações não-governamentais
comprometidas com o desenvolvimento de ações visando o acolhimento,
proteção legal e integração local dos refugiados. Dessa forma, a presente
proposta parte de um projeto de ação extensionista que insere a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em cooperação com a
organização não-governamental Cáritas-RJ para atuar na mediação entre
refugiados e solicitantes de refúgio e as diferentes políticas sociais
brasileiras, por meio de ações que visem a garantia de seus direitos, em
especial a garantia do direito à aprendizagem da língua portuguesa.
A integração dos refugiados e solicitantes de refúgio passa,
necessariamente, pelo acesso aos direitos sociais, garantidos pelo Estado
brasileiro através das diferentes políticas públicas (educação, assistência
social, saúde, habitação, cultura, lazer, trabalho, etc). Porém, tal integração,
apesar de garantida em Lei, não se processa de forma fácil. Tal fato se deve
a diversos fatores, dentre os quais se destaca, sobretudo, o pouco ou
nenhum domínio do idioma português, já que o processo de integração local
perpassa pela necessidade de comunicação com os agentes das diferentes
políticas, empregadores e com a comunidade local. Daí a importância do
investimento no ensino da língua portuguesa para esta população na
medida em que a torna apta a se comunicar e se fazer entender. Nesse
sentido, como ação que reduz a vulnerabilidade social desta população –
visto que prepara para o mercado de trabalho, possibilita a inclusão na rede
de ensino, a inserção laboral, etc. – pode ser compreendida como parte
fundamental da proteção e integração e envolve um processo político de
atuação que conjugue as práticas realizadas no âmbito acadêmico e sua
aplicação no desenvolvimento de políticas sociais públicas.

187

CLARISSA LEONHARDT BORGES (Justus-Liebig-Universität Gießen)
O ensino de língua alemã para crianças em contextos multilíngues
brasileiros: formação e prática docente
O ensino de alemão como língua estrangeira para crianças é assunto recente
no meio acadêmico e não há, no Brasil, formação acadêmica específica na
área de ensino de línguas para crianças de zero a seis anos. O estado do Rio
Grande do Sul, localizado na região sul do Brasil, é marcado pela herança
cultural da imigração alemã no século XIX e pelo contato linguístico da língua
alóctone com o português. Somente neste estado, 22 escolas oferecem o
ensino de alemão como língua estrangeira e como parte das atividades da
Educação Infantil, contemplando cerca de 620 estudantes até seis anos de
idade.
A pesquisa aqui apresentada buscou descrever o ensino de alemão na
Educação Infantil na Região Metropolitana de Porto Alegre e direcionou-se
também a localidades em que se fala o hunsrückisch, língua de imigração de
base alemã ainda muito falada na região sul do Brasil, sendo Língua Materna
de muitas crianças paralelamente ao português. Objetivava-se o relato das
práticas de ensino de língua alemã para crianças, dos materiais didáticos
utilizados na elaboração das aulas e das características de formação dos
professores. Para que diversos contextos fossem analisados, foram
escolhidas cinco escolas.
A análise dos dados quantitativos, bem como qualitativos, indicou que
não há diretrizes governamentais que regulamentem o ensino de línguas
desde a Educação Infantil e, por isso, os currículos escolares são
desenvolvidos por cada uma das escolas ou por cada um dos professores
de alemão. E, apesar de lacunas na formação dos professores, alguns
mostraram abordagens interessantes e demonstraram priorizar uma
abordagem que promova a sensibilização linguística no contexto bilíngue de
contato português-hunsrückisch. Os resultados do estudo contribuem para
o fortalecimento do debate sobre o ensino da língua alemã e sobre os
contatos linguísticos no Brasil.

JOACHIM BORN (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) – Ein Paradigmenwechsel in der
Sprach- und Kulturpolitik Brasiliens
Der 7. Mai 2007 markiert eine Zeitenwende in der brasilianischen
Minderheitenpolitik. Durch die Verabschiedung des Decreto Presidencial nº
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6.040 wurden gängige ethnolinguistische Dichotomien – autochthon vs.
allochthon, offizielle Staats- vs. inoffizielle Minderheitensprache(n) – um eine
revolutionäre anmutende Komponente erweitert: Der damalige Präsident
Lula unterzeichnete 14 Prinzipien für eine Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. In
dieser Sozialkartierung des Landes spielen lusophone Völker (etwa
faxinalenses, ciganos, ribeirinhos) ebenso eine Rolle wie (früher, heute noch)
alloglotte Gemeinschaften wie Quilombolas, Indígenas, Hunsrücker,
Pomeranos und Vênetos. Auch wenn nicht explizit Bezug auf "Sprache"
genommen wird, impliziert der Wortlaut des Dekrets, dass diese ein Teil des
kulturellen Erbes ist. Das führte dazu, dass sich zum einen eine Reihe von
Gemeinden als "bilingual" definierte (so etwa allein fünf pommersche
Gemeinden in Espírito Santo oder das hunsrückische Santa Maria do Herval
in Rio Grande do Sul) und somit auch die "traditionelle Sprache" in das
Unterrichtssystem einführten und zum anderen bei Nationalitäten,
insbesondere indigenen Bevölkerungsgruppen, eine Rückbesinnung auf die
ursprüngliche sprachliche Identität ermöglicht wurde. Der Vortrag berichtet
über die Fortgänge und Hindernisse bei der Implementierung bisher nicht
standardisierter Varietäten sowie die intensiven Diskussionen, die rund um
die geforderte Bilingualität – die ja ggf. zu Lasten von Fremd- und
Standardsprachen geht – geführt werden.

BRUNO DEUSDARÁ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Português para refugiados no Brasil: movimentos e tensões no percurso
teórico e prático
Esta proposta busca salientar a importância das perspectivas da pragmática
e da análise do discurso para o atendimento a uma demanda concreta
originada de uma área ainda carente de estudos e pesquisas, que necessita
de maior visibilidade nos contextos acadêmicos e de formação de
professores, o português para refugiados (PR). Nesse contexto, faz-se uma
discussão sobre as demandas e finalidades da relação que os refugiados
estabelecem com a aprendizagem de português como língua não materna.
Para ilustrar essa demanda foram analisados dois materiais linguísticodiscursivos veiculados em suportes midiáticos no Brasil como parte das
iniciativas de protesto à realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil.
Tais materiais pertenceram ao movimento "não vai ter copa!" durante os
preparativos para a copa do mundo de futebol de 2014 no Brasil.
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Nesse sentido, buscaremos definir a formação de professores para o
ensino de PR, em suas particularidades, frente à formação de professores
para o ensino de PLE – Português como Língua Estrangeira, visto que o
ensino de PR emerge no cenário brasileiro como um campo de pesquisa
ainda muito pouco explorado, com necessidade de ser discutido em
ambientes e contextos acadêmicos de formação de professores para que
sejam estabelecidas discussões próprias e direcionadas a esse campo,
levantando, assim, suas próprias demandas e necessidades.
Para tanto, faremos uma breve contextualização da situação dos
refugiados no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, e das necessidades
linguístico-comunicativas envolvidas no processo de adaptação e
acolhimento desse grupo na sociedade brasileira, a partir de uma
perspectiva pragmática que contemple uma concepção de trocas
interculturais entre os universos sócio-culturais envolvidos.
Na sequência, faremos um debate que procura delinear alguns dos
impasses e possibilidades do encontro entre análise do discurso e
pragmática. Nesse debate, destacamos particularmente o modo como esse
encontro tem favorecido uma reflexão em torno da noção de texto e um
deslocamento importante em termos de uma concepção pragmática de
linguagem. Enfatizamos, para isso, a ideia de que todo texto pressupõe um
ato que lhe dá sustentação.
Em seguida, discutiremos algumas das referências teóricas que têm
fundamentado nossas pesquisas e atividades de orientação, situadas no
encontro possível entre análise do discurso e pragmática. Exploraremos
elementos de uma abordagem polifônica da linguagem e os articularemos
com as especificidades do trabalho com PR. Nossa aposta reside justamente
em compreender que uma formação na convergência entre discurso e
pragmática pode oferecer as pistas que vem sendo solicitadas para a
inclusão de refugiados em aulas de língua portuguesa não materna.

MARIO GAIO (Universidade Federal de Juiz de Fora) / KONSTANZE JUNGBLUTH
(Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
Etnicidade em movimento. Processos linguísticos e culturais da imigração
italiana no Brasil no eixo Rio de Janeiro-Juiz de Fora
Com o movimento da imigração europeia do século XIX, o Brasil recebe um
número expressivo de imigrantes italianos. O estado de Minas Gerais se
destaca por um acordo assinado entre os governos mineiro e italiano. A
principal porta de entrada dos imigrantes nesse estado era a cidade de Juiz
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de Fora, localizada próximo à divisa com o estado do Rio de Janeiro, com o
qual se ligava pela estrada União-Indústria, a primeira estrada pavimentada
da América Latina. O perfil dos italianos era culturalmente e linguisticamente
variado. Provinham de toda a península itálica e eram, na grande maioria,
dialetófonos, um entrave ao reconhecimento identitário comum.
Embora exista a crença de que tenham se estabelecido em Minas Gerais
para trabalhar na lavoura, como rezava o contrato entre os governos mineiro
e italiano, na verdade os italianos acabaram por ocupar a área urbana de Juiz
de Fora. A imigração urbana, onde o contato com as diversas variedades do
italiano e o português brasileiro (PB), leva a apropriação da variedade da
língua majoritária (PB) e consequente não transmissão da língua de origem
às gerações seguintes.
Gaio (2013) relata o processo de language shift na cidade. Entretanto,
constata forte identificação com a italianidade por parte de descendentes de
imigrantes acima de 40 anos de idade. Tal identidade vem se transformando
nas gerações mais jovens e sugere o reconhecimento de uma identidade
híbrida, fortemente marcada em comunidades de prática de imigrantes
urbanos. Neste trabalho, com auxílio do referencial teórico e metodológico
de redes sociais (MILROY, 2007), investigamos em que medida estas
gerações mais jovens representam uma "etnicidade em movimento" e
influenciam o ensino de línguas estrangeiras na região. A pesquisa tem
cunho etnográfico e pretende buscar evidências que endossem a
importância das redes sociais na transmissão linguístico-cultural no eixo RioMinas.

ERINEU FOERSTE (Universidade Federal do Espírito Santo (Vitória))
Políticas linguística e cultural: os Povos Tradicionais do Brasil no estado do
Espírito Santo
O Brasil é um país com grande diversidade de línguas minoritárias (línguas
indígenas, afro-brasilieiras, ciganas, línguas de imigração, línguas populares
de um modo geral – pescadores, extrativistas, caiçaras etc.). Conta-se com
política pública para o inventário nacional da diversidade linguístico (Decreto
7.387/2010). Há que se fortalecer a problematização do mito brasileiro do
monolinguismo (Oliveira et al: 2009), que legitima historicamente conflitos e
desigualdades, geradores de marginalidade social e cultural dos Povos
Tradicionais. Embora isso seja verdadeiro, é fato que as línguas minoritárias
mantêm-se vivas e constituem formas de resistências cultural e política
(Foerste: 2013 e 2015). Como podem Povos Tradicionais no Estado do
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Espírito Santo/Brasil – Guarani, quilombolas e pomeranos – fortalecer suas
lutas coletivas por direitos sociais com políticas linguísticas públicas? O
Decreto 6.040/2007 institui a Comissão Nacional dos Povos e Comunidades
Tradicionais, cujos impactos já se verificam aos poucos numa valorização das
chamadas línguas autóctones, bem como de culturas e saberes tradicionais
marcados pelo dinamismo e dialética da diversidade linguística. Setores da
Universidade mostram interesse pelo estudo sociolinguístico, quando se
investigam línguas indígenas, africanas, de imigração etc. (Hamel et al: 1993;
Bonvini: 2008; Altenhofen: 2011; Oliveira: 2013; Foerste: 2013 e 2015). Não
se trata somente de uma descrição dos fenômenos linguísticos, mas de
análise dessas línguas em suas relações e contatos com o português falado
no Brasil (e o espanhol, na América Latina) e deste com as línguas praticadas
pelos Povos Tradicionais.
Palavras-chave: Diversidade linguística; Povos tradicionais; Cultura e
educação.

KARIN NOEMI RÜHLE INDART (Universidade do Minho)
Política Linguística em Timor-Leste: uma análise das razões e processo da
oficialização e reintrodução da Língua Portuguesa.
Este trabalho concentra-se na área específica de avaliação de políticas e
planeamentos linguísticos (Calvet, 2007), mas está enquadrado também
dentro dos estudos de políticas educativas (Afonso, 1998), uma vez que em
Timor-Leste a mudança de política linguística significou na troca de língua de
instrução e transformação de estatuto das línguas presentes no país.
A finalidade da pesquisa era identificar as razões para a decisão política
da oficialização da Língua Portuguesa pós-independência. Através de
entrevista com personagens históricos e ativos na elaboração da
Constituição e planeamento da reintrodução da Língua Portuguesa pôde-se
descrever a autoavaliação que estas mesmas personagens fazem da decisão
e do processo de implementação da política linguística. Neste trabalho
analisa-se as razões políticas, histórico-culturais, linguísticas, pragmáticas e
pessoais apresentadas pelos entrevistados, assim como o contexto político
e histórico em Timor-Leste no período de elaboração da Constituição que
influenciou o processo de decisão pela oficialização do Português pósindependência.
A conclusão a que se chegou é de que havia um consenso geral no país
de que a Língua Portuguesa contribuiria para o estabelecimento da
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independência e a continuidade do apoio da CPLP que muito auxiliou a
nação na conquista desta independência. As críticas internas foram
motivadas por agentes externos baseadas nas falhas da implementação da
reintrodução da língua, em especial no sistema educacional. Estas falhas são
reais e admitidas por seus responsáveis, mas em grande parte aconteceram
porque o apoio externo esperado para a implementação foi muito menor do
que o desejado, planejado e requerido pelas autoridades timorenses. Não
há, no entanto, para além do discurso retórico de alguns jovens políticos,
razão para a mudança da política, na opinião destas autoridades. O que
precisa ser revisto e corrigido é o planeamento linguístico.
Palavras-Chaves: Políticas Linguísticas – Políticas Educativas – Língua
Portuguesa em Timor-Leste

ANNA LADILOVA (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Die portugiesischsprachige Diaspora auf den Kanarischen Inseln
Die Kanarischen Inseln waren bereits vor der Eroberung durch die
europäischen Konquistadoren im 15. Jahrhundert durch rege Migrationsströme geprägt. Ihre strategische Lage zwischen den vier Kontinenten –
Amerika, Afrika, Europa und Asien – macht sie weiterhin zu einem Dreh- und
Angelpunkt des Handels, des Tourismus und der Migration. Dadurch ist
heute eine reiche Sprachen- und Kulturenvielfalt auf den Inseln vorzufinden,
in dem die lusophonen Sprachgemeinschaften sowohl geschichtlich, wie
auch aktuell, eine bedeutende Stellung einnehmen. Die portugiesische
Immigration auf den Inseln war bereits seit den Anfängen der europäischen
Kolonialisierung vorherrschend. Durch die politischen und wirtschaftlichen
Umbrüche kamen im Laufe der letzten Jahrzehnte auch zahlreiche
Immigranten aus Brasilien und Afrika hinzu.
Der Vortrag soll einen Überblick über die aktuelle portugiesischsprachige Diaspora auf den Kanarischen Inseln geben, indem ihre
Zusammensetzung, die Motivation zur Einwanderung sowie der tägliche
Sprachgebrauch beleuchtet werden. Hierzu wird auf die Ergebnisse einer
Internet- (social networks) und Vor-Ort-Recherche eingegangen.
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DINAH LESCHZYK (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Umbruch in der gendersensiblen Realität – Sprachpolitik in Brasilien seit dem
Amtsantritt von Dilma Rousseff
Am 01.01.2011 trat mit Dilma Rousseff die erste Frau in der Geschichte
Brasiliens die Präsidentschaft an. In der Folge entstanden Diskussionen über
die Verwendung der femininen Form presidenta – Rousseff selbst nutzt diese
(vgl. Oliveira 2012: 11). Ein Gesetz aus dem Jahr 1956 (Lei Nº 2.749) schreibt
den Gebrauch der femininen Form der Bezeichnungen von Ämtern fest,
wenn diese von Frauen ausgeübt werden. Bis zu Rousseffs Amtsantritt war
diese Regelung jedoch "letra morta" (Pereira Junior 2011).
Ein Sprachgebrauch, der verschiedenen Genderidentitäten gerecht wird,
geht weit über Berufs- und Amtsbezeichnungen hinaus. Der Vortrag
beleuchtet die sprachpolitischen Maßnahmen zur Förderung einer
gendersensiblen Sprachverwendung in der Regierungszeit von Dilma
Rousseff. Untersucht wird auch die Frage, ob eine Frau an der politischen
Spitze des Landes einen Einfluss auf das Selbstverständnis der
Brasilianerinnen hat und den Antidiskriminierungsdiskurs befördert.

FABIENNE LOUREIRO-GALMBACHER (Universität zu Köln)
Lusophonie und Sprachendiskurs in Angola
Zwischen der romanischen Amtssprache Portugiesisch und den
angolanischen Nationalsprachen aus der Bantufamilie gibt es nicht nur
genealogische und typologische Unterschiede – auch in Bezug auf ihren
sprachpolitischen Status und ihr Prestige in der Bevölkerung bestehen
entscheidende Differenzen. In den letzten Jahren zeichnen sich aber
diesbezüglich einige Veränderungen ab: mit dem ökonomischen Erfolg
Angolas verändern sich nicht nur die Diskurse zur angolanischen Identität
sondern auch die Einstellungen gegenüber den angolanischen Sprachen. In
meinem Beitrag möchte ich nach einer kurzen Übersicht über die
historischen und aktuellen sprachpolitischen Gegebenheiten in Angola eine
diskurslinguistische Untersuchung vorstellen. Anhand eines selbst
erhobenen Korpus aus Interviews, journalistischen Artikeln und
Leserkommentaren soll ein differenziertes Bild aktueller Sprachideologien in
Angola gezeichnet und dem Diskurs der Lusophonie gegenübergestellt
werden.
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KATAHRINA MÜLLER (Firenze)
Die Transformationen des Talian: italo-brasilianische Sprachkontakte in
Bewegung
Die allochthonen Minderheitensprachen in Brasilien sind nicht nur Beispiele
für Sprachkontakte, sondern auch für Sprachkonflikte mit dem
brasilianischen Portugiesisch. Während man ihnen von brasilianischer Seite
aus zunächst keine Beachtung schenkte, wurden sie unter Getúlio Vargas
unterdrückt und ihr Gebrauch von 1937–1945 verboten, was oft zu ihrer
Stigmatisierung führte. Dies betraf insbesondere die Varietäten der
deutschen, italienischen und japanischen Einwanderer als Sprachen der
Kriegsgegner im 2. Weltkrieg, darunter das Talian, eine venetische Koiné, die
sich ab 1875 unter den italienischen Einwanderern unterschiedlicher
norditalienischer Herkunft in Rio Grande do Sul herausbildete. Diese Koiné
galt auch lange nach dem 2. Weltkrieg noch als rückständig, bis 1975 durch
das 100jährige Jubiläum der italienischen Einwanderung ein neues Selbstbewusstsein der Sprecher in Bezug auf ihre Sprache einsetzte (vgl. Frosi et
al. 2010).
Während die italienische Sprachpolitik bereits in den 1980er Jahren
damit begann, den Unterricht des Standarditalienischen in Brasilien in und
außerhalb der Schule zu fördern (vgl. Carboni 2008), so dass sich viele ItaloBrasilianer eher an Italien und am Standarditalienischen als Prestigesprache
als am Talian als italo-brasilianischer Varietät orientierten (vgl. Pertile 2009),
waren es zunächst vor allem Schriftsteller, die sich durch den literarischen
Gebrauch des Talian um dessen Erhalt und Kodifizierung bemühten (vgl.
Cambrussi 2007). Erst in letzter Zeit sind durch die Anerkennung des Talian
als ko-offizielle Sprache in Serafina Corrêa 2009 und, gemeinsam mit den
autochthonen Minderheitensprachen Asurini do Trocará und Guarani Mbya,
als immaterielles Kulturerbe Brasiliens (Referência Cultural Brasileira) 2014
auch in der brasilianischen Sprachpolitik ein Umdenken im Hinblick auf die
Anerkennung der sprachlichen Vielfalt des Landes als Bereicherung
erkennbar. Jüngste Initiativen zur Dokumentation und zum Erhalt des Talian
wie die Einrichtung eines Talian-Sprachkurses in Garibaldi durch den
Tourismusverband der Serra Gaúcha 2015 und die Dokumentarfilme "Brasil
Talian" (2014) und "talian – La nostra vera lengua madre. A história do
segundo idioma mais falado no Brasil" (2015) verdeutlichen, dass dem Talian
inzwischen auch im Hinblick auf den Tourismus in der Region ein ‚Mehrwert‘
zuerkannt wird.

195

In diesem Beitrag soll aus transnationaler Perspektive gezeigt werden,
inwiefern derartige Initiativen nicht nur zum Erhalt des Talian, sondern auch
zur Förderung der sprachlichen Vielfalt in Brasilien beitragen können.

JOSÉ WALTER NUNES (Universidade de Brasília)
Língua Pomerana: resistências e alteridades em territórios do estado do
Espírito Santo – Brasil
A partir de uma pesquisa em desenvolvimento em torno da chamada cultura
pomerana, no estado do Espírito Santo / Brasil, esta reflexão se configura em
um recorte para pensar a língua falada por esse grupo, cuja entrada em
território brasileiro se deu na segunda metade do século XIX, resultante dos
fluxos migratórios europeus para cá. Nesse sentido, com uma perspectiva
teórico-metodológica que articula memória, experiência e história, utilizo
materiais escritos, relatos orais e audiovisuais, colhidos em atividades de
campo e levantados também em arquivos público e privado, para
compreender a trajetória da língua pomerana nas suas relações com a língua
portuguesa, com outras línguas de imigração e línguas indígenas. É desse
quadro de relações interculturais que emerge minha análise, em que
diversas formas de conflitos e de resistências, entre esses diferentes grupos,
definem e redefinem alteridades e identidades diferenciadas, transformam
e recriam suas tradições, nas quais as línguas buscam ou tentam se ancorar.

RUI REGO (Universidade de Lisboa)
O Mundo lusófono: a proposta de Agostinho da Silva para uma (R)evolução
A ideia central a defender é a de que a filosofia de Agostinho da Silva constitui
um desafio e uma (r)evolução constante para o mundo lusófono. A sua
proposta de reflexão existencial visa apresentar uma missão: a realização da
liberdade dos homens. Não se trata da liberdade enquanto um direito civil
passivo, mas de procurar que todo o homem seja capaz de viver o seu tempo
agindo segundo as suas aspirações, intenções e pensamentos autónomos
(seja isso o que for).
1 – O nosso autor lembra Fernando Pessoa, para quem a Pátria era a
língua portuguesa. Todavia vai mais longe e atribui um certo papel
messiânico à língua portuguesa. O mundo a haver deve-se mais a poetas que
a militares e políticos. Isto é, o que se procura não é cumprir a pátria de um
homem político, mas a pátria do homem religioso e mágico para o qual o
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português seria a língua de um último e derradeiro Evangelho, verdadeiramente universal. Se o latim era a língua de uma Igreja de fraternidade
pregada, suceder-lhe-ia o português como língua de uma Igreja de liberdade
vivida, prenúncio de uma era ecuménica.
2 – O estado de cultura que o nosso autor queria ver alcançado é o da
realização de uma comunidade de homens livres, a que chama de Era do
Espírito Santo. O culto popular do Espírito Santo (que se mantém,
hodiernamente, pelo menos, nos Açores e no Brasil, lugares a que atribui
particular relevância) assume, ao longo de todo o pensamento de Agostinho,
um enorme fascínio. Recupera as teses heterodoxas de Joaquim de Flora
(monge do séc. XII) sobre um momento histórico vindouro de fraternidade
universal (essa Era do Espírito Santo). Nesse momento, o homem livre é
aquele homem restaurado que se entrega à criação espontânea ou expressa
as suas aspirações e intenções de modo a realizar-se ou, como afirma
Agostinho, a cumprir-se naquilo a que dedica o seu tempo. O homem livre é
aquele que tem apurada a sua competência básica, isto é, saber do que
gosta ou do que não gosta e agir em conformidade com esta capacidade.
3 – As posições de Agostinho têm implicações em dois campos distintos
da política: (3.1) Por um lado, no projeto verdadeiramente filosófico de
educação para a autonomia. Se a autonomia é uma condição relevante para
a excelência humana o homem deve preparar-se para ela; logo, a escola que
melhor satisfaça este ideal não é aquela que apenas introduz o menino ao
que já se sabe, mas sobretudo aquela escola que o introduza aos campos
problemáticos do saber e exige do aluno um papel ativo no conhecimento.
A criança não deve ser conduzida senão para o uso criativo das suas
faculdades. A educação deve assim fornecer condições e meios de
expressão para a capacidade criadora e de comunicação (ler; escrever;
dominar um ofício) são capacidades que respondem a uma necessidade de
participar mais plenamente na vida. Agostinho da Silva fundou inúmeras
universidades e entendeu que estas têm um papel especial na colaboração
internacional entre povos e culturas. (3.2) Por outro lado, no domínio da
economia exige que seja assegurada a subsistência para todos pelo
consumo livre. Convicto, de modo optimista, que os avanços tecnológicos
cumprirão o único fim para que são úteis, o de nos darem tempo livre para
que o homem seja plenamente criador. Em síntese, a produção automática
e o consumo gratuito como objetivos económicos e condições relevantes
para a realização da Era do Espírito Santo. Estas passagens poderiam sugerir
que basta não ter limitações ou constrangimentos materiais para o homem
ser livre. Tal não é verdade. Exige-se, paralelamente, uma liberdade ativa ou,
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de outro modo, exige-se que o homem empregue a sua capacidade criativa
para viver plenamente o seu tempo livre. Apesar da extravagância de certas
teses, não é despiciendo o papel destas na construção da lusofonia e no
debate sobre qual o seu sentido último ou qual a sua missão.

MARGARETH MAURA DOS SANTOS (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Dos sinais e gestos para a escrita – o ensino de língua portuguesa como não
materna para alunos surdos
Nos últimos tempos, pesquisadores e professores discutem sobre métodos
e técnicas em como ensinar aos alunos surdos a língua materna de seu país.
No caso do Brasil, há ainda dúvidas, em como aprender o português por
parte dos alunos e o ensinar pelos professores. Deparamos com algumas
barreiras como a política linguística do país, a questão de poder, em não
conceber a linguagem de sinais - libras é a língua materna dessa comunidade
surda. "E essa língua é muito importante para a maioria daqueles que a tem
como uma das marcas identitárias. É uma maneira de eles se firmarem, de
pertencerem a um grupo (...)" (CORREA 2014, p.30). Outro aspecto
importante é tratar o português como segunda língua desses alunos, ou seja,
são ou serão bilíngues. Desse modo, este trabalho pretende discutir essas
questões, em que abrangem a aquisição de L2 por parte dos alunos surdos,
as gestões abordadas por Calvet, in vitro e in vivo, que contribuirão para o
entendimento em que perpassa todas essas conjunturas para o processo
de ensino aprendizado desses discentes. Bem como, a formação continuada
de professores de língua para que estes possam propiciar aos alunos sua
promoção na sociedade de maneira plural. Ressalta-se a importância em
destacar as transformações sociais, em que deve acontecer diante da
perspectiva do contato com a língua portuguesa por esses alunos, visto que
há os aspectos plurilinguísticos e multiculturais dentro da comunidade
surda. Assim como, a variedade linguística em que são fornecidas a esses
alunos.
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MÔNICA MARIA GUIMARÃES SAVEDRA (Universidade Federal Fluminense) / PETER
ROSENBERG (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
Etnicidade em movimento: A teuto brasileira Bauernfest em contexto de
transna-cionalização
A questão do uso tópico de línguas e culturas em situações bi- e plurilíngues
no Brasil tem sido pesquisada e discutida nos estudos desenvolvidos no
Laboratório de Pesquisas em Contato Linguístico da Universidade Federal
Fluminense (LABPEC-UFF), na linha de pesquisa História, Política e Contato
Linguístico do Programa de Pós-graduação de Estudos de Linguagem da UFF
(PosLing) e,mais recentemente é tema de um projeto de cooperação bilateral
PROBRAL II entre a UFF e a Europa Universität Viadrina (EUV), coordenado
pelos Professores Mônica Maria Guimarães Savedra (UFF) Konstanze
Jungbluth (EUV) e Peter Rosenberg (EUV). Nestes estudos, comprovamos que
tanto o bilinguismo, como o plurilinguismo são fenômenos relativos, que
definem condições particulares de vida, definidas pelo contexto de aquisição
das línguas e pelo seu uso em diferentes ambientes comunicativos:
ambiente familiar; ambientes sociais (clubes, grupo de amigos, igreja,
instituições públicas, dentre outros); ambientes escolares e / ou acadêmicos
e ambientes de atuação profissional. Na análise de situações de contato
provenientes do contexto de imigração, identificamos uma tendência para o
aprendizado de variedades padrão das línguas (estrangeiras) de origem (da
imigração), ou outras línguas consideradas "importantes" (Spracheinstellung)
pelos membros mais jovens destas comunidades. Em especial neste
momento que o país fornece bolsas de estudos para a para a União Européia
e que eles podem se beneficiar de recursos linguísticos e culturais e
estabelecer redes transnacionais. Como resultado deste processo, os
descendentes de minorias de imigrantes, reconhecem sua identidade
híbrida, na qual as línguas e culturas minoritárias não são mais apenas a
paternidade herdada ("ascendência orientada étnica"), adquirida como
patrimônio ("etno-cultural padrão de educação") e da fenomenologia atual
("auto-identificação) Nestes contextos, identificamos que o multilinguismo
representa um conjunto de filiações étnicas, nacionais e transculturais. É
justamente nesta perspectiva que propomos discutir a língua e a cultura da
Bauernfest – uma típica festa alemã, que ocorre há 25 anos na urbana cidade
de Petrópolis – no Estado do Rio de Janeiro / Brasil Como interpretar as
representações estereotipadas (como o "alemão" do Festival do Agricultor)
introduzidas como uma "herança" étnica em um processo de
transculturalidade?
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KATAHRINA SCHÖN (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Lusitanisierung in Brasilien – Sprachliche Umbrüche in Rio Grande do Sul
durch die Nationalisierungspolitik von Getúlio Vargas
Die Era Vargas bezeichnet die Jahre zwischen 1930 und 1945 unter dem
Regiment des Diktators Getúlio Vargas in Brasilien. Sprachpolitisch
besonders interessant ist dabei der Zeitraum 1937 bis 1945, der sogenannte
Estado Novo. Mit der 1937 verabschiedeten Verfassung verschreibt sich
Brasilien einer "política de assimilação" (Fiori 2004, 75). Eine sprachpolitische
Leitidee dieser Zeit war: "os bons brasileiros dominam o idioma português"
(Fiori 2004, 80). Minderheiten, die ihre eigene Sprache und Traditionen
pflegten, galten jetzt als "quistos raciais" und "ameaçadores de nossa
soberania" (Fiori 2004, 74). Dies wog besonders schwer in Südbrasilien, u. a.
dem Bundesstaat Rio Grande do Sul. Hier lebten (und leben heute noch) viele
Nachfahren deutscher Einwanderer, die sich in Kolonien zusammengeschlossen hatten und die deutschen Werte, vor allem aber die mitgebrachte
Sprache, kultivierten (vgl. Fiori 2004, 77).
Der Vortrag beleuchtet die 15 Jahre der Era Vargas und wirft dabei einen
genaueren Blick auf den Estado Novo (1937-1940) und die mit ihm
einhergehende Nationalisierungspolitik. In diesem Zusammenhang wird auf
die Reformen der Sprachpolitik und deren Auswirkungen auf die deutschen
Minderheiten im Süden Brasiliens eingegangen.

MARIA TERESA NÓBREGA DUARTE SOARES (Nürnberg)
O ensino português no estrangeiro EPE. Da língua materna à língua de
herança. Uma viagem através de 35 anos de ensino da Língua e Cultura
Portuguesas no espaço europeu. Sua criação, evolução, reconhecimento e
validade
Os cursos de Língua e Cultura Portuguesas, que surgem no início dos anos
70 na Alemanha, França, Luxemburgo e mais tarde na Suíça e na Espanha,
tanto devido a iniciativas de entidades escolares locais como privadas,
destinados originalmente aos filhos dos trabalhadores portugueses e
abertos mais tarde a crianças e jovens em idade escolar de todos os países
lusófonos, como Brasil, Angola, Moçambique, etc., têm sofrido, ao longo dos
35 anos de existência deste tipo de ensino, uma interessantíssima evolução,
fruto tanto das mudanças verificadas no contexto da emigração como das
alterações nas políticas de ensino seguidas por Portugal e pelos países de
acolhimento. Esta viagem através de 35 anos de ensino da Língua e Cultura
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Portuguesas no espaço europeu terá como objetivo focar a evolução do
ensino em si, primeiro destinado a preparar os alunos para um eventual
regresso ao país de origem, e atualmente mais centrado na preservação e
desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos dos alunos, com o
Português como língua identitária e elemento essencial de integração bem
sucedida no país de acolhimento e no país de origem.
Também muito importante nesta problemática a vertente sócio-cultural,
isto é, a aceitação ou rejeição pelos vários países de acolhimento e os seus
sistemas de ensino dos casos de bilinguismo ou multilinguismo, por vezes
vistos como uma mais-valia, mas também muitas vezes considerados um
entrave à integração num novo meio linguístico-cultural.
Crescer bilingue ou até, em muitos casos, crescer trilingue é, com a
abertura das fronteiras e os novos surtos de emigração cada vez mais uma
realidade e um potencial que urge aproveitar.
São cada vez mais frequentes as famílias transnacionais, em que cada
um dos cônjuges tem uma língua de origem diferente e cujos filhos nascem,
crescem e frequentam a escola num país em que a língua oficial é ainda
outra, facto que tanto pode conduzir ao fenómeno de trilinguismo como à
rejeição das vertentes linguísticas consideradas supérfluas ou de menor
importância.
Em todos estes casos, é preponderante a importância dada à língua, ou
línguas de família pela comunidade linguística e pelas estruturas sócioculturais dos países de acolhimento.
Os cursos de Língua e Cultura Portuguesas exercem, numa época
caraterizada por um multilinguismo e uma diversidade cultural crescentes,
uma função extremamente importante tanto na preservação da língua de
origem em si como na valorização da mesma para ultrapassar problemas
causados pela xenofobia ou recusa de outras etnias linguísticas e culturais.
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Teilnehmer:
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Analyse divergierender semantischer Entwicklungen in der Iberoromania
Posio, Pekka: Eu, tu, nós e uma pessoa: variação no uso das formas referencias
inclusivas no Português Europeu e Espanhol Peninsular
Schäfer-Prieß, Barbara: Zur Aussprache der Vortonvokale im europäischen und
brasilianischen Portugiesisch
Tavares Silva, Claudia Roberta: Distribuição de pronomes fracos em posição
sujeito: variação e distribuição complementar na gramática do português
brasileiro
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10:30 – 11:00
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11:00 – 13:00

Hennemann, Anja: Ein konstruktionsgrammatischer Zugang zum diaphasisch
markierten Phänomen *?A gente + VerbPlural
Louredo Rodríguez, Eduardo: Aproximación á variación está cantando ~ está a
cantar en galego

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Moreira de Oliveira, Josane: A expressão do futuro verbal em português: um caso
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16:30 – 17:00
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Becker, Martin: Mikrovariation und Kontexte des sprachlichen Wandels am Beispiel
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Jungbluth, Konstanze: Ultrapassando fronteiras na fala cotidiana: Combinações
bilíngues como fenômeno de contato linguístico da comunidade teuto-brasileira e o
conceito de fronteira
Patzelt, Carolin: Von der Mikro- zur Makrovariation: Methodische Ansätze zur
Analyse divergierender semantischer Entwicklungen in der Iberoromania
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Schäfer-Prieß, Barbara: Zur Aussprache der Vortonvokale im europäischen und
brasilianischen Portugiesisch
Cunha, Conceição: Vokalepenthese und Prosodie im Europäischen Portugiesisch
Cunha, Conceição / Eichfeldt, Nora / Pletzer, Stefanie: Variabilität in der
Intonation von Fragen und Foki im Europäischen Portugiesisch

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Kabatek, Johannes / Wall, Albert: Fenômenos centrais, fenômenos marginais, e a
linguística de corpus
Posio, Pekka: Eu, tu, nós e uma pessoa: variação no uso das formas referencias
inclusivas no Português Europeu e Espanhol Peninsular

16:30 – 17:00
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Abstracts / Resumos
MARTIN BECKER (Universität zu Köln)
Mikrovariation und Kontexte des sprachlichen Wandels am Beispiel der
Entwicklung des portugiesischen Pretérito Perfeito Composto
Das zusammengesetzte portugiesische Perfekt (Pretérito Perfeito Composto) unterscheidet sich bekanntermaßen deutlich von dem typischen
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Perfekt anderer romanischer Sprachen: Es rekurriert zu seiner Bildung auf
das Auxiliar "ter" und nicht auf das sonst übliche "habere".
Zudem besitzt es eine eigene Semantik, denn es referiert nicht – wie das
prototypische resultative Perfekt – auf den Nachzustand eines abgeschlossenen Ereignisses, welcher mit dem Sprechzeitpunkt überlappt, sondern auf
eine Serie von Ereignissen (Iterativität), die in der Vergangenheit eröffnet wird
und bis zum Sprechzeitpunkt (und möglicherweise darüber hinaus)
andauert. Vgl. etwa Beispiel (1):
(1) Mas tenho trabalhado muito, não tenho saído (nach Hundertmark-Santos
Martins, S. 180)

Interessanterweise hat auch das portugiesische PPC seinen Anfang als
resultatives Perfekt genommen, das noch im 15. Jahrhundert üblicherweise
mit dem Auxiliar "haver" gebildet wurde, wie das Beispiel (2) illustriert:
(2) Porem rrogamos a deos em cuia maão he uida & morte de cada huû. que
rreçeba sua alma com os seus santos no paraiso: fiando em elle que o ha
feito. (CdP, Fernão Lopes, Cronica de Dom Pedro)

Die Entwicklung des PPC verlief über verschiedene Zwischenetappen des
sprachlichen Wandels, der durch Mikrovariation in ganz spezifischen Kontexten gekennzeichnet war. Diese Kontexte wurden zu Kontexten des
sprachlichen Wandels, da in ihnen neue Lesarten entstanden, die sich in der
weiteren Entwicklung konsolidierten. Noch im 15. Jahrhundert konkurrierten
die Auxiliarformen ter und haver in Perfekt-Kontexten, ab dem 16. Jahrhundert bildeten sich dann in ganz spezifischen Sprachwandelkontexten modifizierte Lesarten der periphrastischen Konstruktion mit dem Auxiliar ter
heraus.
In unserem Vortrag wollen wir charakteristische Kontexte des Wandels
vorstellen und diskutieren. Dabei soll aufgezeigt werden, wie im Rahmen
kontextueller Mikrovariation neue (kontext-induzierte) Lesarten entstehen,
die in dann auf vergleichbare Kontexte ausgeweitet werden, im Weiteren auf
neue Kontexte übergreifen und sich schließlich zu einer neuen langueBedeutung generalisieren.

ATALIBA T. DE CASTILHO (Universidade de São Paulo)
Interação conversacional e descrição do Português Brasileiro
1. O microcosmo da interação conversacional.
2. Estratégias conversacionais e princípios linguísticos.
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3. Percepção interacional do texto e da sentença.

NORA EICHFELDT / STEFANIE PLETZER / CONCEIÇÃO CUNHA (Ludwig-MaximiliansUniversität München)
Variabilität in der Intonation von Fragen und Foki im Europäischen
Portugiesisch
Intonation hat im Europäischen Portugiesisch (EP) eine distinktive Funktion,
da diese alleine syntaktisch ambige Lautketten desambiguiert. Zum Beispiel
kann, O Pedro foi para casa (‚Peter ging nach Hause') sowohl als Frage als
auch als Aussagesatz im Kontext eingebettet werden (Frota, 2002). Mit der
gleichen Lautkette kann man mittels Intonation zusätzlich einen Teil der
Information mit zusätzlicher oder stärkerer Prominenz an einem der
Elemente hervorheben. So kann man zum Beispiel PEDRO mit der
Bedeutung hervorheben, dass PETER und nicht HANS nach Hause ging oder
CASA mit der Bedeutung, dass Peter nach HAUSE und nicht in die SCHULE
ging (Frota, 2002, Moraes & Frota, 2015).
Kennzeichnend für den Unterschied zwischen Aussagesätzen und
Ja/Nein Fragen ist der finale Anstieg der Kontur auf einen High (L-H%) bei
Letzteren (Frota, 2002; Vigário & Frota, 2003; 2014), während Aussagesätze
mit einer typischen flachen Grenzkontur (L-L%) enden. Noch spannender ist
der Unterschied zwischen frühen (H+L*) und mittleren bitonalen Gipfeln
(H*+L), die entsprechend breiten und engen Fokus charakterisieren (Frota,
2002). Dieser Unterschied ist so gering, dass er meistens nicht phonologisch
ist: Zum Beispiel ist im Deutschen die Unterscheidung eher regional und mit
überwiegenden früheren Gipfeln im Norden und mittleren im Süden).
Inwiefern solche minimalen Unterschiede mit der Variabilität der
gesprochenen Sprache vereinbart werden können war die Hauptfrage dieser
Studie. In der zahlreich vorhandenen Literatur ist es auffällig, dass die
meisten Ergebnisse von einzelnen oder wenigen Sprechern berichten. Ziel
dieser Studie war es, anhand der größtenteils selben Sätze aus früheren
Studien in einer kontrollierten Umgebung zu überprüfen, inwiefern die
Intonation aussagekräftig oder variabel realisiert wird.
Um diese Hypothese zu testen, wurden 14 Versuchspersonen aus
Lissabon aufgenommen. Das Korpus bestand aus 18 Fragesätzen mit einer
Differenzierung zwischen W- und Ja / Nein- Fragen sowie zwischen Höflichen
Ausdrücken, die wiederum in Höfliche Fragen und Höfliche Bitten unterteilt
wurden. Für Fokus wurden die sieben Unterteilungen von Foki und Topik aus
Frota (2002: 396) aufgenommen, wovon hier Topik, breite und enge Foki
207

(initial und final) analysiert werden. Die Sätze wurden in randomisierter
Reihenfolge mit jeweils 10 Wiederholungen aufgenommen. Die Ergebnisse
zeigen eine große Variation in der Produktion von Fragen sowie engem
Fokus, besonders in finaler Position. Die Differenzierung der Höflichen
Ausdrücke in Höfliche Fragen und -Bitten war nicht eindeutig, jedoch legt
diese Untersuchung dar, dass trotz Variabilität eine grundsätzliche
Unterscheidung von Höflichen Ausdrücken, Ja / Nein Fragen und W-Fragen
möglich ist.
Die Produktion eines breiten Fokus war relativ konstant (H+L*). Enger
Fokus wird hingegen sehr unterschiedlich verwirklicht. Zum einen kann eine
klare Phrasierung durch Pausensetzung und Grenzkonturen festgestellt
werden. Zum anderen verändern kleine Tonakzentverschiebungen auf der
nuklear akzentuierten Silbe einen Fokuseffekt. Steht ein Fokus in einer
Äußerung in initialer Position, ist eine Deakzentuierung der restlichen
Äußerung wahrscheinlich, ebenso wie eine kleine Akzentverschiebung.
Werden Pausen als Ausdruck von Fokus verwendet, ist eine Abgrenzung zu
einer Topik-Realisierung wiederum schwer. Für ein besseres Verständnis der
Intonation müsste man den Einfluss weiterer Faktoren wie Vokalreduzierung,
Silben-und Pausendauer überprüfen.

CONCEIÇÃO CUNHA (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Vokalepenthese und Prosodie im Europäischen Portugiesisch
Epenthetische Elemente wurden vor allem für die brasilianische Varietät des
Portugiesischen beschrieben (Collischonn 2003, Carvalho 2004, Nishida
2009, Silva 1996, Silveira & Seara 2009). Dieser Vokal kann sowohl in tauto(Silva 1996, Nishida 2009) wie in heterosilbischen Clustern vorkommen
(Veloso 2007a, Mateus & d'Andrade 2000, Bisol 1999, u.a.). In tautosilbischen
Clustern zeigt der Vokal nach Plosiven die gleichen Formantenstrukturen wie
der folgende Vokal, ist allerdings nach Frikativen zentriert (Nishida 2009: 3435, 47-48). Dieser Vokal wird im BP als [i] oder [I] realisiert, die durch die hohe
Position der Zungenspitze bei der Verschlusslösung eines apikalen
Konsonanten begünstigt werden (Barbosa & Albano 2004: 227). Im EP ist der
epenthetische Vokal seltener als im BP und wurde vor allem bei älteren
Sprechern aus ländlichen Gegenden und bei Kindern in der Erstspracherwerbsphase beschrieben (Freitas 1997, Veloso 2007a, 2003).
Kennzeichnend für das gesprochene Europäische Portugiesisch (EP) sind
die häufigen Vokalelisionen (e.g. Martins 1975, Silva 1997, 1998, Cunha 2011)
und der daraus resultierende rasche Anstieg der Konsonantengruppen in
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Anzahl und Komplexität. So entsteht eine massive Anzahl von Homophonen
wie [ޖkݐe ]ݐfür crer ‘glauben' und querer ‚wollen' sowie komplexe Konsonantengruppen, die sich aus zwei bis sechs Konsonanten in Folge zusammensetzen
können ([dݕpݐvn] in [dݕpݐvnidu] desprevenido ‘unvorbereitet' und [dݕpݕݐt] in
[dݕpݕݐtiݤjá ]ݐdesprestigiar ‘herabwürdigen' (Cunha 2015, Mateus und d'Andrade
2000: 43-44, Schwarzinger 2006: 39-42).
Die prosodische Konditionierung der Vokaltilgung behaupteten bereits
Martins (1995) und Vigário (1998, 2003), allerdings schien die Vokaltilgung
im EP so verbreitet zu sein, dass die Prosodie lediglich Häufigkeiten vorhersagen konnte (Cunha 2011, Silva 1998). Diese spielt im BP eine wichtigere
Rolle, da lediglich unbetonte Vokale in post- tonischer und prä-finaler
Position getilgt werden, wenn daraus ein zulässiger Cluster entsteht, z.B.
[aޖbܧbݐa] anstatt / aޖbܧboݐa / abóbora ‘Kürbis' (Bisol 2000, 2010).
Nichtsdestotrotz zeigten Frota und Moraes (2015) einen starken Einfluss
der Prosodie auf Vokalrealisierungen und zwar häufige Vokalepenthesen
anstatt Konturverschiebungen, wenn die Anzahl der posttonischen Silben im
Satz nicht ausreichend für die Realisierung von Tonaktente und Grenzkonturen ist (Frota und Moraes 2015). Um die Variabilität in der Realisierung
dieser Formen zu erfassen, wurden kontrollierte akustische Daten in den
zwei größten Städten des Landes (Lissabon und Porto) aufgenommen.
Die Gesamtergebnisse zeigen trotz einiger Variation tatsächlich einen
starken Einfluss der prosodischen Umgebung auf die Realisierung von
Vokalen und Intonation.

ANJA HENNEMANN (Universität Potsdam)
Ein konstruktionsgrammatischer Zugang zum diaphasisch markierten
Phänomen *?A gente + VerbPlural
Die vorliegende, kleine Studie beschäftigt sich mit einem erst jüngst (?) in
Erscheinung getretenen Phänomen – einem sprachlichen Phänomen, das in
seinem Verhalten von der Haupttendenz, a gente würde mit einem Verb im
Singular einhergehen, abweicht.
Für das Spanische wurde bereits gezeigt, dass sich die Konkordanz von
Verb und Nomen der Struktur [N1singular + de + N2plural] nicht immer an N1
orientiert. So konnte für das Spanische beispielsweise der Gebrauch von
*un montón de pilas están… anstelle von un montón de pilas está…
nachgewiesen werden (Verveckken / Cornillie 2012). Ebenso lohnenswert
scheint die Analyse der Verb-Nomen-Konkordanz von – aus grammatischer
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Sicht – im Singular gebrauchten Nomen, die aber unter kognitivem Aspekt
einen Plural in sich bürgen wie "die Leute".
Der in der vorliegenden Studie gewählte Zugang zur Struktur *?A gente
+
VerbPlural
ist
konstruktionsgrammatischer
Natur,
weil
die
Konstruktionsgrammatik sowohl teil- als auch vollschematisierte
sprachliche Strukturen als Konstruktionen erfasst, die wiederum verfestigte
Form-Bedeutungspaare darstellen (siehe u.a. Goldberg 2006, Hennemann
2013). Umso interessanter ist die Frage, wie mit einer über mehrere
Jahrhunderte hinweg bestehende Konstruktion umgegangen werden
könnte, die zwar nicht die Bedeutung verändert, wohl aber die Form: A gente
+ VerbSingular Î *?A gente + VerbPlural.
Das Corpus do português (http://www.corpusdoportugues.org) spiegelt
natürlich eindeutig die Haupttendenz wider, dass A gente mit einem Verb im
Singular gebraucht wird, wie die Beispiele aus verschiedenen Jahrhunderten
beweisen:
(1) Com' á gran pesar a Virgen 1 dos que gran pecado log' ante toda a gente
sobiu encima da pena […]
(Cantigas de Santa Maria 3, 13. Jh.)
(2) Et toda sua gente será desbaratada aa entrada da porta [...]
(Cronica Troyana, 14. Jh.)
(3) [...] e assi sem mais gente chegou a casa da iffante dona Beatriz sua
irmãa [...]
(Fernão Lopes: Cronica de Dom Fernando, 15. Jh.)
(4) [...] e a gente que consyguo tinha aa fome e sede [...]
(Cronica de Portugal, 15. Jh.)
(5) [...] e toda sua gente estava […]
(Garcia de Resende: Vida e feitos d'el-rey Dom João Segundo, 16. Jh.)
(6) Isto assentado, entra o alvitre dizendo que, pois a gente por sua
vontade lançava a perder a décima parte [...]
(Francisco Manuel de Melo: Apolo, 17. Jh.)
(7) Toda a gente foi para Viena [...]
(Francisco Xavier de Oliveira: Cartas familiares, 18. Jh.)
(8) [...] então.. Toda a sua gente marchava ainda nova.
(Fialho de Almeida: A ruiva, 19. Jh.)
(9) A gente tem que saber reconhecer isso também.
(Vânia Teixeira, 20. Jh.)
(10) É, na época em que a gente fazia os slides para produzir os comerciais.
(Adauto Oliveira do Nascimento, 20. Jh.)
(11) Foi a primeira vez que a gente usou mais samplers [...]
(Fred 04, 20. Jh.)
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Dennoch finden sich im 14. Jh. und 15. Jh. vereinzelt Beispiele, in denen die
Konstruktion A gente + VerbPlural auftaucht, wobei für die Beispiele aus dem
15. Jh. zu bedenken gilt, dass sie aus ein und derselben Quelle stammen, es
sich also um einen Idiolekt handeln könnte:
(12) E muyta gente passaron o mar e foron buscar guarida em que
guarecessem.
(Crónica Geral de Espanha de 1344, 14. Jh.)
(13) E em Punhete soube que çerta gente dos castellaãos estavam no Crato
[...]
(Estoria de Dom Nuno Alvares Pereyra, 15. Jh.)
(14) [...] honde Martym Annes de Barvudo estava com muyta gente que
fugiram da batalha [...]
(Estoria de Dom Nuno Alvares Pereyra, 15. Jh.)

Spätestens mit dem 16. Jh. scheint die Konstruktion A gente + VerbSingular
komplett verfestigt ("entrenched", Goldberg 2006: 5). Untersucht man
allerdings das www, was in diesem Rahmen als das größte öffentlich
zugängliche Korpus verstanden und zur Studie hinzugezogen wird, stolpert
man dann und wann (wieder) über die Konstruktion A gente + VerbPlural:
(15) […] A GENTE VIRAM O TRIBUFU Q ELE MOSTROU DIZENDO Q É A NOVA
LENGENDARIA? #MIONSAFADO #JOANALEGENDARIA
(16) [...] as vezes a gente pensam em desisti mas deus no diz filho [...]
(17) Por isso que fica difícil dormi nesse fandom, a gente pensam que ta tudo
calmo Justin vai lá e lança música, dormiu perdeu.
(18) A gente pensam em mil coisa ao mesmo tempo é serio. Exemplo:
Comida, Moda, Amor, Fofoca, Amigas, Dinheiro entre outras coisas:)

Bei A gente + VerbPlural handelt es sich ganz offensichtlich um ein
sprachliches Phänomen, das (noch) nicht ausreichend verfestigt ist, um von
ihm als Konstruktion im Sinne der Konstruktionsgrammatik sprechen zu
können. Des Weiteren spricht das Kriterium der Frequenz dagegen (cf.
Goldberg 2006: 5). Dennoch kann bereits festgehalten werden, dass es sich
eindeutig um eine diaphasisch markierte Struktur (Mikrovariation?) handelt.
Man findet sie (bislang) ausschließlich in Foren, die konzeptuell mündliche
Sprache aufweisen.
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KONSTANZE JUNGBLUTH (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
Ultrapassando fronteiras na fala cotidiana: Combinações bilíngues como
fenômeno de contato linguístico da comunidade teuto-brasileira e o
conceito de fronteira
Esta proposta está inserida no projeito Etnicidade em Movimento, projeto de
cooperação bilateral entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a
Europa Universität Viadrina (EUV), coordenado pelas professoras Mônica
Maria Guimarães Savedra (UFF) e Konstanze Jungbluth (EUV).
Os dados linguísticos que são apresentados são coletados em uma
comunidade de zona rural do estado do Rio Grande do Sul (Brasil) onde
identificamos a coexistência das línguas alemã, pomerana e português, na
variedade brasileira como línguas de comunicação em diferentes situações
de uso comunicativo (familiar, social, escolar e profissional;).
Enfocamos neste estudo o aspecto das combinações bilíngues que
claramente ultrapassam a fronteira entre a língua alemã e o português
brasileiro. Mostramos que a forma das realizações linguísticas variam entre
code-switching com uma fronteira de caráter durável – "die Hose cintura
baixa" – até a formação de uma zona fronteiriça de caráter liminal – "wenn
ich so Mädchen namoriere". Entre os dois extremos do contínuo a
permeabilidade da fronteira entre as duas línguas está crescendo.
Tomando em consideração aspectos fonético-prosódicos e
morfosintáticos os dados bilíngues podem ser agrupados com referência à
durabilidade, permeabilidade e liminalidade da zona do contato entre as
duas línguas (Jungbluth…). O uso cotidiano da fala bilíngue revela a dupla
identidade dos usuários destas línguas no momento da investigação,
definindo o estágio de bilingualidade (Savedra 2009; Castilho 2009; Le Page /
Tabouret-Keller 1985; Jungbluth 2012, forthcoming; Rosenberg 2012).

JOHANNES KABATEK / ALBERT WALL (Universität Zürich)
Fenômenos centrais, fenômenos marginais, e a linguística de corpus
Nas últimas décadas, o surgimento dos grandes côrpora revolucionou a
maneira de estudar fenômenos linguísticos em várias direções. Uma das
questões metodológicas mais discutidas foi a preocupação pela
representatividade do corpus quanto à língua "total" como sistema
complexo. Desde o ponto de vista gramatical stricto sensu, essa questão
parece menos relevante no caso de fenômenos frequentes porque estes de
qualquer forma já são reconhecidos como elementos centrais do sitema
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linguístico. Outro caso é o dos fenómenos marignais (ou até ausentes), cujo
status gramatical pode ser considerado mais precário ou pelo menos
questionável. Isto indica que para certos fenômenos o corpus representativo
é a ferramenta de estudo adequada e para outros não necessariamente.
Na nossa contribuição, essa questão da centralidade e marginalidade
será discutida por um lado com respeito a um corpus especializado que
ainda se encontra em construção – o corpus do projeto PHPP II*, e pelo
outro lado, as implicações da questão serão exemplificadas a partir de certos
fenômenos do Português Brasileiro. Nos concentraremos em estudos de
caso de variações inerentes que incluem diferentes usos marignais, os quais
muitas vezes não chegam à visibilidade na literatura. Queremos assinalar as
possibilidades e as limitações do corpus e ao mesmo tempo a necessidade
da ampliação metodológica em vários casos onde fenômenos de
occorrência marginal de fato são fenômenos centrais para a compreensão
da gramática do Português brasileiro como sistema dinâmico complexo.

EDUARDO LOUREDO RODRÍGUEZ (Universidade de Santiago de Compostela)
Aproximación á variación está cantando ~ está a cantar en galego
En galego existen dúas perífrases verbais aspectuais para expresar que unha
acción se atopa na súa fase central ou media. Trátase de estar a + infinitivo
(está a cantar) e estar + xerundio (está cantando) (Álvarez / Xove 2002: 361). Na
língua estándar, sobre todo escrita, son posibles as dúas, aínda que o uso
dunha ou outra varía moito en función do falante sendo, xeralmente, máis
usada a variante con xerundio.
Na língua oral, a situación é, en principio diferente. Os datos do Atlas
Lingüístico Galego (ALGa), aínda inéditos no que se refire a esta cuestión,
amosan que a variante estar a + infinitivo é minoritaria no territorio galego. A
súa área limítase á rexión suroccidental de Galicia, aínda que pode aparecer
tamén en puntos illados fóra desta área. No portugués europeo atopamos
unha situación que presenta algúns parecidos coa galega. Aínda que a
opción estar a + infinitivo é a maioritaria, rexístrase en diversos puntos do
territorio a variante estar + xerundio tal e como se recolle no traballo de
Pereira (2014).
Os datos do ALGa, recollidos nos anos setenta da pasada centuria,
ofrécennos unha imaxe do galego falado que, desde o punto de vista actual,
é preciso completar. É imprescindible, para nos achegarmos á realidade
lingüística de hoxe, acudir non só a falantes do tipo NORM (maiores e rurais)
senón tamén a falantes doutras idades e niveis educativos. Este traballo
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enmárcase dentro dese desexo de renovación do estudo da variación
dialectal. Parte de trinta e unha entrevistas realizadas en dez puntos da
comarca do Ribeiro (NO de Ourense) a outros tantos informantes. En cada
punto entrevistouse alomenos unha persoa de cada un dos grupos de idade
contemplados (maiores, adultos, mozos). Durante a realización das
entrevistas combinouse o uso do cuestionario coa gravación dos textos
producidos espontaneamente polos falantes.
Nesta comunicación pretendo ofrecer os resultados destas enquisas no
tocante á variación estar a + infinitivo ~ estar + xerundio. A hipótese da que
partiamos era que a variante con infinitivo se ía rexistrar sobre todo nos
informantes maiores e que vivisen nos puntos máis suroccidentais. Non
obstante, esta hipótese só se cumpriu parcialmente xa que tamén se
detectou, na vila de Ribadavia, o uso de estar a + infinitivo (a variante
conservadora) en falantes bilingües influídos polo estándar.
Resumindo, os obxectivos desta comunicación son os seguintes:
a) Amosar a realidade dialectal, dos anos 70, que ofrecen os datos do ALGa.
b) Debuxar cal é a situación actual da variable estudada na comarca do
Ribeiro atendendo ás tres xeracións estudadas e ver se se produciu un
cambio dende os anos 70 ata hoxe.
c) Determinar en que medida o contacto co castelán e co galego estándar
está a modificar a frecuencia de uso das variantes en concorrencia e as
súas posibles implicacións para o sistema perifrástico do galego falado.

MARCO ANTONIO MARTINS (Universidade Estadual do Norte Fluminense)
Macro e microparâmetros em teoria gerativa e mudança sintática
De acordo com os pressupostos da teoria gerativa, gramáticas são definidas
por meio da fixação de um certo número de parâmetros que representariam
o ponto de escolha / de variação entre diferentes línguas dentro de um
sistema universal de princípios. Buscando dar conta da variação observada
na(s) gramática(s) das línguas naturais, tem-se trabalhado recentemente
com a noção de micro e de macroparâmetros (cf. Baker, 2008, 2010, 2011;
Biberauer et al., 2010; Roberts, Holmberg, 2010). Roberts, mais especificamente, tem defendido em trabalhos recentes que macroparâmetros seriam
conjuntos de microparâmetros, hierarquicamente estruturados, associados
a propriedades de categorias funcionais que definem tipos distintos de
línguas. Nesta comunicação, discuto a relevância dos conceitos de macro e
de microparâmetros na teoria gerativa para a compreensão da dinâmica da
214

mudança nos domínios da sintaxe, com o objetivo de fornecer subsídios para
uma discussão mais acurada sobre a natureza da mudança paramétrica.
Num exercício de análise, exploro aspetos da dinâmica do processo de
mudança na colocação de pronomes clíticos e na ordenação do sujeito
gramatical em sentenças declarativas na história do português brasileiro.
Mais especificamente, defendo a hipótese de que o PB sofreu uma mudança
tipológica, ou macroparamétrica, que associa a evolução da próclise em
"contextos neutros" à rigidez de uma gramática sem fronteamento – ou de
um sistema Sujeito-Verbo.

BENJAMIN MEISNITZER (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Microvariação e contextos de mudança do valor semântico-gramatical do
futuro no Português
O futuro no Português é um tempo verbal bastante interessante quer do
ponto de vista sincrónico, quer do ponto de vista diacrónico, pois é um
representante perfeito para a hipótese de ciclos de evolução gramatical
(FORMA ANALÍTICA > SINTÉTICA > ANALÍTICA). Assim, primeiro assistimos à génese
de um futuro sintético no latim vulgar e português medieval a partir da
construção de valor modal lat. cantare habeo (‘tenho de cantar' > ‘cantarei') >
port. cantarei. Todavia a forma sintética começa novamente a cair em desuso,
sendo subtituída pelo futuro perifrástico ir + infinitivo (ex. vou cantar). Neste
processo evolutivo na língua portuguesa podemos constatar um nítida
diferença entre o PE e o PB, encontrando-se o processo da gramaticalização
substancialmente mais avançado na variedade do Brasil do que em Portugal.
A comunicação pretende, deste modo, descrever numa perspetiva
diacrónica a evolução da expressão de futuricidade, atendendo, sobretudo,
à tensão existente entre o valor modal e temporal das respetivas formas e
as daí resultantes reanálises, o que é apenas possível atendendo a
fenómenos de microvariação. Ao mesmo tempo pretende-se discutir
repercussões da mudança da forma para a expressão do futuro no PB no
sistema pronominal (desaparecimento da mesóclise).
O estudo será feito tomando por base empírica corpora do Português,
embora se trate de um estudo sobretudo qualitativo e não quantitativo.
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TELMO MÓIA (Universidade de Lisboa)
Norma e variação em orações relativas complexas do português
Nesta apresentação, considerarei o uso de orações relativas de estrutura
especialmente complexa em texto escrito não informal (e.g. em registo
jornalístico, em documentos oficiais ou em traduções publicadas). Procurarei
identificar a presença de estratégias não canónicas de produção de frases
relativas e sistematizar a sua classificação, recorrendo a dados quantitativos
de corpora, sempre que possível.
Será dada especial atenção às orações com o constituinte relativo em
relação ao qual (e afins) e às orações com cujo, que frequentemente estão
associadas a construções sintácticas não canónicas (cf. Peres e Móia, 1995,
Áreas Críticas da Língua Portuguesa, Ed. Caminho, Lisboa, para o segundo
caso).
Eis alguns exemplos ilustrativos de anomalias que serão estudadas:
(1) a. "Seria muito importante que houvesse um interesse por parte do Brasil
e da Argentina, os principais países em relação aos quais os outros vão por
arrasto."
(Público, 28.09.1998, p. 25)
b. "O secretário-geral do PS declarou ontem que o Presidente (...) "não
deve estar ao abrigo de críticas, (...) sempre que haja actos ou omissão em
relação aos quais haja quem não concorde"."
(Público, 16.06.2003, p. 1)
c. "É possível gerir profissionalmente num contexto de política económica
(...) em relação ao qual se acredita na firmeza da sua implantação."
(CETEMPúblico, ext39307-nd-93a-1)
(2) a. "À excepção do sector de indústria de papel, cujas empresas que o
representam sofreram em conjunto uma quebra de 0,62 por cento, todos
os outros índices registaram performances positivas."
(CETEMPúblico, ext100432-eco-91b-2)
b. "Lisboa ainda sofre situações (...) comparáveis a cidades do Terceiro
Mundo, como (...) [o] trânsito caótico (e cujas soluções apresentadas vêm
por vezes a complicar o que já era complicado) (...)."
(CETEMPúblico, ext1522-soc-97b-2)
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JOSANE MOREIRA DE OLIVEIRA (Universidade Estadual de Feira de Santana)
A expressão do futuro verbal em português: um caso de macro e de microvariação
A expressão do futuro verbal é um fenômeno variável ao longo da história
da língua portuguesa. Tanto na modalidade falada quanto na escrita, o
envelope dessa variação envolve algumas variantes: "Viajarei amanhã", "Hei /
haverei de viajar amanhã", "Vou / irei viajar amanhã", "Viajo amanhã", "Estarei
viajando amanhã", "Vou / irei estar viajando amanhã". Na escolha por uma
dessas formas, atuam variáveis linguísticas (extensão fonológica do verbo,
pessoa verbal, tipo de sujeito, tipo de verbo, presença / ausência de
indicação de futuridade fora do verbo, paralelismo sintático-discursivo,
gênero textual etc.), variáveis sociais (sexo / gênero, faixa etária e nível de
escolaridade do informante), a variável diatópica (procedência geográfica do
informante) e a variável diamésica (modalidade falada ou escrita). Com base
no quadro teórico-metodológico da sociolinguística laboviana (LABOV, 1972,
1994, 2001, 2010), em etapas anteriores desta pesquisa, evidenciou-se uma
mudança linguística em progresso no sentido da implementação do futuro
perifrástico formado com ir + infinitivo em detrimento do futuro simples,
processo quase concluído na fala e em andamento na escrita mais
monitorada (OLIVEIRA, 2006, 2012). Nesta comunicação, são enfocados os
dados que fogem à generalidade do fenômeno, quais sejam: a) os poucos
dados de futuro simples que ainda persistem na oralidade; b) os poucos
dados de futuro gerundivo que começam a surgir em situações de fala; e c)
os dados de presente, que se mantêm estatisticamente estáveis ao longo do
tempo. Quanto ao futuro simples, analisa-se o papel da frequência token e
aplica-se a hipótese do efeito de retenção (BYBEE, 2003); quanto ao futuro
gerundivo, parece que seu contexto de entrada são situações de
formalidade; e quanto ao presente, trata-se de uma variante condicionada à
projeção de futuridade e à presença de um elemento adverbial de tempo.
Assim, além da macro-variação apresentada em termos estatísticos e
considerada a diacronia do século XIII ao século XXI, evidencia-se a microvariação apresentada com a análise sincrônica de dados de baixa ocorrência.
Enfatiza-se, portanto, a necessidade de conjugação de macro e micro fatores
bem como de fatores linguísticos, sociais, cognitivos e culturais quando se
busca melhor compreender o sistema dinâmico complexo (CASTILHO, 2009)
que é a linguagem humana.
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CAROLIN PATZELT (Ruhr-Universität Bochum)
Von der Mikro- zur Makrovariation: Methodische Ansätze zur Analyse
divergierender semantischer Entwicklungen in der Iberoromania
Ein Charakteristikum der beiden großen iberoromanischen Sprachen
Portugiesisch und Spanisch – aber auch verschiedener diatopischer
Varietäten derselben – ist, dass beide Sprachen und ihre Varietäten gerade
im semantischen Bereich eine ganze Reihe von Ausdrucksmitteln
(Verbalperiphrasen, Modalverben, etc.) teilen, die sich allerdings in den
heutigen Sprachständen häufig sehr deutlich in Frequenz und / oder
Distribution unterscheiden, wogegen das Altportugiesische und das
Altspanische hier in vielen Fällen noch weitreichende Übereinstimmungen
aufwiesen.
Im Vortrag soll anhand ausgewählter Fallbeispiele zum einen aufgezeigt
werden, wie aus diachroner Perspektive zunächst unbedeutend
erscheinende semantische Unterschiede zwischen verschiedenen
Varietäten des Portugiesischen, aber auch zwischen dem Portugiesischen
und dem Spanischen, zu immer größeren Diskrepanzen geführt haben. Zum
anderen soll dann insbesondere der Frage nachgegangen werden, wie die
Gründe, die zu den entsprechenden divergierenden Entwicklungen geführt
haben, methodisch gewinnbringend untersucht werden können.
Hintergrund dieses Anliegens ist die Feststellung, dass insbesondere
semantische Unterschiede zwischen Sprachen und / oder Varietäten häufig
ausschließlich aus synchron-semantischer Perspektive dargestellt werden,
was häufig zu wenig objektivierbaren Erklärungsansätzen führt.
Der Vortrag argumentiert für eine systematische diachron-kontrastive
Betrachtung divergenter semantischer Entwicklungen und zeigt deren
Mehrwert anhand ausgewählter Fallbeispiele auf. Insbesondere wird dabei
gegen eine – in der Forschung weit verbreitete – auf die Semantik als solche
beschränkte Analyse argumentiert und aufgezeigt, dass 1.) semantische
Polyfunktionalität häufig mit syntaktischen Merkmalen und Strukturen
korreliert, so dass eine ausschließlich semantische Betrachtung
divergierender Entwicklungen nicht zielführend sein kann, und 2.) dass eine
kontrastiv-diachrone Betrachtung insofern wichtig ist, als ein konkretes
semantisches Phänomen häufig nicht isoliert, sondern erst im
Zusammenspiel mit weiteren sprachlichen Merkmalen und der Interaktion
verschiedener sprachlicher Ebenen miteinander den Grundstein für
divergierende Entwicklungen legt.
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PEKKA POSIO (Universität zu Köln)
Eu, tu, nós e uma pessoa: variação no uso das formas referencias inclusivas
no Português Europeu e Espanhol Peninsular
Neste trabalho, proponho uma análise contrastiva das estratégias referenciais inclusivas utilizadas por falantes de Português Europeu e Espanhol
Peninsular. Os dados analisados provêm de dois corpora de entrevistas
sociolinguísticas com informantes entre 25 e 72 anos de idade, recolhidos
no Porto e em Salamanca, que contêm no total cerca de 160.000 palavras.
Os principais tópicos discursivos das entrevistas são os estudos e o trabalho
dos informantes. Para além da primeira pessoa do singular, os informantes
utilizam várias estratégias referenciais para se referirem às suas próprias
experiencias, entre elas a segunda pessoa do singular (1), a primeira pessoa
do plural (2) e construções com o sintagma nominal a / uma pessoa (3).
(1) eu não posso dizer que na universidade privada és levada ao colo. [...] só
que é assim, (.) eh: (.) na privada é, (.) como tu pagas, também: tens um
bocado de facilitismo. [...] basicamente passas as cadeiras.
(Porto, homem, 25 anos)
(2) …os últimos dois anos do curso como nos foi permitido escolher, porque
tínhamos várias áreas à escolha, já achei bastante interessante.
(Porto, mulher, 51 anos)
(3) esta é a vida atual e penso que enquanto a pessoa está a trabalhar, será
da mesma forma. […] se a pessoa um dia que se reforme, se ainda estiver
viva, (.) @ não sei em que estado estarei, @ se tiver saúde, acho que hei
de passear muito.
(Porto, mulher, 51 anos)

A análise quantitativa dos dados revela diferenças significativas entre as duas
línguas. Os falantes salmantinos, particularmente os mais jovens, utilizam
com muita frequência a segunda pessoa do singular na sua aceção genérica
ou impessoal. Enquanto no corpus espanhol existe uma correlação
significativa entre a idade dos falantes e o uso das construções referenciais,
sugestiva de uma mudança linguística em curso, no corpus português não
se encontraram tais tendências. Os informantes portuenses mostram uma
tendência uniforme para o uso da primeira pessoa do plural, independentemente da idade, e o uso da segunda pessoa do singular e das construções
com a/uma pessoa apresentam variação idioletal. No entanto, em ambos os
corpora foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre
homens e mulheres no tocante ao uso das construções analisadas. Na
minha intervenção discutirei possíveis explicações para as diferenças
encontradas, desde uma perspetiva tanto linguística como social.
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BARBARA SCHÄFER-PRIEß (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Zur Aussprache der Vortonvokale im europäischen und brasilianischen
Portugiesisch
Ein auffälliger Unterschied zwischen der Aussprache des Portugiesischen
dies- und jenseits des Atlantiks besteht darin, dass im EP /a/, /e/ und /o/ in
vortoniger Stellung zu []ܣ, [ ]ګund [u]"reduziert" (gehoben bzw. zentralisiert)
werden und z.T. ganz ausfallen, während sie im BP normalerweise als [a],
[e]/[ ]ܭund [o]/[ ]ܧartikuliert werden. Eine gängige Annahme zur Entstehung
dieses Unterschiedes lautet, dass das BP den Vokalismus des Portugiesischen des 16. Jahrhunderts erhalten habe, während es im EP später zu der
heute vorliegenden Reduktion gekommen sei. Dieser These steht die in der
Vergangenheit schon mehrfach geäußerte Annahme gegenüber, dass die
Reduktion zur Zeit der Besiedelung Brasiliens bereits voll ausgeprägt
gewesen sei, was allerdings eine Erklärung für die heutige nicht reduzierte
Aussprache erfordert. Ein Vergleich der beiden Thesen soll Inhalt dieses
Beitrags sein.

CLAUDIA ROBERTA TAVARES SILVA (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
Distribuição de pronomes fracos em posição sujeito: variação e distribuição
complementar na gramática do português brasileiro
Estudos apontam que, diferente do português europeu, tem emergido uma
nova classe de pronomes fracos que se comporta como (quase) clíticos
(Nunes 1990) em posição sujeito no português brasileiro (PB) decorrente do
enfraquecimento de sua morfologia flexional (Silva 2004). Segundo Castilho
(2010: 482), pronomes pessoais têm se transformado em morfemas verbais
número-pessoais no PB popular e no PB coloquial culto ({noi}: Nós vamos>
noivamo, {eys-/ es-}: Eles vão> eisvão / esvão). No entanto, a adjacência entre
eles e o verbo pode ser quebrada, levando-se a argumentar neste estudo,
embasado no quadro teórico da gramática gerativa, de que não estão
adjuntos a T, mas em outra posição sintática, ao contrário de Kato & Duarte
(2014). Ademais, aplicando-se testes de cliticização (Kayne, 1975) e,
verificando-se diferentes contextos sintáticos, há evidências em PB de que
ora estão em variação livre (Eu / Ô vou.) ora em distribuição complementar
(Eu/*Ô e Maria vou.) com sua forma pronominal não-reduzida.
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Sektion 16 / Secção 16
Raum / Sala: 1710|201 (Eilfschornsteinstraße 16)
Sektionsleitung / Coordenação:
Johannes Kretschmer (Universidade Federal Fluminense), Monica Maria
Guimarães Savedra (Universidade Federal Fluminense), Susana Kampff-Lages
(Universidade Federal Fluminense)
Titel / Título:
Die Übersetzung von Macht und die Macht der Übersetzung: Figurationen von
Brüchen und Transformationen in Sprache und Kultur
A Tradução do Poder e o Poder da Tradução: Figurações da ruptura e da
transformação nas línguas e nas culturas
Teilnehmer:
Abrego, Verónica: Kulturelles Übersetzen in Bernardo Kucinskis K. – Relato de
uma busca (2011) und Sergio Chejfec Los Planetas (1999)
Andrade Salgueiro, Maria Aparecida: Tradução, literatura e poder: Narrativas,
rupturas e representações transculturais na contemporaneidade
Christiano, Caio César: Do PE ao PB e vice-versa: Traduções intervarietais na
Lusografia
Cornelsen, Elcio Loureiro: Uma questão de tradução: "drama barroco" ou
"drama trágico" em Walter Benjamin?
Costa Lima, Luiz: Que poderá significar "intermediações culturais"
Da Costa Bastos, Levy: Tradução como identidade e distanciamento cultural: o
modelo pícaro de Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen em "Trutz Simplex
oder Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und Landstörzerin Courasche"
Drumond, Greice: Áreas de conflitos na tradução de clássicos gregos no Brasil
Kampff-Lages, Susana / Ribeiro Barbosa, Manuela: Um relatório a uma
academia: Kafka brasileiro
Kretschmer, Johannes / Ivo, Elianne: Exílio e literatura
Miranda, Fernando: Transportar culturas, traduzir poemas: Jorge de Sena,
tradutor
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Rajagopalan, Kanavillil: O potencial desestruturador da tradução contra os
pretensos poderes hegemônicos
Guimarães Savedra, Mônica Maria / Lobato, Marina Dupré: Língua, cultura e
identidade na tradução dos Grimm: Die Kinder zu Hameln em Português
Brasileiro
Soethe, Paulo Astor: Escritores brasileiros e a presença alemã no país: tradução
e heterolingualidade como formas de pensamento político
Sperber, George Bernard: Macht und Ohnmacht des Übersetzers
Strasser, Melanie P.: "Alles Vergangene verdient es, verschlungen zu werden" –
Zur Anthropophagie der Übersetzung
Tavares, Pedro Heliodoro: Übersetzung und Versetzung der Subjektivität in der
freudschen Psychoanalyse und im Werk Vilém Flussers
Van Loyen, Clemens: Übersetzen als Akt der Freiheit: Vilém Flussers
Übersetzungsphilosophie

Programmübersicht Sektion 16 / Programa Secção 16
Donnerstag / Quinta-feira, 17.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

Ort / Local

Raum / Sala: 1710|201 (Eilfschornsteinstraße 16)

09:00 – 10:30

Conferência plenária: Ana Mafalda Leite
(Universidade de Lisboa)
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Costa Lima, Luiz: Que poderá significar "intermediações culturais"
Soethe, Paulo Astor: Escritores brasileiros e a presença alemã no país: tradução e
heterolingualidade como formas de pensamento político

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Kampff-Lages, Susana / Ribeiro Barbosa, Manuela: Um relatório a uma academia:
Kafka brasileiro
Sperber, George Bernard: Macht und Ohnmacht des Übersetzers

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Drumond, Greice: Áreas de conflitos na tradução de clássicos gregos no Brasil
Strasser, Melanie P.: "Alles Vergangene verdient es, verschlungen zu werden" – Zur
Anthropophagie der Übersetzung
Miranda, Fernando: Transportar culturas, traduzir poemas: Jorge de Sena, tradutor
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Freitag / Sexta-feira, 18.09.2015
08:00 – 09:00

Einschreibung (Forum der Philosophischen Fakultät, Kármánstraße 17/19)
Inscrições (Átrio da Faculdade de Letras Kármánstraße 17/19)

09:00 – 10:30

Cornelsen, Elcio Loureiro:
Uma questão de tradução: "drama barroco" ou "drama trágico" em Walter
Benjamin?
Da Costa Bastos, Levy: Tradução como identidade e distanciamento cultural: o
modelo pícaro de Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen em "Trutz Simplex
oder Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und Landstörzerin Courasche"

10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Kretschmer, Johannes / Ivo, Elianne: Exílio e literatura
Andrade Salgueiro, Maria Aparecida: Tradução, literatura e poder: Narrativas,
rupturas e representações transculturais na contemporaneidade
Abrego, Verónica: Kulturelles Übersetzen in Bernardo Kucinskis K. – Relato de uma
busca (2011) und Sergio Chejfec Los Planetas (1999)

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Tavares, Pedro Heliodoro: Übersetzung und Versetzung der Subjektivität in der
freudschen Psychoanalyse und im Werk Vilém Flussers
Van Loyen, Clemens: Übersetzen als Akt der Freiheit: Vilém Flussers
Übersetzungsphilosophie

16:30 – 17:00

Kaffeepause – Intervalo para café

17:00 – 19:00

Samstag / Sábado, 19.09.2015
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Kaffeepause – Intervalo para café

11:00 – 13:00

Rajagopalan, Kanavillil: O potencial desestruturador da tradução contra os
pretensos poderes hegemônicos
Guimarães Savedra, Mônica Maria / Lobato, Marina Dupré: Língua, cultura
eidentidade na tradução dos Grimm: Die Kinder zu Hameln em Português
Brasileiro,
Christiano, Caio César: Do PE ao PB e vice-versa: Traduções intervarietais na
Lusografia

13:00 – 15:00

Mittagspause – Intervalo para almoço

15:00 – 16:30

Conferência plenária: Luiz Costa Lima
(1072|001, Auditório Couvenhalle)

17:00 – 19:00

Reunião plenária dos Membros da Associação
(1072|001, Auditório Couvenhalle)
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Abstracts / Resumos
VERÓNICA ABREGO (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Kulturelles Übersetzen in Bernardo Kucinskis K. – Relato de uma busca
(2011) und Sergio Chejfec Los Planetas (1999)
Lässt sich die jüdische Memoria – so wie sie in diesen zwei Texten der
Erinnerung artikuliert wird – mit dem Konzept des kulturellen Übersetzens
denken? "Kulturelles Übersetzen" steht für Homi Bhabhas Verständnis von
Kultur als stetiger und offener Prozess, der durch Migration, Diaspora,
territoriale Verschiebung und Neuansiedlung gekennzeichnet ist und
unmittelbar die Frage aufwirft, unter welchen komplexen Bedingungen Sinn
innerhalb einer Gesellschaft konstruiert wird.
Mit seinem Debütroman K. – Relato de uma busca hat Bernardo Kucinski
2011 eine Geschichte der Straflosigkeit und der Abwesenheit, des
Verdrängens und des Erinnerns brasilianischer Geschichte(n) veröffentlicht.
Auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter, verschleppt während
der blutigen brasilianischen Diktatur (1964–1985), verschwimmen bei K. die
gegenwärtigen Bilder der Stadt Sao Paulo immer stärker mit denen, die er
aus der eigenen Geschichte des Widerstandes und der Verfolgung im NSokkupierten Polen der vierziger Jahre evoziert. Bald wird K. nur noch nach
einer materiellen Spur der Toten suchen, deren Leben, so wie die von jenen
Millionen, die in den Öfen der Vernichtungslager erloschen wurden, bloßer
Dunst zu sein scheint.
In seinem Roman Los Planetas (1999) dekonstruiert Sergio Chejfec u.a.
die Präsuppositionen einer stereotypen jüdischen Identität anhand der
Kindheits- und Jugendgeschichte von S. und M, zwei Freunde. Wie andere
Zehntausende wird M. eines Tages von den argentinischen Streit- und
Sicherheitskräften verschleppt; von da an scheint es keine Spur mehr von
ihm zu geben und gleichzeitig seine Abwesenheit überall präsent zu sein:
wenn es eine Linie der Trennung zwischen beider Jugendfreunde je gegeben
haben soll, so ist sie danach nicht mehr scharf. Jenseits identitärer Klischees
wird das tödliche Schicksal eines der Freunde zu nichts anderem als zu einer
arbiträren Laune der Gewalt und seine Abwesenheit, eine allgegenwärtige
Überfülle von Gefühlen und Gedanken bedeuten.
Bemerkenswerterweise verweisen die auffälligen Großbuchstaben mit
einem Punkt, "K.", "M.", "S." auf eine Leerstelle – Name und Lücke zugleich –,
die in beiden Romanen für das Universal Menschliche steht. "K.", "M." und
"S." können jedoch auch genauso als eine Metapher für eine gewisse
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Parallelität jüdischer Biographien verstanden werden, für eine Zirkularität
der Geschichte, die – unter dem rekurrierenden Fluch der Marginalisierung –
ähnliches Unrecht aus der Vergangenheit in die Gegenwart, aus der
europäischen in die lateinamerikanische Gesellschaft kulturell übersetzt und
brutal aktualisiert.
Mit der Analyse dieser beiden gleichsam wichtigen wie schönen
lateinamerikanischen Texte möchte ich in meinem Beitrag die Anwendung
von Homi Bhabhas Metapher der kulturellen Übersetzung fokussieren, und
ihre Produktivität sowie die Gefahren ihres undifferenzierten Gebrauchs
reflektieren, wenn sie für die Beschreibung spezifischer historischer
Ereignisse bemüht wird.

MARIA APARECIDA ANDRADE SALGUEIRO (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro)
Tradução, literatura e poder: Narrativas, rupturas e representações
transculturais na contemporaneidade
Os avanços e as realidades trazidas pelo enorme fluxo de informações nas
sociedades contemporâneas têm deixado clara a lógica excludente da
globalização, atestada nos inúmeros conflitos e situações de impacto
estampados na mídia cotidiana. Como um dos efeitos da globalização, a
reorganização de tensões globais em microcosmos locais tem sido
constantemente apontada. Dentro das paisagens culturais do presente,
marcadas por contradições e conflitos, faz-se urgente a presença incisiva das
reflexões oriundas do campo das Humanidades e, em especial, a produção
de novos saberes comparatistas para pensar questões de ética, cidadania,
solidariedade. Em tal contexto, contatos entre culturas tornam-se mais
estreitos, distâncias são supostamente diminuídas, facilitando fluxos
migratórios, impulsionados pelas novas redes virtuais de comunicação. Seria
tudo tão simples assim, ou estaríamos diante de um dos pontos críticos da
contemporaneidade, diante dos quais se impõem métodos inovadores de
abordagem teórica que traduzam adequadamente tais processos
transculturais? Diante desse panorama, o presente trabalho pretende
apontar um breve perfil de obras que têm focalizado narrativas de e sobre
povos e grupos de origem afro, subjugados e / ou marginalizados na
contemporaneidade em termos políticos, sociais e culturais. Estas faixas da
população, levadas tantas vezes a exílios forçados, habitantes das periferias
dos grandes centros, manifestam-se por meio de textos de diversos gêneros
como relatos autobiográficos, diários, romances, contos, poemas, além de
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documentos textuais que ultrapassam os cânones estritamente literários,
que visam ressignificar a verdade estabelecida pelo discurso histórico. A
escritura de e sobre os marginalizados e discriminados discursivamente –
tais como imigrantes, mulheres, homoeróticos – rompe com distorções e
silêncios, e com as construções polarizadas e essencializadas, frequentemente cristalizadas pelo discurso histórico. Por isso, elementos teóricos que
dizem respeito às identidades em des / construção, às posições cristalizadas
comumente atribuídas aos gêneros masculino e feminino, ao questionamento dos estereótipos, questões de raça e etnicidade, às especificidades
de valores locais, regionais, étnico-culturais e etários ganham destaque.
Entre os elementos de exame apontados no campo delimitado pelo trabalho
proposto sobreleva-se o campo da Tradução, não somente em termos da
sua mediação no processo de representação da vida social, mas também em
termos de sua condição de articuladora de diferenciados campos do saber.
Nesse sentido a Tradução assume uma dimensão nas Ciências Humanas e
Sociais que avulta em meio às reflexões propostas. Apresentaremos novos
resultados da pesquisa que vimos realizando há anos sobre a tradução do
"ser negroெ entre diferentes culturas, apresentando a tradução muitas vezes
como uma escrita de resistência explícita a diferentes manifestações de
poder, que leva à ruptura no interior de línguas ou também entre línguas,
observando relações de poder, processos de construção de identidade
colonial, pós-colonial e pós-hegemônica, o surgimento de novos cânones
literários e abalos na hegemonia cultural, desmistificando espaços e
mostrando a tradução como uma atividade que ocorre não em um espaço
neutro, mas dentro de situações sociais e políticas concretas.

CAIO CÉSAR CHRISTIANO (Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II)
Do PE ao PB e vice-versa: Traduções intervarietais na Lusografia
As relações linguísticas entre Brasil e Portugal ocupam um lugar único entre
todos os países tocados pelos fenômenos históricos da colonização e da
descolonização. Trata-se possivelmente da contra-prova ao aforismo
frequentemente atribuído a Weinreich segundo o qual um dialeto seria
"língua que possui um exército e uma marinha". O recente acordo
ortográfico assinado entre as nações lusófonas ficou aquém das
expectativas e não conseguiu nem ao menos fazer desaparecer as
diferenças entre as normas escritas de Portugal e do Brasil e, entre estes
dois países, constatamos um raro fenômeno de assimetria na
intercompreensão linguística.
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Nesta comunicação, analisaremos exemplos de textos brasileiros
submetidos a adaptações para sua difusão em Portugal assim como textos
portugueses alterados previamente à sua difusão no Brasil. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro exercício de tradução intervarietal do Português
Europeu (PE) ao Português Brasileiro (PB) e vice-versa. Interessar-nos-emos
pelos aspectos linguísticos e estilísticos que mais frequentemente sofrem
alterações na passagem de uma variedade à outra nestes textos e vamos
nos interrogar sobre as implicações ideológicas, estéticas e identitárias
implicadas nas mudanças de uma variedade à outra.
Finalmente, interrogar-nos-emos sobre a real utilidade das traduções
intervarietais na língua portuguesa e sobre os possíveis usos pedagógicos
destas traduções intervarietais.

ELCIO LOUREIRO CORNELSEN (Universidade Federal de Minas Gerais)
Uma questão de tradução: "drama barroco" ou "drama trágico" em Walter
Benjamin?
Nossa contribuição visa a uma reflexão sobre o conceito de "Trauerspiel",
empregado por Walter Benjamin na obra Ursprung des deutschen Trauerspiels
(1928), e traduzido para a língua portuguesa por João Barrento como "drama
trágico" e, respectivamente, como "drama barroco" por Sérgio Paulo
Rouanet. Baseado em Franz Rosenzweig e Georg Lukács, Benjamin distingue
a tradição cristã do "Trauerspiel" da "Tragödie" grega e, com isso, relativiza
uma continuidade histórica do conceito em Wagner e Nietzsche. Objetivo
principal deste breve estudo é, justamente, discutir sobre as opções que os
tradutores Sérgio Paulo Rouanet e João Barrento tomaram para traduzir a
obra benjaminiana como Origem do drama barroco alemão (1984) e,
respectivamente, Origem do drama trágico alemão (2011). Cabe ressaltar que,
para Benjamin, a "Tragödie" não deveria ser tomada como "Trauerspiel". De
acordo com Aristóteles, a tragédia seria a "cópia de uma ação boa, encerrada
em si, com uma boa linguagem e uma riqueza de variação na história".
Enquanto a tragédia se valeria de figuras míticas, o drama trágico
(Trauerspiel), se valeria de figuras históricas e, portanto, se associaria ao
advento do teatro burguês. O surgimento do drama trágico remonta ao
movimento de emancipação do século XVIII, que abdicou da necessidade de
apresentar protagonistas nobres e, ao contrário, optou por destacar
personagens da burguesia. Diante da crítica de que apenas ao nobre seria
reservada a capacidade para a vivência trágica, abriu-se novas perspectivas
para o conflito entre a nobreza e a burguesia, ou mesmo os conflitos dentro
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das camadas sociais. Para João Barrento, por exemplo, a opção por traduzir
"Trauerspiel" por "drama trágico" adviria do fato de a tragédia grega ter
heróis edificantes, enquanto o drama trágico alemão seria pautado por
personagens marcadas por desespero e tristeza. Por sua vez, Sérgio Paulo
Rouanet, em prefácio à obra, faz a seguinte revelação em relação à tradução
do tema central "Trauerspiel": "Um tanto a contragosto, optei por drama
barroco. Essa solução deixa a desejar, porque Benjamin se refere ocasionalmente a Trauerspiele pós-barrocos. Mas é defensável do ponto de vista
pragmático, porque para Benjamin o Trauerspiel como gênero nasceu
efetivamente no período barroco, e é ao drama desse período, e de nenhum
outro, que o livro é consagrado. De resto, quando o autor se refere a
Trauerspiele posteriores, ele assinala em geral que tais dramas têm
afinidades estruturais com os do Barroco. Desse modo, na maioria
esmagadora dos casos, Trauerspiel pode ser traduzido por drama barroco,
sem falsear as intenções de Benjamin."

LUIZ COSTA LIMA (Rio de Janeiro)
Que poderá significar "intermediações culturais"
São levantados os dois caminhos que esta comunicação poderia ter: (a)
praticar uma intermediação cultural, a exemplo das que ocorreriam durante
os dias do colóquio, (b) perguntar-se sobre o que significaria o próprio tema
escolhido. O palestrante acreditou que, sendo o primeiro a falar, seria cabível
interrogar-se sobre o que, durante os dias seguintes, estaria sendo feito.
Para tanto, procurou des-cobrir o que é velado sob o título do colóquio, mais
propriamente sobre seu termo central, cultura. Partia então de que,
imediatamente atrás do que se entende por cultura, está a teoria, entendido
em sua raiz grega como correspondente a "olhar atententamente,
considerar pelo pensamentoெ. Mas a etimologia por si ainda não seria o
caminho adequado. Como o termo originalmente supunha o maior alcance
da indagação filosófica e, a partir dos tempos modernos, da pesquisa
científica, a dominância de um ou outro sentido haveria de ser decidido de
maneira não aleatória. Por passagens de O Riso da mulher trácia (1987) de H.
Blumenberg, mostrava-se que a primeira deriva, i.e., o fundamento da cultura
encontrar-se na teoria ainda não era suficiente. A descida pelo poço era
então acentuada por um segundo passo: a relação cultura-teoria se sustenta
no princípio de limite o do sem limites? O dilema corresponde ao debate entre
F. Kermode e J. Derrida. Optando pelo princípio de limite, passava-se então
a mostrar que a relação entre cultura e limite não corresponde à divisão das
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disciplinas com que costumamos trabalhar (filosofia, suas espécies, ciências,
naturais ou sócias, variedades de artes), senão que cada cultura se funda no
limite do que ela entende por realidade. O que vale dizer, pensar em
intermediações culturais tem como consequência imediata a necessidade
de verificar-se como o que se entende por realidade não deriva do que se
nos mostra por meio da percepção. Em suma, o percurso concluía por dizer
que a tematização proposta exigiria de seus participantes questionar e
reformular o que se tem entendido por...cultura.

LEVY DA COSTA BASTOS (Rio de Janeiro)
Tradução como identidade e distanciamento cultural: o modelo pícaro de
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen em "Trutz Simplex oder
Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und Landstörzerin Courasche"
A tarefa tradutória não pode ser confundida com a substituição de palavras.
Não traduzimos palavras (OUSTINOF, M., 2011) apenas, mas sentidos ou
significados (BRITTO, P. H., 2012). Traduzir é ocupar-se do resgate do sentido
presente na língua de origem (BERMAN, A., 2007), mas mais do que isso, a
tradução importa em permitir o encontro de culturas. Tradução nunca
deveria ser sinônimo de domesticação. Neste sentido dizemos que uma
tradução, quando é domesticadora executa uma perversão de seu propósito
fundante, na exata medida em que sufoca e suprime o que há de "estranho"
no texto fonte. Revela-se como um desvio, a tradução que não se deixa
"perturbar" pela língua estrangeira (CAMPOS, H., 1969). A tradução não deve,
portanto, desconsiderar este fato uma vez que se ocupa do encontro entre
duas línguas, produto cultural por excelência. Esta comunicação pretende
discutir a tradução de um capítulo do romance de Hans Christoffel Von
Grimmelshausen "Trutz simplex oder Lebensbeschreibung der ertzbetrügerin
und landstörzerin Courasche" sob a ótica do estranho e do estrangeiro. A obra
"Macunaíma" de Mário de Andrade servirá de chave interpretativa. A razão
para isto reside na detecção de que há uma figura identificadora entre
ambos: o personagem e o enredo próprios do gênero pícaro. Tentaremos
transportar para o texto traduzido o contexto histórico-cultural, no qual foi
gestada a obra de Grimmelshausen, a saber: a arte barroca seiscentista. Esta
tradução, tentará incorporar no espaço da textualidade, a sonoridade e a
circularidade do barroco (SANTெANA, A. R., 2000). Se pretende incorporar a
dimensão elíptica e curvilínea da arquitetura no texto traduzido. É, por conta
disso, também uma proposta teórica que gravita no âmbito da tradução
intersemiótica, posto que traduz um texto escrito servindo-se de uma
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referência da linguagem não falada da arquitetura. Isso se fará com o
socorro dos jogos de claro e escuro, côncavo e convexo próprios da arte
barroca.

GREICE DRUMOND (Universidade Federal Fluminense)
Áreas de conflitos na tradução de clássicos gregos no Brasil
Quando nos propomos a analisar a questão da tradução de textos clássicos,
pertencentes ao cânone da produção cultural da Antiguidade greco-latina,
devemos pensar no tipo de texto a ser traduzido: filosófico, histórico,
jurídico, poético. No caso dos três primeiros tipos, a tradução consiste na (1)
interpretação dos termos utilizados nos textos, a fim de transmitir ao leitor
o seu sentido, (2) no cuidado com relação ao estilo do autor e (3) no contexto
de produção, sendo necessário resgatar os aspectos histórico-culturais que
influenciaram a composição do texto. Quanto ao texto poético, a tradução
trata não somente do (1) significado das palavras, mas também da sua (2)
forma e (3) execução.
As poesias épica, lírica e teatral na Grécia antiga eram acompanhadas de
música e performance por parte dos seus declamadores ou atores. Elas
poderiam ser executadas com acompanhamento musical, sendo compostas
em um esquema rítmico-métrico e entoadas por um cantor, no caso da
poesia épica e alguns tipos de poesia lírica, ou por um coro, na poesia lírica
coral e na poesia dramática. Todos esses tipos de poesia tinham algo em
comum: eram executadas em público e, por isso, baseavam sua performance
da oralidade. Os textos poéticos gregos que nos foram transmitidos,
portanto, contêm essa forte relação com a palavra falada. No entanto, nossa
recepção de toda essa produção cultural ocorre, primeiramente, por meio
da leitura e, especialmente, em forma de tradução.
A tradução de obras clássicas compostas em grego antigo toma por
base, em grande parte, o conhecimento da área de Filologia usado na
recuperação desse material. No Brasil, há um crescente número de
traduções de poemas clássicos publicadas sob diversas configurações: em
prosa, em verso, justalinear ou paralela, literal, livre. O grande obstáculo na
área de Estudos Clássicos, no entanto, consiste em nossa forte herança
filológica que constrange a tradução a ser "fiel" ao original, cabendo às notas
de rodapé a contextualização do sentido e das formas encontradas no texto.
Nosso objetivo, portanto, é discutir algumas modalidades e soluções
encontradas nas traduções disponíveis de poemas do teatro grego antigo,
mais exatamente de comédia grega antiga.
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SUSANA KAMPFF-LAGES (Universidade Federal Fluminense) / MANUELA RIBEIRO
BARBOSA (Universidade Federal de Minas Gerais)
Um relatório a uma academia: Kafka brasileiro
De acordo com o Index Translationum, o Brasil é o 17º país que mais traduz
e o português o oitavo idioma-alvo no mundo. Franz Kafka é o 36º autor mais
traduzido ao redor do globo, mas, no Brasil, não está entre os dez escritores
mais vertidos para a língua portuguesa, se bem que seja possível que se
posicione entre os autores modernos que escrevem em alemão mais
traduzidos no país. O presente relato é parte de um projeto internacional de
pesquisa sobre a recepção, a divulgação e o lugar da obra kafkiana em
diversos países do mundo. O marco inicial da recepção da obra kafkiana data
do final dos anos 30 do século passado, em torno do ano de 1939, mediante
edições principalmente inglesas e francesas. Não existem museus,
instituições públicas, arquivos, associações ou sociedades dedicadas
especificamente ao estudo de Kafka no Brasil. Contudo, popularizado por
meio de sucessivas edições impressas de publicações variadas, como, mais
recentemente, as revistas Cult e Piauí, presente em antologias e em diversos
programas de ensino médio e universitário, tema central ou lateral de
dissertações e teses acadêmicas, escritor comumente mencionado nos
meios de comunicação e amplamente citado pela cultura de massa,
onipresente em blogs dedicados à literatura mantidos por especialistas ou
não, Kafka está entre os mais amados autores de língua estrangeira no país,
ainda que o alcance de muito de sua produção ainda se limite aos meios
letrados. Em nossa apresentação iremos nos restringir à apresentação e à
contextualização das principais traduções da obra do escritor praguense, a
partir de trabalhos realizados por acadêmicos e também da importante
pesquisa empreendida pela tradutora Denise Bottmann a respeito da
recepção brasileira da obra de Kafka. Trataremos igualmente das principais
tendências de análise e interpretação da obra kafkiana, buscando também
refletir sobre a pertinência de uma leitura "brasileira" de Kafka, feita a partir
da própria história da recepção desse autor no país.

JOHANNES KRETSCHMER / ELIANNE IVO (Universidade Federal Fluminense)
Exílio e literatura
A nossa contribuição consistirá em apresentar partes de um documentário
que está sendo preparado com a colaboração de alunos do Curso de Cinema
e do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. O projeto partiu
231

da constatação de que no Brasil existem poucas gravações de relatos
daqueles que sobreviveram ao Holocausto. Convidamos imigrantes
dispostos a se manifestar diante de uma câmera e a relatar suas
experiências e trajetórias (tanto as pessoais como as de suas famílias). Ao
longo das entrevistas abordamos tópicos como a literatura enquanto espaço
de memória, o novo começo de vida no Brasil entre o "delírio de liberdade"
(Flusser) e a experiência de ruptura, as imagens e esteréotipos que
influenciavam as relações dos imigrantes com a cultura brasileira, situações
de bilinguismo e plurilinguismo etc. A partir destes relatos o documentário
tece reflexões sobre concepções de pertencimento e estranheza. Cruciais
para nossa discussão são o fenômeno ´deslocamento´ em suas dimensões
espaciais e temporais e a figura do "estranho do grupo" que "hoje vem e
amanhã permanece" (Simmel). A reflexão sobre o pertencimento no nãopertencimento, a simultaneidade da distância do próximo e da proximidade
do distante (Waldenfels), talvez poderá ajudar a pensar não só as condições
históricas dos migrantes mas também as possibilidades e os limites de
narrar "o exílio na própria história" (Carola Saavedra).

FERNANDO MIRANDA (Rio de Janeiro)
Transportar culturas, traduzir poemas: Jorge de Sena, tradutor
Com um curto prefácio de quatro páginas, escrito em 1971, Jorge de Sena
dá a conhecer seu ambicioso projeto de tradução, a antologia Poesia de 26
séculos – de Arquíloco a Nietzsche, à qual se seguirá, ainda, Poesia do século XX.
Nestes volumes, reunirá poetas das mais variadas tradições culturais, muitas
vezes traduzindo de línguas que não lhe eram familiares, como o persa e o
chinês. Esta espécie de "museu poético" não é uma mera apresentação de
formas poéticas que perpassaram os séculos e que se encontram distantes
no tempo. Como o próprio Sena salienta, numa introdução um pouco mais
extensa, que segue o prefácio, "arcaizar os antigos é tão injusto para com
eles, como só modernizá-los é irresponsável". Deste modo, podemos
considerar que a operação de traduzir os poemas não se limita apenas à
transposição de uma língua a outra, mas a uma tentativa de penetrar na
cultura alheia, bem como de fazê-la penetrar na cultura própria.
Neste trabalho, procurarei apresentar, dentro de algumas das escolhas
de Sena para as suas antologias, linhas de força importantes para sua
própria produção poética, sobretudo no tocante à "testemunha" e à
"circunstância", concordando, assim, com a afirmação de Danilo Bueno, para
quem "Jorge de Sena, desde seus poemas mais remotos, cultivou o
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alargamento de um projeto de mundividênca testemunhal". Indagar que
"testemunhos" e que "circunstâncias" Sena recupera, por meio dos poetas
por ele traduzidos, será uma tarefa crucial para observar, no programa
estético de Sena, como a tradução – em diversos níveis, e entendida,
também, no seu sentido de transposição espaço-temporal – é um dos pilares
da sua atividade poética. Em virtude do congresso ao qual se destina o
presente trabalho ocorrer na Alemanha, alguns dos poemas alemães
traduzidos por Jorge de Sena, e presentes nas supracitadas antologias, serão
contemplados na apresentação.

KANAVILLIL RAJAGOPALAN (Universidade de São Paulo)
O potencial desestruturador da tradução contra os pretensos poderes
hegemônicos
A tão decantada "transparência" da linguagem jamais passou de um sonho,
um ideal inatingível, uma miragem. Longe disso, ela – a língua(gem) – sempre
atuou como um filtro, uma lente que distorce, enviesa a imagem que ela nos
deixa enxergar. Enquanto um "transportador" de sentidos, a tradução se dá
nos mesmos moldes. Tanto isso é uma verdade que podemos dizer com
toda certeza que ela abriga a chave para entender o próprio funcionamento
da linguagem. A tradução é a forma primordial de toda comunicação via
linguagem. E aqui é que reside o potencial desestruturador da tradução. Ou
seja, no ato de traduzir, no ato de receber e processar a mensagem
transmitida, nós temos todas as condições de nela intervir decisivamente,
uma vez que tal interferência ocorre, de uma forma ou de outra, mesmo
quando não há a mínima intenção de fazê-la propositalmente. É apenas uma
questão de nos conscientizarmos do potencial desestruturador da tradução.
Graças a esse potencial, e à possibilidade de invocá-lo sempre que
necessário, o subalterno consegue falar e ser ouvido.

MÔNICA MARIA GUIMARÃES SAVEDRA / MARINA DUPRÉ LOBATO (Universidade
Federal Fluminense)
Língua, cultura e identidade na tradução dos Grimm: Die Kinder zu Hameln
em Português Brasileiro
Os estudos sobre as relações entre língua, cultura e identidade assumem
grande importância para pensadores dos períodos do Sturm und Drang e do
romantismo em território germanófono, especialmente Johann Gottfried von
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Herder e, posteriormente, Wilhelm von Humboldt – o maior representante
desta tradição (LYONS, 2009, p. 225), e um dos fundadores da linguística
como ciência (CARPEAUX, 2013, p. 103). É também neste período que ocorre
grande reflexão sobre a prática tradutória, cujo principal teórico, Friedrich
Schleiermacher, trata a tradução como fator positivo para a formação do ser
humano e para o desenvolvimento da língua (ECO, 2007, p. 359). Neste
contexto, surge a obra dos filólogos, linguistas e tradutores Jacob e Wilhelm
Grimm. No presente trabalho, pretendemos considerar os pressupostos
teóricos que nortearam o trabalho de compilação e estabelecimento de
narrativas populares realizado pelos irmãos Grimm, bem como respeitar
estes parâmetros na proposta de tradução da lenda de número 245, Die
Kinder zu Hameln, pertencente às Deutsche Sagen (GRIMM, 2011 [1816 e
1818]). Essa proposta é justificada pela constatação da inexistência de
traduções dessa lenda para o português do Brasil. Embora muito conhecida
do público brasileiro, a narrativa Die Kinder zu Hameln, assim como a maior
parte das histórias dos irmãos Grimm, é conhecida por meio de adaptações
voltadas para o público infantil. Nossa tradução é, portanto, dirigida ao
público acadêmico e é proposta sob três perspectivas: a da sociolinguística,
em especial dos estudos sobre línguas em contato, com ênfase em
identidade linguística e cultural; a da filologia germânica; e a dos estudos de
tradução. Com base na revisão de estudos sobre língua, cultura e identidade,
bem como em uma pesquisa histórica, nós introduzimos os estudos de
gramática e cultura contrastiva (Kulturkontrastive Grammatik), como descritos
por Traoré (2009), e de teoria da tradução, mais especificamente da "analítica
da tradução", como proposto por Berman (2007). Com o suporte desses
autores, procuramos relacionar a distinção dos níveis linguístico-culturais
específicos (sprachkulturspezifische Ebenen) do primeiro com as noções de
tendências deformadoras da letra, em contexto de tradução, do segundo. O
corpus selecionado para a análise é composto, além da compilação Deutsche
Sagen, pelo Deustches Wörterbuch, pelos prefácios e notas de Kinder- und
Hausmärchen (GRIMM, 2009 [1857]), por cartas dos irmãos trocadas entre si
e entre amigos, e pela autobiografia de Jacob Grimm (GRIMM, 2013 [1831]).
O resultado dessas leituras serve como base para a análise da tradução
proposta neste estudo.

234

PAULO ASTOR SOETHE (Universidade Federal do Paraná)
Escritores brasileiros e a presença alemã no país: tradução e
heterolingualidade como formas de pensamento político
Autores e intelectuais de grande destaque na história literária e cultural
brasileira do século XX, como Mario de Andrade (1893–1945), Viana Moog
(1906–1988), Erico Verissimo (1905–1975) e João Guimarães Rosa (1908–
1967), confrontaram-se com a presença alemã no Brasil e o papel de seu
país em face da Europa de língua alemã nos anos precedentes à Segunda
Guerra Mundial. Os processos de codificação literária e ensaística da
confrontação cultural com os países e regiões europeias de língua alemã e
com as comunidades de língua alemã residentes no Brasil, em especial
quando se trata da tradução, registro e transformação da heterolingualidade
no par português-alemão, constituem o objeto de reflexão da presente
comunicação. A consideração de novos documentos (a partir de projetos
específicos, de grande interesse e utilidade para a sugestiva colaboração
entre a Lusitanística alemã e a Germanística brasileira) e a inserção desses
autores em um universo intelectual plurilíngue no Brasil abrem perspectivas
de interpretação da sociedade brasileira há muito negligenciadas,
justamente em razão da suspensão abrupta dos processos de tradução e
convívio plurilíngue no tecido e dinâmica da sociedade brasileira em
formação, em decorrência das leis ditatoriais de nacionalização promulgadas
durante o Estado Novo (1937–1945). A comunicação apresentará a comtextualização e breve análise de trechos de obras dos referidos escritores –
respectivamente: Amar, verbo intransitivo (1927); Um rio imita o Reno (1939);
Gato preto em campo de neve (1941); Ave, palavra (1971) – e refletirá sobre as
perspectivas de revitalização do convívio intelectual plurilíngue no país, a
partir da integração, constituição e difusão de arquivos em língua alemã (e
línguas estrangeiras em geral), como substrato invisível há muitas décadas
nas práticas de interpretação da história social e cultural brasileira do século
XX e que hoje vale tornar acessível, traduzir e reavaliar.

GEORGE BERNANRD SPERBER (Universidade de São Paulo)
Macht und Ohnmacht des Übersetzers
Tradutores de textos escritos, e mais ainda intérpretes, que trabalham com
textos falados, ou enunciações, têm a missão de fazer chegar aos seus
leitores (ou ouvintes) uma versão a mais fiel possível do texto original, cuja
língua os seus leitores (ou ouvintes) não dominam. Daí serem tradutores e
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intérpretes os "subversivos de Babel", porque, se bem que a vontade divina
de impedir que os homens construíssem uma torre que atingisse o céu
tenha sido bem sucedida, as dificuldades que os homens sentiram por não
poderem se comunicar entre si foi resolvida pelo surgimento dos
intérpretes.
Desde esses tempos imemoriais, os intérpretes trabalham com
frequência com os "donos do poder", no sentido político desse termo. Minha
experiência como intérprete entre primeiros mandatários, ministros,
parlamentares de diferentes países, me permite dizer que muito raramente
o seu "poder" é exercido durante estes encontros, mas sim quando eles
agem no contexto interno dos Estados que os elegeram – ou dentro dos
quais eles assumiram o poder de forma não democrática.
O tradutor não produz um texto original, ele apenas o reproduz numa
outra língua. Se há algo nesse texto com força suficiente para produzir uma
"ruptura", ela não é obra do tradutor, mas do autor. E se a tradução produzir
uma "ruptura" que não estiver contida no texto original, algo que for além
das intenções do autor, essa tradução peca por tergiversação.
Ao longo da história, coube também aos tradutores mais de uma missão
transcendental. Inegavelmente, se São Jerônimo não tivesse produzido a
Vulgata, a cristianismo não poderia ter se expandido da forma como o fez,
porque os textos originais, hebraicos ou aramaicos, não podiam ser lidos por
praticamente nenhum dos futuros cristãos, mas o latim vulgar usado por São
Jerônimo estava ao alcance dos homens capazes de lê-lo e daqueles que
podiam ouvir sua leitura em voz alta. De forma paralela, com relevâncias
variáveis, a mera tradução de textos fundamentais implica ruptura porque
introduz em culturas diferentes obras com função disruptiva. (Mostrarei e
comentarei algumas obras, em língua portuguesa, de caráter nitidamente
disruptivo).
Mesmo aqui, o papel do tradutor não deveria passar daquele de
pontífice, do construtor de pontes entre o revolucionário e aqueles que,
segundo o autor, merecem ser revolucionados, mas não conhecem a sua
língua.
Há casos em que a tradução resulta num texto que, à primeira vista
(sobretudo para o tradutor...), parece ser melhor que o original. Sempre que
essa transformação, criada pelo tradutor, não for anulada pela intromissão
de um revisor incapaz de entender as nuances criadas pelo tradutor...
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MELANIE P. STRASSER (Universität Wien)
"Alles Vergangene verdient es, verschlungen
Anthropophagie der Übersetzung

zu

werden"

–

Zur

Der im brasilianischen Modernismus der 1920er Jahre proklamierte
kulturelle Kannibalismus, ein Konzept, das 100 Jahre nach der
Unabhängigkeit von Portugal vornehmlich im Dienste der Konstruktion einer
eigenen Identität als Reaktion auf die jahrhundertelange Kolonialisierung
stand, wird als Akt der Einverleibung europäischer Kulturgüter und der damit
einhergehenden Transformation derselben in ein genuin brasilianisches
Produkt als Möglichkeit des Widerstands gegen die nach wie vor wirksame
postkoloniale Vorherrschaft Europas in Kunst, Kultur und Literatur zelebriert.
Dieser kulturelle Kannibalismus manifestiert sich dabei vor allem auf der
Ebene der Übersetzungsproduktion: Die Suche nach einem eigenen
sprachlichen Ausdruck in der Sprache des Kolonisators spiegelt sich vor
allem in den Übersetzungen des europäischen Kanons wider. "Tupi or not
tupi, that is the question" wird es in Oswald de Andrades Manifesto
Antropófago von 1928 heißen und damit den europäischen Weltschmerz
spöttisch in den brasilianischen Dschungel übersetzen. Das kannibalische
Übersetzen stellt einen radikalen, viszeralen Akt transkultureller
Übersetzung dar, der sich von jeglicher serviler Unterwürfigkeit unter das
Original emanzipiert. Die Verschlingung des Anderen wird zur epistemologischen Metapher für die Übersetzung zwischen verschiedenen Kulturen,
anthropophages Übersetzen bzw. übersetzende Anthropophagie zur
Erfahrung von Alterität und zugleich Bedingung der Möglichkeit der
Konstruktion eines Eigenen. Doch inwieweit kann der Akt des Übersetzens
als spezifische Lesart des Anderen tatsächlich zur Herausbildung einer
genuinen Identität beitragen? Und was bedeutet es für das Verhältnis von
Original und Übersetzung, wenn das Ideal der kannibalischen Übersetzung
darin besteht, etwas völlig Eigenständiges und Abgelöstes vom Original zu
sein?
Ist das anthropophage Übersetzen in seinem triumphalen Gestus nicht
eher ein Akt der Destruktion bzw. gewaltsamen Aneignung des Anderen statt
der Dekonstruktion, eines Begriffs, dessen sich vor allem Haroldo de Campos
immer wieder bedient? Oder birgt es nicht doch ein dialektisches Potential
anstatt bloß die hierarchische Machtkonstellation zwischen Original und
Übersetzung umzukehren?
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PEDRO HELIODORO TAVARES (Universidade de São Paulo)
Übersetzung und Versetzung der Subjektivität in der freudschen
Psychoanalyse und im Werk Vilém Flussers
Flusser und Freud weisen gewisse Gemeinsamkeiten auf: beide sind
mehrsprachig und stammen aus jüdischen Familien aus Städten des
heutigen Tschechiens. Sie waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, um
demselben tragischen Schicksal zahlreicher Verwandter zu entkommen.
Beide waren gezwungen, ihr Land und die deutsche Sprache, die für sie das
wichtigste Instrument für Reflexion und Ausdruck war, zu verlassen. Sie
erfuhren das Unbehagen und die Missverständnisse eines Individuums in
einer bestimmten Sprache und Kultur am eigenen Leib und jeder suchte auf
seine intellektuelle Weise durch das Formulieren neuer und anspruchsvoller
Ideen Wege aus dieser Sackgasse.
Dieser Arbeit beleuchtet also Sigmund Freud und Vilém Flusser nicht nur
als zwei Intellektuelle mit ähnlichen biografischen Hintergründen, sondern
vielmehr als zwei wichtige Denker mit ähnlichen Ideen. Beide widmeten sich
der kritischen Analyse des menschlichen Unbehagens im Zusammenhang
mit der Symbolik individueller und kultureller Unterschiede und jeder
versuchte auf seine Weise, Ansätze für den Umgang mit diesen Problemen
zu finden. Eine wichtige Rolle in der Überwindung von Grenzen der Ignoranz
und der Missverständnisse spielt hierbei auch das schöpferische Potenzial
des Ausdrucks und der Übersetzung. Die Beiträge der beiden Autoren sollen
im Folgenden gegenübergestellt, näher beleuchtet und diskutiert werden.
Schon in seinem autobiografischen Essay Selbstdarstellung geht der Begründer der Psychoanalyse bereits auf den Umstand der ständigen
Migration aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit in früheren
Generationen seiner Familie ein. Am Ende seines Lebens, nach dem
Anschluss, musste Freud mit seiner Familien nach London fliehen. Dem
Tschechen Flusser erging es ebenso wie Freud: Er musste nach dem Einfall
der Nazis ebenfalls mit der Familie seiner Ehefrau nach England übersiedeln.
Es dauerte jedoch nicht lange, bis auch in London die ersten Bomben fielen
und Flusser erneut zu einem Umzug, diesmal jedoch auf einen anderen
Kontinent, nach Brasilien, wo er die Portugiesische Sprache entdeckte.
In Bezug auf die Parallelen zwischen Flusser und Freud handelt es sich
um einen fließenden Übergang in den Reflexionen über das unausweichliche
Unbehagen des "sprechenden Wesens" im kulturellen Kontext und über
nationale und intellektuelle Grenzen hinweg.
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Dieser Übergang geschah durch den Zweiten Weltkrieg, der das Ende
des einen und den Beginn des anderen Denkers markierte.

CLEMENS VAN LOYEN (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Übersetzen als Akt der Freiheit: Vilém Flussers Übersetzungsphilosophie
Übersetzung vollzieht sich innerhalb der Parameter von Freiheit und
Unfreiheit, von bestimmten Modellen, die Übersetzungen ermöglichen.
Diese Modelle können indes überschritten werden, und somit ist
Übersetzung ein Akt der Freiheit.
Bei Flusser besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Übersetzung. Die
Übersetzung ist dabei etwas räumlich Verfasstes und wird als Passage von
einem Kosmos zum anderen beschrieben.
Übersetzungen bedeuten eine legitime Annäherung des Ausgangstextes
an den Zieltext. Sie ist nur möglich dank einer gewissen ontologischen
Ähnlichkeit1 der zu übersetzenden Sprache in die Zielsprache. Diese SeinsVerfasstheit wird von Flusser grammatikalisch erläutert, in dem Sinne, dass
es eindeutige Relationen und Erkennbarkeiten geben muss, die sich
syntaktisch durch Subjekt, Objekt, Prädikat hervorheben lassen. Die
grammatikalische Eindeutigkeit einer Sprache ermögliche so deren
Rückgebundenheit an Wirklichkeit. Andernfalls handele es sich – Flusser ist
an dieser Stelle pauschal und lakonisch – einfach nur um "chinesisch". Daher
spielen auch Seins-Strukturen und Machthierarchien zwischen den
Sprachen, die auf ‚äußerer' politischer Zuschreibung beruhen, bei Flusser
eine nicht unerhebliche Rolle. Um ihnen zu entgehen, ist er anfangs noch von
dem Gedanken einer einheitlichen Universalsprache getragen, die eindeutig
und logisch wie die Mathematik sein sollte.
Nachdem Flusser nun aber zeit seines Lebens von einer Sprache zur
anderen ‚springt", relativiert er die Bedeutung jeder einzelnen,
dezentralisiert die Sprache des Wissens und verlagert diese gleichermaßen
auf mehrere "Sprachen", wodurch er neue Gesprächsräume und
Dialogfelder schafft, Minderheiten miteinbezieht und für einen Abbau von
Vorurteilen eintritt.
Für das Subjekt bedeutet dies indes, dass sich beim Vorgang des
Übersetzens ein Raum eröffnet, bzw. ein Nicht-Raum – Flusser spricht
existentialistisch vom ‚Abgrund des Nichts" –, über dem man schwebe,
sobald man weder von der einen Sprache fort noch in der anderen Sprache
vollständig angekommen sei.
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Flussers Übersetzungstheorie entspringt einer existentialistischen Sicht
auf die unmittelbare Umgebung, die eben nur durch Sprache zur Sprache
gebracht werden könne. Sie ist zugleich Ausdruck seines Erlebens, das er als
"bodenlos" erfährt. Die Rückbindung an die eigene Praxis ist sowohl
biographisch als auch erkenntnistheoretisch. Daher begreift er Übersetzung
nicht als rein sprachlichen Prozess, sondern epistemologisch als
Übersetzung eines Wissensgebietes in ein anderes, z.B. der Physik in die
Biologie.
Ziel des Beitrages ist es, die verschiedenen (sprachlichen) Kosmoi
Flussers auszuleuchten und deren Relativität aufzuzeigen. Indem Flusser das
Übersetzen als existentielles Moment begreift, widersetzt er sich
romantischen oder nationalistischen Ideen von Sprache als Bestandteil von
Macht oder ethnischer Zugehörigkeit. Dass dieser Gedanke nicht zuletzt an
sein eigenes Erleben als Emigrant gebunden ist, soll ebenfalls Teil der Analyse
sein. Als konkretes Beispiel für seine Mehrsprachigkeit soll außerdem die
Philosophiefiktion über den Bibliophagus herangezogen werden.
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188
Leschzyk, Dinah 183, 185, 194
Lima, Rogério 139, 140, 145
Linares Fernández, Laura 26, 27, 39
Lobato, Marina Dupré 222, 223, 233
Lopes, Antonio Soares 130, 137
Louredo Rodríguez, Eduardo 203, 204,
213
Loureiro-Galmbacher, Fabienne 183,
185, 194
Ludwig-Maximilians-Universität
München 63, 207, 208, 220, 239

Ibero-Amerikanisches Institut Berlin
123, 125, 126
Instituto Camões 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 21
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte
76
Instituto Federal de Mato Grosso
(Cáceres) 15
Instituto Internacional de Língua
Portuguesa (iilp) 8, 10
Ivo, Elianne 221, 223
J
Jaeckel, Volker 85, 86, 89
Jakob, Juri 139, 140, 145
Jansen, Michael 12, 14, 17, 19, 23
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
75, 117, 126, 175, 178, 181, 203,
215, 224
Jungbluth, Konstanze 183, 185, 190,
199, 203, 204, 212
Justus-Liebig-Universität Gießen 78, 183,
188, 193, 194, 200

M
Macedo, Tania 55, 57, 61, 79
Maquêa, Vera 55, 57, 62
Marisa, Cláudia 161, 162, 168
Martins, Alexandre 2
Martins, Marco Antonio 203, 205, 208,
209, 214
Mata, Inocência 129, 130, 134
Maurits, Peter 55, 57, 63
Meisnitzer, Benjamin 203, 204, 215
Melo, Suzana Vasconcelo 139, 140, 146
Mendes, Paula Almeida 43, 44, 50
Mendonça, José Luis 55, 56, 58, 65, 68
Mendonça, Marisa 8, 10
Mesquita, Barbara 55, 57, 64, 129, 130,
135
Mingas, Amélia 56, 65
Miranda, Fernando 221, 222, 232
Móia, Telmo 203, 205, 216
Moreira de Oliveira, Josane 204, 217
Moreira Ribeiro, Orquídea Maria 73, 81,
94, 96, 105
Moreira, Fernando 71, 73, 81
Müller, Christoph 123, 124, 125

K
Kabatek, Johannes 203, 205, 212
Kampff-Lages, Susana 221, 222, 231
Kampschroer, Philipp 16
Karl-Franzens-Universität Graz 154
Kegler, Michael 8, 9, 18, 20, 22, 55, 57,
61
Kemmler, Rolf 2, 15, 26, 28, 40
King's College London 177
Klute, Johanna 113, 115, 118
Koch, Christian 175, 176, 179
Koeler, Edineia 94, 96, 104
Kretschmer, Johannes 221, 223, 231
Kuhlmann, Mariana 15
Kunert, Eva-Maria 2
L
Laborinho, Ana Paula 8, 10, 18, 20, 21,
22
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Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo 147
Posio, Pekka 204, 205, 219
Prata, Ana Filipa 71, 72, 80
PUC Minas (Belo Horizonte) 179

Müller, Katharina 184, 185, 195
Musser, Ricarda 123, 124, 126
N
Neumann, Martin 129, 130, 131, 136
Nogueira, Carlos 113, 114, 119
Normandia, Cristina 94, 95, 107
Novic,Danijel 2
Nunes Barata, Gilda 113, 114, 119
Nunes, Ângela 123, 124, 126
Nunes, José Walter 184, 196
Nunes, Manuela 85, 86, 90

Q
Quint, Anne-Marie 43, 44, 51
R
Rainsborough, Marita 129, 130, 136
Rajagopalan, Kanavillil 222, 223, 233
Rego, Rui 184, 185, 196
Reimóndez, María 26, 27, 36
Revelles Esquirol, Jesús 26, 28, 41
Riambau Pinheiro, Vanessa 71, 73, 79
Ribeiro Barbosa, Manuela 221, 222, 231
Ribeiro, Orquídea 71
Rodríguez, Vanesa 25, 27, 31
Roll, Christine 18
Romero, Eugenia R. 26, 27, 33
Rosenberg, Peter 184, 199, 212
Ruas, Luci 113, 114, 121
Rühle Indart, Karin Noemi 183, 185, 192
Ruhr-Universität Bochum 16, 218
Ruiz Alvarez, Aurora Gedra 139, 140,
141
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
89
RWTH Aachen 7, 11, 13, 14, 82, 151

O
Ohio State University, Columbus 33
Overhoff-Ferreira, Carolin 161, 162, 169
P
Paatz, Annette 43, 45, 51
Padilha, Laura 56, 65
Paixão, Laura 113, 114, 120
Pantoja, Selma 55, 56, 57, 66
Pardal Krühler, Maria Manuela 161, 162,
166
Pardo Vuelta, María 26, 27, 37
Parente Augel, Moema 129, 130, 131
Passos, Sónia 161, 162, 168
Patzelt, Carolin 204, 218
Pereira, Marcio Roberto 94, 95, 108
Pérez Durán, Gabriel 25
Peruzzo, Lisangela Daniele 56, 57, 66
Phaf-Rheinberger, Ineke 55, 58
Philipp, Marcel 18, 20, 22
Philosophische Fakultät der RWTH
Aachen 2
Pimenta Lopes, Luís 71, 72, 78
Pinheiro, Teresa 2, 7, 9, 15, 161, 162,
171
Pires de Lima, Isabel 151, 152, 159
Pletzer, Stefanie 203, 205, 207
Pohlkamp, Stefan 2
Pollack, Ilse 56, 57, 67
Pompeu, Douglas Valeriano 16

S
Salgado Guimarães da Silva, Maria
Teresa 151, 152, 156
Santos, Edna María 56, 57, 68
Santos, Zulmira Coelho 43, 44, 52
Sapega, Ellen W. 71, 72, 81
Sartingen, Kathrin 2, 18, 151
Schäfer-Prieß, Barbara 204, 205, 220
Schefer, Raquel 161, 162, 171
Scheidt, Hilde 18
Schliehe, Nils 15
Scholz, Janek 72, 73, 82
Schön, Katharina 184, 185, 200
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Universidade de Brasilia 14, 55, 66
Universidade de Brasília 12, 145, 196
Universidade de Coimbra 46, 167
Universidade de Lisboa 17, 19, 26, 43,
44, 46, 56, 72, 85, 86, 94, 114, 119,
123, 130, 140, 152, 162, 175, 184,
196, 204, 216, 222
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Universidade de Santiago de
Compostela 28, 30, 31, 32, 38, 213
Universidade de São Paulo 12, 14, 15,
55, 61, 66, 124, 153, 156, 169, 206,
233, 235, 238
Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (Vila Real) 15, 40, 81, 105
Universidade de Vigo 25, 34, 36
Universidade do Algarve 48
Universidade do Estado de Mato Grosso
47, 62, 69, 115
Universidade do Estado do Amazonas
15
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro 60, 93, 96, 99, 101, 105,
106, 107, 108, 109, 187, 189, 225
Universidade do Minho 18, 20, 21, 78,
134, 192
Universidade do Porto 50, 52, 168
Universidade Estadual da Paraíba 59, 79
Universidade Estadual de Campinas 88
Universidade Estadual de Feira de
Santana 217
Universidade Estadual do Norte
Fluminense 214
Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho 142
Universidade Federal da Paraíba 76
Universidade Federal de Juiz de Fora 91,
190, 198
Universidade Federal de Minas Gerais
59, 89, 102, 227, 231
Universidade Federal do Ceará 14, 116,
158
Universidade Federal do Espírito Santo
120

Schönberger, Axel 85, 86
Schornstein, Monika 2
Schulze, Peter W. 175, 176, 180
Schwamborn, Ingrid 94, 95, 110
Sequeira, Rosa Maria 85, 86
Sieber, Cornelia 123, 124, 126
Siegert, Nadine 56, 57, 69
Siemon, Jan 2
Siepmann, Elisabeth 2
Siepmann, Helmut 7, 9, 11, 13, 18, 20,
21
Silva, Agnaldo Rodrigues 56, 57, 69
Simões, Sónia 114, 122
Soares da Costa, Lucilene 151, 152, 157
Sobral, Ana 55, 56, 57, 70
Soethe, Paulo Astor 222, 235
Sperandio, Walkyria 113, 114, 120
Sperber, George Bernard 222, 235
Stahr, Henrick 94, 95, 111
Stock, Robert 7, 9, 161, 162, 172
Strasser, Melanie P. 222, 237
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Tarelho de Miranda, Joana 85, 86, 91
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Tavares Silva, Claudia Roberta 204, 205,
220
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161, 171
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Université de la Sorbonne-Nouvelle
(Paris III) 51, 171
Université Lumière Lyon II 173
Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 83
Universiteit Leiden 159
University College Cork 39
University of Birmingham 103
University of Florida (Gainesville) 125
University of London 165
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12, 14, 139, 141, 148
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Universität Bayreuth 58, 69, 166
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Universität Bremen 85, 175, 180
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194, 205, 219
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Vailati, Tecia 151, 152, 159
Van Loyen, Clemens 222, 223, 239
Vega, Rexina R. 26, 27, 34
Vejmelka, Marcel 175, 176, 181
Vence Fernández, Maite 25, 27, 31
Vera, Ana 162, 173
von Brunn, Albert 94, 95, 112
Vorländer, Michael 18
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Wall, Albert 203, 205, 212
Weißmann, Thomas 15
Welge, Jobst 139, 140, 149
Wieser, Doris 2, 44, 45, 53, 71, 72, 83
Woll, Dieter 7, 9, 17, 19, 23
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Tagungsorte – Lugares
Nr. / No.

Name / Designação

Sektionen / Secçãoes – Veranstaltungen / Eventos

Kármánstraße 17/19, 52062 Aachen
1070|000

ehem.
Couven-Gymnasium,
Foyer /
Átrio da Faculdade
de Letras

Kongressbüro /
Coordenação

1070|001

C1

Sektion 13 /
Secção 13

1070|008

B8/9

Sektion 1 /
Secção 1

Einschreibung / Inscrições
Ausstellungseröffnungen /
Inauguração do exposiçãoes

A

A
A

1070|103

Nachwuchstreffen /
Colóquio de
doutorandos

Sektionsleiterbesprechung /
Reunião dos coordenadores
de secção

1070|104

Sektion 12 /
Secção 12

A
A

1070|113

Phil

Sektion 3 /
Secção 3

1072|001

ehem.
Couven-Gymnasium,
Turnhalle

Eröffnungsveranstaltung / Cerimónia de inauguração
Eröffnungsvortrag / Conferência plenária
Round Table Gespräch / Mesa redonda
Mitgliederversammlung / Assembleia plenária
Abschlussvortrag / Conferência plenária

A

X

Wüllnerstraße 1, 52062 Aachen
1132|503

ehem. Heizkraftwerk,
Toaster"

E

1132|504

ehem. Heizkraftwerk,
Toaster"

E

Schinkelstraße 8, 52062 Aachen
1300|408

TD

F
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Wüllnerstraße 9, 52062 Aachen
1420|304

Audimax, "Z1"

Sektion 7 /
Secção 7

G

1420|303

Audimax, "Z2"

Sektion 5 /
Secção 5

G

1420|302

Audimax, "Z3"

Sektion 4 /
Secção 4

G

1420|301

Audimax, "Z4"

1420|201

Audimax, "Z6"

G
G

1420|201.3 Audimax, "Z7"

G

Eilfschornsteinstraße 16, 52062 Aachen
1710|201

Sektion 16 /
Secção 16

D

1710|202

Sektion 6 /
Secção 6

D

1710|206

Sektion 11 /
Secção 11

D

B

Eilfschornsteinstraße 15, 52062
1821|001

Kármán-Auditorium,
"SFo 1"

Sektion 2 /
Secção 2

1821|002

Kármán-Auditorium,
"SFo 2"

Sektion 15 /
Secção 15

1821|003

Kármán-Auditorium,
"SFo 3"

Sektion 14 /
Secção 14

1821|004

Kármán-Auditorium,
"SFo 4"

Sektion 8 /
Secção 8
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B
B
B

Eilfschornsteinstraße 7, 52062
1830|001

Sektion 10 /
Secção 10

C

1830|004

Sektion 9 /
Secção 9

C

Krönungssaal, Rathaus /
Krönungssaal da Câmara

Empfang durch den Oberbürgermeister und
Übergabe des Georg-Rudolf-Lind Förderpreis /
Saudação do Presidente da Câmara Marcel Philipp

I

Klangbrücke und Ballsaal, Altes
Kurhaus /
Ambas no antigo centro termal de
Aachen

Lesung des brasilianischen Autors Milton Hatoum /
Leitura pública seguida de discussão plenária com
Milton Hatoum

L

Aachener Dom /
Catedral de Aachen

Führung durch den Aachener Dom /
Visita guiada à Catedral de Aachen

Kurhausstraße 1, 52058 Aachen
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H

Anfahrt – Acesso com transportes públicos
Buslinien und Haltestellen
Linie

Von

Ziele

Haltestelle

13 A

Kongressbüro

Haupbahnhof

"Haupbahnhof" –>

Hotel Am
Marschiertor

"Misereor" –>
(300m)
oder/ou
"Haupbahnhof" –>
(250m)

Hotel Benelux

"Misereor" –>

Hotel Ibis
Marschiertor

"Misereor" –>
(200m)
oder/ou
"Haupbahnhof" –>
(500m)

Hotel Hesse

"Misereor" –> (300m)
oder/ou
"Haupbahnhof" –> (400m)

Hotel Bensons

"Haupbahnhof" –>

Hotel Domicil
Residenz

"Schanz" –>

13 B

4

(30m)

(350m)

(200m)

Haupbahnhof

Kongressbüro

"Technische Hochschule"

Hotel Lousberg

"Lousberg" –>

Hotel Am
Marschiertor

Kongressbüro

"Technische Hochschule"

Hotel Benelux

Kongressbüro

"Technische Hochschule"

Hotel Ibis
Marschiertor

Kongressbüro

"Technische Hochschule"

Hotel Hesse

Kongressbüro

"Technische Hochschule"

Hotel Bensons

Kongressbüro

"Technische Hochschule"

Hotel Domicil
Residenz

Kongressbüro

"Technische Hochschule"

Kongressbüro

Altes Kurhaus,
Ballsaal
(Richtung: "Bushof")

"Bushof"

Hotel Domicil
Residenz
(Richtung:
"Hanbruch")

"Jüdischer Friedhof" –>
(100m)

Kongressbüro

"Kármán-Auditorium"

251

fährt nicht
Sonntags

(200m)

Kongressbüro

Bushof

Montags –
Samstags
Takt: 15 Minuten,

(400m)

Montags –
Samstags
Takt: 15 Minuten,
fährt nicht
Sonntags

Montags –
Freitags
Takt: 15 Minuten
Samstag/Sonntag
Takt: 30 Minuten

Taxiunternehmer in Aachen
Taxiruf Aachener Autodroschken-Vereinigung w. V.
Bendelstr. 28–30, 52062 Aachen
+49 241 6 66 66
http://taxiruf-aav.com

ALFA Funkzentrale GmbH
Tempelhofer Straße 16, 52068 Aachen
+49 241 2 22 22
www.alfataxi.de

Taxizentrale ARIA GmbH
Jülicher Straße 11, 52070 Aachen
+49 241 3 33 31
www.ariataxi.de

Minicar AC Personenbeförderungs Gmbh
Heinrichsallee 55–59, 52062 Aachen
+49 241 900 700
www.taxi-minicar-aachen.de
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Restaurants – Restaurantes

1

Restaurant "Bella Italia"
[Italienisch]
Jakobstrasse 22, 52064 Aachen
http://bella-italia-aachen.de/

2

Restaurant / Kneipe "Das Labyrinth"
Pontstraße 156, 52062 Aachen

3

Restaurant "Frascati" Bärenhof
[Italienisch]
Templergraben 1, 52062 Aachen
http://frascati-aachen.de

4

Restaurant "Oishii-Sushi"
[Japanisch]
Pontstraße 83, 52062 Aachen
http://oishii.de

5

Cafe und Bistro / Restaurant "Orient Expresso" [Türkisch / Deutsch]
Templergraben 46, 52062 Aachen
www.orient-expresso.de

6

Restaurant "Paella"
[Italienisch]
Kockerellstraße 22, 52062 Aachen
http://restaurant-paella.de/

[mediterran]

Restaurant "Casa de Volpe" [Italienisch]
Franzstraße 117, 52064 Aachen
http://www.casadevolpe.de/
Restaurant "Vapiano" [Italienisch]
Franzstraße 51, 52064 Aachen
http://de.vapiano.com

7

Restaurant "Dafne"
[Griechisch]
Seilgraben 39, 52062 Aachen
www.dafne-aachen.de

8

Restaurant "Efes"
[Türkisch / Deutsch / Italienisch]
Neupforte 23, 52062 Aachen
www.ichliebeaachen.de/efes/
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Restaurant "Im alten Zollhaus"
[Deutsch / Italienisch]
(Marschiertor) Friedlandstraße 22, 52064 Aachen
www.im-alten-zollhaus.de/

9

Restaurant / Cafe / Cocktailbar "Magellan"
Pontstraße 78, 52062 Aachen
http://magellan-aachen.de

[mediterran]

Des Weiteren finden Sie unzählige Schnellrestaurants, Bistros und Cafés in
und um die gesamte Pontstraße und Milchstraße herauf und herunter, dem
"Studentenviertel" Aachens.
Alle hier genannten Häuser sind eine kleine Vorauswahl aus dem kleinen und
mittleren Preissegment.
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Gefördert und unterstützt durch / Patrocinadores

Brasilianische Botschaft in Berlin
Ministerium für auswärtige Beziehungen
der República Federativa do Brasil

Botschaft von Portugal in Deutschland
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
der República Portuguesa

Wallstraße 57
10179 Berlin

Zimmerstrasse
10117 Berlin

berlim.itamaraty.gov.br

www.botschaftportugal.de

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.

Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa

Kennedyallee 40
53175 Bonn

Palácio Conde de Penafiel,
Rua de S. Mamede (ao Caldas) 21
1100 - 533 Lisboa
Portugal

www.dfg.de

www.cplp.org

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
Avenida da Liberdade 270
1250 - 149 Lisboa
Portugal
www.instituto-camoes.pt

Dekanat der Philosophischen Fakultät
der RWTH Aachen
Kármánstraße 17/19
52062 Aachen
www.philosophische-fakultaet.rwth-aachen.de

