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RESUMOS

Erotismo y picardía en Vida y costumbres de la Madre Andrea
(c. 1650)
A. Robert Lauer – Univ. de Oklahoma, E.U

Vida y costumbre de la Madre Andrea (c. 1650), obra anónima de un converso lusoibérico,
permaneció olvidada hasta 1959, cuando el hispanista holandés Jonas A. van Praag la
descubrió y publicó en los Países Bajos por primera vez. Esta obra versa sobre la vida de
una prostituta que después se vuelve alcahueta o madre. Al igual que La loçana andaluza
de Francisco Delicado, la protagonista de la Madre Andrea , después de describir
minuciosamente la vida de un burdel aparentemente madrileño, sufre una conversión religiosa
y abandona su vida pecaminosa anterior. La obra es, pues, tanto erótica como ejemplar. En
este ensayo se enfatizará el estilo literario de esta curiosa obra literaria del Siglo de Oro
español.

Topografías del artista y desestabilización enunciativa en el
rock de Argentina
Adrián Pablo Fanjul – USP

La ponencia es parte de un estudio que desarrollamos sobre regularidades y
discontinuidades en la materialidad verbal del rock de Argentina. Tenemos como referencial
teórico, dentro del heterogéneo campo de los estudios discursivos, las propuestas que focalizan
relaciones entre enunciados y las subjetividades históricamente constituidas en esas relaciones.
Consideramos, entonces, la inserción de los enunciados en lo que Pêcheux, en sus últimas
producciones, caracterizaba como “redes de memoria”, que buscamos recuperar mediante el
establecimiento de relaciones parafrásticas. Como nuestra observación específica del género
en cuestión se centra en la observación de las configuraciones enunciativas, nos valemos
también del instrumental analítico propuesto por Maingueneau, fundamentalmente a partir de
las conceptualizaciones de “escena enunciativa”y “ethos”.
Venimos sosteniendo la hipótesis de que el rock de Argentina, en su constitución como
campo durante las décadas del 60 y 70, favoreció una serie de rasgos para la delimitación de
las entidades personales en la escenografía enunciativa que dieron lugar a la percepción de
ethé relativamente homogéneos, que posteriormente serían afectados por la desestabilización
de identificaciones en su campo de interlocución, determinada, a su vez, por transformaciones
en la formación social. En esta ponencia en particular, observamos relaciones parafrásticas
entre una composición de los 90 (“Toxi-Taxi”, de Los Redonditos de Ricota), y dos clásicos
pioneros de los 60 (“El Oso”, de Moris y “La Balsa”, atribuida a Lito Nebbia y a Tanguito).
Considerando que las tres pueden ser leídas como representación de la actividad creadora
del artista roquero, figurativizada como desplazamiento topográfico, encontramos que, en el
tema de los 90, ya no funcionan preconstruidos que relacionan la actividad creativa con la
libertad de desplazamiento, ni el desplazamiento con la integridad del ser, y que esa ausencia
es correlativa con una alternancia contradictoria de caracteres para la voz enunciadora.
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Memórias da Guerra Civil Espanhola na ficção: leituras de ¿Qué
me quieres, amor?, de Manuel Rivas e La lengua de las
mariposas, de José Luis Cuerda
Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza – UNIOESTE

O trabalho é o resultado de um projeto de pesquisa institucional* que se detém sobre a
literatura espanhola da memória, insere-se no campo das relações entre literatura e
sociedade. Trata-se do estudo comparativo dos contos do escritor espanhol Manuel Rivas,
publicados no livro ¿Qué me quieres, amor? (1995) e do filme La lengua de las mariposas
(1999), do diretor José Luis Cuerda, no sentido de verificar como as memórias da Guerra
Civil Espanhola (1936-1939) e do franquismo (1939-1975) surgem nas fraturas do discurso
da ficção literária e como estas mesmas memórias são transpostas ao cinema. No livro de
contos de Manuel Rivas, escrito originalmente em galego, está presente um conjunto de
dezesseis relatos que narram a trajetória de personagens que transitam pelo contexto
espanhol do início do século XX. “La lengua de las mariposas” é uma dessas narrativas que,
juntamente com outros dois contos, “Un saxo en la niebla” e “Carmina”, foram transpostas
para o cinema pelo diretor sob o título homónimo de La lengua de las mariposas (1999).
Tanto a narrativa literária quanto a narrativa fílmica relatam uma intensa relação entre um
professor primário em um espaço rural, Don Gregorio, e seu aluno Moncho. Em torno a esta
relação de amizade, os narradores apresentam as memórias da Guerra Civil Espanhola
plasmadas tanto na obra de Rivas quanto na de José Luis Cuerda. Assim, a comunicação
também propõe a análise da transposição da linguagem literária para a linguagem
cinematográfica, enfocando tanto os elementos que constituem a narrativa literária, quanto
os presentes na sétima arte, evidenciando como estas diferentes linguagens dialogam para
a composição da ficção. Neste caso, as relações intertextuais entre uma e outra arte são
relevantes para o estudo em questão.
*Pesquisa financiada pelo CNPq e pela Fundação Araucária do Paraná.

A variação na realização do objeto pronominal acusativo no
espanhol: um estudo inicial
Adriana Martins Simões – PG-USP

O espanhol seria uma língua em que o objeto nulo apresenta-se altamente restringido,
sendo possível apenas com referente [-específico; -definido] (CAMPOS, 1986; FERNÁNDEZ
SORIANO, 1999). Contudo, algumas variedades permitem essa categoria vazia em contextos
mais amplos, como o espanhol falado no Paraguai, que apresenta objetos nulos [-animados;
+determinados] (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 1999). Já na variedade de Montevidéu, o
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objeto nulo estaria restringido a antecedente [-definido; -específico] (GROPPI, 1997).
Tendo em vista esses estudos, iniciamos uma pesquisa sociolinguística a respeito da
variação na realização do objeto pronominal acusativo de 3ª pessoa no espanhol, tendo
como variantes o clítico e o objeto nulo. Essa pesquisa integra a tese de doutorado que
estamos desenvolvendo, cujo objetivo é detectar as diferenças subjacentes entre o espanhol
e o português brasileiro nessa área da gramática, a fim de investigar a gramática não nativa
do espanhol (GONZÁLEZ, 1994, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008; LICERAS, 1996, 1997,
2002, 2003). Iniciamos a pesquisa com a variedade de Montevidéu, cujo corpus pertence ao
PRESEEA. Entre os fatores linguísticos que investigamos estão a estrutura do sintagma
determinante e os traços semânticos do antecedente. Quanto aos fatores extranlinguísticos,
trabalhamos com diferentes faixas etárias e está em nossa perspectiva analisar diferentes
variedades do espanhol. A partir da análise dos dados, observamos que os objetos nulos
ocorreram não apenas com antecedente [-determinado; -específico], mas também
[+determinado; +/-específico], o que contrariou nossa hipótese inicial. Esses resultados
poderiam indicar que se trata de uma coexistência de gramáticas (CHOMSKY, 1995;
LIGHTFOOT, 1999). Sendo assim, nossa ideia seria considerar a gramática que permite
objetos nulos em contextos mais amplos como uma pista sobre a possibilidade dessa
categoria vazia nas línguas naturais. Por outro lado, a gramática dos objetos nulos restringidos
constituiria a base para a análise da gramática não nativa.

El pensamiento neomoderno en las columnas de Rosa Montero
y Rosa Regás
Adriana Virginia Bonatto – Univ. Nacional de La Plata, Argentina

Este trabajo se propone realizar una lectura de una selección de columnas periodísticas
de Rosa Montero y de Rosa Regás publicadas desde la década del 90 en adelante en los
periódicos El País y El Correo de Bilbao, respectivamente, con el objetivo de describir los
procesos de construcción de un yo de enunciación que en ambos casos asume una serie de
rasgos característicos del pensamiento ilustrado cuya supervivencia en la época actual ha
estado a cargo de una de las líneas del pensamiento feminista post beauvoireano, opuesta
al pensamiento de la diferencia y al constructivismo radical norteamericano, y con una fuerte
impronta académica así como también una importante divulgación en la España posterior a
la transición democrática. Asimismo, se procederá a vincular esta recuperación de premisas
ajenas al pensamiento y la estética posmodernos con un movimiento coincidente en buena
parte de la literatura española escrita a partir de la década del 80 en la que se configura la
que ha sido denominada como una estética neomoderna (Navajas 1996), y cuyas
manifestaciones postulan la posibilidad de la aserción cognitiva y axiológica, en contra de la
fragmentación, la no conclusividad y la ausencia de delimitaciones valorativas específicas
que caracterizó a la estética posmoderna. Por último, se analizarán una serie de elementos
textuales, estilísticos y retóricos con el fin de contrastar el yo de enunciación de estos escritos
con la construcción del yo que llevan a cabo estas escritoras en su obra literaria. El análisis
de los aspectos textuales y retórico apunta a ampliar el conocimiento sobre la práctica literaria
y escrituraria de las escritoras mencionadas, teniendo como horizonte teórico de interpretación
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la perspectiva de género, desde el que es posible delimitar ciertos aspectos correspondientes
a un contexto de enunciación femenino y consciente de su posición todavía alterna en el
terreno de la palabra pública.

¿BACRIM O PARAMILITARISMO? Análisis de la concepción
de paramilitarismo en Colombia en el período 2002-2006 a
través de la prensa escrita
Adriana Yamile Suárez Reina – Instituto Caro y Cuervo, Colômbia
Jorge Camilo Ramírez Rodríguez – Corporación Universitária, Colômbia

Este trabajo pretende profundizar en el análisis de la incidencia que los medios masivos
de comunicación, específicamente la prensa escrita, tienen en la construcción, difusión y
ocultamiento del concepto de paramilitarismo en Colombia. Esto en razón a la capacidad
que poseen los medios masivos para configurarse como las instancias sociales portadoras de
la palabra, lo cual les permite erigirse como instancia social fundamental en los procesos de
construcción del consenso. De acuerdo con esto, el interés de la ponencia deriva en indagar
¿Cómo el periódico El Tiempo aborda el concepto de paramilitarismo en Colombia en el periodo
comprendido entre el 2002 y El 2006? Se elige este diario en tanto que posee el mayor índice
de lecturabilidad en el país y está en sintonía directa con las políticas gubernamentales. La
base teórica que se utiliza para responder al interrogante es el Análisis Crítico del Discurso, a
partir de los principios expuestos por Theo Van Leeuwen. Uno de los principales aportes de
este trabajo consiste en la identificación de los mecanismos de inclusión y/o exclusión de las
concepciones sobre el fenómeno del paramilitarismo y cómo éstas responden a las relaciones
de poder en un contexto social, así como también se articulan a sus tácticas y estrategias. En
otras palabras, se indaga por los modelos de cognición social evidenciados en la prensa
colombiana a través de los cuales se define y orienta “el deber ser” de las relaciones del
paramilitarismo en el conflicto armado de nuestro país.

La brújula y el cuerpo femenino que galopa: de performance y
literatura
Alai Garcia Diniz – UFSC

Mi propuesta es reflexionar sobre una performance, tradicionalmente leída como “danza
folclórica” y que me propongo a leer desde otros paradigmas a fin de tratar de un
“galope”femenino en Paraguay. La añeja danza de origen alemana en ritmo rápido (de ahí
viene el nombre de la danza – “la galopera”)* dicen que surge entre las viudas de los
combatientes de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y exibe una gestualidad rítmica
compasada y armónica, donde el cuerpo femenino se protagoniza en la danza colectiva de
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mujeres solas, que repiten ritmicamente, en compas binario, un gesto particular de cada
cuerpo con su propio cántaro en la cabeza, al que se toma con el gesto de llenar y el de tirar:
ocurrencia doble y simbólica de una sensualidad cerrada entre el agua (fuente de vida
recluida, armacenada) y el cántaro ( metáfora del útero). En tiempo del póstguerra ¿cuándo
el hombre ya no vuelve la danza incorporaría el amor sin promesa de continuidad? Rafael
Barrett no deja de notar en sus crónicas de *El dolor paraguayo *(1911) la sensualidad del
cuerpo femenino que pasa con su cántaro por la calle, tampoco deja de relatar el cronista
sobre el “hogar sin padre” de la postguerra en Paraguay.
Hoy la galopera se expone al público en las plazas de Asunción de otro modo. Asi como
ocurre con los géneros literarios, la galopera se transforma en el siglo XXI, en su gestualidad
corporal y en su polisemía, Cuando en la secuencia de la danza en la plaza se sustituye el
kantuchi (cántaro) por las botellas ¿cómo leer desde una perspectiva teórica de la
performance el cambio de la relación del cuerpo femenino con el cántaro, a partir del nuevo
objeto urbano: las botellas? Y qué espera la audiencia de aquel cuerpo femenino en su
performance con el cambio de la danza actual? ¿Qué cambio se opera en la expansión de la
mirada a partir de la textualidad corporal, a partir de la diacronia de la galopera si con Richard
Schechner sabemos que la performance repite un comportamento aprendido y al repetirlo lo
cambia? Del cántaro a las botellas que recepción se puede tener de la performance? Qué
trasfondo cultural se da en ese cambio de la galopera ? ¿Qué se agencia culturalmente al
estudiarse el galope performatico del cuerpo femenino que baila la “Galopera” al pegarse en
su cabeza una cantidad de botellas?

Música y literatura: una aproximación la intertextualidad
discursiva en la literatura mexicana del siglo XXI
Alejandro Arteaga Martínez – Univ. Autómoma de San Luis Potosí, México

No es nueva la interrelación entre la música y la literatura en la literatura mexicana
contemporánea; desde la década de 1960, la literatura de la Onda exploró la incorporación
de la música en la narración con resultados significativos. Sin embargo, en obras recientes
de jóvenes autores mexicanos nacidos en las décadas de 1970 y 1980 se observa una
reiterada práctica que vincula la canción y el desarrollo temático de sus narraciones en
diversos planos. Muestra de este proceso son la novela El trompetista de F. J. Koloffon, el
libro de relatos La Biblia Vaquera de Carlos Velázquez, la novela Nos veremos en el infierno
Kurt Cobain de Rubén Don, el libro de cuentos La flor de Capomo de Paul Medrano, la
novela Toda esa gran verdad de Eduardo Motagner o Idos de la mente de Luis Humberto
Crosthwaite.
Proponemos para nuestra presentación un análisis general de los procesos textuales
empleados principalmente en las narrativas del siglo XXI: la ironía, la resignificación del
discurso, la ambientación. Consideramos importante este trabajo porque esas estrategias
textuales se traducen en una interacción particularmente activa con el lector; de hecho
estamos frente a propuestas narrativas que involucran con intención precisa al lector en el
juego estético propuesta a lo largo de la lectura. Valorar los resultados de este ejercicio de
voluntades entre autor y lector en relación con la tradición de la Novela de la Onda será la
segunda parte de nuestra comunicación.
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Reflexión crítica sobre la literatura sicaresca en La virgen de los
sicarios (1993) y Rosario Tijeras (1999)
Alexander Castillo Morales – PG - Inst. Caro y Cuervo, Colombia

Dentro del amplio espectro de la novela de la violencia en Colombia, en los años noventa
el escritor Héctor Abad Faciolince acuñó el término de novela sicaresca para referirse a las
que tematizan jóvenes asesinos a sueldo. Esto en el ámbito de los problemas que ha vivido
el país en relación con el narcotráfico y sus consecuencias en la juventud cuando ésta se
convierte en instrumento de dicha empresa criminal. Ahora bien, se busca indagar de qué
manera se aborda el tema del sicariato y cuáles son los modos narrativos que permiten
expresarlo en este par de novelas. Para ello, se establecerá una mirada comparativa que
facilite el diálogo entre las dos obras y sobre esos parámetros comprender algunos ejes que
sirven para hablar de novela sicaresca. El enfoque teórico de base es la propuesta discursiva
de Luís Alfonso Ramírez Peña.

Formas de representación de la violencia en la obra de Doris
Salcedo
Alexander Castillo Morales – PG-Instituto Caro y Cuervo, Colômbia

La artista colombiana Doris Salcedo (1958), concentra su propuesta artística en el tema
de la violencia nacional a través de lenguajes contemporáneos de corte conceptual. Por lo
cual, el interés de la ponencia deriva en indagar: ¿Cuáles son las formas de representación
de la violencia colombiana que ha empleado en su obra? La artista define su obra como
‘perturbadora, conflictiva y difícil, características que pueden servir de eje para proponer
una mirada sobre dicha propuesta. En suma, las diferentes formas del decir artístico de
Salcedo, cuyo punto de partida son los temas propios de la realidad socio-política de
Colombia, desde una mirada universal, le han permitido entrar en los grandes escenarios
del arte mundial al punto de ser considerada la artista colombiana con mayor proyección
internacional después de Fernando Botero.
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Relación autor-personaje en La última escala del Tramp Steamer
de Álvaro Mutis
Aleyda Gutiérrez Mavesoy – PG-USP

En las últimas décadas, la presencia del autor en la ficción narrativa se ha convertido en
una constante de la novela colombiana. Escritores como Fernando Vallejo, Efraim Medina
Reyes, Héctor Abad Faciolince, entre otros, juegan con los límites marcados para el autor y
el narrador, transmutan el dato biográfico, la realidad histórica y la ficción literaria dentro del
relato y hacen de sí mismos personajes de la novela. Este juego ya lo había propuesto
Álvaro Mutis desde la década de los cincuenta, no sólo con la fusión de la poesía, la prosa
y la reflexión filosófica, sino también con la construcción de su personaje emblemático Maqroll,
el Gaviero, como el autor de sus poemas. Este texto estudia la manera como se presenta la
figuración del escritor en la novela La última escala del tramp steamer (1988) de Álvaro
Mutis. Para ello, analiza la relación entre el autor y su materia narrativa: autor implícito,
narrador, personajes, construcción de la trama. A diferencia de otros escritores, este autor
no sólo juega con su presencia en el relato, sino también se detiene a considerar la forma
como elabora el relato, es decir reflexiona sobre el proceso mismo de escritura. En síntesis,
este texto examina las estrategias narrativas que marcan la presencia del escritor en el
universo narrativo y la manera como estima, en el plano del discurso, su trabajo de escritura
del relato.

Una isla conjetural: la Atlántida según los cronistas coloniales
del siglo XVI
Alfredo Cordiviola – UFPE

Este ensayo pretende discutir los diversos sentidos atribuidos al mito de la Atlántida durante
el primer siglo de la dominación española en América. Postulada inicialmente en los diálogos
platónicos Timeo y Critias, la isla de la Atlántida, y la civilización que albergaba, sirven como
fábula y contrapunto para pensar la evolución y disolución de las sociedades. Las conjeturas
sobre el carácter ficcional o verídico de la Atlántida acompañan la circulación de los diálogos
platónicos a lo largo de los siglos, pero es especialmente a partir de los 1500, con la expansión
europea y la confirmación de la existencia de la cuarta parte del mundo en la cosmografía
occidental, cuando la hipótesis de la desaparecida isla como entidad concreta y real comienza
a repercutir con mayor intensidad en las páginas de intérpretes, historiadores y cronistas. A
partir de entonces, aquella Atlántida devastada por la catástrofe y barrida de los mapas en
tiempos inmemoriales pasa a resurgir en las hipótesis relativas al poblamiento y evolución
del continente americano. En este trabajo rastrearemos la presencia de la misteriosa Atlántida
en autores tan diversos como Bartolomé de las Casas, Francisco López de Gómara, Pedro
Sarmiento de Gamboa, Agustín de Zárate y José de Acosta , entre otros que discuten su
existencia durante el primer siglo de la época colonial.
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Ensino de E/LE e inclusão: reflexões sobre formação e trabalho
docente
Alice Moraes Rego de Souza – PG-UERJ

Recentemente, viveu-se um dos marcos históricos relativos à formação docente, a saber,
a reforma das licenciaturas que, fundamentada no Parecer CNE CP nº 9/2001, se propõe a
buscar soluções para o que se designa como “preparo inadequado dos professores”. Em
meio a este panorama, tem-se ainda o preparo do professor para atuação com alunos
especiais, considerando a necessidade de se romper com o paradoxo exclusão/inclusão
que se produziu e reproduziu nas escolas brasileiras durante longo período. Unindo as duas
pontas, vê-se que o trabalho do professor tem sido apontado como condição essencial para
a inclusão eficaz dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes regulares
de ensino. Assim, neste trabalho, partindo do referencial teórico da Análise do Discurso de
base enunciativa (MAINGUENEAU, 2005) e das contribuições dos estudos sobre o trabalho
(SCHWARTZ, 2002), buscaremos realizar aproximações entre formação e situações de
trabalho do docente em Língua Espanhola que não estão reguladas pelas normas existentes
e que participam da construção de sentidos acerca da atividade do professor. Para tanto, de
maneira a identificar os pontos de articulação entre a teoria (formação do professor) e a
prática (conhecimento necessário à atuação docente junto aos alunos com necessidades
educacionais especiais), analisaremos fluxogramas de universidades públicas do Rio de
Janeiro, no contexto pós-reforma, buscando possíveis diálogos com as atuais exigências
relacionadas ao exercício docente e tentando refletir sobre que profissionais estão sendo
formados e para que tipo de inclusão.

Diálogos de Historia Natural: el hombre prototípico y el
hombre en construcción
Amanda Brandão Araújo – PG-UFPE

El complejo problema del hombre natural ocupó el pensamiento europeo por siglos. Las
visiones de América que tenían, de un lado, los intelectuales del “viejo mundo”, como Buffon,
Cornelius de Pauw, Raynal y Robertson, y, del otro los estudiosos que residían en las colonias,
divergían, pues los primeros consideraban el nuevo continente inferior y degenerado. El
siglo XVIII dio espacio para las discusiones intituladas “polémicas del nuevo mundo”, que
consistían en el debate de los dichos autores sobre la esencia y características propias de
los nativos americanos y, sobre todo, de los indígenas, con estudiosos cuyas ideas se
chocaban con las de los europeos, como el mexicano Clavijero. A través de la manipulación
de conceptos de la ilustración europea, el diálogo sobre la identidad cultural y características
propias de los nativos se intensificó y ganó un tono científico. Además, en territorios coloniales,
sirvió para fortalecer el sentimiento de pertenencia al suelo americano y fomentar las ideas
de independencia. Este trabajo intenta justamente observar como ese diálogo entre europeos
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y defensores del suelo y de la gente del nuevo continente contribuyó para pensar el hombre
americano como productor auténtico de cultura propia, no trasplantada de la metrópoli, y
además, manipulador de la cultura del colonizador. Integran nuestro estudio las contribuciones
de Antonello Gerbi, José Carlos Chiaramonte, Henriquez Ureña, Francisco Javier Clavijero
y otros que discutieron la temática de la “polémica” y la circulación de las ideas ilustradas en
América. La articulación del corpus con las diversas concepciones teóricas nos hace percibir
que de hecho el hombre americano no correspondía al dibujado en las historias naturales, y
que tampoco era refractario a todo que venía de la metrópoli, los americanos utilizaron la
cultura del colonizador como parte integrante de su propia identidad, pero de forma a no
suplantar indiscriminadamente las tradiciones locales.

África, Ásia, Oceania: fronteiras fluidas do hispanismo
Amarino Oliveira de Queiroz – UFRN

Salvo raras exceções, as diversas particularidades e implicações culturais do idioma
espanhol e sua apreciação como língua de literatura a partir de outros contextos que não o
peninsular ibérico e o hispano-americano representam, como se sabe, uma grande área a
descoberto no que tange aos estudos hispanistas desenvolvidos em território brasileiro até
o presente. As relações do guanche autóctone com o castelhano nas Canárias; o judeuespanhol de Israel ou o jaquetía do Marrocos; a resistente presença do idioma na
comunicação e na expressão literária produzida no Saara Ocidental e nos acampamentos
para refugiados saarauis na Argélia; a chamada literatura filhispana e a interferência do
castelhano na formação do tagalo, do chabacano e outros idiomas nacionais das Filipinas,
com suas respectivas literaturas; as interferências hispânicas sobre a cultura rapanui da
ilha de Páscoa e o chamorro de Guam e das ilhas Marianas; a literatura hispano-negroafricana da Guiné Equatorial ou a crescente utilização dessa língua como recurso literário
por parte de vários autores e autoras oficialmente francófonos nos Camarões e na Costa do
Marfim: cada um destes exemplos aponta, em maior ou menor grau, para a relevância e a
emergência do tema proposto. Assim, através deste breve estudo pretendemos repensar
questões como hispanismo e hispanidade (CORDIVIOLA, 2005; FUENTES, 1997) e a
mobilidade das fronteiras (CANCLINI,1998), destacando o expressivo labor de escritores e
escritoras que, percorrendo a fluidez das fronteiras desse mesmo hispanismo, utilizam o
castelhano como língua de literatura a partir do Saara Ocidental e do arquipélago das Filipinas.
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A hispanidade disposta em paralelo: vozes literárias
contemporâneas dos povos originários das Américas
Amarino Oliveira de Queiroz – UFRN

As experiências literárias contemporâneas cultivadas em língua espanhola pelos
chamados povos originários das Américas configura matéria de pouquíssima visibilidade no
ambiente da pesquisa acadêmica brasileira. Tal situação é agravada pela quase nenhuma
circulação desses textos poéticos e narrativos entre nós, ausentes que estão na maioria dos
livros, manuais, compêndios, antologias ou coletâneas brasileiras de literaturas de língua
espanhola, as quais via de regra contemplam regularmente a experiência peninsular e, até
certo ponto, algumas manifestações do universo canônico hispano-americano. Em meio a
esse trabalho acabam sendo preteridas outras possibilidades de apreciação estética e crítica
como é o caso das literaturas africanas de língua espanhola ou os registros literários hispanofilipinos em espanhol e em chabacano, bem como as criações literárias bilíngües do povo
mapuche, no Chile, entre outras experiências equivalentes relacionadas aos universos maia,
asteca, quíchua ou guarani. Na tentativa de mapear criações que, em seu conjunto mais
amplo, passaremos a referir como literaturas em espanhol dos povos originários das Américas,
buscaremos desenvolver ao longo deste estudo um breve percurso ilustrativo de algumas
dessas manifestações poéticas e narrativas, trazendo para o diálogo textos de alguns de
seus autores e autoras representativos.

Loucura de amor na obra Los locos de Valencia, de Lope e Vega
Ana Aparecida Teixeira da Cruz – PG-USP

O estudo da obra dramática de Lope de Vega permite observar que o dramaturgo espanhol
dedica parte de sua produção teatral à representação da loucura e da figura do louco. Dentre
as obras que abarcam o universo dos privados de razão, destaca-se, sem sombra de dúvidas,
Los locos de Valencia (1590-1595), por ser uma das mais complexas no que diz respeito à
referida temática. Por esse motivo, é possível observar que Lope, nessa comédia, reúne
uma diversidade de formas discursivas e de temas variados dos tipos de loucura, os quais
faziam parte do ambiente sociocultural dos séculos XVI e XVII, e os representa a partir da
atuação de seus loucos fingidos e verdadeiros, no Hospital da cidade de Valencia. Para
essa comunicação, o objetivo é analisar, entre os diferentes modelos de loucura recorrentes
nessa comédia, como Lope de Vega encena nos palcos a questão da loucura de amor. Para
que se possa fazer tal análise, tem-se a proposta de examinar alguns tratados de cortesania,
os quais estavam em voga na época, com o propósito de apreender a concepção que se
tinha sobre o amor cortês. A partir disso, verificar como Lope modifica as orientações
apresentadas nos manuais de civilidade ao representar o amor de maneira burlesca e, até
mesmo, grotesca, dentro de um mundo al revés, de viés carnavalesco, o qual é dominado
pela loucura.
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Natalia, Julia, Mercedes y Elvira – Retrato de la mujer española
en la posguerra
Ana Carolina da Silva Pinto – PG-UFF

Esta ponencia tiene como objetivo trazar el perfil de la mujer española en la posguerra
civil (1936 – 1939), a partir del análisis de los personajes femeninos Natalia, Julia, Mercedes
y Elvira de la novela Entre Visillos, de Carmen Martín Gaite, publicada en 1957. Perteneciente
a la generación de escritores españoles que se quedó conocida como Generación de los
niños de la guerra – generación esta que si no presenció el efectivo impacto que toda guerra
engendra, por lo menos sintió sus reflejos – Martín Gaite a través de sus personajes femeninos
hace un retrato de la situación de la mujer en la España posbélica. Escrita siguiendo las
técnicas de la novela social, nuevo tipo de novela que surge a mediados del siglo XX, la
citada novela narra la vida de un grupo de chicas adolescentes de clase media en una
ciudad provinciana en la España de los cincuenta. Sin embargo, con Entre Visillos, Martín
Gaite hizo más que retratar la pequeña burguesía española de los años de la posguerra: al
denunciar cómo vivía la mujer en esta época y el único lugar que le era reservado. Para
tanto, presenta a Natalia y la inconformidad con la época en que vivía; a Julia y la contradicción
entre su formación y su deseo; a Mercedes, hermana mayor de Natalia y Julia y el estereotipo
de la solterona de la época; y, por fin, a Elvira, que acaba integrándose a las reglas de la
sociedad patriarcal bajo la cual vivía.

O ensaio criativo de Julio Cortázar
Ana Carolina Macena Francini – PG-USP

É possível afirmar que a literatura de Julio Cortázar (1914-1984) renova tradição ensaística
na América Latina, mesclando ficção e reflexão e transformando o ensaio num texto híbrido
que alguns críticos denominam de “ensaio criativo”. Partindo dessa ideia, este trabalho propõe
elaborar uma análise dos ensaios “Verano en Colinas” e “Con legítimo orgullo”, presentes
na obra La vuelta al día en ochenta mundos (1967). Mais especificamente, o estudo examina
a conexão entre esses dois ensaios e os contos de Julio Cortázar de seu livro Bestiário
(1951), pondo em foco a narrativa fantástica e o modo em que a relação entre o humano e
o animal reaparece nos ensaios. Embora preserve o objetivo central do gênero ensaístico,
de refletir sobre a vida através das experiências últimas e profundas do crítico, a forma do
ensaio de Cortázar afasta-se do modelo tradicional, borrando as fronteiras entre o ensaio e
a ficção. A forma do ensaio criativo apresenta-se, também, como uma tentativa de abarcar
uma realidade complexa que, após uma série de acontecimentos dramáticos – as guerras
mundiais e a instauração de regimes autoritários nos países da América Latina- mostrou-se
esvaziada de sentido e, por conseguinte, exigia novas formas discursivas para ser
compreendida.
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Literaturas en tránsito
Ana Cecilia Olmos – USP

Liberados de los designios que sujetaban las condiciones de posibilidad de la literatura a
una representación de la cultura de origen, los escritores hispanoamericanos de las últimas
décadas despliegan universos ficticios que exacerban el tránsito por fronteras geográficas,
lingüísticas, literárias, culturales, desestabilizando los presupuestos identitarios tantas veces
erigidos en valor estético. En ese sentido pueden ser pensadas las ficciones de Juan Villoro
y Sergio Chejfec que hacen de la itinerancia de sus narradores y personajes un modo de
estar en el mundo que coloca en crisis la identificación lineal con la cultura de origen. Una
itinerancia que, en términos simbólicos, puede ser también reconocida en las cartografías
literarias que diseñan los ensayos de lectura de estos autores; textos que hacen evidente
un trabajo critico en favor de la configuración de mapas literarios que abandonan las
devociones locales y dialogan con otros procesos de resignificación cultural. Este trabajo
propone una reflexión crítica de las relaciones entre ensayo y ficción en las obras de Villoro
y Chejfec a partir de la indagación, que sus propios textos colocan, sobre las condiciones de
posibilidad de la literatura hispanoamericana en el marco de los actuales procesos
globalizadores que desestabilizan la demarcación de fronteras y sus referencias identitarias.

La potencialidad de los materiales lúdicos como protocolo de
observación para el reconocimiento de géneros textuales escritos
en español
Ana Célia Clementino Moura – UFC
Letícia Joaquina de Castro Rodrigues Souza e Souza – UFC

Es relevante considerar que las indagaciones sobre cómo se constituyen y cómo se
caracterizan los conjuntos de enunciados “relativamente estables” son objeto de análisis de
muchos investigadores. Asimismo, no se puede afirmar que haya un consenso sobre qué
caracteriza los diversos textos. Para el presente estudio, nos valemos de las concepciones
de género textual de Marcuschi (2003, 2007, 2008 y 2011), y contamos con los presupuestos
teóricos de la psicología del desarrollo humano de Vigotsky (2001 y 2007). Se trata de
presentar el resultado de la aplicación de testes pilotos de una investigación descriptiva en
ejecución, un estudio de caso, que tendrá como instrumentos el uso de materiales lúdicos
como protocolo de observación. El objetivo es verificar las estrategias de reconocimiento de
los géneros: lista, rótulo, nota, anuncio, propaganda, receta, oración, prospecto, cuento
infantil, pronóstico del tiempo y horóscopo; usadas por los alumnos, de nivel inicial de lengua
española, de la Universidade Federal do Ceará, considerando como categorías de análisis
los elementos señalados por Marcuschi (2008): (i) estructura, (ii) propósito comunicativo,
(iii) contenido y (iv) medio de transmisión. Nuestra contribución para los estudios de género
se concentra en el análisis del proceso involucrado en el reconocimiento de dichos géneros
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textuales, ya que además de estar directamente asociados al proceso de letramento del
aprendiz, contribuirán para el desarrollo de la lectura y de la escritura en lengua española.
Por haber usado materiales lúdicos como el dominó, el bingo y el juego de la memoria,
analizamos los beneficios de la interacción para el reconocimiento de géneros, ya que
suponíamos que al interactuar con otros aprendices, los participantes reconocían más
fácilmente los géneros textuales a que eran expuestos. Los resultados parciales indican que
los alumnos reconocen los géneros principalmente por elementos como: el léxico, la estructura
textual y el propósito comunicativo.

O componente pragmático em livro didático de espanhol
utilizado em escolas públicas brasileiras
Ana Célia Santos dos Anjos – PG-Univ. de Alcalá, Espanha / Roberto Matos Pereira – PGUniv. de Alcalá, Espanha / Aline Silva Gomes – PG-UNEB

O presente trabalho, intitulado “O componente pragmático em livro didático de espanhol
utilizado em escolas públicas brasileiras”, propõe-se analisar a coleção “Síntesis: curso de
língua espanhola” no intuito de identificar as estratégias usadas na referida obra para o
desenvolvimento da competência pragmática do aprendiz de Espanhol como Língua
Estrangeira (ELE). O material mencionado foi aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura
para o ano letivo 2012 e vem sendo utilizado pelas escolas púbicas brasileiras no Ensino
Médio. Nesse contexto, o trabalho segue a seguinte estrutura: primeiro, apresenta-se uma
visão geral sobre as bases teóricas da Pragmática; em seguida, reflete-se sobre as
contribuições deste campo de estudo para o ensino de ELE; em um terceiro momento, discutese sobre os resultados da análise realizada; e, a modo de conclusão, apresentam-se algumas
considerações sobre as vantagens da inclusão do componente pragmático no processo de
ensino-aprendizagem da língua estrangeira. Para fundamentar as seções supracitadas,
adotam-se os seguintes autores: Escandell (2004), Fernández (1998), Reyes (1996), Gutiérrez
(2004).

Histórias de formação de professores de língua espanhola:
caminhos formais e não formais
Ana Cristina Borges Fiúza – PG-UFU

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que está sendo realizada durante o Mestrado
em Estudos Linguísticos, na Universidade Federal de Uberlândia. Busco com este estudo
ouvir professores universitários atuantes no ensino de língua espanhola. Tendo como objetivo
conhecer suas histórias de aprendizagem e histórias sobre o ensino de E/LE, contrapondo
essas narrativas em busca de gerar reflexões sobre o processo de formação de professores
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de espanhol como língua estrangeira nos profissionais que se constituíram professores tanto
pelo processo de educação “formal” como pelo “não formal” (GOHN, 2006 e 2010). Na
tentativa de compreender como se dá o processo de formação desses professores
considerando-se contextos de educação formal e não formal e como os professores formados
compreendem esse processo vivido, além de pesquisadora, também sou participante desta
pesquisa e escolhi o caminho teórico-metodológico da Pesquisa Narrativa com base em
Clandinin e Connelly (2000), Telles (1998, 2002, 2004, 2006) e Mello (1999, 2005, 2008,
2010) que baseando-se no conceito de experiência de Dewey (1938, 2010) apresentam a
narrativa não só como objeto de estudo mas também como método de pesquisa. A composição
dos textos de campo aconteceu por meio de sessões de narrativas, em que nós, participantes,
tivemos a oportunidade de contar nossas experiências de formação docente. As narrativas
escritas passaram por um processo de composição de sentidos, de acordo com Ely, Vinz,
Anzul e Downing (2001) e Mello (2004) juntamente com os participantes. Assim, neste estudo
de cunho autobiográfico, lanço um olhar sobre as histórias de vida, vividas por cada um
enquanto nos constituíamos professores de língua espanhola trilhando pelos diversos
caminhos de formação profissional.

O discurso autobiográfico e a busca identitária em Mi nombre es
Victoria de Victoria Donda
Ana Cristina dos Santos – UERJ

Na época contemporânea, há uma ênfase nos discursos biográficos. Os testemunhos,
diários e autobiografias proliferam-se principalmente em regiões em que houve a queda dos
regimes totalitários, como na América Latina. Esses discursos, sejam eles literários ou não,
funcionam como elementos de recuperação da memória individual e coletiva, pois através
da narração das experiências pessoais, dão conta dos fatos ocorridos. Na Argentina, essas
formas de falar de si estão relacionadas a um dos grandes temas da literatura do país: o
viver durante e depois do golpe militar que instaurou uma ditadura de terror e repressão no
país. Esse é o tema do trabalho proposto: a escrita autobiográfica como forma de
autoconhecimento e de recuperação identitária no texto não ficcional Mi nombre es Victoria
(2007) da argentina Victoria Donda. Seu objetivo é discutir questões vinculadas a escritas
autobiográficas de autoria feminina, verificar como essa escrita reconfigura uma nova
identidade para a autora e suas implicações para a reconstrução identitária que aflora do
sujeito feminino emergente dos ambientes sociopolíticos de poder e opressão. A partir dos
conceitos de escritas de si e autobiografia, identidade, alteridade e a constituição de novos
sujeitos discursivos abordam-se questões referentes à identidade como parte de um processo
de construção social e cultural e do termo “verdade” como construto discursivo. Questões
que a obra permite discutir especialmente quando reconstrói discursivamente uma nova
identidade para o sujeito feminino que nasceu sob o signo da opressão e foi privado de sua
identidade. Para a análise que propomos, utilizaremos os textos de Arfuch (2010), Viegas
(2007) e Alberca (2007) para discutir questões do discurso autobiográfico, sob a ótica de
Díaz (2007) e Guardia (2008) pretende-se verificar as relações entre escrita feminina e
poder e as questões de identidade e alteridade serão analisadas segundo os conceitos de
Hall (2003, 2005) e Bauman (2005).
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O currículo das Universidades Públicas do Estado do Rio de
Janeiro e a Formação de professores em língua estrangeira: uma
reflexão crítica
Ana Maria Mendes Larghi – PG-UFF

A proposta desta comunicação é fazer uma reflexão crítica sobre os currículos das
universidades públicas do Rio de Janeiro, direcionando o olhar para o curso de Letras, cuja
contribuição maior é a formação de futuros professores de língua estrangeira. Tomando
como tema central a importância do currículo para a formação do aluno, defendendo uma
abordagem que seja social e Inter/Multicultural. Esta proposta de trabalho tem como base
pesquisa realizada no mestrado, com professores de espanhol na rede pública do Estado
do Rio de Janeiro – Seeduc/RJ – onde dados apontaram que 80% dos entrevistados disseram
ser o poder público – Estado – responsável pela formação integral do aluno e ainda situam
em 75% as decisões das políticas públicas para a melhor formação do professor de língua
estrangeira, assim como, para o aumento do nível cultural do professor. Diante dos dados
coletados com a pesquisa e da relação que existe entre o curso de formação de professores
e o poder público, proponho uma investigação que tem como eixo analisar os currículos das
universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, observando se atendem aos
pressupostos dos documentos oficiais (OCEM, PCNs), os quais sugerem o ensino de línguas
através de temas transversais. Embasados na proposta dos documentos oficiais buscando
excelência no ensino/ aprendizagem de língua estrangeira, faz-se necessário a constante
avaliação dos currículos. Ao longo da pesquisa do mestrado, avaliando os cursos de formação
de professores, através de pesquisa de campo (por amostragem) com professores da rede
estadual, percebe-se que existe a necessidade de rever algumas propostas pedagógicas,
dessa maneira, é importante que se fomente a discussão a respeito do currículo e da real
adequação à proposta de ensino nacional.

’Las ratas’ de Miguel Delibes e a denúncia da crise camponesa
em Castela nos anos 1950-1960
Ana Paula de Souza – UFMT

Em 1962, Miguel Delibes publica o romance Las ratas cujo conteúdo, concebido para
compor um dossiê de jornalismo denúncia, havia sido censurado no periódico El Norte de
Castilla. Ao converter o tema de uma reportagem em ficção o autor revela, no bojo da obra
literária, um panorama sutil e complexo da penúria social imposta ao camponês castelhano
pelo abandono político sofrido durante a ditadura de Francisco Franco. O presente estudo
se dedica a desvendar o social por trás do literário, procurando entender a crise agrária
dentro do contexto econômico do país e os problemas vividos pela população campesina
castelhana tais como a apatia social, a fome e a improdutividade, além de outros problemas
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menos evidenciados como o analfabetismo, o alcoolismo e a subalternidade de mulheres e
crianças. Problemas esses literariamente suavizados pela sabedoria carismática do
protagonista infantil e pelas crenças supersticiosas de um povo inconsciente do seu papel
social, incapaz de reivindicar seus direitos políticos. Interessa também para este estudo
verificar de que modo as cicatrizes da Guerra Civil permeiam o inconsciente coletivo dos
personagens, e as consequências concretas desse acontecimento histórico para as condições
da sociedade anos após o desfecho do conflito. Ao revelar tais implicações sociais a partir
da narrativa ficcional delibesiana, este trabalho inscreve-se na perspectiva de Candido (2000)
ao entender o social não como causa ou significado, mas como recurso estrutural que constitui
o literário.

Cuando el metatexto de Martínez certifica las vidas de Perón
André Luis Mitidieri – UESC

En esta comunicación, presentamos fundamentalmente Las vidas del general (2004), del
escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez, centrando nuestra atención a cuatro de
los artículos contemplados por esa obra memorialística. A partir de “Días de exilio en Madrid”
y “Ascenso, triunfo, decadencia y derrota de José López Rega”, los cuales dan cuenta de
historias cotidianas del exilio de Juan Domingo Perón y su extravagante relación con José
López Rega, “El Brujo”, llegamos a “El miedo de los argentinos”. Ese artículo consiste en
testimonio personal del escritor, revelando los miedos de la sociedad argentina en la década
de 1970. Rega, el secretario y mayordomo de Perón, opera como uno de los eslabones en la
cadena que vincula el populismo peronista de los años 1940-1950 a la situación de terror y
violencia de Estado vivida en los 70. Ese vínculo es aclarado en el artículo “Perón y los
nazis”, lo cual alude al acogimiento de criminosos de guerra croatas y nazistas en la Argentina
durante el postguerra. En las referidas producciones, así como en otros libros de carácter
biográfico, histórico o periodístico, contemplados por el presente estudio, las intersecciones
con el género biográfico o con narrativas de aspecto biográfico súmanse a la voz
autobiográfica de Martínez, en una especie de metatexto que pone en relievo los frágiles
límites entre tales discursos.

O clero, a política e o dinheiro na obra satírica Sueños, de
Quevedo y Villegas
Andréa Cesco – UFSC

O século XVII na Espanha representa um período de grande intensidade na produção de
sátira, em função, principalmente, da crise e das inquietações vividas neste período; ela é
uma forma de ataque a governantes, à vida política. Os temas da sátira política estão
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relacionados, naturalmente, com a política e com os personagens políticos de seu tempo.
Entretanto, há momentos em que a sátira se centra em fatos políticos e outros em que
recorre a verdadeiras anedotas de personagens. Sua temática está relacionada com a função
que este tipo de composição desenvolve em seu momento. E a sátira anticlerical é
freqüentemente um tipo especial de sátira política. Asssim, este artigo procura mostrar como
o clero, a política e o dinheiro, na Espanha do século XVII, são retratados pelo escritor
espanhol Francisco de Quevedo y Villegas, na obra satírica Sueños (1993). Nela o escritor
zomba explicitamente dos eclesiásticos, teólogos e predicadores. E, para ele, o clero e a
política estão diretamente ligados ao dinheiro, que é o poder diabólico que corrompe a antiga
ordem estatal da Espanha, destrói o sistema feudal agrário e dissolve as leis, a moralidade
e a família. É daí que o dinheiro vem a ser para o escritor, assim como para todos os moralistas
da época, o símbolo do mal: “El dinero es el diablo”. Todas as situações relacionadas com o
dinheiro e a prosperidade são objeto de seu discurso mordaz e violento, cultivado muitas
vezes com uma estrutura marcadamente exagerada.

Problemáticas y propuestas en la enseñanza de español a
sinohablantes, nuevos desafíos
Andrea Fabiana Hidalgo – UTN-FRA, Argentina

A partir del trabajo desarrollado en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
Avellaneda de Buenos Aires, Argentina, nos es posible afirmar que la enseñanza de español
a los población china presenta problemáticas y motivaciones muy particulares y específicas,
intentaremos en la presente investigación esbozar algunas.
Nos proponemos, de este modo, explicar brevemente la problemática de enseñar español
a sinohablantes centrándonos en diferentes aspectos lingüísticos, culturales y metodológicos
con los que los aprendientes chinos adquieren la primera lengua. Partiendo de algunos
lineamientos generales del idioma chino mandarín “普通话 ”pu(3) tong(1) hua(4)” y analizándolos
de manera contrastiva con el español intentaremos justificar nuestro marco teórico y arribar
a algunas conclusiones en virtud de un muestreo tomado de nuestra propia población
estudiantil.
En primer lugar, acotaremos nuestra experiencia a un número reducido de lugares,
considerando las ciudades de las cuales provienen la mayoría de nuestros aprendientes ya
que no resultaría propicio establecer reglas generales más allá de nuestra población, teniendo
en cuenta la diversidad, las dimensiones y la heterogeneidad social, cultural y lingüística de
la República Popular de China.
Partiendo de la evolución histórica de un ideograma mostraremos algunas particularidades
de la metodología de enseñanza de la primera lengua de los aprendientes chinos de español
y también a partir de lo relevado por los informantes, podremos establecer algunas
conclusiones vinculadas con nuestra hipótesis acerca de la concepción de los ejes temporales
de la cultura china y de cómo la mencionada problemática interfiere con el proceso de
adquisición de las estructuras verbales del español.
Ilustraremos algunas de estas cuestiones mencionadas a través de muestras fílmicas y,
finalmente, estableceremos relaciones entre el fracaso en la enseñanza de español como
lengua segunda y extranjera a sinohablantes y los diferentes aspectos y procesos
mencionados.
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’El IC será americano’: fortalecendo os alicerces da hispanofonia
Andrea Silva Ponte – UFPB

A Real Academia Española e o Instituto Cervantes são grandes representantes da atual
política linguística espanhola. A partir dessa posição, há anos forjam os alicerces de uma
ideologia linguística denominada por Del Valle (2007) hispanofonía. Tal ideologia se funda
sobre a ideia de que há, materializada na língua, uma cultura de raiz comum que constitui a
base de uma entidade política e econômica: a comunidade ibero-americana. Esta comunidade
(imaginada, segundo Del Valle) só poderia se sustentar com o deslocamento do papel central
que a Espanha historicamente ocupou em relação à língua espanhola. De fato, a política
lingüística panhispánica, promovida pela Real Academia Española, parece dar início a uma
nova posição espanhola ao insistir em uma suposta ação conjunta e em um trabalho en pie
de igualdad de todas as Academias (espanhola e americanas). Agora, Victor García de la
Concha, novo diretor do Instituto Cervantes – e coincidentemente ex-diretor da RAE –,
nomeado em fevereiro de 2012, toma posse de seu cargo com a promessa de que o Instituto
será sentido na América como algo próprio. Tal declaração deixa patente a intenção do novo
mandato: após consolidar a ideia de trabalho conjunto com relação à gestão da norma
linguística, agora o objetivo é que o trabalho em prol da expansão mundial da língua espanhola
também seja sentido como algo conjunto e compartilhado. Cabe indagar, apesar de a resposta
parecer se anunciar em discursos e declarações, se os benefícios políticos e principalmente
econômicos que acompanham a promessa da expansão do espanhol como língua estrangeira
serão compartilhados en pie de igualdad, ou se, como no caso da relação entre Academias,
serão mantidos papéis de gestor e subordinados.

Quando de canção se trata: letra, música e performance
Andreia dos Santos Menezes – PG-USP/ESPM

Propomos discutir algumas questões suscitadas pelo trabalho, dentro do marco dos
estudos discursivos, com um corpus formado por canções. Primeiramente, discutiremos
acerca da possibilidade da canção se constituir como um gênero discursivo conforme a
perspectiva bakhtiniana. Partiremos da afirmação de Marcuschi (Da fala para a escrita:
atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001) de que os gêneros são produzidos
ou na modalidade oral ou na escrita a fim de refletir acerca de qual modalidade a canção
faria parte. Com base especialmente em estudos realizados por Tatit (O século da canção.
Cotia: Ateliê Musical, 2004) e Fanjul (Sobre cuartos y pertenencias: desjuvenilizaciones en
el rock argentino. No prelo.), buscaremos demonstrar que a canção não se constitui como
um gênero que faz parte da modalidade oral ou da escrita, mas sim como uma modalidade
híbrida. Acreditamos que a canção é uma modalidade ao mesmo tempo oral e escrita que
abarca uma série de gêneros. Estes, por sua vez, possuem formas relativamente estáveis
que fazem com que identifiquemos determinada canção como um bolero, por exemplo. Assim
sendo, a partir de nosso ponto de vista, as canções não são, conforme são comumente
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consideradas, poemas musicados, mas a conjunção entre a letra, o aspecto sonoro e também
a interpretação. Dessa forma, em consonância com os estudos de Colomba (Letras de Rock
Nacional: Género, estilos y transposiciones [1965-2008]. Tesis de doctorado – Universidad
Nacional de Rosario, Rosario, 2010) e Frith (Why do songs have words? In: Contemporary
Music Review, 5: 1, 77 – 96. 1989), consideramos que as canções se filiam mais a peças
teatrais do que a poemas e que não há como analisá-las dissociando a letra da sua música
ou da sua performance.

Calle Mayor e Señorita de Trevélez sob a ditadura franquista
Angela dos Santos – FATEC

Uma vasta produção cinematográfica de adaptações literárias na época da ditadura
espanhola contribuiu para difundir os ideais franquistas, afetando diretamente na produção
cinematográfica.
Diante de tal problema, propomos tratar, nesta comunicação, de duas obras: Calle Mayor
(1956) do cineasta Juan Antonio Bardem, baseada em uma adaptação livre da outra obra
em análise Señorita de Trevélez (1916) do dramaturgo Carlos Arniches, que operam a partir
de duas sistemáticas: a de condução linear e conservadora e outra com uma proposta de
ruptura.
A obra de Arniches relaciona características regionalistas que se aproxima do folclórico
com fins humorísticos tendendo ao sentimentalismo e ao melodrama. Manifesta-se a evidência
de um modelo patriarcal conservador de mulher. Tais características não parecem estar
presentes no filme de Bardem, que apesar do argumento central e do ambiente em que se
desenvolve a história, destila várias referências pontuais que revelam uma paralisia social e
cultural. O diretor examina a mediocridade da vida social de uma cidade provinciana em
uma Espanha devastada pela imposição religiosa e ideológica na esfera pública e íntima.
A história de um grupo de amigos que resolvem iludir uma mulher de 35 anos, solteirona,
com a promessa de um casamento por parte de um dos amigos, mostra a forma de vida que
se consolidou no país sob a ditadura franquista, uma sociedade marcada pelo machismo e
imposições religiosas e ideológicas.
Portanto, a discussão do artigo gira em torno às representações literárias lineares
transpostas de maneira questionadora pelas lentes perspicazes de Juan Antonio Bardem.

Representações e estereótipos sobre a tradução do português e
do espanhol
Angélica Karim Garcia Simão – UNESP

Neste trabalho pretende-se discutir a questão dos estereótipos a respeito da tradução da
língua espanhola e portuguesa buscando-se problematizar a relação entre os enunciados
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produzidos por estudantes brasileiros, espanhóis e argentinos de diferentes contextos de
formação em Tradução. Para tanto, apresentamos inicialmente o conceito de estereótipo
entendido como uma representação atribuída à realidade, de caráter homogeneizador, em
um processo de simplificação cognitiva, e o seu desdobramento dentro de estudos ao longo
do século XX. Posteriormente, apresentamos quais são os estereótipos relacionados à
tradução da língua espanhola levantados a partir de pesquisa realizada em um curso de
Tradução brasileiro, utilizando-se técnicas desenvolvidas para realizar a análise estrutural
das representações sociais. Para finalizar, contrapomos os estereótipos citados anteriormente
aos enunciados sobre a tradução da língua portuguesa formulados por estudantes
provenientes de dois contextos diferentes, a saber: o curso de Traductorado en Portugués
(Argentina) e o curso de Traducción e Interpretación (Espanha). Os diferentes níveis de
análise apoiaram-se em trabalhos na Psicologia Social e na Teoria da Enunciação, e
permitiram identificar um modo sintático-enunciativo marcado por contornos e contradições,
caracterizando um modo de dizer marcadamente polifônico, referentes aos enunciados
brasileiros. Embora com algumas semelhanças no modo argumentativo, as representações
feitas por espanhóis e argentinos se distanciam no que tange aos objetos de valoração
atrelados ao idioma português.

Distribuição da perífrase ‘tener + particípio’ no espanhol do
México
Anne Katheryne Estebe Maggessy – PG-UFRJ

A perífrase “estar” + gerúndio (EG) é canonicamente descrita, dentro dos estudos
linguísticos, como a que expressa o aspecto durativo. Mas, em estudos anteriores (2009,
2010 e 2011), já pudemos verificar a possibilidade da expressão aspectual iterativa em
sentenças com EG tanto no português do Brasil (PB), quanto no espanhol de Madri, de
Buenos Aires e de Valparaíso. Segundo Mendes (2005), verifica-se que a perífrase EG está
gradativamente substituindo a perífrase “ter” + particípio (TP), afirmando que EG e TP são
construções perifrásticas que desempenham papel principal na composição dos aspectos
durativo e iterativo. Com isso, o objetivo deste trabalho é verificar a ocorrência da perífrase
TP em contexto iterativo no espanhol do México, já que, estudiosos como Torrego (1988),
Castro (1999) e Yllera (1999) afirmam haver possibilidade do uso de TP em contexto iterativo,
embora o seu uso mais produtivo pareça ser o perfectivo. Para tanto, elaboramos um teste
de preenchimento de lacunas para verificar se os nativos do México irão selecionar sentenças
com “ter” + particípio ou com “estar” + gerúndio ou com “haber” + particípio em contexto
iterativo. A nossa hipótese é a de que a produtividade dessas sentenças com “ter” + particípio
em contexto iterativo estará relacionada com a presença de verbos intransitivos e de advérbios
quantificadores, segundo estudos do PB e do espanhol.
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Simulações e simulacros em La mala educación –
homossexualidade e afetividade na contemporaneidade
Antón Castro Míguez – UFSCar

Partindo do pressuposto de Stuart Hall de que a identidade do sujeito pós-moderno não
é fixa, essencial ou permanente, mas formada e transformada continuamente em relação às
formas pelas quais o sujeito é representado nos sistemas culturais que o rodeiam, em nossa
comunicação pretendemos analisar como a homossexualidade e a afetividade são
representadas no cinema de Pedro Almodóvar, em especial no longa-metragem La mala
educación (2004), a partir de simulações e simulacros (segundo Baudrillard, dissimular é
fingir não ter o que se tem e simular é fingir ter o que não se tem, sendo que o primeiro se
refere a uma presença e o segundo a uma ausência) e também da metalinguagem e da
intertextualidade presentes na obra do realizador espanhol. Se, como observa Denílson
Lopes, o século XX foi o século das mulheres, o século XXI bem pode ser aquele em que a
homossexualidade se institucionaliza e se estabiliza socialmente. Nesse sentido, a análise
do longa-metragem de Pedro Almodóvar ajuda a entender como o discurso artístico – no
caso, o cinematográfico – pode ajudar não só a dar maior visibilidade à questão da condição
homossexual na contemporaneidade, como a “adensar” uma discussão teórica e crítica sobre
sexualidade, afetividade e políticas identitárias.

Peru: uma nação fragmentada
Antonia Claudene de Lima Santos – PG-UFRJ

A América Latina caracteriza-se por uma grande diversidade cultural, que se expressa,
na maioria das vezes, por uma relação desigual de poder entre seus diferentes grupos
culturais. As tensões provocadas pelo conflito de interesses de cada um desses grupos e
pelas contradições entre a vida dessa população e o seu desejo de uma sociedade mais
igualitária possibilitam a criação de condições favoráveis para o surgimento de espaços
nacionais nos quais determinados grupos sociais não se incluem no projeto de comunidade
imaginada horizontal e harmônica. Este choque cultural revela também que se estes grupos
se mantêm à margem da nação, isto ocorre porque, na maioria das vezes, a historiografia e
o processo de construção dos projetos nacionais privilegiam uma certa camada da população
e sua perspectiva histórica. Neste trabalho analisaremos a representação da nação no
romance El jinete insomne, do escritor peruano Manuel Scorza. Escrito na década de 1960,
durante o exílio político de Scorza, este romance retrata um dos inúmeros massacres sofridos
pelo povo indígena nos Andes Centrais do Peru. Baseando-se em relatos e documentos
encontrados acerca do massacre, Scorza constrói uma obra na qual as técnicas narrativas
do “boom” hispano-americano e a temática do romance indigenista peruano são utilizadas
com lirismo para retratar o mundo indígena e sua cosmovisão. Poderemos observar, ao
longo do romance, que o “mundo indígena” aparece como uma das inúmeras “nações” que
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compõem o Peru. Para compor nossa análise, utilizaremos como fundamentação teórica as
propostas de nação defendidas por Benedict Anderson(2008), Eric Hobsbawm (1997), José
Carlos Mariátegui (1975) e Antonio Cornejo Polar (2000), entre outros.

Predicación y Aktionsart: Los Predicados secundarios de los
Objetos
Antonia Esther Minguell – Univ. Nacional de Córdoba, Argentina

Puede afirmarse que el ámbito de las relaciones del léxico con la sintaxis, siempre central
en la lingüística chomskiana, constituye un lugar de privilegio en el marco de los estudios
generativistas actuales.
Esta presentación es parte de una investigación de mayor alcance que analiza las
construcciones del español a la luz del Aktionsart (aspecto léxico), desde una perspectiva
proyeccionista y sintactista, cuyo objetivo central es aplicar la teoría a la enseñanza de la
lengua.
Partiendo del concepto de predicación ampliada – que concibe al predicado como noción
transcategorial- estudiamos las estructuras transitivas con predicados secundarios del objeto,
ya que estos informan sobre los estados de sus sujetos en determinadas fases del evento,
el que se define, así, de manera composicional.
La noción de “predicación secundaria” requiere, a nuestro juicio, una explicitación a partir
del léxico verbal y de la naturaleza del evento, más una ampliación de sus alcances.
Tradicionalmente se la describió como un complemento más, de naturaleza bivalente, referido
al verbo y al objeto directo, representado por adjetivos o sustantivos. Revisando sus alcances,
valoramos su real importancia semántica, aspectual y sintáctica, como predicado de fondo o
segundo, que, en relación con las cláusulas reducidas, añade otra dimensión a la predicación.
En el abordaje de estas construcciones, tenemos en cuenta tanto las clases de verbos
con las que aparecen, como el tipo de categorías que pueden predicar de los objetos,
poniendo de relieve el significado léxico y eventivo – aspectual que aportan a la oración.
Valoramos, finalmente, una perspectiva que parte de la semántica léxica y aspectual, no
limitada a la sintaxis, ya que explica la formación de las estructuras, enfoque que
consideramos óptimo no sólo respecto de la teoría gramatical, sino especialmente en el
campo de la enseñanza del español a hablantes nativos o extranjeros.

Literatura e Espanhol/LE: a questão da comunidade
Antonio Andrade – UFRJ

Embora colocadas dentro da razão dialógica que estrutura o pensamento de BAKHTIN
(2010) como termos equipolentes, as noções de subjetividade e alteridade nunca chegam a
configurar um bloco homogêneo. Pelo contrário, a perspectiva teórica bakhtiniana destaca,
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com frequência, a tensão e a polifonia, de modo que o discurso só possa ser analisado aí a
partir de sua heterogeneidade constitutiva (cf. AUTHIER-REVUZ 2004). Isso, por sua vez,
requer atenção à problemática da comunidade, figura que pode potencialmente ocupar o
lugar da representação na imagem artística (cf. BLANCHOT 2002; AGAMBEN 2006). Esse(s)
outro(s), o ser-em-comum, a alteridade entendida como comunidade, passa a ser assim, ao
mesmo tempo, produtor e produto (criador e criatura) da enunciação estética. Na esteira
dessas considerações de ordem teórica que relacionam noções desenvolvidas nos campos
da filosofia, da teoria literária e da análise do discurso, pretende-se examinar a preocupação
com a comunidade percebida em argumentações que abrangem, de forma geral, o lugar do
literário na sociedade e na educação brasileira contemporânea (CANDIDO 1995; CHIAPPINI
2006; OSAKABE 2006), comparando-a à discussão sobre as relações entre literatura e ensino
de língua estrangeira, que vem ganhando importância no campo dos estudos hispânicos
(CÁRCAMO 2007, 2012; SERRANI 2010). Tal revisão teórica de conceitos-chave ligados ao
tema tem por objetivo iluminar a análise e a reflexão a respeito de enunciados produzidos
por licenciandos em Letras Português-Espanhol (banco de dados da pesquisa “Letramento
literário e formação de professores de língua estrangeira”) a propósito da contribuição da
literatura para um suposto “entendimento” da alteridade e da comunidade estrangeira, ambas
ligadas à língua que se aprende e que se pretende ensinar.

A formação de professores de Espanhol no Instituto Federal de
Roraima: reflexões sobre a prática docente
Antonio Ferreira da Silva Júnior – CEFET-RJ / PUCSP

Nesta apresentação trazemos para discussão os resultados parciais de nossa pesquisa
de Pós-Doutoramento em Linguística Aplicada, cujo objetivo central está em estudar a
inserção do curso de Licenciatura em Espanhol no contexto de dois Institutos Federais de
Educação Ciência e Tecnologia e das concepções de ensino de língua espanhola de
professores formadores por meio da análise de relatos decorrentes de entrevistas
estruturadas (GIL, 1999; TELLES, 2002), tendo em vista o conceito de abordagem reflexiva
(CELANI, 2001; GIMENEZ, 2004). Para esta comunicação, resolvemos fazer um recorte em
nosso corpus de análise, direcionando nosso olhar para o estudo crítico do projeto político
pedagógico do Curso de Licenciatura em Língua Espanhola e Literatura Hispânica do Instituto
Federal de Roraima (IFRR), pioneiro na oferta de cursos de Letras no cenário da Rede, e no
relato de um dos professores formadores. A partir dos estudos da linguagem como prática
social (BAHKTIN, 2003), esperamos, neste trabalho, destacar o conceito de língua e de
aprendizagem que sustenta o projeto pedagógico do referido curso e confrontá-lo com as
reflexões do professor informante sobre sua atuação e prática docente. Esperamos com
este estudo divulgar a formação inicial de professores de espanhol nos Institutos Federais,
em particular o caso do IFRR, e mostrar a configuração desses novos espaços de formação
docente. Para alcançar tais objetivos, recorremos, principalmente, aos estudos teóricos de
PARAQUETT (2008), PAIVA (2005), DAHER (2006), DAHER e SANT’ANNA (2010) e CELANI
(2001).
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As três vidas de Juan José Saer
Antonio Marcos Pereira – UFBA

Nessa comunicação exploro questões associadas ao que pode ser, e como se pode fazer,
biografia literária hoje, verificando em que medida tal exercício pode prescindir da fixação
identitária e do enrijecimento das relações entre vida e obra. Para isso, a partir de
considerações expostas originalmente por Bruno Latour (1980), devo explorar algumas
peculiaridades que envolvem a fatura contemporânea de biografias utilizando como caso
exemplar o de Juan José Saer, descrevendo e analisando o movimento que produz, cada
vez mais, a inflexão da obra, e de sua recepção, sobre a vida do Autor, invertendo uma
ordenação que é ao mesmo tempo tomada como natural e necessária. Essa exploração
será realizada a partir do cotejo de textos de Beatriz Sarlo (1997), Fabián Casas (2005;
2007), Julio Premat (2007) e Miguel Dalmaroni (2010), que oferecem os mais diversos usos
da vida do Autor – para servir como evidência de processos sociais e culturais mais amplos,
como lugar de memória e expressão de relacionamentos pessoais, como objeto de sátira e
andaime para a construção de um lugar de “autor novo”, como alvo de hagiografia, como
capítulo necessário da história literária argentina e figura fundamental em um cânone que
por força de sua inclusão se renova. Com isso, busco conferir alguma saliência (e valor) à
instabilidade da noção de “vida do Autor”.

Polifuncionalidad de los marcadores del discurso y enseñanza
del ELE
Antonio Messias Nogueira da Silva – UFPA

Este estudio investiga el tratamiento de la polifuncionalidad de los marcadores del discurso
(MD) en los manuales de ELE de los niveles B2 y C1, según el MCER. Se trata de una
investigación que se basa en el terreno de la lingüística pragmática y en la didáctica de las
lenguas extranjeras. Concretamente, es un estudio que se fundamenta en teorías
anteriormente presentadas por los siguientes autores: Van Dijk (1979), quien afirma que
algunos MD presentan un carácter polifuncional porque operan en distintos planos del
discurso: el semántico y el pragmático; Sweetser (1990), quien señaló que ciertos conectores
operan en tres dimensiones pragmáticas: en la proposicional, en la epistémica y en la de los
actos de habla; y en otros estudios que se basan en la coherencia discursiva, tal es el caso
de los modelos de Shiffrin (1987) y de Redeker (1991). Nuestro trabajo, por tanto, sigue la
clasificación propuestas por los autores acotados con vistas a obtener resultados que
justifiquen la importancia del tratamiento polifuncional de los MD en los manuales de ELE.
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Cabe destacar, por otro lado, que la polifuncionalidad de los MD es una realidad en la lengua
y su enseñanza en las clases de ELE contribuiría al aprendizaje de estos elementos
discursivos. Pese a la importancia de la polifuncionalidad de los MD para su enseñanza, en
estos manuales, apenas se observa el tratamiento de estas partículas discursivas en relación
con el referido aspecto. En suma, mediante el análisis de que nos ocupamos en este trabajo,
hemos concluido que estos manuales no presentan suficientes informaciones sobre la
polifuncionalidad de los MD como para que un aprendiz de español pueda llegar a comprender
perfectamente el funcionamiento de estas unidades discursivas.

En busca del Paraíso: la representación de los germánicos en la
obra de María Rosa Lojo
Antonio Roberto Esteves – UNESP:

Autora de una obra variopinta que incluye, en el ámbito literario, poemarios, colecciones
de relatos y varias novelas, Rosa María Lojo, desde la publicación de su primer libro en
1984, viene ocupando un destacado lugar en las letras argentinas. En la larga lista de su
obra ficcional merecen destaque las narrativas casi siempre urdidas en los borrosos límites
entre historia y ficción, que en general abordan cuestiones históricas e identitarias asociadas
a tránsitos y fronteras. La vasta galería de sus personajes está poblada por seres excéntricos
que tratan de encontrar una identidad posible o un lugar, imaginario o real, en donde
encontrarla y/o encontrarse. Exiliados, migrantes, viajeros y aventureros en general, en un
constante deambular, circulan por las fronteras de varios mundos, en especial por el vasto
territorio argentino. Entre ellos se puede constatar aquellos que, originarios de tierras
germánicas, por algún motivo, llegaron a la región del rio de la Plata. Como los demás,
también tenían la cabeza poblada por fantasías sobre la tierra nueva y soñaban construir
nuevas realidades. El presente trabajo pretende trazar una breve cartografía de la presencia
de los germánicos en narrativas de María Rosa Lojo, discutiendo como están dibujados
discursivamente dichos personajes y cuál es la imagen del continente americano reflejada
en su mirada.

Políticas e currículo da língua: o espanhol e a oficialização do
(re)conhecimento linguístico no Brasil
Ariel Matías Blanco – PG-UFF

As políticas que envolvem a (re)produção e distribuição do conhecimento linguístico oficial
são cada vez mais intensas e complexas. Sendo assim, as condições de produção
socioeconômicas e ideológicas não podem ser ignoradas quando nos debruçamos sobre
questões curriculares, isto é, quando analisamos os diferentes modos de gerir o(s)
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conhecimento(s) institucionalizado(s) e a estreita relação entre saber e poder que os
perpassa. Nesse sentido, as reflexões que se seguem visam, em um primeiro momento,
propor elementos para uma análise crítica da noção de currículo (APPLE, 1997, 2008; SILVA,
1996), buscando enfatizar seu valor conceptual dentro de uma abordagem glotopolítica
(GUESPIN e MARCELLESI, 1986, ARNOUX, 2000; DEL VALLE, 2005, 2007; CALVET, 2007;)
e discursiva (FOUCAULT, 2009; PECHEAUX, 2008; ORLANDI, 1983, 2003) do campo
relacional (BOURDIEU, 1996, 2002, 2010) do espanhol como língua estrangeira (E/LE). Em
um segundo momento, é apresentada a descrição/análise de um corpus de práticas
linguageiras textualizadas com o objetivo de evidenciar o peso relativo das diferentes posições
discursivas atuantes no espaço social onde tem lugar a oficialização do conhecimento da/
sobre a língua. Finalmente, a modo de conclusão, apontam-se algumas possíveis direções
para o desenvolvimento de pesquisas político-curriculares no campo do EL/E, tendo em
vista o papel central dos discursos – indenitários, demográficos, funcionalistas e
econométricos, entre outros – de (re)conhecimento do espanhol como língua estrangeira
oficial no Brasil.

Rompiendo fronteras de la ciudad y de la nación:
representaciones de sujetos que se mueven entre ‘islas urbanas’
de Sergio Olguín y Cristian Alarcón
Ary Pimentel – UFRJ

Las ciudades latinoamericanas de la narrativa contemporánea se presentan como espacios
fragmentarios y territorios de enfrentamiento en los que circulan personajes que viven entre
la extrañeza y la descubierta de sí y del Otro. En diálogo abierto con los archivos de la
antropología, estos relatos dan visibilidad y un rol protagónico a grupos muy particulares de
la urbe contemporánea, tales como los “pibes chorros” de Cuando me muera quiero que me
toquen cumbia o las familias que se aíslan en barrios cerrados, a ejemplo de lo que ocurre
en Las viudas de los jueves. Textos como estos logran generar una reflexión cuestionadora
acerca del cruce de fronteras que separan y, a la par, hacen con que surjan nuevas “zonas
de contacto” entre distintos territorios y culturas de la capital argentina. La “nueva ágora” y
los “espacios incivilizados” se proyectan en contrapunto complementar en esta especie de
viaje al otro lado de los muros de la ciudad, ahora en ruinas. Desde los dos modelos de
urbanización complementares (segregación y auto-segregación) que traducen las
contradicciones y crisis vividas “aquí” por una América Latina que se enfrenta a radicales
cambios en el proceso de modernización, este trabajo se propone discutir algunos aspectos
relacionados a las estrategias de representación y auto-representación del Otro en historias
narradas por voces subalternas.
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’Páramo’: Guimarães Rosa e a sua declaração de Bogotá
Bairon Oswaldo Vélez Escallón – PG-UFSC

Em “Páramo”, um texto póstumo de Guimarães Rosa, identificam-se vários elementos
constantes nas suas narrativas. Trata-se do relato de uma profunda experiência de morte e
despersonalização vivida numa Bogotá hostil. Levando em conta que o autor morou nessa
cidade entre os anos 1942 e 1944, que ainda haveria de testemunhar o Bogotazo de 1948,
assim como os inúmeros paralelismos entre a obra, a história e as suas interpretações,
cabe perguntar: essa experiência tem alguma relação com o desenvolvimento posterior do
corpus rosiano? Como ler a história a partir desse corpus e o próprio corpus em relação com
a história? Há nesse relato relações intertextuais com a literatura colombiana do período?
Qual a articulação entre ficção, tradição e realidade à luz dessa leitura- necessariamente
estereográfica? A presente comunicação pretende desdobrar essas perguntas nos seguintes
eixos problemáticos: 1). No intervalo dos anos de Guimarães Rosa em Bogotá há um vazio,
uma lacuna, que a chamada crítica rosiana desconsidera; 2). acredito que “Páramo” guarda
desse contato uma memória e que tem que ser procurada nas imagens como sintoma da
experiência num espaço determinado e num tempo histórico específico; 4). dado que toda
experiência é uma experiência coletiva, esses sintomas, essa memória lacunar, podem ser
rastreados em imagens e textos criados por outros autores que também passaram por esse
espaço nesse tempo; 5). isso vincularia a obra de Guimarães Rosa com séries literárias e
culturais diversas daquelas que tradicionalmente se têm adjudicado à sua gênese e
desenvolvimento; 6). também autorizaria uma leitura estereográfica em que estória e história
se contrariam, criticam e iluminam mutuamente.

As traduções dos quadrinhos de Mafalda, de Quino, sob um
olhar discursivo
Bárbara Zocal da Silva – PG-US

Por meio do estudo da história das Histórias em Quadrinho, inerentes ao estudo sobre a
História mundial desde o fim do século XIX até o fim do século XX, com um enfoque especial
para o Brasil e a Argentina, pretendemos analisar, sob um olhar discursivo sobre a língua, o
discurso e a ideologia, como duas traduções diferentes – a primeira realizada pelo tradutor
Mouzar Benedito, em 1982, e a segunda realizada pela tradutora Mônica Stahel, em 1998 –
das mesmas tirinhas da personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino, podem
apresentar divergências quanto às concepções de tradução, à relação do tradutor com o
léxico e à significação das palavras em sua relação com o mundo. Para exemplificarmos
nos valeremos dos conceitos de visibilidade do tradutor e domesticação, na concepção de
Venuti (1995) e de comunidade interpretativa (FISH, 1992).
Deste estudo depreenderemos que a contextualização é inevitável e constitui
intrinsecamente a interpretação, pois não há como interpretarmos sem nos posicionar
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ideologicamente, seja na exposição de suas próprias idéias, seja na escolha das palavras
que utilizamos; somos determinados por nossa relação com a língua e com a história e essa
relação se faz no inconsciente. A língua não é transparente – não deveríamos tratá-la de
forma ingênua –, somos, na verdade, levados a pensar que mandamos em nossos
pensamentos e temos controle de nossas formas de expressão; contudo, somos meros
sujeitos assujeitados (AUTHIEZ-REVUZ, 1990) às estruturas e governados pelas ações
regidas ideologicamente e constituídas dadas as relações que estabelecemos com a língua
e com a história em nossas experiências de mundo.

Discursos oficiales del 12 de octubre: un día conmemorativo
peculiar
Beatriz Adriana Komavli de Sánchez – PG-UERJ

El objetivo de esta comunicación es presentar una serie de reflexiones en torno al día
festivo, conmemorativo, del 12 de octubre, vigente en el calendario oficial español y en
muchos países hispanoamericanos, objeto de resignificaciones a lo largo del tiempo. Los
discursos conmemorativos del “Día de la Raza”, “Día de la Hispanidad”, vigoraron con fuerza
entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y responden a circunstancias históricas
y políticas muy particulares. Presentaremos algunas aproximaciones iniciales de nuestra
investigación de doctorado que pretende contribuir para discutir la noción de Hispanidad de
aquella época y construir un archivo, siempre fragmentado, parcial, de estas prácticas
discursivas de la memoria pública del 12 de octubre. Para ello partimos de los aportes de
varios autores: de ANDERSON, 1983, consideramos las reflexiones en torno a la idea de
nación; de FOUCAULT, 1969, y PÊCHEUX, 1994, la concepción de archivo y para los estudios
Hispanistas, los aportes de GLOZMAN, 2008, y GONZÁLEZ, 2005. Nuestro estudio también
se fundamenta en la perspectiva del Análisis del Discurso francés perfilado por
MAINGUENEAU, así como tiene en cuenta la contribución de DAHER, 2000, en esa misma
línea teórica, sobre los pronunciamientos presidenciales. La visión dialógica de Bajtín y el
apoyo en los estudios enunciativos nos ayudarán a destacar algunas marcas lingüísticas de
la red de filiaciones identitarias que se tejían entre la Madre patria y las excolonias
materializadas en dichos pronunciamientos, sobretodo en lo que respecta a la lengua, la
religión y los valores.

Subordinadas temporais e finais em português e espanhol:
questões de contraste e efeitos para a tradução
Bruna Macedo de Oliveira – PG-USP

Ao observar, num corpus de aprendizes, a tradução para o português de uma receita
escrita em língua espanhola por estudantes brasileiros de E/LE verificamos uma grande
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proximidade do texto meta com o texto fonte, notadamente nas orações subordinadas
adverbiais temporais com “quando/ cuando” e “até/ hasta” e finais com “para/ para ”, o que
fazia com que o produto dessas traduções soasse, intuitivamente, pouco natural,
considerando a noção de “naturalidade” na tradução (TAGNIN; TEIXEIRA 2004). O primeiro passo
para comprovar a intuição de que as estruturas utilizadas pelos sujeitos se desviavam do
padrão de frequência normal de seleção de infinitivos ou subjuntivos dessas construções
em português seria verificar como tais orações são descritas em ambas as línguas, de uma
perspectiva gramatical. Neste estudo nos dedicamos a sistematizar, de forma comparada,
as informações normativo-descritivas levantadas, para o português, na Gramática de usos
do português (N EVES 2003) e na Gramática descritiva do português (P ERINI 1998) e na
Gramática descriptiva de la lengua española (BOSQUE; DEMONTE 2000) e em Construcciones
temporales (MARTÍNEZ GARCÍA 1996) para o espanhol. Essa primeira aproximação à sintaxe
contrastiva das subordinadas temporais e finais constituirá um importante parâmetro para
as fases subsequentes de nossa pesquisa de mestrado, em andamento, quais sejam, (1) a
comparação das descrições gramaticais com os usos encontrados em corpora de receitas e
(2) o cotejo de ambos com traduções que serão feitas por estudantes brasileiros de E/LE.
Dentre os elementos chave no contraste entre a estrutura das subordinadas temporais e
finais nas duas línguas, destacamos: 1) o infinitivo flexionado; 2) as formas verbais que
acompanham o conector “quando/cuando” na expressão do futuro; 3) a discussão acerca
da existência ou não de dois “hasta” em língua espanhola; 4) a existência de dois tipos de
orações finais em cada uma das línguas.

O tema transversal da Pluralidade Cultural e sua reconfiguração
nos LDs de língua espanhola

Bruna Maria Silva Silvério: – PG-UFF

O livro didático (LD), além de apresentar um suporte a conteúdos abordados em sala de
aula, pode ser considerado um dos principais formadores de opinião do aluno acerca dos
aspectos sociais e culturais da língua. Levando em conta os documentos norteadores da
educação brasileira (PCNs, OCEM, LDB), entende-se que o LD deve, também, ter a
preocupação de inserir o aluno na sociedade em que vive como cidadão crítico e que seja
capaz de reconhecer-se como participante da diversidade cultural de sua nação,
posicionando-se contra qualquer manifestação de preconceito. Além disso, o aluno, a partir
da aprendizagem de língua estrangeira, deve posicionar-se de forma autônoma como uma
função de sua cidadania plena. O LD constitui o corpus deste trabalho, cujo objetivo é analisar
três coleções, de diferentes momentos, destinadas ao ensino de espanhol para brasileiros:
Vamos a hablar (JIMÉNEZ e CÁCERES, 1990), Arriba (CALLEGARI e RINALDI, 2004) e
Saludos (MARTIN, 2010). A análise terá como foco principal o tratamento do tema transversal
da Pluralidade Cultural, sugerido pelos PCNs (BRASIL/SEF, 1998), apresentado nos manuais
a partir dos seus textos e exercícios, mais especificamente, será enfocada a representação
do brasileiro em tais obras. As coleções foram escolhidas pelo fato de representarem
diferentes épocas do ensino da língua espanhola no Brasil, tomando-se como referência os
PCNs (1998) e o PNLD. Assim, será possível analisar a reconfiguração da questão da
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Pluralidade Cultural e da representação do brasileiro nesses manuais, de acordo com o seu
contexto de produção. Como base teórica, se seguirá os estudos sobre identidade e
pluralidade cultural, como os de Hall (2003) e Silva (2000); Paraquett (2010), no que se
refere ao tratamento de ensino de língua e cultura; e, no âmbito da enunciação, Bakhtin
(2003) e Maingueneau (2002). Como se trata de um projeto de dissertação ainda em fase
inicial, os resultados apresentados serão preliminares.

O policialesco na figura de Amalfitano
Bruna Tella Guerra – PG-UNICAMP

Talvez por ter tido uma morte prematura, o autor chileno Roberto Bolaño (1953-2003),
mesmo tendo publicado muitas obras em vida, deixou ainda inacabados alguns de seus
textos. Entre eles 2666, um tomo com pouco mais de um milheiro de páginas, publicado
postumamente e que pode ser considerado uma das maiores obras desse autor. Além dela,
há Los sinsabores del verdadero policía, que também veio ao público após a morte de Bolaño,
foi escrito continuamente por aproximadamente duas décadas e que, consoante a toda a
característica transtextual das obras bolañeanas, tem elementos que se repetem. Entre eles,
o personagem Amalfitano, de presença marcante nas duas obras previamente citadas.
Partindo daí, pretendo fazer uma análise, colocando em paralelo a movimentação desse
personagem nos dois textos, respaldada na questão policialesca (que também tem grande
presença na literatura do autor em questão, seguindo as tendências de narrativa policial
contemporânea) suscitada pelo título Los sinsabores del verdadero policía .
Em tese, levando em conta que há muitos textos de Roberto Bolaño que têm o detetive e
o policial como intitulação (Los detectives salvajes, os contos “Detectives”, da coletânea
Llamadas telefónicas, os poemas “Los detectives”, “Los detectives perdidos”, “Los detectives
helados”, do conjunto poético Perros románticos, além de Los sinsabores del verdadero
policía ), pretendo questionar: em que reside o detetivesco no personagen transtextual
Amalfitano?

Inicios de la santidad medieval en lengua castellana: traducción
y protagonismo femenino en la Vida de Santa María Egipciaca
Carina Zubillaga – Univ. de Buenos Aires (UBA)

La Vida de Santa María Egipciaca, un poema hispánico de la primera mitad del siglo XIII,
traduce un texto francés del último cuarto del siglo XII que inicia la conocida como versión
occidental de la leyenda de esta pecadora arrepentida tan popular durante la Edad Media,
que junto con María Magdalena representa el prototipo de las prostitutas santas que se
arrepienten de su vida de pecado y son santificadas luego de una larga y extrema penitencia.
Mientras la versión oriental de su historia –que se inicia en griego en el siglo VI y se traduce
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luego al latín– no se centra en su figura sino en la del monje Gozimás que la encuentra
como penitente en el desierto, los poemas francés e hispánico de los siglos XII y XIII ya la
tienen como protagonista indiscutida. El fenómeno de traducción de las vidas de santos
desde el latín a las lenguas vernáculas que se desarrolla en Europa occidental a partir del
siglo XII testimonia, como en este caso de la leyenda de María Egipciaca, un cambio social,
cultural y devocional que será el eje de análisis del presente trabajo sobre una de las santas
más paradigmáticas e influyentes entre los hombres y mujeres del Medioevo, debido a la
peculiar confluencia del inicial erotismo desbordante y el posterior ascetismo extravagante
de su figura.

O testemunho colaborativo em Chungui violencia y trazos de
memoria (2009) de Edilberto Jiménez: desenhando a memória
coletiva
Carla Dameane Pereira de Souza – PG-UFMG

Neste trabalho propõe-se analisar a relação entre imagem e memória presente no livro
Chungui violencia y trazos de memoria, (2009), do antropólogo e retablista ayacuchano
Edilberto Jiménez. Experiente em catalogar as canções e os costumes de comunidades
andinas e apresentá-los em seus retablos, ao chegar à comunidade de Chungui, em
Ayacucho , Jiménez percebe a necessidade dos camponeses, de falar sobre as suas
experiências individuais, como sobreviventes e testemunhas da violência sofrida durante os
conflitos internos vividos pelo Peru, entre os anos 1980 e 2000. Considerando que o
testemunho oral arquivado, de acordo com Paul Ricœur (2007, p. 178), “assume o primeiro
plano a iniciativa de uma pessoa física ou jurídica que visa a preservar os rastros de sua
própria atividade; essa iniciativa inaugura o ato de fazer história”, como resutado de seu
trabalho como antropólogo e artista, torna-se colaborador da Comisión de La Verdad y
Reconciliación (CVR), cuja função foi estimular esse exercício da memória individual a fim
de reconstituir e apurar, através dos testemunhos, os eventos históricos de ordem traumática
vividos naquele contexto. Em forma de livro Jiménez nos apresenta esses relatos em forma
literária e acompanhados por sua representação visual, o que desperta importantes reflexões.
Uma delas refere-se à construção da memória coletiva através de um testemunho
colaborativo, que além de sua representação literária oferece ao leitor a imagem da memória
que “tem como um de seus movimentos básicos a transformação da história em uma escrita
imagética e a sua legibilidade posterior” (SELIGMANN-SILVA, 2002, p. 99).
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O preenchimento da posição pré-verbal por complementos
verbais e a noção de operador na história do espanhol
Carlos Felipe da Conceição Pinto – UNIT

Hernanz e Brucart (1987), discutindo a ordem básica de palavras no espanhol atual
mostraram que o fronteamento de constituintes (ordem XP-Verbo) na topicalização é mais
restrito que na focalização. Fontana (1993) discutindo a ordem de palavras no espanhol
antigo mostra que não havia essa restrição de fronteamento naquela fase da língua, o que,
entre outros aspectos, caracterizava o espanhol antigo como uma língua V2 semelhante a
algumas línguas germânicas atuais (por exemplo, iídiche e islandês). Neste trabalho, retomo
a discussão das diferenças na posição pré-verbal nas duas fases do espanhol europeu a fim
de mostrar o que diferencia as duas fases. Para isso, em primeiro lugar, apresento
empiricamente as diferenças com respeito à ordem XP-V; em seguida, apresento o que
entendo como língua V2 com base em Pinto (2011); na terceira parte, apresento a noção de
operador que utilizo com base em Cinque (1995); por fim, na quarta parte, explico formalmente
as diferenças empíricas à luz dos conceitos e fenômenos apresentados nas seções anteriores.
A conclusão do trabalho é que a diferença entre as duas fases da língua reside no fato de
que, no espanhol antigo, devido à propriedade V2, qualquer constituinte poderia ocupar a
primeira posição da estrutura já que esse constituinte era movido para esta posição
caracterizando-se como um operador; no espanhol atual, como a propriedade V2 não é
encontrada, somente elementos focalizados são caracterizados como operadores, o que
restringe a possibilidade de complementos verbais em posição pré-verbal.

La representación del poder dictatorial en Muertes de perro de
Francisco Ayala y Maten al león de Jorge Ibargüengoitia
Carlos Ferrer Plaza – AECID-UNESP

Muertes de perro (1958) del español Francisco Ayala y Maten al león (1969) del mexicano
Jorge Ibargúengoitia forman parte de una prolífica vertiente de la narrativa política
hispanoamericana que trata literariamente el tema de la dictadura y la figura del dictador. La
denominada novela de dictador hispanoamericana, género novelístico que hunde sus raíces
en la literatura antirrosista argentina del siglo XIX y tiene una evolución constante durante
todo el siglo XX en la novelística en lengua española, adquiere en estas dos obras una
modernidad que prefigura la que posteriormente reflejarán novelas como El recurso del
método (1974) de Alejo Carpentier, Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos o El otoño
del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez. La presente comunicación pretende analizar
los rasgos esenciales que caracterizan a estas dos obras y que las sitúan dentro de esta
tradición literaria centrada en la temática del poder dictatorial. Para ello nos concentraremos
en las técnicas narrativas utilizadas por los dos autores para conseguir una perspectiva
crítica que concilia estética y compromiso. Dicha perspectiva se basa, en el caso de Francisco

36

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

Ayala, en la fusión de lo trágico y lo grotesco con una clara influencia de la estética
esperpéntica de Valle-Inclán, mientras que en la novela de Jorge Ibargüengoitia la utilización
de la ironía y el humor tienen un protagonismo preponderante como reflejo de la absurdidad
y la deshumanización de una realidad dictatorial.

Invasiones del tiempo en el espacio de la casa
Carlos Garcia Rizzon – UNIPAMPA

Perceptibles son los acercamientos entre “Casa tomada”, de Julio Cortázar, y “Chac Mool”,
de Carlos Fuentes, por la figuración de personajes con costumbres y/o rutinas disciplinadas,
indiferentes y aislados del mundo que los rodea, que tienen que abandonar la protección de
sus casas imponentes. En el caso del cuento del escritor argentino, de forma fantástica,
Irene y su hermano son expulsados por sonidos imprecisos y sordos y, de manera real
maravillosa en la historia del mexicano, la casa de Filiberto es ocupada por una estatua de
representación de cultura prehispánica. Teniendo por base consideraciones teóricas sobre
el cuento como género literario, conceptos que parten de los escritores Edgar Alan Poe,
Antón Chejov, Horacio Quiroga, Ricardo Piglia y del propio Julio Cortázar, el análisis de este
ensayo busca mostrar trascendencias que toman las historias narradas e interpretar como
siendo el tiempo el invasor de las casas. Aportes teóricos del geógrafo Milton Santos y del
escritor Jorge Luis Borges también contribuyen para esa posible lectura. En “Chac Mool” es el
pasado, a través de la estatua que cobra vida y no se deja olvidar, quien toma la casa y exige
reconocimiento de su existencia. Inversamente, por medio de ruidos – algo tan común en una
época de alarmas de autos, llamadas de teléfonos celulares, bocinas y altoparlantes –, “Casa
tomada” indica el tiempo de la modernidad, imponiendo su presencia.

Análise prosódica e pragmática de enunciados interrogativos
totais em conversas coloquiais telefônicas em variedades do
espanhol argentino, chileno, andaluz e galego
Carolina Gomes da Silva PG-UFRJ

Pretendemos com este trabalho investigar a correlação entre a forma prosódica e a função
pragmática de enunciados interrogativos totais, realizados em conversas coloquiais
telefônicas por falantes de espanhol da variedade argentina, chilena, andaluza e galega.
Em vista disso, nossos objetivos são i) observar as variações de frequência fundamental
(F0) nesses enunciados interrogativos totais quando cumprem no discurso a função de
iniciadores de tópico e ii) comparar o comportamento da F0 no tonema (acento final do
enunciado) desses enunciados para a caracterização das diferenças conversacionais dos
mesmos nas quatro variedades estudadas.
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Para a coleta dos dados, foram analisadas 4 conversas telefônicas coloquiais, amostra
de fala espontânea, nas quais encontramos 15 enunciados interrogativos totais cumprindo
a função de iniciadores de tópico, sendo 6 enunciados da variedade argentina, 3 da chilena,
4 da andaluza e 2 da variedade galega, totalizando oito informantes do sexo feminino.
Segundo Hedberg et al (2010), a função pragmática de iniciadores de tópico se refere às
perguntas utilizadas com o objetivo de iniciar um novo tema na conversação.
Os contornos entonacionais desses 15 enunciados foram obtidos a partir do programa
computacional PRAAT. Para dar conta da análise fonética, analisamos o comportamento da
F0 no tonema dos enunciados interrogativos totais. Para a análise fonológica, nos baseamos
no sistema de notação SP_ToBI (ESTEBAS VILAPLANA & PRIETO, 2008).
Nossos resultados demonstram que os enunciados interrogativos totais como iniciadores
de tópico apresentam contorno melódico final alto-descendente nas quatro variedades –
argentina, chilena, andaluza e galega. Nas variedades argentina e chilena, o padrão melódico
mais frequente foi L+H*HL%. Nas variedades galega e andaluza, o padrão melódico mais
frequente foi (H)+L*HL%. Nas variedades chilena e argentina, a tônica do núcleo é alta (H*)
ao passo que nas variedades galega e andaluza, é baixa (L*).

As estratégias de retomada de objetos (complementos verbais)
na fala adulta mexicana
Carolina Parrini Ferreira – PG-UFRJ

Neste trabalho, apresento parte da pesquisa recém iniciada no curso de doutorado, na
qual investigarei a aquisição da retomada de objetos (complementos verbais) por falantes
de Português Brasileiro e de Espanhol Mexicano. Uma das fases da pesquisa é a descrição
dessas estratégias de retomada na fala de adultos brasileiros e mexicanos, a qual se configura
como sendo a gramática em seu estágio final, com todos os parâmetros da língua nativa já
fixados. Essa descrição auxiliará a pesquisa na medida em que aponta os dados linguísticos
(input) aos quais as crianças, em fase de aquisição de língua, estão sendo expostas. Se
considerarmos que a fala dos adultos pode ser uma previsão do resultado final do processo
de aquisição, então a comparação entre os dados da gramática final e os dados da gramática
em fase de aquisição pode revelar informações relevantes para compreender as operações
mentais envolvidas durante a aquisição da linguagem, com foco, neste caso, para a aquisição
da retomada de objetos (através do pronome clítico, repetição do SN ou apagamento do
objeto).
Nesta etapa da pesquisa, descreverei as estratégias de retomada de objetos na fala de
quatro adultos mexicanos, sendo três mulheres e um homem, todos jovens (21 a 30 anos) e
com escolaridade superior. As amostras de fala analisadas são entrevistas gravadas no ano
de 2005 pela equipe de pesquisadores do Projeto PRESEEA-México.
Embora nesta etapa da pesquisa, a análise realizada seja apenas descritiva, vale ressaltar
que estes mesmos dados serão analisados qualitativamente sob a perspectiva gerativista,
focalizando as operações mentais gramaticais envolvidas nas escolhas das estratégias para
a retomada de objetos. Esta fase da pesquisa que apresentado agora tem, portanto, a sua
relevância para o desenvolvimento de uma pesquisa maior.
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De Dulcinéia a Heliana: perspectivismo e metaficção
Célia Navarro Flores – UFS

Nesse trabalho visamos estabelecer uma comparação entre duas personagens literárias:
Dulcinéia del Toboso, do imortal romance de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha, e Heliana, da obra O Romance da Pedra do Reino e o príncipe do
sangue do vai-e-volta , de Ariano Suassuna. A obra de Cervantes é marcada pelo
perspectivismo (Close, 2005), ou seja, pelos múltiplos olhares e pontos de vista sobre um
determinado objeto. Dulcinéia é um dos personagens cervantinos sobre o qual o
perspectivismo incide com maior vigor. Os pontos de vista divergem, sendo que os de Dom
Quixote e Sancho são os mais dissonantes: para Dom Quixote Dulcinéia é uma princesa e
para Sancho, uma prostituta. Além disso, Dom Quixote descreve sua dama, segundo os
preceitos literários vigentes em sua época, ou seja, a partir dos retratos de mulheres da
poesia renascentista. Processo similar ocorre com a personagem de Suassuna, Heliana,
dama de Sinésio, descrita pelo narrador, Dom Pedro Dinis Quaderna. Heliana, por um lado,
apresenta as mesmas facetas divergentes de Dulcinéia, por outro, ela é descrita a partir da
literatura, ao ser comparada com as personagens femininas de José de Alencar. Este trabalho
é resultado parcial de nosso projeto de pesquisa financiado pelo CNPq.

Formação do docente de E/LE: o trabalho do professor
supervisor de campo de estágio
Charlene Cidrini Ferreira – CEFET-RJ PG-UFF / Maria Cristina Giorgi – CEFET-RJ PGUFF / Rosane Manfrinato de Medeiros Dias – CEFET-RJ

Nosso trabalho tem como foco o estágiosupervisionado obrigatório, etapa constitutiva da
formação profissional do professor de E/LE e laço entre formação acadêmica e prática
profissional. Observando que dentre os muitos estudos nesse âmbito, todavia grande
parteprioriza a dificuldade de articulação entre teoria e prática, temos como objetivo propor
discussão sobre a relevância do papel do professor supervisor de campo de estágio na
formação docente. Pouco se tem explorado os saberes e atribuições que constituem o
trabalho desse professor, que é, a nosso ver, mais do que o regente de disciplina, do que “o
professor da escola”; é um profissional que compartilha com o professor da licenciatura, “o
professor da universidade”, a orientação dos estagiários em vários níveis, contribuindo, assim,
para a construção de conhecimento teórico-prático necessário ao metier do professor. O
enfoque teórico centra-se em um possível diálogo entre estudos do trabalho (Schwartz,
1997, Amigues 2004), e a Análise do discurso de orientação enunciativa (Maingueneau,
2005), além de propostas de Foucault (1987, 1996) relativas a poder e saber . Desse modo,
por meio de uma perspectiva discursiva, pretendemos dar visibilidade à importância do papel
do professor de campo na formação do futuro docente de E/LE, que por estar em situação
real de trabalho, pode e deve oferecer contribuições valiosas para o entendimento da atividade

39

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

como debate de normas, em que o trabalhador, a partir de suas experiências, valores e
contatos com o coletivo, institui sua própria maneira de realizar a sua prática, nesse caso, docente.

Sierva María de Todos los Angeles e María Mandinga
Cinthia da Silva Belonia – PG-UFF

Neste trabalho será observado o comportamento da personagem Sierva María de Todos
los Angeles da obra Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, uma menina
branca que fora criada no pátio dos escravos de sua casa, sendo negligenciada por seus
pais. Devido a essa criação, a personagem adquire um comportamento semelhante ao dos
escravos. E por isso, além de possuir um nome de batismo visivelmente católico, recebe
também um nome de negra: María Mandinga, dado pela escrava que a criou, Dominda de
Adviento. Seu comportamento negro passa a ser mal interpretado pela sociedade local,
principalmente pela Igreja Católica após ter sido mordida por um cachorro raivoso. Para a
Igreja, o que a menina tem é um demônio em seu corpo, não aceitando nenhuma explicação
médica. Para explicar esse comportamento, negando o pensamento equivocado da Igreja,
terei como base teórica os autores Stuart Hall com a obra Da diáspora: identidades e
mediações culturais, Homi Bhabha com O local da cultura e Frantz Fanon com Os condenados
da terra e Pele negra máscaras brancas, e outros autores. A religiosidade na obra, também
muito relevante, será examinada considerando o hibridismo e também a intolerância católica
para com as religiões africanas.

Espacios, mitos y claves del imaginario andaluz en la poesía de
Federico García Lorca
Clara Pajares Gil – AECID-UFV

En este trabajo se analiza la obra poética del inmortal poeta granadino a través de los
elementos pertenecientes a la tradición histórica andaluza que en ella aparecen. En él se
puede apreciar cómo la contextualización geográfica y diacrónica de sus ingredientes poéticos
conduce a una fructífera inmersión en el universo artístico lorquiano; puesto que, para llegar
a desentramar el proceso de creación de su poesía y fondear en el mosaico cultural que su
palabra encierra, es indispensable conocer la riqueza histórica de su tierra natal. Al ser
enclave de paso y asentamiento de diferentes pueblos desde la prehistoria (tartesios, fenicios,
griegos, romanos, vándalos, visigodos, judíos, árabes, gitanos…), el sur de la península
ibérica constituye un territorio mestizo donde la simbología, las leyendas y las costumbres
de diversas civilizaciones (orientales, mediterráneas, nórdicas…) se encontraron (armónica
o violentamente) y se mezclaron. Este hecho repercute con fuerza en la literatura de Federico
García Lorca donde aparecen constantemente imágenes que remiten a esa Andalucía
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profunda, misteriosa y milenaria. Esta investigación permite (a través de una disección
reflexiva de sus poemas) localizar espacios, reconocer símbolos, identificar objetos y facilitar
un acercamiento más detallado y completo a los personajes que aparecen retratados en los
poemas del escritor andaluz.

Poesia e ficção na obra de Roberto Bolaño: interseções
Clarisse Lyra Simões – PG-USP

Na apresentação ao poemário Los perros románticos, do escritor chileno Roberto Bolaño,
Pere Gimferrer afirma que, em Bolaño, a narrativa em prosa é uma forma apenas mascarada
de poema e que suas ficções são tão poéticas como narrativos são seus poemas. Como o
autor das assertivas limita-se a proferi-las, sem fornecer nenhum tipo de explicação ou
demonstração de sua tese, no presente trabalho nos propomos a investigar o que significa
dizer que a prosa de Bolaño é uma forma “mascarada” de poema e de que modo poderia
estar o poema subjacente em seus romances, novelas e contos. A partir da leitura dos
romances Los detectives salvajes e 2666 e da novela Amuleto, encontramos indícios do que
talvez se possa chamar a presença do poema na prosa de Bolaño, como, por exemplo, a
utilização de uma temporalidade múltipla, o uso acentuado da imagem poética ou uma
dimensão de transcendência vazia que se instaura e que é herança direta da poesia moderna
francesa. Lendo os poemas de Los perros románticos , por outro lado, encontramos um
trânsito freqüente da estrutura narrativa, com forte predomínio do enredo, para a produção
lírica. Com o aporte do teórico do romance E. M. Forster e do ensaísta mexicano Octavio
Paz, buscamos demonstrar que, ao contrário do que supõe boa parte da crítica de Bolaño,
a poesia não foi praticada pelo chileno como um gênero menor dentro de sua produção
literária, mas, ao contrário, em sua obra poesia e narrativa são formas que nunca se opõem,
maneiras de conceber e se relacionar com a literatura que estão sempre em confluência,
transitando nos terrenos da ambigüidade e da hibridez genéricas.

Políticas linguísticas e práticas discursivas no ensino de línguas
do Colégio Pedro II
Claudia Estevam Costa – PG-UFRJ

A apresentação deste trabalho tem como objetivo explorar reflexões procedentes da
investigação em curso no Doutorado em Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, que se insere na linha de pesquisa de Políticas Linguísticas, sobre os sentidos
construídos no processo ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras. Elaborar uma
pesquisa que se circunscreve à reflexão das políticas linguísticas e discursos políticos que
prescrevem o ensino de línguas estrangeiras é optar por uma leitura indistinta, que segundo
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Foucault (2001), se orienta em torno dos “desejos de domínio e no exercício de poder” que
nações, ou suas línguas exercem sobre outras, nesse caso específico, a língua portuguesa.
Para compreender de que maneira as políticas linguísticas se configuram e de que forma
elas constituem sentidos no contexto social, onde legitimam um determinado discurso de
aceitação, busca-se observar sua constituição histórica, a forma com que se fizeram
representar e seus efeitos sobre a produção do imaginário na constituição de uma língua
estrangeira. Para analisarmos a construção dessas práticas discursivas recorremos aos
Projetos Políticos Pedagógicos (2008) das Línguas Estrangeiras, que se constituem em
textos prescritivos, e aos textos das entrevistas realizadas aos professores das três línguas
em estudo: espanhol, francês e inglês. Buscamos a partir dos diversos discursos analisar os
sentidos materializados nas práticas e concepções dentro desse contexto escolar e as
políticas de línguas que sustentam a hegemonia de uma língua ou as estratégias para a
ancoragem de outras. A análise dos corpora se concretiza através da Análise do Discurso
de base enunciativa (Maingueneau, 1997), que remete aos estudos que envolvem a relação
sujeito-linguagem numa situação de comunicação sob uma perspectiva bakhtiniana
pressupondo constante diálogo entre os interlocutores e os discursos.

Protagonismo ou invisibilidade? Representação e autorepresentação feminina nos processos emancipatórios latinoamericanos
Cláudia Heloisa I. Luna Ferreira da Silva – UFRJ

Quando se completam duzentos anos das independências e da formação dos países
latino-americanos, assiste-se a um processo de revisão da história e da historiografia literária
por estudiosos e pesquisadores. Nesse contexto merece destaque o resgate da participação
feminina, dentro de amplo espectro de classe, etnia e cultura. Neste trabalho interessa-nos
confrontar o processo de representação e/ou de auto-representação de Micaela Bastidas,
Manuela Sáenz e Bárbara de Alencar, em documentos de época e textos contemporâneos.
Seus nomes ocupam papel secundário, respectivamente, a propósito de Tupac Amaru, Simon
Bolívar e Martiniano de Alencar. Trata-se de três perfis bastante representativos da saga
enfrentada pelas mulheres: no campo de batalha, na diplomacia, na articulação de
movimentos de sublevação e contrapoder na América Latina. Quando todavia não se
estabeleceram as fronteiras nacionais, quando se pode imaginar quer uma América Grande
ou uma Confederação do Equador, concebendo o empoderamento de índios e mestiços, ou
garantindo o espaço de demandas regionais. Trata-se de dar corpo a projetos utópicos e de
libertação, que permitam a construção de novas sociedades. Dentro deste processo, a elas
ou à posteridade cabe optar entre o protagonismo e a invisibilidade. Se surgem como
coadjuvantes muitas vezes, na produção poética ou ficcional, não é menos verdade que em
alguns casos se busque o apagamento deliberadamente. A nós, pesquisadores, cabe ler a
história a contrapelo e interpretar tanto o dito como o não-dito, enfrentando os silêncios da
história que ecoam e nos inquietam.
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A relação língua(gem)-sujeito-identidade e sua relação com os
processos de aprendizagem do espanhol
Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva – UFG

Objetivamos analisar, nesta comunicação, o processo de aprendizagem do espanhol
evidenciando as complexas relações que envolvem a tríade língua(gem)-sujeito-identidade.
Essa opção justifica-se porque, em âmbito pedagógico, e no estudo de línguas próximas
como o espanhol e o português brasileiro, consideramos que ocorre um processo de contatoconfronto identitário. Por meio da metáfora de um pêndulo, procuramos entender os
constantes movimentos do sujeito-aprendiz que ora se aproxima do espanhol por sua
semelhança (mesmidade), ora dele se distancia pela diferença (outridade). Assim, a oscilação
pendular das identidades é tratada como indicadora de movimentos de aproximação e de
afastamento do sujeito em relação à língua estrangeira (LE). Procuramos mostrar que o
contato-confronto entre línguas, especialmente as consideradas tipologicamente próximas
como o espanhol e o português brasileiro, pode ser uma fonte desestabilizadora de
identidades, pois, como postula Serrani-Infante (2002, p. 256), “[o] encontro com segundas
línguas talvez seja uma das experiências mais visivelmente mobilizadoras de questões
identitárias no sujeito”. Pensamos que a explicação para essa questão está no fato de que
a língua constitui o sujeito, como explica Payer (2007), a partir de uma perspectiva discursiva.
Portanto, para os propósitos desta comunicação, que divulga dados de pesquisa doutoral,
buscamos compreender como, na relação do aprendiz e futuro docente com as línguas com
as quais entra ou entrou em contato: a materna, a nacional (o português no contexto escolar)
e o inglês como primeira língua estrangeira na escola regular (PAYER; CELADA, 2012), as
identidades podem se deslocar, se (re)organizar e se ressignificar, mas também podem
oferecer resistências, com implicações importantes para a subjetividade e para a
aprendizagem do sujeito.

’A presença indeterminada de uma vida’ – literatura, política e
violência em Juan José Saer
Cristiane Checchia – PG-USP

Nas palavras do próprio Juan José Saer, El río sin orillas (1991) é um “híbrido sem gênero
definido”. Pode ser lido como um ensaio, sem dúvida, mas o fluir do texto ultrapassa a todo
momento os limites que demarcariam a escrita de não-ficção, flertando com as terras férteis
da poesia e da narrativa às suas margens.
No entanto, apesar da fluidez e da tonalidade poética que predomina no texto, o capítulo
“Inverno” parece inscrever-se em outro registro, incômodo talvez, que lembra o discurso
mais incisivo dos ensaios críticos nos quais Saer recorta-se um lugar político e estético bem
definido, a partir da polêmica. É por meio desse registro que ele interpreta em “Inverno” a
tradição literária do Rio da Prata, sob a sombra da violência e das incertezas que assolaram
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a região desde a conquista até a última ditadura militar argentina. Nesta apresentação,
proponho uma leitura desse capítulo fazendo-o dialogar com o argumento “Amigos” (publicado
em La Mayor, de 1976). Nesse conto, acompanha-se de perto um personagem que havia
aderido à guerrilha e que sabe que está prestes a matar um homem.
A intersecção temática entre o capítulo e o conto permitirá explorar mais a fundo a
peculiaridade inquietante de “Inverno” em relação ao conjunto de El río sin orillas. No fundo,
como ensaísta e como narrador, Saer enfrenta a pergunta tantas vezes reiterada na literatura
do século XX, sobre a possibilidade e a legitimidade de narrar literariamente a violência e a
atrocidade.

A interação em sala de aula de espanhol como língua
estrangeira mediada pelos elementos verbais e não verbais
Cristiano Lessa de Oliveira – IFAL

Sabendo da necessidade de se observar o discurso pedagógico sob a ótica conversacional,
este trabalho analisa momentos interativos entre professor e alunos em aulas de espanhol
como língua estrangeira, objetivando discutir a presença dos elementos não verbais em
relação com os verbais, e suas contribuições para o processo interativo, uma vez que ambos
facilitam a negociação dos sentidos veiculados no ambiente mencionado. Para fazermos
essa discussão, é necessário traçar algumas questões relativas aos aspectos não verbais e
verbais, representados pela unidade linguístico-não verbal, bem como observar as
contribuições de Knapp e Hall (1999), ao falarem sobre os gestos que são independentes
da fala e a ela relacionados. Seguimos também as contribuições de Oliveira (2012), que
enfatiza a relação entre os referidos elementos, partindo do pressuposto de que eles formam
uma unidade, não sendo considerados elementos dicotômicos. O campo investigativo dos
não verbais abarca uma variada gama de fenômenos e sua análise requer, por questões
didáticas, um recorte analítico para que seja mais bem observado e interpretado o objeto
selecionado. Dessa forma, para este estudo, selecionamos como foco de investigação os
fenômenos de cinésica e proxêmica, tentando apontar a importância dessas categorias para
os estudos interativos que envolvem o contexto de sala de aula de espanhol como língua
estrangeira.

Bernardo Carvalho, Borges e as poéticas do artifício
Cristiano Rodrigues Batista – PG-UFMG

Na obra do escritor brasileiro Bernardo Carvalho há uma série de construções labirínticas,
que parecem ser refletidas por espelhos, multiplicando o número de pessoas e histórias e
que misturam diversos gêneros, tornando-se marcas da obra carvalhiana, marcas do seu
gosto pelos artifícios ficcionais.
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Este trabalho pretende analisar o livro Nove noites, de Bernardo Carvalho, a partir das
várias formas de artifícios que compõem as narrativas, a fim de, com isso, descrever uma
poética do artifício que caracteriza a obra do escritor. Partindo da ideia de que a prosa
carvalhiana se afasta das estilizações tradicionais da literatura e se realiza plenamente na
utilização dos artifícios, das simulações e dos simulacros, entendemos que a análise de
uma poética do artifício é fundamental para elucidar muitos pontos da obra de Bernardo
Carvalho.
Por outro lado, é inegável a importância da literatura de Jorge Luis Borges para a
consolidação do uso dos artifícios na ficção moderna. Com sua produção literária, Borges
dá um importante passo no processo que vai afirmar, contra um platonismo que percorre os
séculos, o artifício como única possibilidade para arte, até quando esta se encontra cercada
pelo ideal mimético.
Pela forma como Borges tornou consistente o ideal do artifício para a literatura, além
da mesma posição, de escritores-críticos na América do Sul e do modo como construíram
suas ficções, utilizaremos os artifícios borgeanos para tentar compreender a poética
carvalhiana. Será feita uma análise de como os artifícios utilizados nas narrativas de Carvalho
têm afinidades com a utilização que Borges faz deles em suas ficções.

Viaje al centro de la modernización: las ciudades
estadounidenses en las crónicas de Justo Sierra
Cristina Beatriz Fernández – Univ. Nacional de Mar del Plata, Argentina

Este trabajo se centra en las crónicas resultantes del viaje de Justo Sierra a los Estados
Unidos realizado en 1895, las cuales fueron editadas entre 1897 y 1898 en publicaciones
periódicas de la ciudad de México. En particular, nos interesa analizar cómo se organiza la
percepción del espacio urbano norteamericano en la mirada de Sierra, una mirada
especialmente sensible al proceso de modernización que experimentan los Estados Unidos
y que, por un lado, contrasta con la situación de México y, por otro, se ofrece como un
modelo posible para este país, en ese entonces signado por la hegemonía del Porfiriato. La
inevitable dialéctica que se produce entre la percepción de ese proceso de modernización y
el origen de una mirada marcada por su pertenencia a la región latinoamericana, se pone de
manifiesto en la clase de reflexiones a las que llega el cronista a partir de la observación y
evaluación del impacto cultural que tienen cuestiones como el crecimiento físico de las
ciudades, no sólo en lo tocante a las modificaciones en el ritmo y estilo de vida de sus
habitantes, sino también en lo que hace a las profundas conexiones que Sierra descubre
entre ese proceso de desarrollo urbano y el expansionismo norteamericano (visto a través
del prisma de la todavía reciente anexión de Texas). Por otro lado, en la configuración de
esta mirada resultan de peso la irrupción de la prensa, la modelización del espacio recorrido
a partir de representaciones previas (panoramas, tarjetas postales, imágenes fotográficas,
etc.) y la dimensión del consumo suntuario, en cuyo análisis Sierra exhibe la aguda perspicacia
de un sociólogo.
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Polifonia, intertextualidade e melancolia em Elisa, vida mía,
filme (1977) e Romance (2004), de Carlos Saura
Cristina Bongestab – UEPB

Este trabalho visa a correlacionar polifonia, intertextualidade e melancolia na obra Elisa,
vida mía – filme (1975) e romance (2004), do diretor e escritor espanhol Carlos Saura. Como
aporte teórico, contaremos com as contribuições de Mikhail Bakhtin sobre polifonia e de
Kristeva e Genette sobre intertextualidade. Partimos dos conceitos de dialogismo, cunhado
Bakhtin, em Problemas da poética de Dostoiévski. Seguimos com Kristeva, que redefine o
dialogismo bakhtiniano como intertextualidade. E, por fim, Genette, que a partir dos termos
dialogismo de Backtin e intertextualidade de Kristeva, propõe um novo termo:
transtextualidade , como tudo que coloca o texto em relação manisfesta ou secreta com
outros textos. Para a análise da melancolia, nos basearemos em Luto e melancolia (1915),
trabalho em que Freud especifica as diferenças entre luto e melancolia, teoria que utilizaremos
para fundamentar nossa análise sobre estas características nos personagens das obras
(filme e romance); e nas obras de Roger Bartra, em que ele define melancolia e estuda seu
amplo panorama na Espanha do Século de Ouro, apresentando as obras relevantes deste
período. A partir desse panorama, faremos aproximações com Elisa, vida mía, filme (1977)
e romance (2004), no sentido de mostrarmos a permanência do tema da melancolia na
cultura espanhola da atualidade. Primeiramente, apresentaremos o diálogo de Saura com a
Égloga I, de Garcilaso de la Vega e, posteriormente, com outros autores, como Cervantes,
Rainer Maria Rilque, entre outros, sempre vinculando esta comunicação de Saura com
aspectos melancólicos das obras que ele toma emprestadas para compor Elisa, vida mía,
filme (1977) e romance (2004).

A leitura de professores de espanhol, formadores de leitores,
mediada por computador
Cristina de Souza Vergnano-Junger – UERJ

Este trabalho traz à discussão parte dos resultados da pesquisa “Interleituras; interação
e compreensão leitora em língua estrangeira mediadas por computador”, desenvolvida na
UERJ. Estudos sobre as interações mediadas por computador expõem teoricamente as
características dos textos virtuais e formas de lidar com eles. No entanto, sentimos a
necessidade de utilizar uma abordagem metodológica empírica para monitorar procedimentos
leitores e, assim, refletir sobre como vêm ocorrendo, suas diferenças e especificidades com
relação à leitura em meio impresso. Nossos sujeitos são professores de espanhol, escolhidos
pelo fato de que suas práticas leitoras podem influenciar seu trabalho como mediadores e
formadores de leitores. Como nossa abordagem de análise é qualitativa, monitoramos apenas
6 sujeitos docentes, em 4 sessões de leitura – duas livres e duas guiadas, em suportes
impressos e virtuais, respectivamente. Embora não caiba generalizar comportamentos leitores

46

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

em ambiente virtual com base neste estudo, é viável apresentar alguns comportamentos
que se caracterizam como possíveis tendências na leitura desses docentes. Destacamos: o
uso de estratégias clássicas de leitura, adaptadas ao ambiente virtual; a necessidade, ainda,
de apoio de suporte impresso; um perfil leitor que oscila entre uni e multidirecional; um
aproveitamento heterogêneo dos recursos tipicamente virtuais dos textos de gêneros digitais.
As faixas etárias podem contribuir para a maior ou menor intimidade com o ambiente virtual,
mas não são sempre fatores determinantes. A partir da descrição desses sujeitos, propomos,
também, uma reflexão sobre seu papel na formação de seus alunos leitores e de como tais
conhecimentos podem contribuir para otimizar o letramento em espanhol na era digital.

A destreza oral e sua importância para a formação de falantes de
espanhol como língua estrangeira
Cristina do Sacramento Cardoso de Freitas – PG-UFRJ

A partir das ideias geradas num projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC – Ilhéus – BA), pretende-se apresentar nesta comunicação
algumas ideias referentes à fomentação de oportunidades para que os alunos do curso de
Licenciatura em Letras (Português-Espanhol), futuros docentes de língua espanhola,
desenvolvam de maneira natural, através de atividades diversificadas, sua capacidade de
expressão oral, detectada nitidamente como deficitária, principalmente nos três primeiros
períodos do curso. Parte das observações realizadas para a proposição deste projeto advém
da gravação e filmagem de diversas apresentações orais dos alunos em sala de aula
(seminários, leituras de texto de autoria própria, debates, trabalhos em grupo, discussões,
prática didática através de mini-aulas, interação através de perguntas e respostas, entre
outras atividades em que foram identificadas claramente tais deficiências). O que se pretende
com este estudo é caracterizar a interlíngua destes futuros professores e tentar possíveis
soluções para minimizar o problema da sua produção oral. Para tal, nos apoiamos em autores
como: Martín Peris (1996) sobre a destreza oral; Kulikowsky e González (1999), com seus
estudos sobre a proximidade entre o espanhol e o português; Celada e González (2005),
Faerch e Kasper (1983), Dubin e Olshtain (1977) e Canale e Swain (1980), que tratam
especificamente de aspectos da comunicação em sala de aula de língua estrangeira.

Os discursos da tradução e a tradução do discurso: uma
pesquisa introspectiva
Cristina do Sacramento Cardoso de Freitas – UESC

Todo tradutor consciente, seja ele experiente ou em processo de formação, sempre se
pergunta, em algum momento: será que é possível que minhas decisões pessoais, enquanto
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tradutor ciente da função social que exerço como elemento de ligação entre duas culturas,
são capazes de influenciar positiva ou negativamente na capacidade de compreensão textual
de indivíduos proficientes no processo de leitura? Desta feita, o objetivo desta comunicação
é estabelecer uma relação entre os conceitos pré-estabelecidos sobre tradução, ou seja, os
discursos sobre tradução, e como tais conceitos influenciariam as decisões tomadas por
tradutores de diferentes níveis, ao traduzirem um texto informativo do espanhol ao português,
ao que chamaríamos de tradução do discurso. Explicitamos aspectos concernentes à
evolução do conceito de tradução ao longo do século XX, passando pelas correntes da
Lingüística, Semiótica e Literatura Comparada, chegando à Escola de Tel Aviv e aos recentes
estudos sobre Tradução Automática. Descrevemos e analisamos ainda os procedimentos e
as estratégias de tradução adotadas pelos sujeitos que constituem o corpus de informantes
desta pesquisa (professores, tradutores, alunos de pós-graduação em cursos de tradução,
entre outros) ao se defrontarem com o texto a ser traduzido. As bases teóricas sobre as
quais fundamentamos a pesquisa concernem às perspectivas adotadas por Vinay y Darbelnet
(1958), Mounin (1963), Nida (1966), Seleskovitch e Lederer (1986), Faerch e Kasper (1987),
Barbosa (1990), entre outros, a respeito de teorias da tradução, procedimentos e estratégias
tradutórias e métodos introspectivos de acesso a dados mentais.

A arte de narrar em Las tinieblas de tu memoria negra de Donato
Ndongo-Bidyogo
Cristina Vasconcelos Machado – PG-UFJF

O presente trabalho tem por objetivo analisar a problemática do narrador no romance
Las tinieblas de tu memoria negra (1987), do escritor Donato Ndongo-Bidyogo da GuinéEquatorial. Considerando que a escolha da técnica, do ponto de vista narrativo nunca é
inocente, ou seja, ao optar por um ângulo de visão supõem-se questões de natureza
epistemológica, metafísicas, ontológicas; escolher um narrador é optar por um modo de
transmitir valores. Esperamos verificar como a alternância de focos narrativos, presente no
romance, poderá vir a demonstrar um processo de hibridismo. Esse processo de hibridismo
será notado tanto em relação à linguagem, quanto em relação à cultura. Para discorremos
sobre o universo da linguagem, utilizaremos as teorizações de Mikhail Bakhtin (1992, 1993,
1997). O referido autor ponderou que o romance é um gênero que apresenta diferentes
vozes sociais que se defrontam, entrechocam, manifestando, assim, diferentes pontos de
vistas sociais sobre um dado objeto, portanto, é um gênero polifônico por natureza. O embate
entre duas, ou mais, forças também pode ser observado no âmbito da cultura, uma vez que,
os processos de encontro entre os povos, como exemplo o colonialismo empreendido pelas
potências europeias, colocou essas distintas culturas em contato, podendo produzir processos
de hibridismo. Para dissertamos sobre essas questões lançar-nos-emos nas reflexões de
Néstor García Canclini (1998), Peter Burke (2003) e Stuart Hall (2003).
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Entre mariscales y pomberos: experiencia de traducción de la
novela El invierno de Gunter
Daiane Pereira Rodrigues – PG-Univ. del Norte, Paraguai

El invierno de Gunter, de Juan Manuel Marcos, es considerada una de las novelas más
importantes y más bien logradas de la literatura paraguaya. Ganadora del Premio Libro
Paraguayo del año en 1987, año de su primera edición, hoy es uno de los veinte libros más
importantes del país y es la obra paraguaya más traducida desde Yo el Supremo , con
traducciones al inglés, francés, portugués, japonés, coreano, hindi, ruso, entre otras lenguas.
Este estudio es una reflexión sobre el proceso de traducción al portugués, basado en la
práctica personal de la traductora, autora de esta comunicación, y fundamentado
principalmente en los trabajos de Berman (adpud. PETRY, 2008), que afirma que la traducción
no es nada si no es abertura, diálogo, mestizaje. Así, el traductor de Gunter al portugués se
muestra como mediador de dos culturas, proporcionando una herramienta que facilite el
diálogo y el aprendizaje no solamente de la obra literaria objeto de la traducción, sino también
de los aspectos socio-culturales de la lengua de origen. Por eso se ha recuperado en el
título de este trabajo el aspecto histórico (la referencia a los mariscales); y el aspecto cultural
(el universo mitológico guaraní, ilustrado por el personaje Pombero), temas esenciales para
la problemática de la relación intercultural.

História, memória e ficção em Yo el Supremo e em Hijo de
Hombre de Roa Bastos
Damaris Pereira Santana Lima – PG-UNESP

Este trabalho tem o objetivo de investigar como a literatura articula-se com a história
para a reconstrução da identidade paraguaia, nos romances Yo el Supremo e Hijo de Hombre
do escritor paraguaio Augusto Roa Bastos (1917-2005). As obras analisadas são dois dos
romances que compõem a trilogia “del monoteísmo del poder”: Com a análise de Yo el
Supremo história do Paraguai no século XIX; Em Hijo de Hombre a história do Paraguai do
final do século XIX e começo do século XX. O presente trabalho é um recorte da pesquisa
de doutorado sobre a narrativa de Augusto Roa Bastos, onde são analisadas as seguintes
obras: Yo, el Supremo, Hijo de Hombre y El Fiscal. São objetivos desta pesquisa contribuir
com os estudos culturais sobre a América Latina e fazer uma reflexão crítica acerca da
ficcionalização da História do país e a reconstrução da identidade paraguaia. O que sustenta
a obra de Augusto Roa Bastos é a História e o mito. Nestes romances emergem a convivência
dos rituais e ideias míticas aborígenes junto aos ritos do cristianismo, que foram trazidos
pelo colonizador. É uma narrativa híbrida, pois também a língua espanhola se modifica pelo
contato com a língua do índio, há um espaço onde as culturas lutam para se impor e, no
entanto se fundem dando origem a uma nova visão de mundo. A análise é feita à luz do
referencial teórico que trata da narrativa pós-moderna, objetivando-se, assim, a construção
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de um arcabouço teórico para reflexão crítica acerca da ficcionalização da história do
Paraguai.

E depois do boom? A violência no Romance Latino-americano
Contemporâneo
Dani Leobardo Velásquez Romero – PG-UFBA

Este trabajo hace parte de una investigación iniciada años atrás, la cual tiene como uno
de sus principales objetivos buscar las relaciones y los diálogos existentes entre la narrativa
de la América hispánica y la de Brasil. En un primer momento, durante los estudios de
maestría, la investigación se centró en analizar el fenómeno de la llamada Nueva Novela
Latinoamericana y la posible participación de Brasil en este proceso de innovación literaria.
Ahora, en los estudios de doctorado, la hipótesis es que en la producción narrativa que
surge a partir del ocaso del famoso y problemático boom, uno de los temas que despunta
como más recurrente es la violencia.
A lo largo de las últimas décadas muchas cosas cambiaron en el contexto de América
Latina. Surgió el narcotráfico con su carga de violencia, con sus códigos de valores y de
conducta; la injusticia y las desigualdades sociales se radicalizaron en los grandes y pequeños
centros urbanos, generando mayor delincuencia, con una fuerte dosis de rabia y de
inconformismo. Ciudades como Medellín, Bogotá, Río de Janeiro, Ciudad de México, Ciudad
Juárez, etc., se transformaron en verdaderos campos de batalla, en escenarios de la lucha
entre el Estado y los carteles o grupos armados. Igualmente, se radicalizó el enfrentamiento
entre los propios traficantes por el control de los territorios y por la venta de drogas, armas,
etc. La violencia y el miedo se apoderaron de las calles de las ciudades. El capitalismo
mostró, así, su cara más siniestra, tanto en la ciudad como en el campo, proliferando los
grupos armados, insurgentes: “carteles”, “guerrillas”, “paramilitares”, “sicários”, “pandillas”,
“comandos”, etc.
En este contexto social y político es que surgen las nuevas generaciones de escritores
latinoamericanos, mostrando una narrativa producto y reflejo de esta realidad. Narrativa
ésta que impone la necesidad de ser estudiada.

O tratamento dos conectores nas coleções de língua espanhola
aprovadas no PNLD: uma questão textual ou discursiva?
Daniel Mazzaro Vilar de Almeida – UFV

Os marcadores discursivos (MD) e os conectores são hoje um assunto muito discutido
nas linguísticas, principalmente devido aos avanços da semântica, da pragmática e da análise
do discurso, o que gerou uma tendência a ultrapassar o estudo limitado às estruturas
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gramaticais da oração e a estendê-lo ao texto ou discurso, já que é nele que o estudo
gramatical encontra sua atualização e seu “sentido”. No entanto, se consultamos os principais
materiais sobre o assunto, como o capítulo dedicado aos MD de Martín Zorraquino e Portolés
(1999) presente na Gramática Descriptiva de la Lengua Española, a obra sobre conectores
da língua escrita de Montolío (2001) e outros estudos, indagamos se a análise dos elementos
enfocados alcança o discurso ou se seu estudo se restringe à textualidade e textualização.
Embora muito próximos, os conceitos de texto e discurso podem referir-se a âmbitos diferentes
da linguagem, fato que será problematizado na minha fala. Essa diferença entre o tratamento
textual e discursivo dos MD e conectores será analisada por meio das explicações teóricas
dadas a eles nos livros didáticos de língua espanhola do ensino médio avaliados pelo PNLD,
além das atividades de leitura e produção escrita propostas nos mesmos manuais quando
abordam esses elementos.

O papel do Ensino da Língua Espanhola na construção da
identidade afrodescendente
Daniela dos Santos Silva – PG-UnB

A sociedade brasileira se caracteriza pela pluralidade étnico-racial, porém essa diversidade
nem sempre ocupa lugar destacado no ambiente da escola, prejudicando a construção da
identidade étnico-racial do alunado afrodescendente. Estudiosos como Ferreira (2000) e
Bacelar (1989) apontam que a identidade dos indivíduos afrodescendentes está
constantemente marcada pelo estigma do passado de escravizado. A dominação e a alienação
da sua consciência resultantes da escravidão impediram a construção de referenciais
positivos sobre si mesmos levando a uma histórica autodesvalorização pela interiorização
da ideologia opressora.
Com o advento da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, o ensino da História da África,
das lutas e da cultura do povo negro no Brasil deixou de ser uma opção dos currículo e
tornou-se obrigatório. Entretanto, mais que obrigatoriedade legal, tal ensino se justifica
porque, como afirma Ferreira, uma ideia positiva de si mesmo, sem nenhum senso de
inferioridade ou superioridade, é fundamental para a saúde psicológica.
Mastrella-de-Andrade (2011) aponta indícios de que falar uma língua estrangeira é mais
que proferir novos sons ou mesmo comunicar-se em um novo código. Abarca dimensões do
fazer, do vir a ser e de um tornar-se dentro do ambiente da sala de aula. Dessa forma, o
estudo de uma língua estrangeira pode ter papel relevante na (re) construção da identidade
étnico-racial do aprendiz afrodescendente atuando como instrumento de valorização e
resgate.
Esse trabalho parte dos estudos supracitados e também do trabalho desenvolvido pela
autora nas aulas de espanhol como língua estrangeira para alunos do ensino médio regular
em uma escola pública do Distrito Federal. Partindo de observações preliminares onde se
constatou que o nível de reflexão sobre questões de raça, etnia e identidade étnico-racial
desses alunos era ainda incipiente, trataremos de analisar que papel o ensino da língua
espanhola pode exercer no aprofundamento dessas reflexões e como veículo de
(re)construção de uma identidade étnico-racial saudável.
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Representações de alunos do curso de Letras sobre a Língua
Espanhola
Daniela Imaculada Pereira Costa – PG-PUCMG

A proposta deste trabalho é analisar as representações de língua espanhola, verificando
qual ou quais os efeitos dessas representações em relação à construção da identidade do
futuro docente dessa língua. Investigaremos para isso traços de memória discursiva desses
professores e traços subjetivos, referentes à sua relação com a aprendizagem de língua
espanhola. Diante disso faremos algumas considerações sobre questões como as da
representação, da identidade, da subjetividade e do sujeito. Para tratar desses temas foram
utilizados os pressupostos teóricos de Moscovici (2003), Ghiraldelo (2005), Coracini (2003),
Hall (1997, 2005) dentre outros. O presente trabalho enquadra-se no perfil de pesquisa
qualitativa. Dentro deste tipo de pesquisa optamos pela de caráter etnográfico. O corpus
deste trabalho foi composto por três alunos do último período do curso de Letras Espanhol
de uma universidade pública, aos quais foram aplicadas entrevistas semiestruturadas. Foram
escolhidos alunos de acordo com seguintes perfis: 1 aluno com experiência na docência, 1
aluno com experiência no projeto Pibid (programa institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência) e 1 aluno sem nenhuma experiência de trabalho docente. Todos os três encontramse em fase de regência no Estágio Supervisionado. A finalidade nossa ao selecionarmos
esses alunos com tais perfis é verificar se a realidade vivenciada traz consequências
diferenciadas para a construção identitária do docente. Os objetivos deste trabalho foram
dentre outros: mapear, através do discurso do futuro professor de espanhol, suas concepções,
expectativas, dificuldades em relação à língua espanhola e identificar as causas das
representações desses professores. Os resultados do trabalho poderão ajudar os professores
em formação e professores que já atuam na área a refletir sobre suas concepções sobre a
língua espanhola e perceber como essas concepções podem interferir direta e indiretamente
no seu trabalho como professor.

Diccionario Panhispánico de Dudas: dúvidas, definições e
comentários
Daniela Ioná Brianezi – PG-SP

Analisamos neste trabalho o Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) da Real Academia
Española (RAE) e Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) sob a ótica da
análise do discurso e da História das Ideias Linguísticas. Nessa linha, consideramos o
dicionário como instrumento linguístico (Auroux, 1992).
Como ponto de partida, colocamos em foco o título do dicionário, no qual detectamos
um apagamento da designação “língua espanhola”, levando em consideração dicionários
de dúvidas anteriores, como o Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española,
de Manuel Seco, cuja primeira edição é de 1961. Em seguida, tratamos da imagem de dúvida
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que dá sustento à produção do dicionário e as formas mediante as quais se constroem as
respostas para tais dúvidas. Para tanto, abordamos as seções que preceden a nomenclatura
(Presentación; Qué es el Diccionario Panhispánico de Dudas; Qué contiene el Diccionario
Panhispánico de Dudas; Advertencias para el uso del diccionario; Abreviaturas; Signos) e
as colocamos em relação com a macroestrutura. Assim, fazemos um recorte, analisando os
verbetes da letra ‘L’, no qual notamos primeiramente que, de 169 (cento e sessenta e nove)
verbetes que contem, 70 (setenta) encontram-se em apenas 2 (duas) categorias das 36
(trinta e seis) elencadas em ‘Cuestiones tratadas’ (subitem de Qué contiene el Diccionario
Panhispánico de dudas), sendo elas estrangeirismos e topônimos. Por fim, analisamos como
estes verbetes são estruturados para entender o que seria dar “respuesta a las dudas más
habituales”, tal como é proposto na seção Qué es el Diccionario Panhispánico de Dudas;
abordamos tanto a ausência de enunciados definidores quanto a retomada de enunciados
definidores a partir do Diccionario de la Lengua Española (DRAE), e interpretamos o que
detectamos como “comentários” (Foucault, 1996) prescritivos, sugestivos e etimológicos.

La tradición lexicográfica de la variedad argentina del español
desde la perspectiva glotopolítica
Daniela Lauria – Univ. De Buenos Aires

Esta comunicación parte de dos ideas. Primero, los diccionarios enlazan en su elaboración
un entramado de distintas temporalidades: la larga duración puesto que los instrumentos
lingüísticos presentan una notable estabilidad genérica (partes en que se dividen, categorías
que utilizan, construcción de la secuencia, etc.). Asimismo, se relacionan con tramos históricos
de duración media vinculados con procesos de amplio alcance como la formación de los
Estados nacionales y su gestión de la lengua común. Finalmente, articulan con las coyunturas
en las que se producen. Esto se evidencia en el componente programático y en ciertos
dominios del discurso lexicográfico donde se pueden detectar las huellas que remiten a sus
condiciones de producción. Segundo, la elaboración de un diccionario es el resultado
transitorio de fricciones entre los requerimientos sociales, los avances en las Ciencias del
Lenguaje, las consideraciones pedagógicas, las transformaciones de las tecnologías de la
palabra, entre otros factores.
En particular, examinamos, desde la perspectiva glotopolítica, el proceso de
diccionarización monolingüe del español de la Argentina a la luz de dos ciclos históricos: a
comienzos del siglo XX en el marco de la consolidación del Estado y a comienzos del siglo
XXI en el contexto de la globalización y de las integraciones regionales. Dos “espacio-tiempo”
diferenciados desde los puntos de vista político, económico, social, cultural, demográfico,
educativo y tecnológico. Es justamente el interés por comprender y explicar las tensiones
históricas acerca de la configuración de la identidad lingüística, expresadas en algunos hitos
de la producción lexicográfica y considerando a ésta no como una tradición homogénea,
sino como un espacio de conflictos, lo que guía el trabajo. Se analizarán tanto las posiciones
sobre la relación entre la lengua y la nación, como la selección de la norma. Ambas
problemáticas, constitutivas de la práctica diccionarística, se articulan divergentemente en
los períodos abordados.
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A implantação da língua espanhola no ensino médio público do
município de Ponta Grossa – PR: conquistas e desafios
Daniela Terezinha Esteche Maciel – PG-UEPG

Essa apresentação tratará de uma pesquisa desenvolvida dentro do programa de mestrado
em educação, na linha de pesquisa: história e políticas educacionais da Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG). A partir da sanção da Lei nº 11.161/2005, que prevê a
obrigatoriedade de ensino da língua espanhola em todos os estabelecimentos de ensino
que ofertam ensino médio, em um prazo previsto de cinco anos, contando da data de
promulgação da referida Lei, sentiu-se a necessidade de estudos para investigar o processo
de implantação da disciplina de espanhol nos colégios no município de Ponta Grossa- PR.
Para tanto, fez-se necessário, um resgate histórico do ensino de línguas estrangeiras (LEs)
no Brasil e refletir sobre o papel da língua estrangeira como disciplina curricular. Autores
que tratam especificamente da língua espanhola, como Celada (2002), Picanço (2003),
Paraquett (2008), Rodrigues (2010), contribuíram para os estudos. A pesquisa envolveu as
seguintes estratégias de coletas de dados: seleção de quatro escolas do Município de Ponta
Grossa- PR com implantação da língua espanhola de forma diferenciada e como exemplo
de como ocorre nas outras escolas de Ponta Grossa. Como coleta de dados utilizou-se o
questionário aplicado às direções dos respectivos estabelecimentos de ensino. Também, foi
realizada uma entrevista com a coordenadora de espanhol no Núcleo Regional de Educação
de Ponta Grossa. A análise dos dados indicou como resultados da pesquisa, entre outras
considerações, que a implantação da Língua Espanhola enquanto disciplina curricular efetiva
em todas as séries do Ensino Médio e em todos os Estabelecimentos de Ensino do Município
de Ponta Grossa – PR ainda é um desafio a ser superado.

A necessidade de narrar vivenciada pelos personagens do
romance La hora violeta de Montserrat Roig
Daniele Cristina da Silva – IFMT / UFMT

Esta comunicação tem por objetivo verificar a necessidade de narrar vivenciada pelos
personagens da obra La hora violeta, publicada em 1980, da autora Montserrat Roig, escritora
catalã que se insere em um projeto testemunhal objetivando, principalmente, resgatar as
vozes que foram silenciadas pela História Oficial e pelo governo ditatorial de Franco, ao
qual seu país fora submetido por quase quatro décadas. A partir das discussões de Walter
Benjamin (1994) sobre o fim da narrativa tradicional e o auge do romance na modernidade,
propomos uma leitura da referida obra considerando que a capacidade de trocar experiências
( Erfahrung) foi substituída pelas vivências individuais ( Erlebnis ). Observa-se que as
“vivências” que permeiam o romance permitem que o leitor seja sensibilizado no momento
solitário da leitura. Buscamos verificar como os personagens demonstram a necessidade de
narrarem, seja sua própria história ou a de outros, uma vez que essa vontade se configura
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de forma exacerbada e inquietante no romance. Ainda que tenham que superar alguns
obstáculos para as representarem, elas são configuradas através de cartas, diários, contos
ou outras formas de narrativas, pois remetem a um passado fragmentário. Isso acontece,
como observado por Gagnebin (2006, p. 49), pois, se trata de “narrativas, simultaneamente
impossíveis, mas necessárias, nas quais a memória traumática, apesar de tudo tenta-se
dizer”. Um dos principais recursos utilizados por Roig na construção da sua obra literária é
o trabalho com as memórias e com as anacronias, o qual permite que várias vozes adentrem
o cenário da narrativa e sejam, por fim, escutadas. Assim, através dessas vozes que se
tornam testemunhas no romance roigueano, a escritora consegue configurar esteticamente
seu projeto libertário para sua cultura. Para a fundamentação das discussões teremos o
suporte teórico fornecido por Benjamin, Gagnebin, Todorov, Genette, entre outros.

Nacionalização do corpo e espectrografia em ‘Esa mujer’, conto
de Rodolfo Walsh
Davidson de Oliveira Diniz – PG-UFMG

A comunicação discorrerá sobre a possibilidade de ler no conto “Esa mujer”, de Rodolfo
Walsh, algumas características capazes de postular ali a hipótese de que o peronismo se
fez através de um processo de nacionalização do corpo humano. Tendo em vista o referido
conto, assim como uma série de relações descritas entre Estado e socidade civil argentinos,
discutiremos como o peronismo foi cimentado, entre outras coisas, através da ideia de
apropriação política tanto da vida quanto da morte. Ao descrever um evento histórico
conhecido, Walsh lança mão de uma série de elementos narrativos que lhe permite postular
uma “realidade de aparição do fantasma” na cultura argentina uma vez tematizando a
extensão espacial de uma “presença não-presente”: o prolongamento (simbólico) do corpo
ausente de Eva Perón. Assim, nosso eixo argumentativo consistirá em avaliar como a narrativa
walshiana se vale de um “instrumental espectográfico” a fim de contar tal evento do ponto
de vista literário.

Questões de seleção: políticas institucionais e concursos para
professor de E/LE
Del Carmen Daher – UFF

Esta comunicação inscreve-se no eixo temático dos Estudos Linguísticos e vincula-se a
pesquisas desenvolvidas no âmbito do grupo de pesquisa Práticas de linguagem, trabalho e
formação docente (UFF, CNPq) e do GT Anpoll Linguagem, Enunciação e Trabalho. Tem
como objetivo discutir questões relacionadas aos processos de seleção de professores de
língua estrangeira para o ensino básico de escolas públicas, a partir de um marco teórico
que reúne contribuições da Análise do discurso (MAINGUENEAU, 1987), da História da
Educação (CHERVEL, 1993; BELHOSTE, 2002) e da Ergologia (SCHWARTZ, 1998, 2000).
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A seleção desses profissionais se dá via realização de concurso público (CP), em condições
de funcionamento pré-determinadas, responsáveis pela legalidade e legitimidade da escolha
e acorde com políticas educacionais vigentes. Originado a partir do surgimento do estado
democrático, o CP é hoje uma prática social reconhecida e naturalizada (FOUCAULT, 1969,
1976). Para além das funções de avaliar, selecionar e classificar os professores, os exames
de seleção integram uma “memória discursiva constituída de formulações que repetem,
recusam e transformam outras formulações” (MAINGUENEAU, [1987]1997, p. 118), ou seja,
constituem um patrimônio acerca do que “se diz sobre”, “se espera” e “se deve saber” para
vir a ser professor da rede pública. Enquanto prática discursiva prescrevem concepções de
língua, de ensino de língua, de professor “ideal”, ou pelo menos, “esperado” e “valorizado”
para o exercício profissional. É necessário promover um desconforto intelectual (SCHWARTZ,
1998), constituir debates, desnaturalizar configurações, mostrar regularidades e dar
visibilidade a contradições vinculadas a essa prática, de modo a vislumbrar novas políticas
que resultem em mudanças no quadro da educação, da formação e do trabalho docente.

Traduciendo la traducción. Reflexiones a través de dos textos
tempranos de Manuel Puig
Delfina Cabrera – PG- Università di Bergamo, Italia

Las reflexiones sobre la traducción desde una perspectiva sociocultural han sido
marginales en el campo de los estudios literarios, quizás debido a la preminencia de enfoques
tradicionales que entienden el traducir como la sustitución de una secuencia de signos
lingüísticos de una lengua fuente por una secuencia de signos lingüísticos de una lengua
meta, con el fin de reproducir un texto inteligible en la literatura o cultura receptoras. Bajo
este esquema, el texto fuente se erige como unidad contenedora y dadora de sentido, y la
traducción como secundaria y derivada. Sin embargo, en este trabajo proponemos pensar
la traducción desde una perspectiva más amplia e interdisciplinaria, como un espacio de
producción de sentidos el que se entrecruzan no solo problemáticas literarias sino también
otras ligadas a la conformación de la nación y de la “lengua nacional”. En efecto,
consideraremos que en la traducción, el lenguaje puede “desterritorializarse” abriendo líneas
de fuga de la cultura y la lengua hegemónicas. A través de dos textos tempranos de Manuel
Puig, ambos escritos en el extranjero, “Ball Cancelled” (guión de cine escrito en inglés en
1959) y “Pájaros en la cabeza” (primer borrador de lo que luego será “La traición de Rita
Hayworth”, 1962), analizaremos las formas que la práctica de la traducción va adquiriendo
en su escritura y en la búsqueda de una lengua literaria. Argumentaremos que estos textos,
marcados por desplazamientos geográficos, lingüísticos y de género, así como por una
desterritorialización de la lengua nacional, son de gran importancia para dar lugar a una
lectura de la literatura de Puig que exceda, justamente, el campo de la literatura.
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A imagem e a palavra em performance
Denise Araújo Pedron – UFMG/Teatro Universitário

Esse artigo faz uma análise do trabalho El Infarto del Alma (1994), realizado no diálogo
de textos de Diamela Eltit e fotos de Paz Errazuriz. A escrita traz à tona, a questão da
alteridade e do amor, enfocada, a partir do prisma da loucura. As fotos são de casais amorosos
formados no Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, instituição de tratamento para indivíduos
que recebem o rótulo de “doentes mentais”, situada em Putaendo a 200 quilômetros de
Santiago do Chile. A certeza do relato documental é subvertida e o que se apresenta é uma
leitura poética do encontro e da vivência com e entre esses sujeitos, construída no confronto
com a alteridade. É na ótica do pessoal e do singular, trazida pelas autoras, que se multiplicam
as possibilidades de leitura para o amor e a loucura. São significativas as especificidades
dos sujeitos retratados e as múltiplas possibilidades de amor que eles parecem sugerir. As
pessoalidades, particularizadas nas fotos parecem dizer que o amor universalizado,
idealizado, modelo de felicidade, é um paradigma falido tal qual a “normalidade”.

La re-invención de América en la poesía y las artes del siglo XX
Diana Araujo Pereira – UNILA

El proceso de “invención de América”, así nominado por el historiador mexicano Edmundo
O’Gorman en su célebre libro de 1958, tiene su inicio en el siglo XV con la llegada de Cristóbal
Colón a América. El discurso construído en los relatos y crónicas de la conquista crean las
imágenes que van a determinar el nacimiento – la condena – de América como “Nuevo
Mundo” (Octavio Paz). Este proceso deja sus huellas en el imaginario colectivo y en la
memoria histórica del continente y alcanza los siglos XX y XXI. Las artes y la literatura van
a ser un importante escenario donde las marcas históricas van a negociar su vigencia y
permanencia a través de continuidades y rupturas que alcanzan el ámbito sócio-político
(véase el discurso del Presidente de Bolivia, Evo Morales, en el Congreso de España en el
2006) . En este contexto la creación artística actúa como una posibilidad de intervención y a
la vez de reconocimiento del hombre latinoamericano y del tiempo presente, además de
configurarse también como un elemento de circulación simbólica y comunicación que incluye
e integra nuestra realidad sócio-histórica al mismo tiempo que se rebela contra esa misma
realidad, sea linguística, simbólica o incluso político-social, a través de la posibilidad mágica
y revolucionaria de la poesía. Las artes juegan, por tanto, un papel fundamental en la
representación, ruptura y/o mantenimiento de la memoria histórica del continente. Para este
Congreso vamos a observar dos ejemplos emblemáticos: un poema del cubano Eliseo Diego
– “Cristóbal Colón inventa el nuevo mundo” y una obra del artista brasileño Cildo Meireles –
“Missão/Missões (Como construir catedrais)”. En ambos casos, sea por la palabra o por la
imagen se dan dos ejemplos de esa escritura que procesa la creación y recreación verbal
del continente. En el primer caso la referencia está ya clara en el mismo título y en el segundo
tenemos una fuerte imagen de una obra hecha con huesos, monedas y hostias, lo que nos
remite seguramente al “proyecto” religioso-mercantil de la conquista.
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O trabalho com o plano inferencial de leitura em livros
didáticos de Espanhol-LE
Diego da Silva Vargas – PG-UFRJ

Neste trabalho, partimos de uma concepção cognitivista sobre a leitura para buscarmos
critérios de avaliação de atividades apresentadas em livros didáticos (LD) de Espanhol-LE
utilizados em escolas públicas e particulares brasileiras. Levando em conta o fato de que os
principais referenciais curriculares nacionais dão destaque ao trabalho com a leitura nas
aulas de língua estrangeira (BRASIL, 1998; BRASIL, 2006), nosso foco está na análise do
trabalho com o que chamamos de Plano Inferencial (GERHARDT e VARGAS, 2010). Dessa
forma, estamos buscando avaliar a capacidade dos LD em trabalharem com qualidade as
inferências geradas pelos alunos ao desenvolverem as atividades de leitura por eles
apresentadas, uma vez que entendemos a geração de inferências como um primeiro passo
para o desenvolvimento de uma leitura agentiva e essencialmente interativa. Para isso,
buscamos na Psicolinguística e na Linguística Cognitiva o aporte teórico para a compreensão
do processo de geração de inferências. Assim, estamos entendendo a inferenciação como
um processo de formação de conceitos que se dá a partir da integração conceptual entre
dois inputs de informação: o conhecimento prévio do leitor e a informação visual apresentada
no texto. A inferência, por sua vez, possui um caráter imprevisto e particular, sendo um
elemento novo relativamente aos inputs (VARGAS, 2012). Foram selecionados para a
pesquisa, cinco LD e, por meio de sua análise, pudemos perceber que nenhum deles tem o
desenvolvimento das capacidades leitoras dos estudantes como foco. No que diz respeito
ao plano inferencial, verificamos que predominam questões literais ou questões que fogem
à leitura dos textos utilizados para o desenvolvimento das atividades. Quando questões
inferenciais são apresentadas, de modo geral, são de baixa qualidade, invalidando a
multiplicidade de significados que podem ser gerados em um plano inferencial de leitura, ou
não encaminhando os estudantes na explicitação de seus processos inferenciais.

El exilio teatral republicano de 1939 en Brasil
Diego Santos Sánchez – Univ. Autónoma de Barcelona

La corriente de revisionismo histórico que se vive en la España del s.XXI ha determinado
un especial interés en la recuperación del patrimonio teatral de los republicanos exiliados
tras la Guerra Civil. Los grandes focos de recepción de estos dramaturgos, fundamentalmente
Buenos Aires, La Habana y México DF, han eclipsado la presencia del teatro republicando
en otros lugares de América Latina.
En esta comunicación abordaré la presencia del teatro exiliado español en Brasil, hasta
ahora pasada por alto en el discurso académico. Se prestará especial atención a la figura de
Luis Amador Sánchez Fernández, que dirigió la desde 1944 la Cátedra de Lengua y Literatura
Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sao Paulo y escribió una obra de teatro
(Azbí, ou A fonte de Heroá, “visión bíblica en cuatro actos”), que se estudiará en detalle.
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Igualmente se abordará la recepción de obras icónicas de la cultura republicana, como el
teatro de Lorca o Valle-Inclán, en la sociedad brasileña; este aspecto se ilustrará tanto a
través de la recepción de dichas obras en la prensa escrita como a través de la censura a
que dichos textos se sometieron, cuyos expedientes se custodian, entre otros, en el Arquivo
Miroel Silveira da Biblioteca da ECA/USP y el Arquivo Nacional.
Con los aspectos descritos más arriba se ofrecerá un panorama general de la presencia
del discurso teatral de la España republicana exiliada en Brasil, que a su vez se insertará
debidamente en el contexto general de dicho teatro en América Latina.

História, memória e ficção em Juan Gabriel Vásquez
Diogo de Hollanda Cavalcanti – PG-UFRJ

Depois de iniciar sua trajetória literária com três livros ambientados predominantemente
na Europa, o colombiano Juan Gabriel Vásquez, estabelecido desde 1999 em Barcelona,
obteve grande reconhecimento crítico ao inaugurar uma nova etapa de sua obra, marcada
pela abordagem insistente da história de seu país de origem. Esta mudança foi principiada
com a publicação de Los informantes (2004) e confirmada com o lançamento de outros dois
romances: Historia secreta de Costaguana (2007) e El ruído de las cosas al caer (2011).
Nas três narrativas, o passado e o presente colombianos se alternam, mostrando, entre
outros fatores, como a vida privada é impactada por grandes acontecimentos históricos e
sociais, como a Segunda Guerra Mundial, a construção do Canal do Panamá e a explosão
do narcoterrorismo nos anos 1990. Narrados em primeira pessoa, em um discurso
metaficcional e autorreflexivo, os romances suscitam inúmeras questões sobre história,
memória e ficção. Centrado nestes temas, proponho nesta comunicação uma análise concisa
das três obras, com o propósito de extrair da leitura conjunta alguns dos traços mais relevantes
do autor no tocante a esses aspectos. Entre as referências teóricas que utilizarei estão Luiz
Costa Lima (2006), Jacques Le Goff (2003), Paul Ricoeur (2007) e Beatriz Sarlo (2005).

Língua espanhola: a sintaxe de períodos compostos sob o olhar
funcionalista
Diogo Moreno Pereira Carvalho – PG-UFMS / IFMS

A proposta desta comunicação é a de ratificar que “a noção de linguagem, embora
comumente seja tomada como qualquer processo de comunicação, é entendida pelos
linguistas como uma habilidade ou como uma capacidade própria dos seres humanos de se
comunicar por meio de línguas” (AMARAL & SILVA, 2010, p. 242). A Linguística, então,
torna-se uma ciência extremamente rica e complexa pelo fato de que há múltiplas maneiras
de se pensar e compreender fenômenos linguísticos. Ampliando a reflexão sobre o fenômeno
linguístico adotado na corrente formalista, o Funcionalismo se propõe a estudar os propósitos
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comunicativos e interacionais da linguagem. Busca-se com esta proposta estudar os
fenômenos linguísticos da sintaxe da língua espanhola sob o olhar da corrente funcionalista
da linguagem, pois, sabe-se que há períodos compostos que subvertem o que dita a
Gramática Tradicional. Para este estudo, que tem como corpus as publicações do periódico
El País (2012), lançar-se-á mão dos estudos propostos por Halliday (1985), Matthiessen e
Thompson (1988), Lehmann (1988), Givón (1990), Hopper e Traugott (1993), Gryner (1995),
Castilho (1998), Neves (1999) e Decat (1999) – dentre outros teóricos da Escola Funcionalista
– que estejam calcados em uma metodologia que permita uma análise crítica no que diz
respeito às estruturas de períodos compostos frente aos compêndios de gramática tradicional
publicados na Espanha. A metodologia deste estudo baseia-se, sobretudo, (i) na investigação
da estruturação das orações subordinadas relativas e (ii) na análise dos períodos
selecionados a partir das pronomes relativos que participam de determinadas construções,
a fim de que se evidenciem aspectos não levados em conta pela gramática tradicional na
classificação das orações subordinadas relativas. Os pronomes relativos prototípicos que
definem cada tipo de relação nos períodos compostos são pesquisados com a finalidade de
investigar outros sentidos veiculados por tais pronomes, e a relevância que, possivelmente,
apresentem.

O ‘outro’ republicano no romance realista-naturalista hispano- e
luso-americano
Dionisio Márquez Arreaza – PG-UFRJ

Essa comunicação compara a construção do discurso “outro” na nação em personagens
excluídas pelo contexto bipartidista nos romances Triste fim de Policarpo Quaresma (1915)
de Lima Barreto e En este país...! do venezuelano Urbaneja Achelpohl. Tanto no contexto
brasileiro quanto no venezuelano de finais do XIX, a lógica de exclusão do regime republicano,
que ambienta a ficção destas obras, se baseia na exigência de posicionamento em um dos
dois partidos ou tendências políticas existentes, sem o qual se exclui a participação no
projeto de nação – tema central na literatura realista-naturalista latino-americana de princípios
do XX. O fracasso bélico das personagens Policarpo Quaresma e Gonzalo Ruiseñol, sujeitos
que utilizam o discurso hegemônico, em cada desenlace literário e em cada contexto nacional,
remete a formas utópicas duplamente excluídas porque, dado que não se aliam
ideologicamente com partido político algum (quer dizer, não participar da lógica “nós-vocês”
entre partidos), eles ficam totalmente fora do alcance da República (quer dizer, ser “outro”
fora dos partidos ou tendências). Assim, em primeiro termo, o estudo do estilo realistanaturalista com o que se constroem esses discursos “outros” poderá dar conta da crítica dos
romances à dialética republicana da exclusão. Da mesma forma, em segundo termo, o estudo
comparado das personagens poderá também dar conta da heterogeneidade da idéia de
“república” dentro e entre os contextos hispano- e luso-americano.
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A autonomia do professor intercultural em formação e o seu
material didático
Doris Cristina Vicente da Silva Matos – UFS

Em consonância com a necessidade de formação de professores críticos e atentos às
exigências da sociedade contemporânea, é urgente repensar os caminhos que essa formação
deve seguir. Os currículos dos Cursos de Letras precisam abarcar um rol de conhecimentos
que permita ao futuro professor ser capaz de planejar suas aulas com autonomia e em
conformidade com as atuais propostas de abordagem para o ensino de línguas. Dentre
estas abordagens defendo o trabalho a partir de uma perspectiva intercultural, tanto em
sua execução nas escolas de ensino básico, quanto na formação dos professores nos
Cursos de Letras. Nesta comunicação, apresentarei uma análise inicial de parte do corpus
de minha Tese de Doutorado, desenvolvida na Universidade Federal da Bahia, na qual,
dentre outras questões, investigo se os professores de língua espanhola são capazes de
produzir materiais que promovam uma aprendizagem crítica por parte dos alunos. Esta
pesquisa insere-se na área de Linguística Aplicada e os resultados alcançados até o
presente momento apontam para a necessidade de fomentar desde o início da graduação
o interesse pela pesquisa acadêmica através de projetos de pesquisa que envolvam os
graduandos com o cotidiano escolar, o que contribui significativamente para a melhoria da
prática pedagógica dos futuros professores. Este estudo está fundamentalmente baseado
em: CONTRERAS (2002), MENDES (2007, 2008, 2011), MOITA LOPES (2006) e
PARAQUETT (2009, 2010, 2011).

Juan José Saer: realidade, representação e ficção na perspectiva
de gênero
Eduardo Fava Rubio – PG-USP

O romancista e ensaísta mexicano Jorge Volpi afirma, em Mentiras contagiosas (2008),
que “a utilização dos recursos do romance de gênero significou uma lufada de ar fresco
frente à experimentação formal dos anos 60”, considerando, no entanto, que o abuso desses
recursos acabou por criar uma forma empobrecedora para a narrativa em certos autores.
Esta concepção leva à discussão, bastante problemática desde, ao menos, os primeiros
anos do século XX, sobre a definição e o valor dos gêneros literários. Tomando por base a
idéia de que o gênero literário contemporaneamente se liga mais à idéia de “modo de leitura”
do que a de “modo de escritura” – conceito compartilhado por Antoine Compagnon, em O
demônio da teoria (2010) e Daniel Link, em Cómo se Lee y otras intervenciones críticas
(2003) – este trabalho pretende analisar como La pesquisa, publicado por Juan José Saer
em 1994, se relaciona com o gênero policial. Neste romance, não só se narra uma história
policial, como seus personagens refletem sobre questões de gênero literário, representação
da realidade e construção da ficção, em um processo que leva a uma espécie de metaficção
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que encontra paralelo nas idéias críticas expressas por Saer em muitos de seus ensaios e
dá continuidade a um projeto narrativo desenvolvido no conjunto de seus romances e contos.

As propostas de ensino da variação linguística nos livros do
PNLD 2012-EM
Eduardo Tadeu Roque Amaral – UFMG

Como critérios do edital de seleção de obras didáticas para o PNLD 2012-Ensino Médio,
buscava-se selecionar coleções que reunissem “um conjunto de textos representativos das
comunidades falantes da língua estrangeira” e que contemplassem “variedade de tipos e
gêneros de texto, de linguagens verbal e não verbal, de variações linguísticas,
caracterizadoras de diferentes formas de expressão na língua estrangeira e na língua
nacional”. Por esse motivo, entre as questões presentes na ficha dos avaliadores estão, por
exemplo: “[A coleção] aborda variações linguísticas da língua estrangeira?” e “[A coleção]
permite o acesso a variedades linguísticas, por meio de diferentes pronúncias e prosódias?”
Certamente, espera-se que as três coleções selecionadas (Martin, 2010; Osman et al. 2010;
Picanço e Villalba, 2010) tenham obtido respostas positivas para essas questões. Porém,
como o próprio Guia PNLD 2012 reconhece, as obras selecionadas têm restrições no que
se refere ao tratamento da questão (Guia, 2011). Neste trabalho, verificamos como as
coleções apresentam os fenômenos variáveis da língua espanhola e que propostas são
feitas para o tratamento do tema em sala de aula. Tendo como foco maior as variantes
diatópicas de nível morfossintático, observamos em que medida as coleções apoiam seus
textos e atividades tanto em conhecimentos já sedimentados da Dialetologia e
Sociolinguística, quanto em estudos contemporâneos das distintas variedades do espanhol,
como Hernández (2009), Mancera, Martos e Garcia (2006), Palacios (2008) e Weinberg
(2004), entre outros.

O ver-se nas páginas do papel: um estudo da representação
feminina nas novelas cervantinas
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida – UNIMONTES

O presente estudo propõe uma breve leitura da representação feminina escrita por Miguel
de Cervantes nas novelas El celoso extremeño, Las dos doncellas e La española inglesa
tendo em vista alguns tratados de conduta e de honra vigentes nos séculos XVI e XVII. A
partir desse pressuposto, é lícito recordar que as narrativas curtas intituladas por Miguel de
Cervantes como Novelas Ejemplares foram publicadas em 1613 e trazem em si uma perfeita
sintonia com as inquietações sociais de seu tempo, sobretudo, em se tratando das orientações
religiosas sobre a conduta da mulher. Sendo assim, pode-se notar que, nessas três novelas
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cervantinas, convive uma representação coerente com o discurso predominante, mas que,
por outro lado, numa estratégia semelhante àquela adotada pela corrente erasmista, constrói
um discurso bastante satírico e crítico da condição social imposta à mulher por parâmetros
estabelecidos por autores como Fray Luis de León e Juan Luis Vives. Atentando para os
relatos de historiadores e sociólogos sobre as experiências vividas por grande parte das
mulheres nos séculos anteriores e no tempo contemporâneo dos escritos de Cervantes, é
possível problematizar o adjetivo exemplar encontrado na caracterização desses textos pelo
próprio autor. Com isso, uma análise dessa ‘retratação’ novelesca nos revela a medida do
equilíbrio artístico evidente entre imaginação e vida social, o que nos leva a concluir com
Edward Riley (1981) que esses registros eram exemplares simplesmente por constituírem
representações da vida.

Los sonidos nasales de la lengua española y la percepción y
producción de estudiantes brasileños de ELE
Egisvanda Isys de Almeida Sandes – FATEC

En este trabajo se pretende, por un lado, presentar las características acústicas y
articulatorias de los sonidos nasales [m, n, h] de la lengua española, incluso con un breve
análisis espectrográfico; y por otro, discutir acerca de las dificultades de los estudiantes
brasileños en su percepción y producción. Para ello, se discutirán los factores intrínsecos
del desarrollo cognitivo del estudiante brasileño durante la adquisición y el aprendizaje del
español, más específicamente los relacionados con el período de desarrollo de la interlengua,
discutido por Selinker (1972) y Corder (1974), y con las estrategias de aprendizaje. Además,
se valorarán las aportaciones de algunos conceptos y modelos que tratan específicamente
la adquisición y el aprendizaje de sonidos de una lengua extranjera, en el marco de la
interrelación entre la fonética, la fonología y las demás disciplinas lingüistas, desde principios
del siglo XX. En lo que se refiere específicamente al plano fónico, cuando se formularon las
teorías estructuralistas, surge tanto la hipótesis de Polivanov (1931) acerca de la “sordera
fonológica” como el concepto de Trubetzkoy (1939) de “criba fonológica”; ya en las últimas
décadas del siglo XX, cuando se incorporó la contribución de la neurolingüística, surgen los
modelos de análisis de adquisición de sonidos de una lengua extranjera –el Modelo de
Aprendizaje del Habla de Flege, el Modelo de Asimilación Perceptiva de Best y el Modelo
del Imán de la Lengua Materna de Kulh e Inverson–, sobre los que se harán algunos
comentarios.
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Literaturas hispânicas no Oriente? A dupla identidade cultural e
linguística em Margalit Matitiahu, de Israel
Eidson Miguel da Silva Marcos – PG-UEPB

Em conhecido estudo intitulado O Espelho Enterrado , ao descrever as experiências
culturais do mundo hispânico, o escritor mexicano Carlos Fuentes (1997) apresenta três
percepções de hispanidade: a primeira, caracterizada pela realidade pensinsular ibérica; a
segunda, definida pela experiência hispano-americana; e a terceira, representada pelo que
ele vai chamar de hispanidade norte-americana, enfocando os trânsitos culturais e lingüísticos
que encontram lugar nas relações entre os migrantes hispânicos e os demais atores sociais
da realidade estadunidense. Longe de expressar apenas uma concepção estanque, urdida
num processo que tende à cristalização e fomenta uma postura muitas vezes verticalizada,
hierárquica, a proposta conceitual do que viria a configurar o que hoje costumamos chamar
de Hispanidade veio se revelando, através da História, como fruto de uma série contínua de
trânsitos culturais diversos e dinâmicos, tendo de há muito ultrapassado as fronteiras
geopolíticas que a conformaram originalmente. Entendendo o termo a partir dessa
complexidade e dinâmica, deslocando a busca de sua compreensão para além dos limites
consolidados nas experiências peninsular ibérica e americana, pretendemos desenvolver
nesta nossa breve exposição um registro conciso da existência de hispanidades outras,
presentes, por exemplo, no interior do Oriente Médio, e sua relação com diferentes alteridades
culturais (ANDRÉS e SHAUL, 2006-2007; ROMERO, 1992; DÍAZ-MAS, 1986). Para tanto,
recortaremos o caso da literatura israelense contemporânea produzida em língua ladina, ou
judeu-espanhol, ilustrada por algumas investidas poéticas da professora, escritora,
pesquisadora, editora e tradutora Margalit Matitiahu, cujo pertencimento identitário e
expressão estética e lingüística transitam entre heranças culturais seculares, nomeadamente
a judeu-espanhola e a hebraica, matérias primas de uma poética original, multifacetada e
polifônica.

Reflexos de tensões político-sociais da Argentina decimonômica
em ‘El Matadero’
Elda Firmo Braga – UEPB

A literatura é uma construção subjetiva e também social, em que o autor, geralmente,
necessita tomar uma posição, seja ela reacionária, progressista ou evasiva (LOSADA, 1976).
Por sua capacidade de figurar como um elemento de reflexão acerca das complexidades do
mundo referencial, a linguagem literária pode apresentar um caráter transgressivo quando se
propõe a atuar como uma esfera de oposição ao poder institucionalizado, criando um espaço
que projeta uma postura de contrapoder. A partir de uma perspectiva social, a literatura é
subversiva quando opta por se contrapor aos valores estabelecidos e no momento em que
sugere outras formas de se perceber o mundo e a sociedade. Diante do exposto, o presente
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trabalho visa contemplar alguns aspectos sociais e políticos argentinos, manifestados na literatura,
no período posterior a independência. Para tanto, teremos como base o conto “El Matadero” de
Esteban Echeverría, obra produzida nos anos trinta do século XIX, mas somente publicada,
postumamente, cerca de quarenta anos mais tarde. A produção literária de Echerverría nos
apresenta uma visão da sociedade argentina dessa época, denunciando a perseguição sofrida
pelos “Unitaristas” por parte dos “Federalistas”, tecendo uma dura crítica ao governo de Juan
Manuel de Rosas, expondo uma atitude antirosista e anticlerical. Nosso objetivo aqui é
considerarmos os recursos utilizados pelo autor – como a ironia, a metonímia, a metáfora – para
compor um texto literário que possui um discurso com um forte caráter político, por meio de uma
expressão estética e subjetiva, enlaçando aspectos ético-estético-políticos.

Heterotopias de función compensatoria en la literatura hispanocanadiense contemporánea
Elena C. Palmero González – UFRJ

Continuando una línea de trabajo, abierta ya hace algunos años, referida al estudio de
las literaturas hispánicas producidas en ambientes americanos no hispánicos, sistematizo
en esta comunicación algunas ideas en torno a la literatura hispano-canadiense
contemporánea. Fundamento, en principio, lo que he venido llamando una poética del
desplazamiento, propia de literaturas producidas en condiciones de movilidad cultural. En el
intento de caracterizar esa poética escritural, me detengo en el estudio de algunos cronotopos
que resultan recurrentes en el corpus contemporáneo de la literatura hispano-canadiense y
propongo leerlos como heterotopías de función compensatoria (Foucault, 1967),
consustanciales a las culturas diaspóricas y expresivas de la imaginación en movimiento
que domina nuestro tiempo. Si con el filosofo francés combinamos que las heterotopias
yuxtaponen en un lugar varios espacios que normalmente serían incompatibles;
presentándose como contra-emplazamientos o como lugares que están fuera de todos los
lugares, concordaremos en reconocer riquísimas variaciones heterópicas en los textos que
componen la praxis literaria hispano-canadiense contemporánea. Vistas como espacios
textuales que producen mundos posibles de la imaginación, procedo a reconocer esos
cronotopos, sistematizarlos y ofrecer una posible interpretación.

O papel da atenção no desenvolvimento da produção oral em
espanhol como L2/LE
Elena Ortiz Preuss – UFG

A produção de fala em L2/LE é uma tarefa cognitiva complexa (La Heij, 2005; McLaughlin,
1990), que envolve pelo menos três níveis de representação (conceitual, lexical e fonológico).
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Entretanto, devido à rapidez com que a fala se concretiza, tem-se a falsa impressão de que
o processo é simples. Em termos de arquitetura cognitiva, o modelo de Levelt (1989) é
amplamente aceito na área de aquisição de L2. Nesse modelo, a produção de fala requer
pelo menos três estágios: 1) conceitualização (planejamento da mensagem); 2) formulação
(codificação formal da mensagem, abrangendo léxico, gramática e fonologia); e 3) articulação
(concretização da fala). No caso da LM, o primeiro estágio requer atenção, mas os demais
são automatizados. Por outro lado, no caso da L2/LE, em que um conceito está ligado a
palavras em línguas diferentes ou o nível de domínio linguístico pode não ser suficiente, a
demanda atencional se estende aos três estágios (FORTKAMP, 2008). Além disso, Skehan
(1996, 1998) afirma que o desenvolvimento da fala em LE deve abranger fluência, precisão
e complexidade gramatical e que os mesmos competem por recursos atencionais que são
limitados. Assim, a produção de fala pode ser prejudicada, porque ao se priorizar a fluência,
por exemplo, precisão e complexidade gramatical podem resultar deficitárias. No caso de
brasileiros ao falar espanhol, a ocorrência de produções equivocadas na interlíngua dos
aprendizes pode ser indício dessa capacidade limitada de atenção. Considerando o exposto,
neste trabalho pretendemos discutir a complexidade inerente ao processo de produção de
fala em L2/LE e refletir sobre a prática de ensino dessa habilidade, a partir da análise de
uma obra indicada pelo PNLD 2012 para o Espanhol no Ensino Médio. Nosso objetivo é
verificar se as práticas orais, propostas no livro, atendem às características de funcionamento
do aparato cognitivo envolvido na produção de fala em L2/LE.

Tradición, crisis y modernidad en Los pájaros se van con la
muerte y La noche de la bestia de Edilio Peña
Elena Salazar – Univ. de Oriente, Venezuela

En Venezuela y América Latina no es precisamente el teatro un género que suscite grandes
entusiasmos en la crítica literaria, a pesar de que sus elementos están inmersos en categorías
de tiempo y espacio, como sucede con la obra de Edilio Peña, uno de los autores más
destacados de la modernidad teatral. Ya con una obra representada en escenarios de América
Latina, Estados Unidos y Europa, Peña reviste su trabajo teatral en referencia a elementos
dinámicos y complejos como la fuerza de las tradiciones, expresado en nuestros más
ancestrales y sincréticos cultos, como se va a revelar en Los pájaros se van con la muerte
(1976). Esta obra, a ser analizada, gira su accionar en torno a la figura mítica de María
Lionza, deidad venezolana cuya veneración se remonta al siglo XVI. Los pájaros...a su vez,
manifiesta una dura crítica social de una realidad asfixiante, que en ese momento, atraviesa
una profunda crisis de valores. Casi 30 años después, 2004, Peña produce La noche de la
bestia. Sus protagonistas: Pie Grande, un enorme mono sobreviviente de una tragedia natural,
junto a su dueño, Luba, y que sumió al país en una gran desesperanza. Ambos conviven con
una actriz que cuidará y educará a Pie Grande, que terminará rebelándose en su contra, en
una clara alusión al personaje Calibán, de Shakespeare. Peña nos propone un discurso
dramático que remitirá a un espacio y un tiempo particular, que es a su vez muchos espacios
y muchos tiempos, recreando una sátira del poder, un contraste de valores antagónicos,
una crítica a los totalitarismos modernos. Todo esto consustanciado con un humor corrosivo
y con una ironía que es constante en su obra toda.
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Un humanismo parcial: El proyecto neocriollo de Xul Solar en
perspectiva
Eleni Kefala – Univ. de St Andrews, Reino Unido

La idea bolivariana de “nuestra América” está firmemente arraigada en el imaginario
latinoamericano y patente en las visiones políticas y culturales de la vanguardia en la segunda
y tercera década del siglo veinte. La ponencia empieza con un breve recorrido por las
tendencias utópicas de la vanguardia latinoamericana a nivel político y cultural a principios
del siglo, marcando así el contexto dentro del cual el pintor argentino Xul Solar desarrolla su
proyecto identitario en los años veinte, y continúa con un análisis de la visión neocriolla de
“nuestra América” que propone Xul en sus textos y pinturas de este período. Su
panamericanismo, que surge de su proyecto identitario y lo que se podría denominar su
“humanismo espiritual” no está carente del eurocentrismo que ha guiado una buena parte
del pensamiento criollo y mestizo desde la independencia. En particular, el eurocentrismo
de sus textos se evidencia en su uso de los términos “neocriollo” y “ América Ibérica,” que
virtualmente excluyen a las poblaciones marginadas de los amerindios y los afroamericanos
y por tanto sucumben a la lógica de la colonialidad que está basada en términos raciales. El
neocriollismo de Xul está constituido por una contradicción intrínseca, siendo una reacción
al materialismo occidental y a la “tutela moral” y cultural de Europa, y al mismo tiempo una
reproducción de la lógica excluyente de la colonialidad. Asimismo, la ponencia demuestra el
contraste entre las pinturas de Xul, donde el diálogo con las culturas no europeas es
innegable, y sus textos que son inequívocamente eurocéntricos.

O discurso de Fama em El cerco de Numancia, de Cervantes, e
nas adaptações de Rafael Alberti
Eleni Nogueira dos Santos – PG-USP

A tragédia de Miguel de Cervantes, El cerco de Numancia, é encerrada com um discurso
de Fama, personagem alegórica, elogiando os numantinos e proclamando um “final feliz”
para a história desse povo heroico. Rafael Alberti fez duas adaptações dessa obra e para
cada uma delas elaborou um final diferente. Na primeira delas, escrita em 1937, ele
acrescentou algumas palavras ao discurso de Fama e trouxe, novamente, em cena a
personagem España que faz o encerramento com um discurso vitorioso em um cenário
iluminado pela luz do sol. Já na segunda adaptação, composta em 1943, a peça termina
com um diálogo entre Fama e España no qual esta finaliza a obra fechando o livro de sua
história ao toque de música e sons heroicos, mas desta vez com o cenário na escuridão.
Nessa perspectiva, esse texto pretende analisar o discurso de Fama na tragédia cervantina
e os diálogos entre Fama e España nas duas peças reescritas por Alberti. O objetivo é
apontar que, sem perder o foco da obra adaptada, o poeta incorpora, nos discursos dessas
personagens, termos do contexto histórico da Guerra Civil Espanhola; utilizando-se de um
texto literário para estabelecer comparações entre a antiga Numancia e a Madrid de 1937 e
de 1943.
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Niños de la guerra: el diario de Encarnació Martorell i Gil
Elisa Maria Amorim Vieira – UFMG

A lo largo de la Guerra Civil Española, se tornan cada vez más frecuentes las imágenes
de niños y niñas en medio a escenarios de violencia, privaciones, abandono y aniquilamientos.
Las fotografías de Gerda Taro, fotógrafa alemana muerta en la Batalla de Brunete, en 1937,
y las del catalán Agustí Centelles son particularmente elocuentes: imágenes de niños que
se tornaron adultos prematuramente, niños que juegan a la guerra y los que son las víctimas
por excelencia del conflicto. La contradicción que estas fotografías establecen con la
tradicional iconografía de la infancia feliz e inocente se constituye como un elemento que
desencadena la memoria y la reflexión acerca de la guerra civil y la amenaza fascista en los
años 1930. Tan elocuentes como las fotografías de Taro, Centelles y Robert Capa son las
palabras de Encarnació Martorell i Gil. En un diario escrito cuando estalla la guerra civil,
Encarnació, que en aquel momento tenía doce años, da testimonio del cotidiano de hambre
y miedo, describe los cambios por los que pasa Barcelona y nos muestra como va perdiendo
su mirada de niña. Este trabajo propone el análisis de las imágenes de la infancia y del
cotidiano presentes en Con ojos de niña “diario publicado setenta años después del final de
la guerra”, observando hasta qué punto los objetos y acontecimientos de la vida diaria pueden
contar la historia de una época.

Um projeto colaborativo on-line e comunidades de prática na
formação inicial de professoras de espanhol
Elizabeth Guzzo de Almeida – UFMG

As formas e os processos institucionais da formação do professor estabelecem como a
profissão responde aos processos básicos de aprender a ensinar. A formação de professores
tem que integrar as realidades culturais do ensino/aprendizagem e, como parte dessa
realidade, a tecnologia e seus papéis têm que ser amplamente explorados (Egbert, 2006).
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado, com base em estudos sobre a
aprendizagem situada (Lave; Wenger, 1991; Lave, 1993, Lave, 1996) e comunidades de
prática (Wenger, 1998). Este quadro teórico propõe unidades de análise para a aquisição do
conhecimento por meio de pessoas em ação, contextos, cenários e ambientes da atividade.
Assim, a unidade de análise não é o indivíduo, nem é apenas o contexto, mas a relação
entre ambos. Para a realização deste trabalho, privilegiamos o estudo de caso com
observação participante para direcionar a construção das análises. Para a coleta de dados
usamos o aplicativo editor de texto do Googledocs, logs de chats e diários reflexivos.
Sob esta perspectiva situada, analisaremos um evento de letramento digital: a elaboração
de um projeto colaborativo on-line desenvolvido por alunas do curso de Letras – espanhol
da disciplina de estágio supervisionado de espanhol, professoras de campo e professora
orientadora do estágio na Educação Básica. O desenvolvimento desta atividade possibilitou
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identificar traços de uma comunidade local de prática (Winbourne; Watson, 1998) na formação
inicial de professoras de espanhol com o uso de tecnologias.

Implicações dos Novos Letramentos para a formação inicial de
professores de espanhol
Elzimar Goettenauer de Marins Costa – UFMG

Atualmente, um grande número de práticas que envolvem escrita e leitura são mediadas
por computador. Muitas dessas práticas acontecem na área do trabalho e determinam a
redefinição de competências que se exigiam antes no desempenho das funções, outras
vêm gradativamente integrando-se a nosso cotidiano porque deram origem a novas formas
de prestação de serviços, relacionamento e entretenimento. Por outro lado, todos os alunos
em idade escolar matriculados hoje na Educação Básica nasceram na era digital e a maioria
teve/tem acesso a aparelhos eletrônicos antes mesmo de entrar na escola e aprender a ler,
desenvolvendo rapidamente várias habilidades relacionadas ao uso da tela como suporte
para a leitura e a escrita. No entanto, a pesar dessas mudanças significativas, o ensino
formal parece estar ainda fortemente direcionado ao desenvolvimento das habilidades e
competências necessárias para ler e escrever de acordo com as convenções do texto no
papel. Sendo assim, o surgimento de novas práticas letradas tende a aumentar a lacuna
entre as formas como se lê e se escreve dentro e fora da escola, por isso, as Orientações
Curriculares para o Ensino Médio (2006) alertam para o fato de que a “comunicação mediada
pelo computador oferece muitos exemplos de novos usos de linguagem e da premente
necessidade de modiûcar as concepções anteriores de linguagem, cultura e conhecimento”
(p. 105). Um passo importante para que essas concepções se modifiquem na Educação
Básica é que elas sejam refletidas criticamente na formação inicial do professor. Tomando
como base essas considerações, o objetivo desta comunicação é discutir a necessidade de
repensar os cursos de língua da Licenciatura em Espanhol, com o intuito de propiciar a
discussão sobre o uso efetivo das tecnologias no ensino/aprendizagem de língua estrangeira
e sobre as implicações sociais e culturais dos novos modos de usar a escrita e a leitura.

HISPANO-RIO-PLATENSE: como os espanholismos estão
constituídos no linguajar sul-rio-grandense conforme Laytano
(1981)
Emanuele Bitencourt Neves Camani – PG-UFSM

Este trabalho evidenciou como os elementos da linguagem, a partir das designações
hispano, rio-platense, espanhol e castelhano, significaram na obra O Linguajar do Gaúcho
Brasileiro (1981), de Dante de Laytano.
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Tomou-se para reflexão e análise um discurso sobre a língua, especificamente, os efeitos
de sentidos sobre a produção do conhecimento linguístico em relação aos espanholismos
referenciados na obra supracitada, que trata sobre o “linguajar” do habitante do Rio Grande
do Sul. Assim, foi estabelecido um diálogo com a História das Ideias Linguísticas (HIL),
campo do saber que organiza e interpreta o conhecimento sobre a história da língua e a
história do conhecimento sobre a língua (ORLANDI, 2001).
O embasamento teórico da pesquisa foi a Semântica do Acontecimento, proposta por
Guimarães (2005), que ofereceu os pressupostos para mobilizar a noção de designação,
bem como para interpretar o funcionamento da reescritura, procedimento analítico também
fundamentado por este Autor (Guimarães, 2002).
Foram utilizados também os conceitos de memória discursiva e interdiscurso, teorizados
pela Análise de Discurso (AD).
A relação língua, etnia e formação social produziu efeitos de sentidos a partir do
funcionamento das designações hispano, rio-platense, espanhol e castelhano nas sequências
enunciativas (SEs) analisadas nesta pesquisa.
Nessa obra (LAYTANO, 1981), a constituição desses efeitos de sentidos estabeleceu
relações de conflito com a língua espanhola (espanholismos), silenciando os sentidos
atribuídos ao regional e ao local na língua falada pelo gaúcho do Rio Grande do Sul. A
língua é, pois, um sinal marcante de identificação desse gaúcho que não é platino, mas é
brasileiro nesse trabalho.

Buscando el modo: mujer, palabra e identidad en Las libres del
Sur, de María Rosa Lojo, e Irse de casa, de Carmen Martín Gaite
Enzo Cárcano – Univ. del Salvador, Argentina

El día en que se conoció el deceso de Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges dijo: «En un
país y en una época en que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo».
Veinticinco años más tarde, apelando a la ficción, María Rosa Lojo recrea la vida de la
escritora y mecenas argentina en su novela Las libres del Sur, y nos la presenta, a través de
célebres encuentros, en el proceso mismo de individuación, de búsqueda y conformación
de la propia identidad a través del diálogo. Pocos años antes, Carmen Martín Gaite había
hecho lo propio en la que quizá haya sido su mejor novela, Irse de casa: luego de cuarenta
años, una mujer vuelve a su pueblo a reencontrarse y reconciliarse con su pasado, y nos
descubre, a su paso, otras historias y otras mujeres que buscan denodadamente un
interlocutor válido, una palabra que complete su ser desvaído. No obstante las obvias
diferencias entre el texto de Lojo y el de Martín Gaite, subyace en ambos el mismo espíritu,
el mismo convencimiento de la necesidad del diálogo, de la comunicación efectiva para
alcanzar la completitud del ser; del ser uno y mujer. Frente al discurso establecido, las mujeres
de estas novelas dejan oír sus voces, quiebran sus soledades y los prototipos, y se embarcan
en la búsqueda, ya con vehemencia, ya con vacilación, de su propio yo. Demostrar estas
notables similitudes entre los textos de dos de las voces femeninas más originales de la
literatura hispánica contemporánea es a lo que aspiramos en la presente comunicación.
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Los Comentarios Reales: una búsqueda de la Identidad y de la
Memoria
Érica Thereza Farias Abrêu – PG-UFPE

El Renacimiento, junto con las Grandes Navegaciones, marca el fin de la Edad Media y el
inicio de la Modernidad. La “descubierta” del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón da inicio a la
colonización de las nuevas tierras. En la misma época que las letras de Iberia renacen,
surgen las primeras manifestaciones de la literatura colonial hispanoamericana. Es en este
contexto que un mestizo, Garcilaso de La Vega – El Inca-, empieza a elaborar una obra que
trata de relatar los hechos de la conquista en la América Española. El autor, en sus
Comentarios Reales, es uno de los pocos mestizos que prestaran la pena y la voz para que
los indígenas latinoamericanos fuesen representados en “letras”. Los “Comentarios” fueron
escritos para salvar la historia de Cuzco del olvido pues El Inca tenía conocimiento sobre la
tierra y la lengua, siendo “él” parte también de “ellos”. Como en toda crónica como apunta
Mignolo (2008), posee fin y propósito. En esta el primer es de ‘completar’ las otras crónicas
que no habían dicho todo, porque no conocían la tierra y la lengua. Ya el propósito es rescatar
las ‘verdaderas verdades’ del periodo inca. Buscamos estudiar en el texto el movimiento
tejido por la memoria para construir la historia y la identidad de un nuevo grupo social: el
mestizo. Para acercarnos al texto trataremos de traer las aportaciones de autores como
Conejo Polar (2000), sobre la formación de la identidad nacional dentro del discurso colonial,
de Paul Ricouer (2008), para tratar de los conceptos de memoria individual y colectiva,
además de Roland Walter (2009 ) que trae la concepción de la frontera disporica para tratar
de la identidad latinoamericana. Esperamos apuntar la resaltar la importancia del texto del
Inca en el contexto colonial así como tocar en la temática de la relectura del mismo texto
durante el proceso de independentización de América Española.

O metateatro no Zombador de Sevilha de Tirso de Molina
Ester Abreu Vieira de Oliveira – UFES

Numa peça teatral há vida. Vemos pessoas que se encontram umas com as outras. São
ações representadas. Algumas vezes o personagem faz com que outros à sua volta também
representem e preparem o palco para as atuações. E, ainda, de certa forma, conclamam o
público a representar. Don Juan Tenorio, protagonista da obra O Zombeteiro de Sevilha, de
Tirso de Molina, para alcançar o seu objetivo de conquistar Isabel, Tisbea, Ana ou Aminta,
usa diferentes artifícios de acordo com a personalidade e posição social de cada uma das
enganadas, criando o ambiente em que prefere funcionar.
Esse personagem, dessa obra de Tirso – uma das grandes obras dramáticas do Século
de Ouro Espanhol – , adquiriu uma posição universal de mito. A obra, frequentemente, é
eclipsada pelas várias versões posteriores que nela ou no personagem tomam como modelo.
Objetivo assinalar o recurso técnico de metapeças em O Zombeteiro de Sevilha, obra do
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século XVII, apesar de esta terminologia estar mais perto de nossa atualidade, pois os teóricos
começaram a empregá-la no século XX. Contudo, se procuramos examinar esse recurso
teatral nessa obra, é porque D. Juan Tenório, para conseguir atuar livremente nos seus
intentos de zombaria, utiliza diferentes e pequenas invenções de acordo com a situação e
com quem quer atingir, além de agir como um autor dramático para impor determinada postura
ou atitude a Outro.(s) E essas ações julgamos que seja um metateatro, ou um teatro dentro
do teatro.

Diálogo com o romance ‘El Baile de la Victoria’ de Skármeta
Ester Myriam Rojas Osorio – UNESP

Neste trabalho, com o apoio teórico de Bakhtin que enfoca a obra literária como uma
unidade ficcional resultado de uma construção arquitetônica de sentido, dialogamos com o
romance escrito por Antonio Skármeta (El Baile de la Victoria), autor chileno que obteve
vários prêmios, tanto nacionais como internacionais. Esta obra foi levada ao cinema pelo
diretor e roteirista espanhol Fernando Trueba. Reconhecemos que o romance e o filme são
duas obras estéticas diferentes, em que cada autor criador, faz sua própria leitura de um
recorte da realidade, acontecido num momento histórico específico e numa determinada
sociedade. Em ambos trabalhos é enfocada a sociedade chilena em 1990. Para Bakhtin a
obra é produto da união íntima entre um material sensível e o sentido social que inclui
autoria, recepção, um fragmento da vida (conteúdo temático) e a forma artística, sendo
assim, lançamos mão de alguns conceitos Bakhtinianos como: dialogia, ideologia, autor
autoria, herói, romance. E fazemos um breve estudo do desenvolvimento pessoal das
personagens, reconhecemos nas obras algumas passagens sócio-históricas reais,
destacamos algumas diferenças importantes entre o romance e o filme. Para fazer a análise
das duas obras estéticas que mostram o movimento constante entre o jogo da vida e o jogo
da arte.

Fabio Morábito: un extranjero en el poema
Fabiola Fernández Adechedera PG-USP

Partimos de una reflexión sobre la figura del escritor que escribe en una lengua extranjera,
la cual es utilizada, además, como herramienta para la reconstrucción de una memoria
personal. Para ello, tomamos como objeto de estudio una muestra poética y ensayística del
escritor Fabio Morábito (1955- ), cuyas dislocaciones geográficas (Egipto, Italia, México) y
lingüísticas (el árabe, el italiano y el español), nos permiten situarlo dentro del ámbito de
escritor extraterritorial, de acuerdo con la teoría propuesta por George Steiner. Nuestro análisis
se fundamenta en el reconocimiento de tres ejes fundamentales en su poesía: la reflexión
sobre la lengua extranjera, la extranjería como lugar de enunciación y el rescate de una
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memoria, como materia que nutre su escritura. En ello se evidencia los conflictos de este
escritor esencialmente “extraterritorializado”, que encuentra en el ejercicio literario un espacio
para la escenificación de las tensiones: entre el adentro y el afuera, la lengua “madre” y la
lengua extranjera, la pertenencia y el desarraigo. Constituyen la base de nuestro análisis
algunos poemas de sus tres primero poemarios: Lotes baldíos (1984), De lunes todo el año
(1992) y Alguien de Lava (2003), así como algunos ensayos publicados en publicaciones
periódicas o aparecidos en internet hasta la presente fecha.

Santiago Sierra: performer?
Fabíola Silva Tasca – UEMG, Escola Guignard (coord.)

A presente comunicação pretende interrogar em que medida o termo “performance”
responde ao convite para apreendermos e dialogarmos com os trabalhos do artista espanhol
Santiago Sierra. Sierra vem, desde meados dos anos 90, erigindo uma poética marcada
pela polêmica e confrontação, investindo, deliberadamente, em procedimentos de trabalho
que salientam a dimensão de antagonismo constitutiva das interações sociais. Nesse sentido,
o artista confronta uma abordagem concomitantemente algo hegemônica e questionada no
âmbito da arte contemporânea, aquela que se popularizou com a expressão “estética
relacional”. A obra de Santiago Sierra é uma tomada de posicão em relação a certos discursos
instituídos no campo da arte e age colaborando para a desconstrução de crenças subjacentes
ao papel da arte e do artista em relação à sociedade. O artista, constantemente, confrontanos com tarefas angustiantes interpelando o papel que desempenhamos enquanto público
de arte. A contundência da obra de Sierra explora sua irrevogável condição enunciativa:
artista europeu atuando/intervindo no campo social do “terceiro mundo”. Essa “performance
compulsória” é o foco da presente comunicação. Ao logo de sua carreira, Sierra vem
concedendo inúmeras entrevistas nas quais reitera e reafirma sua crença no papel da arte e
do artista em relação à sociedade.
A apresentação desse trabalho no VII Congresso da Associação Brasileira de Hispanistas
recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.

A abordagem intercultural nas aulas de espanhol como língua
estrangeira: perspectivas políticas
Fabrícia Dorneles Ramos – Colégio Pedro II

Esta pesquisa teve como objetivo refletir sobre o papel da abordagem cultural no ensino/
aprendizagem (E/A) de espanhol com língua estrangeira (E/LE) com os estudantes do
Programa de Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública do município do Rio de
Janeiro. Dessa forma, visou, também, à construção de práticas pedagógicas orientadas por
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uma postura crítica, política e comprometida que contribuíssem para a (re)construção das
identidades desses alunos por meio da interação entre culturas e o questionamento das
identidades hegemônicas. Não pudemos deixar de mencionar, nessa pesquisa, questões
políticas governamentais que norteiam o ensino dessa língua estrangeira no Brasil. Por
isso, analisamos criticamente a Lei de Diretrizes e Bases (LDB-96) de 1996 e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), além dos documentos que orientam o ensino de LE no
Município do Rio de Janeiro. Baseamos nossa investigação nas Teorias Socioconstrucionistas
do Discurso e das Identidades, campos nos quais se destacam, dentre outros, os trabalhos
de Moita Lopes (1996, 2003, 2005) que nos auxiliam na compreensão da linguagem como
discurso construído socialmente e da relevância deste para construção das identidades e,
ainda, na compreensão de discurso como prática social relacionando-o com conceitos como
os de poder, ideologia e hegemonia (cf. Fairclough, 2001). No que se refere ao aporte teórico
Intercultural, utilizamos os estudos de Mendes (2004 e 2007) e Byram (2000 e 2002) que
contribuem para a conceituação e a reflexão sobre “interculturalismo”. Valemo-nos, também,
dos estudos contemporâneos sobre construção e questionamento de identidades. (cf. Hall,
2000, 2009 e Silva, 2009). A experiência desenvolvida na sala de aula através da metodologia
pesquisa-ação, desconstruiu o caráter homogeneizador e monocultural, muito presente no
ambiente escolar e, por meio de leituras de textos de diversas realidades culturais e do
contato com o diferente, construímos, em sala de aula, práticas pedagógicas interculturais.

Evaluación de la textualidad en producciones textuales de
alumnos del Letras/Español (IFRR)
Fabricio Paiva Mota – PG-UFRR / Eliabe dos Santos Procópio – UFC

El objetivo de este trabajo es evaluar las producciones textuales de los alumnos
universitarios, tomando como principio, no el error, sea gramatical, ortográfico u otro, sino el
intento de construir un texto. Para ello, partimos de las aportaciones de Costa Val (2006),
que, discutiendo el concepto de textualidad, recurre a los principios de Beaugrande y Dressler
(1981) para defender que tanto factores lingüísticos como pragmáticos se articulan a la hora
de componer un texto, que queda definido como elemento de comunicación; y en Charolles
(2002) que, enfatizando la coherencia, como principal elemento de la construcción textual,
propone parámetros analíticos, las llamadas metarreglas de continuidad , progresión, no
contradicción y articulación. Como procedimientos, nos centramos en 22 alumnos de la
disciplina lengua española VII/2011.1 que se encuentran en la última fase del curso de letrasespañol y literatura hispánica del Instituto Federal de Roraima. Como modelo de evaluación
tomamos el examen DELE intermedio, al comienzo del semestre, y el superior, al final del
semestre, pues suponemos que los alumnos que concluyen un curso superior de español
presentan tales niveles. En total, hemos evaluado 33 redacciones. Analizando dicho material,
verificamos que los textos en su mayoría presentan todos los criterios propuestos por los
teóricos estudiados. En cambio, en estos textos evaluados no se aborda la información
nueva, por ejemplo, se pone un dato pero no se desarrollan nuevos argumentos. Y cuando
esto no sucede en los textos se encuentran un considerable número de referentes textuales
que no son rematizados encadenadamente, dejando las informaciones nuevas sin una
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progresión textual. Preliminarmente, concluimos que, aunque la mayoría de los análisis
apuntan a un nivel satisfactorio de producción textual sobre el asunto en cuestión, hay una
constante que es: un avance textual simple respecto a la informatividad. De ahí que, este
modo de presentar textualmente información nueva y vieja compromete, por ejemplo, el
nivel da organización textual, como es el caso específico de los mecanismos de repetición y
consecuentemente la aceptabilidad.

Traduzindo e reconstruindo uma representação. Reflexões
teórico-metodológicas em torno à implantação de um (novo)
curso de E/LE
Fátima Aparecida Teves Cabral Bruno – USP

Esta comunicação relata, a partir de uma perspectiva complexista (Morin, 2008, 2009),
alguns dados sobre o processo de implantação de um curso de espanhol como língua
estrangeira no Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (FFLCH/USP) dirigido à comunidade USP (alunos e funcionários)
e ao público em geral. As reflexões teórico-metodológicas que serão apresentadas inserem
o organizador/coordenador do curso não como um contingente, mas sim como um indivíduo
que observa e analisa o processo, buscando conhecimento com vistas à ruptura de
paradigmas pré-estabelecidos, porque considera conhecimento como uma tradução seguida
de uma reconstrução (Morin, 1996). Apresenta-se como parte desse processo de
conhecimento a análise de duas questões: que nome dar aos cursos e que currículo/programa
utilizar. A primeira questão procura traduzir e reconstruir uma nomenclatura usual nos cursos
de espanhol como língua estrangeira: básico, intermediário e avançado, já que, entre outras
coisas, reforça a ideia de que o espanhol é uma língua fácil e que se pode aprender em três
anos (Bruno, 2004, 2006). A segunda traduz e reconstrói o programa/currículo uniforme,
pronto para vestir e de tamanho único (Formosinho, 1991 apud Macedo, 2007); em função
disso, passa-se a valorizar os atos de currículo, ação socioeducacional nem sempre
contemplada no currículo/programa de curso (Macedo, 2007) como um fator importante para
a autoformação do professor/monitor e do aprendiz como cidadão, ser solidário e responsável
em relação ao seu entorno (Morin, 2008). Conclui-se que conhecimento traduzido e
reconstruído contribui para que os envolvidos no processo e, em especial, os aprendizes
alcancem em algum momento do processo em direção à língua alvo uma mudança sóciosubjetiva consciente (Vygostsky, 2001), já que os alunos que frequentam esse curso têm
como objetivo amplo “melhorar de vida”.
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Sintagmas nominais complexos nos gêneros jornalísticos: uma
abordagem comparada entre artigos de opinião e notícias
Felipe Diogo de Oliveira – PG-UFRJ

Os jornais de mídia impressa são suportes para a difusão de distintos gêneros textuais
(cf. Marcuschi, 2008), dentre eles, os artigos de opinião e as notícias. Mas como diferenciar
os dois gêneros em questão, de um ponto de vista linguístico? Seriam os Sintagmas Nominais
(doravante SNs) Complexos um parâmetro a mais para análise de tais gêneros?
Procurando responder a essa hipótese, o presente trabalho explora as semelhanças e
diferenças de forma (tipos) e função (usos) presentes nos SNs Complexos dos dois gêneros
jornalísticos supracitados: artigos de opinião e notícias. Trata-se de um trabalho empírico,
enraizado no funcionalismo norte-americano (cf. Martelotta, 2009), que considera as práticas
linguísticas dentro de determinada situação real de uso da língua.
Para tanto, foi constituído um corpus de dois jornais de língua espanhola – El Mundo
(Espanha) e La Nación (Argentina). Com essa divisão, objetiva-se verificar se existem
diferenças substanciais quanto ao uso e ao tipo desses SNs complexos nas variedades de
língua espanhola desses dois países.
Considero SN complexo aquele que, contando também com o núcleo, possui mais de
três constituintes, que podem ser determinantes, quantificadores, modificadores (à direita
ou à esquerda do núcleo) e complementos.
Do ponto de vista formal, observa-se como os elementos do sintagma relacionam-se
entre si (incluindo o importante papel das nominalizações). Do ponto de vista funcional,
observam-se os seguintes fatores: (i) função sintática do SN e (ii) ordem do SN na oração.
E do ponto de vista discursivo-pragmático, observa-se o caráter informacional dos termos
(cf. Prince, 1981).
Para realizar tal comparação, os dados são quantificados e submetidos a um estudo
percentual de frequência de distribuição, utilizando parte do pacote GOLDVARB.
A análise provou que, de fato, há diferenças de uso de SNs Complexos nos dois gêneros.

La investigación-acción en el desarrollo del curriculum de
español en las escuelas
Fernanda Almeida Vita – PG-UFBA

La enseñanza de una lengua extranjera no puede restringirse a explicar las actividades
del libro de texto acompañadas de las orientaciones del diseño curricular del curso. El proceso
de aprendizaje de un idioma va más allá, necesita explicaciones sobre la construcción de
ese aprendizaje, así como carece de diagnósticos puntuales y precisos que permitan al
docente crear situaciones reales de aprendizaje, con observaciones evaluativas, para poder,
si se hace necesario, reconducir y modificar el proceso. En esta comunicación pretendemos
presentar la investigación-acción como una herramienta de la que dispone el profesor de
español como lengua extranjera para el desarrollo del currículum en las instituciones de la
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educación básica. Para ello, nos basamos en los trabajos desarrollados por Lawrence
Stenhouse, John Elliott, Wilfred Carr y Stephen Kemmis. Esta propuesta de comunicación
es fruto de nuestro trabajo de investigación doctoral que está en curso, en el programa de
Doctorado en Lingüística Aplicada, de la Universidad de Alcalá (España). El objetivo general
de esta investigación consiste en evaluar el currículum de la carrera de Letras con Español
de la UFBA en lo que concierne a la articulación entre la teoría y la práctica en la formación
docente. Como sugerencia de mejora al resultado evaluativo, elaboramos una propuesta
metodológica para la formación inicial utilizando la investigación-acción como herramienta
para el trabajo docente en el aula de español en la Educación Básica.

La literatura argentina revisitada: el mito de La Cautiva en un
cuento de María Rosa Lojo
Fernanda Aparecida Ribeiro – UNIFAL

En su cuento “Otra historia del guerrero y de la cautiva”, del libro Amores Insólitos de
Nuestra Historia (2001), María Rosa Lojo (1954- ) hace una referencia directa al texto “Historia
del guerrero y de la cautiva”, del libro El hacedor (1960), de Jorge Luis Borges (1899-1986),
al mismo tiempo que recupera otros referentes literarios sobre el mito de La Cautiva, un
tema que es recurrente en la literatura argentina, cuyo nacimiento está en la crónica colonial
La Argentina manuscrita (1612), de Ruz Días Guzmán. En su relato, María Rosa Lojo rescribe
un tema histórico y literario, enfocando el sentimiento de la mujer cautiva, no como un rehén
de los indígenas, pero sí como una mujer que adopta las costumbres indígenas, rechazando
a los españoles y su cultura. Acá, la autora argentina ubica su cuento en lo que Elaine
Showalter (1982) llama de literatura “de mujeres”, o sea, cuando la mujer escritora llega a la
fase de autodescubrimiento, de búsqueda de la propia identidad. María Rosa Lojo ya no se
deja llevar por las imitaciones de las formas establecidas, sino que crea sus normas artísticas
y subvierte la historia y la literatura de su país, ofreciendo su visión femenina. Así, se puede
acordar de Magdalena Perkowska (2008), que afirma que al dibujar un nuevo concepto de
escritura, los autores postulan las “historias híbridas”. María Rosa Lojo es una escritora que
sabe reinventar la literatura de su país por medio de su ficción y la retomada del mito de La
Cautiva en “Otra historia del guerrero y de la cautiva” es un ejemplo de ello.

Aquisição da ordem de palavras nas interrogativas parciais do
espanhol: alunos e professores
Fernanda Chiappetta Silveira – PG-UFF

A língua espanhola permite diferentes ordens de palavras e determina a ordem verbosujeito (VS) nas interrogativas parciais, aquelas caracterizadas pela presença de um elemento
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interrogativo Qu. Já o português brasileiro (PB) vernáculo não exibe essa ordenação,
preferindo a ordem sujeito-verbo (SV) em perguntas do tipo: O que o João comprou? ,
quando na grande maioria das variedades do espanhol, essa ordem não é admitida, sendo
obrigatória, como dissemos, a ordem VS, como em: ¿Qué compró Juan?. Com base nessas
observações, utilizamo-nos de um experimento psicolingüístico off-line de representação
linguística e investigamos se universitários brasileiros do 6º período do curso de Letras
português-espanhol e professores brasileiros de espanhol formados em cursos de Graduação
no Brasil demonstram sensibilidade à questão da ordem de palavras inversa nesse tipo de
estrutura na sua L2. Se sim, pode-se falar de aquisição de traços gramaticais no período
posterior à puberdade. Os resultados preliminares indicam que houve maior aceitação da
ordem SV (agramatical para o espanhol) e menor aceitação da VS entre os professores e
não entre os alunos, ao contrário do que havíamos suposto. Além disso, houve indícios de
que os professores diferenciaram as estruturas de argumento das de adjunto, enquanto os
alunos não. Aparentemente, estes tiveram como critério de aceitabilidade a ordem de palavras
e não a função sintática dos itens, como os professores. Estes dados contrariam alguns
estudos no âmbito da pesquisa em aquisição de segundas línguas que argumentam que
aprendizes adultos também podem incorporar traços ou categorias funcionais de uma língua
nova.

Fissuras e suturas da Lei 11.161/2005: a textualidade jurídica e
suas interpretações
Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues – UFSCar

Este trabalho se propõe a analisar algumas interpretações da Lei 11.161/2005 – que
dispõe sobre a oferta obrigatória da língua espanhola nas escolas de Ensino Médio do país,
com matrícula facultativa pelos alunos – realizadas por diferentes instâncias, como a política,
a jornalística e a acadêmica.
Observaremos, de modo particular, as produções interpretativas de instâncias
governamentais envolvidas no processo de implantação da Lei 11.161, como os Conselhos
Estaduais de Educação, responsáveis pela regulamentação dessa norma jurídica.
Tentaremos mostrar que o modo como estas instâncias interpretam a lei se vincula, na
maioria das vezes, a procedimentos relacionados ao campo do Direito, a partir dos quais se
tentaria buscar “a verdade da lei”. Para isto, discutiremos a própria noção de interpretação
no campo do Direito e apresentaremos, como contraponto, a da Análise de Discurso francesa.
Nosso objetivo é colocar em evidência as “fissuras” que a textualidade legal apresenta
(ZOPPI-FONTANA, 2005) e, ao mesmo tempo, detectar as “suturas” – concebidas, de nosso
ponto de vista, como “sítios” de significação que se abrem à interpretação (ORLANDI, 2004)
– produzidas pelas diferentes instâncias citadas durante seu trabalho de interpretação.
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La casita de los viejos, de Mauricio Kartun: tempo do sujeito,
tempo da história
Flávia Almeida Vieira Resende – UFMG

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise do texto dramatúrgico de “La
casita de los viejos”, do dramaturgo argentino Mauricio Kartun. A peça, estreada em 1982,
faz parte do movimento Teatro Abierto, realizado por autores argentinos dispostos a afirmar
sua dramaturgia em um contexto de censura e repressão causado pela ditadura militar.
Interessa-nos abordar, sobretudo, a concepção temporal na obra, por entender que ela traz
marcas do contexto histórico em que a peça foi produzida e que pode, portanto, trazer
implicações às possíveis leituras que a peça venha a ter. Seguimos, nesse sentido, a esteira
de pensamento de Benjamin e Agamben, de que a verdadeira revolução passaria por uma
concepção revolucionária do tempo. “La casita de los viejos” apresenta a história da volta do
protagonista Ruben ao seu passado, à casa de seus pais, numa busca incessante de
reconciliar-se consigo mesmo. No texto – e no que ele projeta para a cena –, está presente
o tema da repressão da instituição familiar e da dificuldade de se estar contra uma situação
dada. A historicização, porém, não é radical. Não é falando sobre um tempo presente que
Kartun assume o seu posicionamento político, mas, antes, propondo uma relação do sujeito
com seu próprio tempo. Não se trata de uma concepção de tempo linear e objetiva, que
permite uma viagem na memória, do presente ao passado, mas um tempo subjetivo, que
confunde a todo momento o espectador sobre qual seria e se haveria um presente, e em
relação a que – ao passado ou ao futuro – ele estaria. Kartun aponta para uma possibilidade
revolucionária do tempo ao suspender a sucessão ininterrupta dos acontecimentos, porém
o tempo do protagonista Ruben não chega a ser o tempo do prazer, é antes o tempo do
trauma, da culpa, da alienação dos sujeitos na história.

Sobre a negação do discurso cartonero como uma aposta rumo a
outros sentidos
Flavia Braga Krauss de Vilhena – UNEMAT

As cartoneras são coletivos que surgem na América Latina, a princípio, com uma proposta
editorial alternativa. Nosso objetivo maior é analisar seu discurso, cotejando-o com uma
prática concreta. Porém, neste trabalho fazemos um recorte e nos esforçamos por refletir
sobre os modos a partir dos quais eclode a negação, marca discursiva recorrente no discurso
cartonero, buscando uma interpretação a partir da mobilização do dispositivo teórico da
Análise de Discurso de linha francesa e, neste caso, especificamente a partir das noções de
identificação, contra-identificação e desidentificação formuladas por Indursky (2008).
Entendemos que a negação não revela uma identificação plena do sujeito do discurso com
a forma-sujeito da FD que o afeta: nossa tarefa consiste em analisar se a negação no corpus
que recortamos -os manifestos de ditas cartoneras- funciona como resultado de uma contra-
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identificação do sujeito – que instaura uma relação tensa no interior da própria FD, com
relação à posição sujeito dominante, problematizando dita FD, mas não chegando a com
ela romper, já que o sujeito acaba por se acomodar em uma posição dissidente – ou de uma
desidentificação, aqui tomada como um movimento capaz de instaurar novos sentidos. Por
interpretarmos a negação como índice da falta de um lugar simbólico para determinado
posicionamento, a entendemos como um momento embrionário que pode enveredar-se tanto
em direção à contra-identificação como em direção a uma desidentificação, a depender do
desenvolvimento ou não de uma nova forma-sujeito: no primeiro caso, as diferentes posiçõessujeito convivem ainda que de forma conflitante e tensa no interior da mesma forma-sujeito;
já no segundo caso estamos diante de posições excludentes, incapazes de coabitar a mesma
FD. Nossa proposta é justamente realizar uma ultrassonografia desta gestação de novos
sentidos.

Producción escrita en Lengua Española: una investigaciónacción sobre el uso de estrategias retóricas y operadoras del
discurso en las asignaturas introductorias
Flávia Colen Meniconi – PG-UFAL

La retórica es un campo vasto y de extrema importancia para la producción de textos
argumentativos, orales y escritos. Conocer las estrategias retóricas centradas en la emoción
del escritor o lector, las formas de expresión y las características del discurso es fundamental
para la producción del discurso (ABREU, 2004; PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA,
2005, REBOUL, 1998). Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados parciales
de una investigación de doctorado sobre la enseñanza explícita del uso de conectores
discursivos y estrategias retóricas, en la producción de textos argumentativos. La metodología
utilizada para la recogida de datos es la investigación- acción. Este método de estudio propone
un cambio, en la realidad investigada, a partir de acciones conjuntas. En el caso de este
trabajo, como profesora e investigadora busco, a partir de una experiencia didáctica de la
lectura y producción de textos argumentativos, comprender como los alumnos experimentan
y perciben la actividad de lectura y escrita en Lengua Española, en las asignaturas
introductorias del curso de Letras, de la Universidad Federal de Alagoas. Al mismo tiempo,
se objetiva también, entre los participantes de la investigación, comprender las dificultades
del proceso de lectura y escrita en Lengua Española. Estrategias para solucionar estos
problemas y caminar en dirección a la producción de textos argumentativos más cohesivos
y coherentes son también pensadas y planeadas entre el profesor/investigador y los alumnos.
La investigación, además, acompaña y analiza el proceso de aprendizaje de la habilidad
escrita, en la producción de diferentes géneros de textos argumentativos. Los resultados
parciales apuntan el aspecto positivo de la enseñanza explícita de la estructura del texto
retórico y de las reglas de uso de los operadores argumentativos en Lengua Española.

80

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

Diferencias de sentido y percepción en la lectura de un texto
argumentativo: el efecto de la retórica en los discursos femenino
y masculino
Flávia Colen Meniconi – PG-UFAL

Esta investigación tuvo como finalidad analizar el efecto de la utilización de elementos
retóricos en la lectura femenina y masculina, de un texto argumentativo. La metodología
adoptada en el estudio fue de carácter cualitativo y el corpus se constituyó de respuestas
provenientes de emails sobre dos cuestiones: 1- ¿qué te pareció el texto?; 2- ¿qué sentiste
al leerlo?. La intención de la primera pregunta fue analizar si las personas que participaron
de la investigación conseguirían hacer un análisis de la calidad retórica del texto. Con la
segunda indagación, se objetivó investigar la diferencia del efecto de la lectura del texto
producido, en hombres y mujeres. El trabajo fue realizado basándose en los estudios retóricos
de Reboul (2000); Abreu (2004); Perelman e Tyteca (2005) y Meyer (2007). El análisis de los
datos reveló disparidades en los movimientos retóricos discursivos de los participantes de la
investigación. Mientras la mayor parte de los hombres clasificó el texto leído como “chistoso”
y “divertido”, las mujeres, en su mayoría, tuvieron una opinión contraria, caracterizándolo
como “machista”, “exagerado” y “fuerte”. Se cree que la forma de direccionamiento del ethos
(autor), por medio del lógos (discurso), influye en el pathos (lector), en el sentido y la
percepción del argumento. Tal factor origina los movimientos de refutación y contra
argumentación del lógos afectado, negativamente, por el discurso. Con esta investigación,
fue posible percibir que la retórica es un campo de estudios riquísimo que, por su vez,
contribuye para el entendimiento y análisis de diferentes tipos de argumentos. En el caso de
la investigación en cuestión, la retórica posibilitó comprender las diferentes estrategias
argumentativas del discurso masculino y femenino.

As escritoras na literatura afro-colombiana
Francineide Santos Palmeira – PG-UFBA

A antologia afro-colombiana ¡ Negras Somos!: Antologia de 21 Mujeres Poetas
Afrocolombianas de la Región Pacífica (2008), organizada por Guiomar Escobar e Alfredo
Zamorano, consiste em uma coletânea publicada em espanhol, composta pelas produções
de 21 poetas mulheres afrodescendentes da Colômbia, proveniente da Região Pacífica,
como já evidencia o subtítulo da publicação. Esta coletânea representou um marco para a
literatura da Colômbia, não apenas por ser a primeira antologia afro-feminina do país, mas
também por ser uma publicação que contribuiu para difundir nacionalmente a produção
literária das escritoras afro-colombianas. Tendo em vista as informações anteriores, o texto
“As escritoras na literatura afro-colombiana” 1 buscou analisar como são construídas as
representações de afrodescendência na produção literária das escritoras que publicaram
nesta coletânea. A investigação se deu por meio da apreciação dos poemas das escritoras

81

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

publicadas nessa antologia. Para realização deste estudo, privilegiou-se uma análise
embasada em textos dos Estudos Culturais, da Literatura Comparada e da Afrodescendência,
além de textos que discutam maneiras contemporâneas de representações de gênero. De
modo geral, o desenvolvimento deste estudo tem demonstrado que há tanto poemas que
trazem como tema basilar a memória histórica dos afro-colombianos quanto poemas que
abordam as tradições e culturas deste grupo étnico-racial. Todavia, é importante ressaltar
que além das características supracitadas, há uma terceira particularidade nas produções
desta coletânea que se relaciona diretamente ao território de origem das escritoras em
questão: a presença de produções que apresentam poeticamente os elementos do meio
ambiente da Região Pacífica, uma região em que, segundo Arturo Escobar, 90% da população
é negra.
1

Este texto consiste em algumas reflexões que integram o projeto de tese intitulado Vozes afro-femininas na

América Latina no qual busco analisar as representações de frodescendência nas produções de escritoras
negras no Brasil e na Colômbia

O legado de Mercedes Sosa: a arte como instrumento de luta
pela cidadania
Franklin Larrubia Valverde – UNIP / Estácio-Uniradial

A cantora argentina Mercedes Sosa, falecida em 2009, além de ter sido uma das melhores
intérpretes da música popular e folclórica da América Latina, foi uma das vozes mais presentes
na luta pela cidadania dos povos latino-americanos nas últimas décadas do século XX. As
canções interpretadas por ela tratavam de direitos fundamentais nas áreas civil, social e política.
Eram tanto uma forma de denúncia das mazelas que sofria a América Latina sob regimes
ditatoriais, quanto instrumento de conscientização popular da situação vivida pelos latinoamericanos. Nesse sentido, ao olharmos para o seu legado é possível identificar um conjunto
de canções, que por sua temática e pelo tipo de interpretação que lhes conferiu Mercedes,
permitem ver a cantora como porta-voz da defesa do direito à vida, à liberdade e a condições
dignas de trabalho. Em pleno século XXI, com praticamente todos os países da América Latina
sob regimes democráticos e vendo a região ganhar um novo papel na chamada ordem mundial,
esses temas continuam vigentes e presentes em movimentos populares e diferentes
manifestações artísticas que advogam pela conquista de uma cidadania plena. O objetivo
deste trabalho é estabelecer um diálogo temático e estético entre a Mercedes Sosa que emerge
desse conjunto de sua obra e a produção de grupos e artistas atuais como Calle 13 e Mano
Chao, que têm a mesma atitude comprometida com as questões sociais de seu tempo;
enfocando como os direitos civis, sociais e políticos aparecem em suas respectivas obras.
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A memória cúmplice na obra de Mario Benedetti

Gabriel Macêdo Poeys – PG-UFRJ

O livro Montevideanos (1959), do escritor uruguaio Mario Benedetti, apresenta como
tema central a capital do seu país. Na obra, o autor confronta diversos arquétipos da sociedade
uruguaia durante a década de 50. Montevidéu deixa de ser a “Suíça da América” e entra
num período de declínio econômico com o fim das duas Guerras Mundiais e Guerra da
Coréia, que alimentavam a economia; o hiato na modernização do país e a presença massiva
de escriturários públicos norteiam os contos do livro. Mais tarde, quando Benedetti encontrase no exílio, os contos passam a ter a função de gerar memória, a partir de sua complexidade
narrativa perpassada pelo olhar de um autor participante, que compartilha com seus
personagens a cidade da periferia do capitalismo. Ao defrontar-se com sua fortuna crítica o
livro ganha nova significação, a partir das leituras de BACHELARD (1988) e seus estudos
sobre a não-linearidade da memória. Debruço-me sobre a discussão fomentada por DELEUZE
(1987) em sua busca pelos signos e sua presença no texto literário, tendo também como
referência a obra de BAUMAN (2001) e BERMAN (2007) no que concerne ao estudo da
modernidade, bem como BENEDETTI (1974) para o conceito de cumplicidade.

Néstor Perlongher e Haroldo de Campos – um diálogo
antropofágico
Gabriela Beatriz Moura Ferro Bandeira de Souza – PG-USP

Em 27 de outubro de 1993, quase um ano após a morte de Néstor Perlongher (NP), o
poeta brasileiro Haroldo de Campos (HC) assina o poema “Neobarroso: in memorian” em
homenagem ao poeta argentino. O referido poema marca o fim de uma relação de admiração
mútua que se inicia com traduções que NP faz de poemas e ensaios de HC ao longo do
primero ano em que vive no Brasil (1982). Os principais pontos em comum entre ambos os
escritores são certamente o desdobramento a um só tempo de suas faces de criadores e de
pensadores literários, em que se destacam suas produções poéticas e ensaísticas e a
proximidade de suas ideias no que se refere ao conceito de “devoração cultural” proposto
pelo grupo modernista liderado por Oswald de Andrade em seu “Manifesto Antropofágico”
(1928).Partindo de uma breve análise do poema “Neobarroso: in memorian”, o objetivo desta
comunicação é observar o desdobramento do conceito de “devoração cultural” na produção
literária de ambos os escritores a partir a leitura de “El portuñol en la poesía” (1984), de
Néstor Perlongher e “Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira” (1980)
e da leitura de trechos de Galáxias (1984), de HC e do poema “Látex” (Hule, 1989) de NP.
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Letramento de alunos de espanhol do ensino médio de escolas
públicas a partir do desenvolvimento da competência leitora
Girlene Moreira da Silva – PG-UECE / Cleudene de Oliveira Aragão – UECE

A partir das leituras de Paiva (2003) Barcelos (2011), Miccoli (2010) e Celani (2002) e de
acordo com nossa prática docente, percebemos que, em geral, o ensino da língua estrangeira
(LE) está em crise nas escolas públicas. O professor apresenta dificuldades de formar o
aluno naquela língua estudada e não consegue trabalhar as quatro habilidades (ler, escrever,
falar, ouvir) em sua sala de aula. Entendemos que a construção de um ensino eficaz de LE
na escola, em especial no Ceará ainda requer tempo e planejamento. No atual ensino do
nosso Estado, com salas lotadas, professores com carga horária excessiva e a maioria com
uma hora/aula por semana para trabalhar a língua estrangeira, acreditamos que, no momento
em que estamos, é preciso focar na leitura e, assim, também conseguir outros avanços
linguísticos. Defendemos, assim como Mendoza (2004, 2007), Aragão (2006) e (Santos,
2007), que a literatura seja usada como recurso para as aulas de Espanhol como língua
estrangeira (E/LE), auxiliando o estudante no processo de aquisição da nova língua estudada.
Esse artigo é parte de uma pesquisa de doutorado, ainda em fase inicial, que tem por objetivo
geral promover o letramento de alunos de língua espanhola do ensino médio de escola
pública, a partir do ensino comunicativo focado na competência leitora, com o intuito, ainda,
de avaliar como o uso de gêneros textuais, priorizando os literários, influenciam nesse
processo. Acreditamos que a inserção de uma língua estrangeira no ensino médio é de
grande importância para a formação cidadã e o enriquecimento do conhecimento do aluno e
esperamos, no futuro, poder promover um ensino de E/LE na escola, em que os alunos
realmente estudem e aprendam a língua estrangeira para sua vida e para o mundo.

Literatura, Memória e História – A Guerra Civil Espanhola do
grupo Guerrillas del Teatro
Gisele Aparecida da Costa Silva – PG-USP

Uma das integrantes da casta de autores espanhóis desterrados foi María Teresa León,
que acompanhada de aproximadamente 300.000 compatriotas, viu-se obrigada a retirar-se
de uma Espanha devastada pela Guerra Civil e governada pelo general Francisco Franco.
Engajada politicamente pela propagação da cultura durante a guerra María Teresa ocupouse, durante os quase quarenta anos de exílio, em denunciar por meio de suas obras a
barbárie, além de divulgar a experiência vivida durante o conflito. Parte de sua biografia
está nas páginas do romance Juego Limpio, história do grupo de atores antifascista das
Guerrillas del Teatro, um dos grupos de teatro que apresentavam peças clássicas nos frontes
e em Madri, do qual fez parte durante os três anos de guerra. Narrada a partir de dois
tempos (tempo presente em que o protagonista, narra sua história no grupo das Guerrillas e
no tempo passado, em que o grupo compartilha suas memórias) e dois espaços (o monastério,
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de onde o protagonista conta suas histórias, e o Casarão ocupado pelo grupo, lugar em que
ocorre a maior parte das experiências vividas pelos atores) a história é também construída
pelas vozes de personagens fixos e também por outros que surgem ao longo da narrativa
ora fictícios, ora reais como a própria escritora María Teresa, que também se faz personagem.
Tal estrutura demonstra que a história individual pode ser construída partindo de experiências
compartilhadas com outros indivíduos comuns constituindo uma memória coletiva, contando
uma história vivida por pessoas que não protagonizaram o evento como as personalidades
(políticos, militares e intelectuais) e cujo status literário faz compartilhar espaço com a História
escrita no discurso oficial.

As construções com demonstrativos em espanhol: os diferentes
graus de (in)definição
Gisele Souza Moreira – PG-USP

Os demonstrativos fazem parte de um grupo de formas da língua conhecidas como
determinantes e em especial, costumam ser identificados como “definidos” já que acrescentam
identificabilidade ao referente da expressão nominal que determinam. Contudo, a partir da
observação e análise de alguns casos coletados, pudemos perceber que os demonstrativos
participam na construção de um efeito de indefinição que ultrapassa os limites do sintagma
nominal em alguns enunciados do nosso corpus, ou seja, a definição da referência, que
geralmente está presente em construções com demonstrativos, perde-se ou sofre um
enfraquecimento que pode ser observado em diferentes graus.
Na nossa pesquisa de mestrado estudamos os demonstrativos em português e espanhol,
e verificamos como se dá o emprego dessas formas num corpus constituído por intervenções
de ouvintes em rádios. No corpus em espanhol, contamos com 500 ocorrências de
demonstrativos pertencentes às diferentes séries, das quais selecionaremos, para este
estudo, alguns casos em que essas formas participam na construção de diferentes graus de
definição, tais como em enunciados com demonstrativos de primeira série como “pero estos
hombres con estas piernas así con estas… no no… estos pantalones cortitos así... no quedan
elegantes”, no qual os demonstrativos não se referem a homens específicos, mas sim a
todos aqueles que usam “pantalones cortos”.
Nesta reflexão pretendemos, portanto, analisar alguns casos do corpus para verificar
como se estabelece esse efeito de indefinição em construções com demonstrativos em
espanhol, como a que citamos anteriormente. Faremos, posteriormente, o mesmo estudo
com os demonstrativos em português e então seremos capazes de verificar desde uma
perspectiva comparativa, como se dá esse funcionamento em ambas as línguas. Para a
análise desses casos, apoiaremo-nos em estudos sobre enunciação e subjetividade, a partir
de autores como Benveniste e Kerbrat-Orecchioni.
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Reforma e a compreensão de sentidos de Licenciatura: questão
filosófica ou de carga horária?
Giselle da Motta Gil – IFRJ

Esta pesquisa se propõe a observar, a partir da análise das entrevistas realizadas com
membros do Colegiado das Licenciaturas da UERJ (CL), modos de constituição de sentidos
de Licenciatura no âmbito da Reforma das Licenciaturas da UERJ/2006. E se desenvolve a
partir das seguintes questões: a partir da fala dos entrevistados do Colegiado de Licenciaturas,
que sentidos de Licenciatura, Prática e Estágio, se instituem discursivamente? De que modo
múltiplas vozes que atravessam a fala dos entrevistados participam no estabelecimento
desses sentidos? Para o desenvolvimento da pesquisa consideramos as contribuições de
Rocha, Daher, e Sant’Anna (2004) para a construção do roteiro de entrevista, os pressupostos
da Análise do Discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 2002; 2008), os estudos de
Authier-Revuz (1990; 1998), Sant’Anna (2004) e Ducrot (1987). Os resultados apontam para
um embate relativo ao papel do CL na redação da Deliberação UERJ nº 21/2005 e para a
problemática da desvalorização da discussão sobre Licenciatura na Universidade. Outro
aspecto perceptível foi a preocupação dos membros do CL em definir os espaços ocupados
por cada Unidade a partir da Reforma. Além disso, observamos algumas mudanças na
organização dos cursos de Licenciatura, com uma nova divisão de carga horária entre os
Institutos Básicos, a Faculdade de Educação e o CAp, que altera o modelo tradicional (3+1),
que ainda vigora em muitas Universidades. Essa mudança, ao redistribuir o papel de formação
de professor, relativiza o que anteriormente era exclusivo da Faculdade de Educação e leva
os Institutos Básicos a terem um envolvimento e uma preocupação maior com a Licenciatura,
o que não era uma realidade antes da Reforma. Some-se a isso a formalização do
reconhecimento do CAp como formador de professores, pois esse Instituto passou a ter
uma participação efetiva no currículo das Licenciaturas, promovendo o reconhecimento
institucional do trabalho de ensino e orientação/supervisão dos alunos/estagiários.

Enseñanza de lengua española y diccionarios: reflexiones para
su uso en el aula
Glauber Lima Moreira: – UFPI

Esta investigación se propone presentar la importancia de utilizar el diccionario en las
clases de lenguas extranjeras, en particular, en las clases de español como lengua extranjera
(en adelante ELE). Hay numerosos estudios realizados en varios países, que muestran que
el uso de diccionarios contribuye de manera eficaz en la enseñanza y en el aprendizaje de
los estudiantes con respecto a la comprensión de la lectura en español. Para que esta
propuesta de investigación pueda ser llevada a cabo, se utilizan los conceptos teóricos
relativos a los estudios lexicológicos y lexicográficos, en concreto los trabajos de Aragonés
(2001), Soler (2003), Bagno y Rangel (2006), Pontes (2009), Escobar (2009), entre otros
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expertos. En este estudio, hemos tratado de investigar el aprendizaje relacionado con la
comprensión de lectura y, más concretamente, la importancia de utilizar el diccionario
monolingüe para desarrollar actividades de lectura en las clases de ELE. Para componer el
análisis del corpus, tenemos seis informantes de nivel avanzado de una escuela de idiomas
en Fortaleza, divididos en tres grupos. Los resultados de nuestro estudio revelan que el
diccionario es una herramienta pedagógica necesaria para el desarrollo eficaz a la enseñanza/
aprendizaje de la lectura de ELE. Por lo tanto, los datos muestran, además, que el diccionario
se ha mostrado como siendo una herramienta de apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras
a sus usuarios, además de fomentar una reflexión al profesor de lenguas extranjeras, de
vital importancia en usar el referido manual en sus clases.

O uso de corpora no ensino/aprendizagem de tradução de
línguas próximas: Um estudo de caso do par espanholportuguês
Gleiton Malta Magalhães – UnB

É inegável que a Linguística de Corpus vem assumindo um papel cada vez mais
proeminente no âmbito dos Estudos da Tradução. Somando-se a esse universo o tema da
tradução de línguas próximas e o uso de corpora no processo de formação dos novos
tradutores temos, então, um campo vasto de pesquisa a ser explorado. O trabalho que
propomos é resultado de uma pesquisa (em andamento) que busca registrar/ilustrar o
processo tradutório e de formação de estudantes de tradução do par espanhol-português.
Busca ainda: a) aproximar o alunado de tradução do par linguístico espanhol-português aos
benefícios que o uso de corpora na tradução podem trazer para a formação acadêmica e/ou
profissional; b) investigar a opinião dos estudantes no que concerne à metodologia de
pesquisa baseada em corpus; c) sugerir estratégias de ensino para docentes que atuam no
âmbito da tradução de línguas próximas. A pesquisa tem suas bases teóricas na tríade
formada, principalmente, por: Didática da Tradução: Hurtado Albir (1993; 1999a; 1999b,
2005); competência tradutória: Alves, Pagano e Magalhães (2000; 2001; 2005); PACTE (2001;
2003) e uso de corpora na formação de tradutores e na pesquisa em tradução: Baker (1993;
1995); Berber Sardinha (1999b; 2001); Tagnin (2000; 2001; 2002). Propomos esta
comunicação devido à escassez de trabalhos que contemplem o par espanhol-português
paralelamente com os Estudos da Tradução com Base em Corpus e pela ampliação dos
corpora existentes para além das fronteiras da língua inglesa. Assim, esperamos socializar
a pesquisa que registra a práxis e a experiência in loco de uma proposta didática para o
ensino de tradução tendo por base os Estudos da Tradução com base em Corpora.
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Estrategias discursivas en las representaciones cinematográficas
de los centros clandestinos de detención en Argentina. A
propósito de La noche de los lápices (1986); Garage Olimpo
(1999, Bechis) y Crónica de una fuga (2006, Caetano, Stagnaro)
Gloria Julieta Zarco – PG-Università Ca’ Foscari di Venezia, Itália

En Argentina, desde el retorno a la democracia, diciembre de 1983, diferentes instancias
posibilitaron narran y representar el horror vivido durante los años del llamado Proceso de
Reorganización Nacional. En este marco, esta ponencia se propone abordar tres producciones
audiovisuales que toman como tema la representación de la tortura en los centros clandestinos
de detención. Se analizarán las diferentes estrategias discursivas, estructuras narrativas y
figuras retóricas visuales. Se tratará, entonces, de reflexionar acerca de la posibilidad de
representación del horror. Cada uno de los films propuestos responde a un contexto históricopolítico diferente que se ha periodizado por ciclos; a. 1983-1989; b. 1990-1999; c. 20002010. Se tomará como modelo para este análisis el trabajo de Eliseo Verón (Verón, 1987)
sobre el discurso político, dado que el corpus aparece fuertemente marcado por esa impronta
y por coincidir con este autor en que hay niveles de funcionamiento de los procesos políticos
a los que sólo se puede acceder a través del análisis del discurso. Verón señala que el
campo de lo político implica enfrentamiento, relación con un enemigo y lucha de enunciadores.

Cuando los juegos de la imaginación son imposibles
Graciela Foglia – UNIFESP

¿Hasta dónde es posible llevar los juegos de la imaginación frente a las formas extremas
de violencia de Estado? La ya tan conocida formulación de Primo Levi “nuestra lengua no
tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre” está en la base de
la reflexión sobre la literatura de testimonio y se traduce en múltiples operaciones formales
a la hora de narrar el horror que supone dicha violencia. Esto también es válido, en particular,
para varias novelas y documentales, diferentes en sus estrategias literarias y
cinematográficas, producidos en Argentina y en Brasil, durante y sobre el último período
dictatorial vivido en ambos países. En novelas de autores como Daniel Moyano o Humberto
Costantini la eficacia estética se ve disminuida cuando el único recurso que resta es nombrar
la brutalidad. En los documentales, es la elección de la propia forma no ficcional, de índole
informativa o didáctica, que resalta esa imposibilidad. Este trabajo se propone examinar los
procedimientos de construcción en la narrativa ficcional y documental cuya materia es la
violencia dictatorial, ya sea en forma de opresión y censura o de tortura y muerte, y reflexionar
sobre sus efectos en la forma, en el marco de las discusiones sobre literatura de testimonio.
Como ejemplo comentaré El vuelo del tigre de Moyano, De Dioses, hombrecitos y policías
de Costantini y los documentales Paco Urondo, la palabra justa de Daniel Desaloms y Vlado.
30 anos depois de João Batista de Andrade.
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Corpo e espaço: reescritas da história em Finisterre, de María
Rosa Lojo e Desmundo, de Ana Miranda
Gracielle Marques – UNIR

Nesse trabalho apresentamos algumas considerações sobre o elemento feminino em
sua relação com os símbolos poéticos espaciais presentes nas obras Finesterre, da escritora
argentina María Rosa Lojo e Desmundo, de Ana Miranda. Construídas a partir do diálogo
entre os discursos históricos e literários suas narrativas rompem o silêncio imposto às minorias
étnicas e à voz feminina. Essas obras nos apresenta um mundo historicamente marcado
pelas guerras de fronteiras nos pampas centrais, na Argentina e as guerras pelo domínio
territorial no início da colonização brasileira. No universo ficcional de ambas as narrativas
as vozes silenciadas emergem com toda sua força humana, participando de uma rede de
intercambio permanente, narradas sob a perspectiva feminina. A provocadora relação que
se estabelece entre estas e os “brancos civilizados” contribui para desconstruir a visão
unilateral dos processos de conquista e colonização e permite pensar a identidade cultural–
tema sempre presente nas obras das escritoras focalizadas- como uma trama aberta e
sensível à interação das margens. Assim, o que nos interessa investigar são as imagens do
corpo feminino representadas nas narrativas que se constituem locus de combate, de
resistência e que invertem a imagem feminina tradicional. O corpo da mulher, nesse contexto,
é atravessado pela história e assim como os espaços simbólicos poéticos que perpassam
as narrativas – são eles o finisterra e o desmundo – aparecem como metáforas da violência
social, das relações de poder, porém que também servem de ponte para a convergência de
seres e mundos diversos.

Análise de sites voltados para ensino e aprendizagem de
Espanhol como Língua Estrangeira
Greice da Silva Castela – UNIOESTE

Essa comunicação constitui um pequeno recorte do estudo que vem sendo desenvolvido,
na Unioeste, por meio do projeto de pesquisa “Catalogação e análise de sites para ensino e
aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE)”. Nesse texto nos propomos a
realizar um levantamento e breve análise de sites dedicados ao ensino dessa língua
estrangeira, de modo a verificar se os sites analisados exploram ou subaproveitam os recursos
que o suporte eletrônico e a mídia Internet podem oferecer à educação – como a utilização
de links para contextualização, explicação ou aprofundamento da informação, recursos
audiovisuais e animações -, e se as atividades que apresentam estão de acordo com a
proposta dos documentos norteadores para o ensino de espanhol no Brasil, em relação, por
exemplo, à questão da diversidade e autenticidade dos gêneros textuais, da temática e
contextualização e das habilidades trabalhadas. O aporte teórico que subsidia a análise
consiste em documentos norteadores para o ensino, hipertexto eletrônico e Internet na
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educação. O resultado pretendido é contribuir para o mapeamento de sites adequados ao
ensino e a aprendizagem de E/LE no país, a fim de auxiliar docentes desta disciplina a
localizarem endereços eletrônicos que possam ser empregados nas aulas e com recursos
hipermídia que contribuam para os processos de ensino e aprendizagem.

Um sonho num sonho: as narrativas desdobráveis de Roberto
Bolaño
Gustavo Silveira Ribeiro – UFMG

A escritura múltipla e desviante de Roberto Bolaño muito frequentemente se utiliza do
recurso ao mise-en-abyme, encaixando e superpondo pequenas narrativas no corpo disforme
de seus contos e romances. Leitor atento de Jorge Luís Borges e Georges Perec, autores
centrais da segunda metade do século XX que muitas vezes construíram também relatos
desdobráveis (penso aqui, por exemplo, nos contos “As ruínas circulares” e “ Deutsches
Requiem”, do escritor argentino, e no romance La vie mode d’emploi) Bolaño articula histórias,
como eles, com o intuito de lançar uma luz enviesada sobre episódios ou personagens
sombrios, sobre os quais a linguagem convencional e a narração linear pouco têm a dizer.
No intuito de observar como isso se dá em sua obra, analisarei alguns aspectos da estrutura
e dos sentidos mobilizados por dois textos seus muito diferentes entre si: o conto “Dias de
1978” (publicado na coletânea Putas assassinas) e o romance póstumo 2666. O primeiro
aborda a vida e a morte de um exilado chileno em Barcelona. Seu destino trágico (e por
vezes inexplicável) será lido na narrativa a partir do motivo da orfandade, um conceito e
uma metáfora bastante recorrentes no universo ficcional do escritor. O segundo, por sua
vez, uma espécie de obra total na qual se entrecruzam cinco diferentes romances, traz,
entre diversas outras coisas, uma galeria de personagens desamparados (Edwin Johns,
Lola Amalfitano, Barry Seaman, Lalo Cura, Boris Ansky etc) cujas histórias servem ora como
espelho, ora como contraponto ao arcabouço principal do texto.

Rodolfo Walsh. ‘Exotización’ y conflicto en sus ‘escritos
cubanos’
Gustavo Walter Spandau – PG-USP

La presente ponencia tiene por objetivo intentar un acercamiento a una zona, profunda y
problemática del discurso y saber latinoamericanista. Lo que podemos denominar
‘exotización’, en este caso de Cuba (y del un ‘otro’ cubano), así como las intensificaciones
libidinales del sujeto intelectual que se encuentra allí de pasaje. El análisis parte de escritos
obrantes en Ese Hombre y otros papeles personales, en los que el autor argentino se refiere
a su estancia en la isla caribeña, durante los años sesenta, su relación con algunas prostitutas,
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el ambiente de bares donde las frecuenta y la ciudad de La Habana. Observando sus
disyuntivas, conflictos y reflexiones sobre los actos que realiza, cómo los ve y cómo asume
que los otros lo ven.

Televisión, Melodrama y el Espejo hacia adentro
Héctor León – Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela

El discurso telenovelesco es, sin duda, uno de los relatos más importantes y significativos
de América Latina. Frecuentemente tildado de discurso maniqueista, cursi o irreal y
despreciado por nuestras “élites” culturales, a través de su estructura discursiva, recurre de
manera constante al melodrama como base de su esencia, de su centro de acción e intriga;
lo que ha permitido que la telenovela se haya convertido en uno de los géneros favoritos de
Iberoamérica. En efecto, la telenovela mantiene estrecha vinculación que la emparenta con
el código romántico, sobre todo en su versión española, y su clara derivación melodramática,
para ser posteriormente estimulada y desarrollada en el siglo XX, por el cine mexicano,
sobre todo, y el melodrama radial. Este trabajo tiene como base destacar en el discurso
telenovelesco, claras reminiscencias del melodrama hispano; considerar sus esquemas
manidos, su lenguaje plano, su drama forzado, el enfrentamiento ambiguo, eufemístico, de
clases sociales, la búsqueda del amor imposible, con la heroína desdichada, pero que en su
aventura vital, avanza hacia un futuro promisorio, con sus emociones intensas, con su tensión
latente y expectante, con el sufrimiento o la fatalidad de los protagonistas. Estos elementos,
que he denominado el espejo hacia adentro, revelan a su vez conexiones ideológicas que
relacionan la experiencia de los personajes imaginarios del escritor y sus situaciones, con el
clima histórico espiritual del cual se derivan y contextualizan. De ahí que ese constructo
audiovisual que es la telenovela, que forma parte de nuestro imaginario colectivo
latinoamericano, es de alguna manera una prolongación de viejas estructuras, muchos de
cuyos discursos siguen comunicando los valores de la sociedad burguesa del siglo XIX. Por
su influencia y popularidad, es necesario su estudio y análisis.

A Escrita Queer de Nestor Perlongher e de Copi/Raul Taborda
Damonte
Helder Thiago Cordeiro Maia – PG-UFF

O presente trabalho é uma análise das obras “Evita” (Copi/Raul Damonte) e “Evita Vive”
(Perlongher) a partir de uma perspectiva da teoria queer. Ambos os textos podem ser
considerados como escrituras dissidentes e trazem a figura de Eva Perón como personagem,
contudo rompem com as representações canônicas e oficiais em relação a Evita. A partir da
análise das duas obras identificamos características entendidas como queers, seja através
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de uma utilização de uma estética camp, como aponta José Amícola em “Camp y
Posvanguardia”, seja apresentando sexualidades e práticas sexuais desviantes e nãonormativas. Os dois textos além de revelarem uma estética muito elaborada podem ser
considerados como as obras literárias mais controversas e profanatórias sobre a figura de
Eva Perón. Interessa a essa investigação apontar as preocupações estéticas camps de
ambos os escritores, além de apresentar características de conteúdo que aproximam as
obras de uma escritura queer, ou seja, uma escrita interessada na deshierarquização de
gêneros e de sexualidades e problematizadora desses papeis normativos. Por fim, verificamos
as estratégias de silenciamento e/ou apagamento utilizadas pela crítica historiográfica
canônica ao abordarem as duas obras. Ainda que ambos os autores sejam reconhecidamente
vistos como grandes escritores argentinos do século XX, estando Perlongher presente em
quase todas as historiografias literárias argentinas e tendo Copi recebido criticas de César
Aira, Daniel Link e José Amícola, essas duas obras são silenciadas possivelmente por
apresentarem sexualidades e gêneros não-normativos. Assim, percebemos que a critica
literária historiográfica canônica é uma instituição normalizadora quando se trata de obras
que abertamente questionam os papeis clássicos de gênero e sexualidade.

As fases de produção e revisão e a adequação funcional em
tradução: uma proposta de correlação entre dados de processo e
de produto
Heloísa Pezza Cintrão – USP

Observando os registros de movimento de teclado obtidos com o programa Translog ,
Jakobsen (2002) apontou a facilidade de distinguir nesses dados a divisão entre três fases
da tradução: orientação, produção e revisão. Comparando a distribuição de tempo entre as
fases para dois grupos de sujeitos, apontou que a maior proporção de tempo dedicado à
fase de revisão era um importante traço que distinguia o grupo de tradutores experientes do
grupo de estudantes de tradução. O estudo que apresentaremos se vale desse tipo de análise
para as traduções de três grupos de sujeitos: (1) bilíngues com uma sólida formação em
espanhol como língua estrangeira; (2) estudantes finalizando o nível básico de E/LE, que
passaram por um curso de introdução à prática de tradução espanhol > português; (3)
estudantes finalizando o nível básico de E/LE que não passaram por nenhuma formação
específica em tradução. No caso do segundo grupo, os dados foram coletados com o Translog
em três diferentes momentos do curso, compondo um corpus longitudinal de aprendizes de
tradução. Descreveremos as diferenças entre os bilíngues proficientes e os estudantes, nas
medidas de tempo relativas ao tempo total da tradução e ao tempo que destinaram às fases
de produção e revisão. Essas medidas serão, por fim, observadas em correlação com os
resultados de uma avaliação da adequação funcional das traduções. O resultados sugerem
que o maior tempo destinado à revisão pode estar fortemente relacionado ao trabalho mais
intenso e bem-sucedido sobre aspectos funcionais e estilísticos do texto meta, ou seja, ao
trabalho sobre aspectos da tradução menos condicionados pela equivalência com o nível
semântico do texto fonte.
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A que não soube vingar-se: em torno de ‘A meu amigo, que eu
sempr’amei’ (B846), de Johan Garcia
Henrique Marques Samyn – UERJ

No âmbito da produção lírica peninsular medieva, uma das figuras indubitavelmente mais
misteriosas é aquela identificada pela rubrica atributiva meramente como “Johan Garcia”,
apontado como sobrinho de um Nuno Eanes cuja identificação é não menos problemática
(conquanto seja hoje amplamente aceito tratar-se de Nuno Anes Cerzeo, trovador de origem
galega, graças sobretudo a investigações que conduziram a um documento preservado na
catedral de Ourense, significativo para o esclarecimento dessa relação). A Johan Garcia
são atribuídos dois textos, ambos presentes tanto no Cancioneiro da Biblioteca Nacional
(olim Colocci-Brancuti) quanto no Cancioneiro da Biblioteca Apostólica Vaticana, compostos
na koiné literária peninsular medieva; textos que, possivelmente devido à escassez de
informações acerca de seu autor, pouco interesse vêm despertando nos estudiosos do lirismo
trovadoresco ibérico. O que pretendemos em nosso trabalho é avançar algumas hipóteses
de leitura em torno de uma dessas composições: “A meu amigo, que eu sempr’ amei” (B846,
V432). Orienta nosso estudo, fundamentalmente, a preocupação em investigar se há no
referido texto elementos que sugiram alguma singularidade estética “ evidentemente, na
acepção que essa singularidade adquire quando se levam em conta os parâmetros de
produção e de recepção da poética medieval, em que não têm lugar conceitos fundamentais
da poética contemporânea, mormente o de originalidade “, o que demandaria uma maior
atenção dos estudiosos à obra de Johan Garcia.

La función docente en la Carrera de Letras Portugués Español en
EAD
Iandra Maria Weirich da Silva Coelho – IF-AM (coord.) / Jorgelina Tallei –
UNIT / CEET-MG

El objetivo de nuestra comunicación es discutir, partiendo de la propuesta teórica de
Daniel Mill (2006), la función del docente en la carrera de Letras Portugués Español, en la
modalidad de educación a distancia (EAD). Pretendemos reflexionar a partir de la pregunta
formulada por el crítico, ¿quién es el docente en la EAD? enunciada en su tesis y luego
desarrollada en uno de sus últimos libros (2010), algunos aspectos que caracterizan al
docente en esta modalidad de enseñanza. En la investigación, cuyos resultados
presentaremos en la ponencia, participaron más de diez docentes de diferentes Instituciones
de Enseñanza Superior, respondiendo algunas consideraciones y analizando de forma
conjunta los resultados hasta ahora obtenidos. El docente en la EAD, por lo general, no es
el tutor de los cursos y en muchas oportunidades tampoco es el autor de los contenidos,
acaba siendo por lo tanto apenas el ejecutor de una clase, o si cumple la función de autor de
contenidos y de tutor, acaba desempeñando la función de “polidocente”, definida por Daniel
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Mill. Por lo cual, la función de este en su sentido tradicional, como responsable de la elección
de contenidos y ejecutor de la clase -acaba desdibujándose en esta modalidad de enseñanza.
A partir de la investigación realizada, pretendemos dar respuesta a la pregunta de Daniel
Mill, centrándonos en la carrera que nos ocupa.

El uso de los modos indicativo/subjuntivo con tres verbos del
español: creer, pensar y saber
Iandra Maria Weirich da Silva Coelho – IF-AM

El uso del modo indicativo en oposición al subjuntivo en español evidencia el
funcionamiento de un mecanismo complejo de lengua que envuelve una pluralidad de rasgos
lingüísticos y extralingüísticos. Con el propósito de verificar los valores de los modos verbales
en español, este trabajo trata de la alternancia del indicativo y subjuntivo en cláusulas
subordinadas sustantivas, precedidas por negación, con la verificación de tres ítems léxicos
específicos creer, pensar y saber. El análisis de la categoría de modo verbal se hace a partir
del uso efectivo de la lengua con la utilización de una muestra compuesta por datos escritos
provenientes de periódicos virtuales de habla hispana. Estos datos son comparados e
interpretados con la ayuda de los programas computacionales WordSmith (Mike Scott, 1998)
y SPSS For Windows@. La frecuencia de uso revela resultados significativos demostrando
que el uso del modo no está relacionado a un ítem léxico específico como muestran los
manuales de gramática hispana, sino a rasgos semántico pragmáticos.

Poetas de garras e dentes
Iara Kastrup Schlaepfer – PG-USP

A história da mulher e a história da poesia fundam e atravessam o destino da América
Latina de um modo oscilante, desigual e heterogêneo. Depois de Sor Juana (1848-1863) a
América hispânica é acordada pelas vozes de poetas que são fruto do Modernismo iniciado
por Rubén Darío. A poesia da suíça-argentina Alfonsina Storni (1892-1928) e das uruguaias
Maria Eugenia Vaz Ferreira (1875-1924) e Delmira Agustini (1886-1914), parece sintetizar
um projeto comum que buscava, para além das suas diferenças, intensificar a consciência
humana tendo em vista as manifestações mais abruptas e profundas do corpo imerso em
uma sexualidade ameaçadora. A autonomia do desejo que emana dos versos destas mulheres
enfrenta as regulações impostas pelos processos políticos e sociais de cada um dos países
com intensidade e compromisso. Estas escritoras apaixonadas e sensuais das primeiras
décadas do Século XX cumprem um papel inestimável na discussão sobre o papel da mulher
nestas sociedades que as marginalizam. Ao gerar diferentes estratégias a partir do valor da
letra, pagam um preço alto pelo desejo. O centro deste trabalho não está focado somente
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nas biografias atribuladas, nem nos passos convencionais que trilham os caminhos de uma
sociedade patriarcal. O que se pretende é uma leitura analítica, um trajeto sinuoso pelos
textos e neles a indagação da forma literária que se transforma em um lugar de revelação
da trama cultural que envolve o desejo feminino.

La encrucijada de la narrativa y el arte contemporáneo en la
obra de Mario Bellatin
Idalia Morejón Arnaiz – USP

En opinión del filósofo del arte Arthur Danto, la principal contribución artística de la década
de los setenta fue la emergencia de la imagen apropiada, o sea el “apropiarse” de imágenes
con significado e identidad establecidos y otorgarles significación e identidad frescas. En
ese sentido, me propongo abordar dos de las estrategias narrativas de apropiación utilizadas
por Mario Bellatin: la inserción de imágenes fotográficas en Shiki Nagaoka, una naríz de
ficción y Biografía ilustrada de Mishima, y la referencia a obras canónicas del arte
contemporáneo, como “El gran vidrio” de Marcel Duchamp y “Lecciones para una liebre
muerta”, de Joseph Beuys; a partir de estas últimas el autor mexicano ha compuesto dos
libros autobiográficos, en los que al mismo tiempo ha dado paso al ambicioso proyecto de
“desaparecer” en tanto narrador.

El poema con espacio: Alejandra Pizarnik
Inés Ferrero Cándenas – Univ. De Guanajuato, México

Alejandra Pizarnik nos ha legado una obra desgarradora y plena; donde las palabras se
desprenden de su significado para convertirse en envoltura. ¿Cuál es esta envoltura? El
poema. Esta ponencia versará sobre el poema como espacio, como límite o frontera de
nuestra experiencia de “estar” en el mundo. Un espacio que a su vez toma diferentes formas
simbólicas a través de los poemarios de la argentina: poema-tierra, poema-jardín, poemaárbol, poema-casa, entre otros.
Es aquí mi intención explorar la creación del poema como la construcción simbólica o
alegórica de un espacio que proteja, que esconda a la voz poética detrás del lenguaje. Y
esto para reflexionar sobre las posibilidades heterotópicas de dicho espacio. Es decir,
considero los poemas (y poemarios) de Pizarink como espacios inquietantes que tratan de
destruir el lenguaje. Que separan las palabras de las cosas. Es así que se irá revelando una
voz poética que constituye una interrogante a la labor de escritura, al ejercicio de su
imposibilidad y a la vez, un desafío a la escritura equívoca.
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Marcadores del discurso: tratamiento lexicográfico
Iranildes Almeida de Oliveira Lima – PG-Univ. de Alcalá, Espanha

En este trabajo, en primer lugar, se presenta una descripción semántica y pragmática de
los diferentes empleos los marcadores del discurso del español en cambio, sin embargo, no
obstante y de sus posibles equivalentes en portugués. En segundo lugar, se establece el
contraste entre los valores semánticos y pragmáticos de los marcadores de ambas lenguas.
El objetivo es, a través de la descripción y del estudio contrastivo del funcionamiento cada
marcador, establecerse el grado de equivalencia entre los marcadores del español y del
portugués para el esbozo de un tratamiento lexicográfico para estas unidades lingüísticas
teniendo en cuenta a la enseñanza/aprendizaje de E/LE.
Para ello, utilizamos datos arrojados por el CREA, Corpus del Español y el Corpus do
Portugués de Mark Davies, aportes de la Teoría de Argumentación en la Lengua, de la Teoría
de la Relevancia, de la Lingüística Contrastiva, y de la Metalexicografía que se expone en el
Diccionario de Partículas Discursivas del Español (DPDE) y en el los trabajos de Iordanskaja
y Mel’èuk (1996) que sostienen que los diccionarios deben indicar, de alguna manera, la
posibilidad combinatoria de los marcadores con unos elementos, y la agramaticalidad de
otras combinaciones.
El estudio forma parte de una investigación más amplia sobre los marcadores del discurso
que estamos llevando a cabo y se presentará como tesis doctoral del Programa de doctorado
en Lingüística Aplicada de la Universidad de Alcalá, bajo la dirección del Profesor Dr. Manuel
Martí Sánchez.

Literaturas Hispánica y Brasileña, vigentes en el siglo XXI, Ciro
Alegría Bazán (Perú) – Graciliano Ramos (Brasil)
Iris Anita Fabián Ramírez PG-UERR

Muchos escritores, en sus letras nos dejan entrever el reflejo de la sociedad en la que
viven o vivieron. Pues, de acuerdo con Sartre (1996) “lo primordial de la literatura es servir
a la comunidad, y eso es lo que plantea cuando se pregunta ¿Qué es la literatura?, donde
propuso tres preguntas: ¿Qué es escribir?, ¿Por qué escribir? y ¿Para quién se
escribe?”.Traemos en este artículo la lectura como un entre- lugar (Bhabha 2003) en la
Literatura Latinoamericana Comparada en que el espacio posee una historia de figuras
complejas, de diferencias e identidades, pasado y presente, interior y exterior, inclusión y
exclusión. Cada lugar se transforma en un nudo y al mismo tiempo una conectividad,
propiciando una nueva red de lugares y desplazamientos. Este estudio tiene como objetivo
describir y comparar aspectos de la problemática psicológica – social, que se reflejan en la
construcción literaria, de las narrativas Hispanoamericana y Brasileña, para tal investigación
se tomó como fuente las obras: “Los Perros Hambrientos” (1927) de Ciro Alegría Bazán y
“Vidas Secas” (1938) de Graciliano Ramos así como la Teoría de Bakhtin (1998), la Estética
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de la creación verbal. Las narrativas aquí analizadas tienen como escenario la región de la
Sierra Norte del Perú y del Sertón Nordestino Brasileño. Ambos escritores, tratan en sus
ficciones literarias el clima de tensión existente en las relaciones hombre – medio natural y
hombre- medio social. Estos conflictos en sus narrativas, son generadores, de relaciones
distantes, violentas consigo mismos, con su familia y principalmente con el mundo que los
rodean moldeando así la personalidad del hombre ser humano. En ambas obras literarias
se exponen aspectos de la vida de los pobladores de espacios geográficos distantes, zonas
áridas que aún sobrevivían bajo las estructuras sociales del colonialismo donde los
campesinos son víctimas de la injusticia social.

Las relativas cortadoras en la producción no nativa de
estudiantes brasileños
Isabel Cristina Contro Castaldo – PG-USP

Las relativas en español aparecen, muchas veces, con un elemento que funciona como
un simple enlace entre dos oraciones. Este fenómeno ocurre cuando se produce la pérdida
de la función pronominal del relativo, que aparece solo como conector entre una y otra
oración junto a pronombres o sustantivos que copian la función que debería estar
representada por el pronombre relativo. Este fenómeno, algunos autores lo consideran como
(re)duplicación de relativos (BRUCART, 1999; BORZI & MORANO, 2009) y otros como
despronominalización de relativos (LOPE BLANCH, 1986).
En el portugués de Brasil tenemos, como estrategia de innovación desde la mitad del
siglo XIX, las relativas cortadoras (TARALLO, 1983), que se forman por un proceso de elipsis
del elemento duplicador en la relativa duplicada o despronominalizada. Este proceso, en
lengua española, se conoce como relativas no pronominales, un recurso sintáctico que según
la NGLE (2009, tomo II, p. 3.359), “(...) se corresponde bien con la rapidez, la improvisación
y la inmediatez, características de la lengua oral (...)”. Sin embargo, en este tipo de producción
no aparece el vínculo necesario para enlazar la proposición principal a la subordinada, aspecto
que puede generar un corte en el proceso de comunicación.
En el presente trabajo, tenemos como objetivo observar, en un determinado corpus con
producciones en español de aprendices brasileños, la incidencia de las relativas cortadoras,
típicas del portugués brasileño. Este análisis se desarrollará a partir de estudios ya realizados
sobre la construcción de relativas en el portugués de Brasil y en el español, algunos ya
mencionados, y también se tratará de observar en el corpus si la relación de inversa asimetría
que existiría entre esas dos lenguas (GONZÁLEZ, 1998) afecta o no la producción no nativa
en lo que se refiere a las construcciones relativas.
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Textos e testes: como se configuram as provas de língua
espanhola do Enem?
Isabel Gretel María Eres Fernández – USP / Daniela Sayuri Kawamoto Kanashiro – UFMT

Neste trabalho apresentamos uma análise das provas de língua espanhola incluídas no
Enem de 2010, primeira e segunda aplicação, e no de 2011. Trata-se de uma parte de nossa
pesquisa doutoral, defendida em 2012, na Faculdade de Educação da USP, sob orientação
da professora doutora Gretel Eres Fernández. Nossos estudos focalizam os textos
selecionados para o referido exame, os enunciados das questões e as alternativas propostas.
Com base em estudos sobre a avaliação da compreensão leitora (ALDERSON et al., 1998;
ALDERSON, 2000; GABRIEL e FRÖMMING, 2002; SCARAMUCCI, 1990, 1995,1999, 2000,
2009), na técnica de elaboração de itens e na Matriz de Referência divulgada pelo MEC e
pelo Inep, desenvolvemos nossas discussões. De modo geral, constatamos que os itens
solicitaram basicamente: a associação entre tema e título com base na compreensão global
da mensagem proposta; a identificação de informações expressas; e o reconhecimento da
intenção do texto ou do gênero textual. Ao mesmo tempo em que não identificamos questões
que privilegiassem o domínio de regras gramaticais e do léxico de forma descontextualizada,
ressaltamos que alguns itens puderam ser respondidos somente fundamentados na
compreensão do enunciado redigido em português, ou no conhecimento prévio, isto é, sem
que o leitor tivesse que demonstrar a compreensão do texto em língua estrangeira. Além
disso, é preciso levar em conta que numa prova de 180 questões, as 5 de espanhol
correspondem a apenas cerca de 3% do total. Como esse número é bastante baixo e até
mesmo insuficiente, uma vez que saber ler em outro idioma é importante para qualquer
estudante de ensino superior, independentemente do curso a ser seguido, uma possível
solução que evitaria aumentar o número de itens seria apresentar questões interdisciplinares.
Dessa forma, um mesmo item poderia contemplar as habilidades de mais de uma disciplina.

Infância e natureza em Miguel Delibes e Aníbal Machado
Isabela Maria de Abreu – PG-UFF

O romance Las ratas (1962), do escritor espanhol Miguel Delibes, e o conto “O iniciado
do vento” (1959), do autor brasileiro Aníbal Machado, são duas narrativas nas quais a natureza
se impõe à vida dos protagonistas, vividos pelos meninos Nini e Zeca da Curva,
respectivamente.
Nini é da região de Castela, na Espanha, e leva uma vida de grandes privações, no
campo, tendo como alimento os ratos que caça com o seu pai, o tio Ratero, e como moradia,
uma caverna. O seu olhar curioso e explorador lhe confere um conhecimento profundo da
natureza e de seus fenômenos, tornando-o uma criança especial e admirada pelos adultos
que respeitam a sua opinião e o tratam de forma diferenciada.
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Zeca da Curva, por sua vez, vive em uma pequena cidade do interior do Brasil, famosa
pelos ventos que circulam por lá e com os quais a personagem tem uma relação tão intensa
e mágica que foge à razão. A personagem, mais do que ter a capacidade de prever a chegada
de um vento e o seu tipo, é movida por essa energia geradora da sua felicidade e que um
dia supostamente o leva pelos ares.
Esse primeiro olhar nos permitiu verificar que, tal qual Delibes, Aníbal Machado imprime
à ficção a sua visão de mundo, condicionando, de alguma forma, a criação das suas
personagens ao contexto social em que estão inseridas. Assim, o aspecto espacial adquire
grande relevância na construção da narrativa como meio sócio-cultural do qual fazem parte
as personagens.
Diante dessas percepções, passamos a indagar sobre a possibilidade de uma
comparação mais detalhada entre o romance e o conto em questão, enfocando os aspectos
convergentes e divergentes no que tange à interferência da natureza e de seus fenômenos
climáticos na vida das personagens infantis Nini e Zeca da Curva.

O diário de Ana Ozores: a escrita como expressão da
subjetividade feminina em La Regenta
Isabela Roque Loureiro – UFRJ

O caráter polifônico de La Regenta (1884) é um dos aspectos mais relevantes do romance
de Leopoldo Alas “Clarín”. Dentro de um amplo universo de personagens que tomam a
palavra para si, no intuito de expressar diretamente o fluir de seus pensamentos e pontos de
vista, Ana Ozores é a que mais se destaca, sobretudo, pelo fato de ser uma figura leitora e
produtora de textos confessionais.
De todos os textos escritos, nenhum pode informar melhor sobre a imagem do “eu” que
os escritos em primeira pessoa (Girard, 1996), e é a partir desta perspectiva que pretendemos,
neste trabalho, analisar o diário íntimo de Ana Ozores como uma importante via de acesso
à subjetividade da personagem. Gêneros como o diário possibilitam-nos uma maior
proximidade à profundidade do “eu” que escreve. Através dele, Ana Ozores vai registrar as
suas mais íntimas impressões sobre a vida, dando-nos um testemunho imediato daquilo
que viveu e que, de certa forma, continua vivo para ela no momento da escrita. Tomaremos
como referência os estudos críticos sobre as escritas autobiográficas de Leonor Arfuch (2010),
José María Pozuelo Yvancos (2005) e a edição de julho-agosto de 1996 da Revista Occidente,
que trata especificamente do gênero diário íntimo.
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Un niño grande: a ficcionalização de Jorge Luis Borges em Las
libres del Sur (2004)
Isis Milreu – UFCG / PG-UNESP

Além de um destacado autor, Jorge Luis Borges foi convertido em personagem de vários
romances, contos, crônicas, peças de teatro e histórias em quadrinhos. Vale a pena lembrar
que esse processo começou com o próprio autor argentino que se autoficcionalizou em
alguns de seus escritos. Brescia (2008) aponta que muitos autores foram infectados pela
“doença” de transformar Borges em personagem, particularmente na América Latina. Embora
o escritor argentino tenha sido ficcionalizado ainda em vida por Leopoldo Marechal e Ernesto
Sábato, entre outros, após a sua morte houve um significativo aumento de narrativas em
que Borges foi convertido em objeto literário. Entre elas, destaca-se a obra Las libres del
Sur (2004), de María Rosa Lojo. Nesse romance, Lojo reconstrói a efervescência cultural
dos anos 20 em Buenos Aires através da trajetória formativa de Victoria Ocampo, discutindo,
entre outros temas, o papel da mulher nesta sociedade e a identidade argentina. Desse
modo, além de Borges vários autores foram transformados em personagem nesta narrativa.
Acreditamos que ao ficcionalizar escritores, Lojo também estabelece um produtivo diálogo
com a história da literatura, problematizando algumas questões literárias, tais como o
processo de canonização de um escritor. Vale a pena apontar que na narrativa de Lojo,
ocorre uma interessante inversão da historiografia literária, uma vez que Victoria Ocampo é
a protagonista da narrativa e Borges é um personagem secundário. Tendo em vista essas
considerações, nos propomos neste trabalho a analisar como a escritora argentina recriou a
figura de Jorge Luis Borges em seu romance, bem como examinar as questões literárias
que trouxe a tona e o seu diálogo com a história literária.

Angústia e distopia: a Guerra Civil Espanhola em Saga, de Érico
Veríssimo
Ivan Rodrigues Martin – UNIFESP

Saga, de Érico Veríssimo, é um dos raros romances brasileiros que tem como elemento
estruturador do enredo narrativo a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Elaborado pelo
escritor gaúcho a partir de um diário que recebera de Homero de Castro Jobim, um dos
brasileiros que foi para a Espanha lutar contra o avanço do fascismo, este romance apresenta
um relato contundente da formação e das atividades das Brigadas Internacionais naquele
conflito.
Diferentemente da perspectiva utópica e romantizada que costuma caracterizar os
brigadistas internacionais na Guerra da Espanha, este relato memorialístico é construído
fundamentalmente sob o signo da distopia o que, de alguma forma, põe em relevo o
sentimento de derrota que assolou a humanidade no catastrófico século XX.
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A partir das teorias que propõem diálogos e aproximações entre a Literatura memorialística
e a História, buscaremos discutir, neste trabalho, de que forma a perspectiva distópica do
narrador de Saga constitui-se como elemento estruturador na narrativa, diluindo as fronteiras
espaciais e temporais numa época de angústias e incertezas, tanto na Espanha quanto no
Brasil.

La vida en las ventanas, de Andrés Neuman: ¿Qué narrativa es
ésta?
Ivana Ferigolo Melo – UNEMAT

El fin de la dictadura de Franco, la apertura de las fronteras geográficas y la consecuente
instalación, en el territorio español, de una economía globalizadora y de mercado, son
fenómenos que han venido alterando las coordinadas culturales de España. La principal
consecuencia de dichos sucesos en el ámbito literario parece coincidir con el aparecimiento
de una gama variada de manifestaciones literarias, traducidas en distintas corrientes, que
requieren del crítico una atención diferenciada porque uno de los rasgos que las unen tiende
a ser el hecho de romper con los cánones literarios establecidos o consolidados en España.
Con el intuito de explorar estos nuevos universos simbólicos y literarios, se pretende analizar
la novela La vida en las ventanas (2002), del escritor hispano-argentino Andrés Neuman,
con el propósito de plantearla como un producto cultural vinculado a un imaginario
posmoderno, que para ser entendido reivindica del crítico una postura dispuesta a romper
con parámetros analíticos convencionales y establecidos.

Los marcadores discursivos en español a partir de la Língüística
de la Enunciación: una perspectiva en los estudios de E.L.E.
Ivani Cristina Silva Fernandes – UFSM

El objetivo de este trabajo es el de reflexionar sobre el carácter enunciativo de los
marcadores discursivos en texto de modalidad escrita y tendencia argumentativa en español.
Para esta finalidad, se analizará como muestra algunas materialidades presentes en el medio
periodístico a partir de la Lingüística de la Enunciación.
Martín Zorraquino y Portolés (1999) definen los marcadores como unidades
extraoracionales, más o menos invariables, que relacionan explícita o implícitamente
enunciados y que guían inferencias según sus diferentes propiedades morfosintácticas,
semánticas y pragmáticas. Tal concepto resalta la tendencia de observar estos elementos a
partir de la Pragmática, además de otras áreas como la Lingüística Textual y la Retórica.
Existe una diversidad de nomenclaturas, clasificaciones y análisis que, si, por una parte,
nos indica la complexidad de los efectos que puede proporcionar el empleo de estos
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elementos; por otra, nos demuestra que todavía nos falta pensar más sobre las
especificidades y, a la vez, las idiosincrasias que conllevan su uso en diferentes lenguas, en
especial, el portugués y el español.
De esta forma, creemos que los estudios enunciativos actuales pueden aclarar algunos
aspectos primordiales del uso de los marcadores en el contexto de enseñanza / aprendizaje
de una lengua extranjera. Nociones como efectos de sentido, ethos y efectos patémicos
involucrado en sus valores enunciativos pueden ayudarnos a comprender las peculiaridades
en los usos de estos elementos que, a su vez, resultaría en perspectivas más dinámicas
tanto en el momento de delimitar y entender la categoría de los marcadores discursivos,
como en la forma de concebir estrategias de enseñanza de esas unidades extraoracionales
para estudiantes brasileños estudiantes de la lengua española.

Roberto Bolaño y el Chile de Pinochet
Jáder Vanderlei Muniz de Souza – PG-USP

Este trabajo realiza una aproximación a la novela Nocturno de Chile, del escritor chileno
Roberto Bolaño. Esta obra es un relato narrado por su protagonista, Sebastián Urrutia Lacroix
que estando en su lecho de muerte decide contar su historia y recordar “los hechos que le
justifican”. A partir de ese entonces, el personaje rememora su vida desde la lejana década
de los 50, cuando todavía muy joven elige hacerse cura, narrándola hasta mediados de los
90, su etapa final. Se trata de un período que abarca importantes acontecimientos históricos:
desde el triunfo de Allende y su controversial gobierno a partir del año 1970, incluyendo el
golpe militar que lo derroca en el 73 y la dictadura militar desde entonces implantada bajo el
mando del general Augusto Pinochet, llegando hasta el proceso de redemocratización de
finales de los 80. Considerando esta construcción de la novela como reescritura de la historia,
es interés de este trabajo indagar las formas usadas por Bolaño para lograrlo. Intentamos
comprender cómo el autor: 1. Elabora un encuentro entre literatura e historia; 2. Reescribe
la historia reciente de Chile; 3. Al intervenir en otra área que no le es propia, realiza una
tarea literaria reencontrando desde España a Chile.

Observações sobre a relação cortesania/rusticidade na cena
ibérica
Jamyle Rocha Ferreira Souza – PG-UFBA

Pretende-se nesse trabalho apontar alguns aspectos da relação cortesania/rusticidade
na obra de três dramaturgos ibéricos: Gil Vicente (1502?-1536?), Juan del Encina (14681529) e Lucas Fernández (1474-1541). O dramaturgo português Gil Vicente desenvolve
suas peças no seguimento do teatro ibérico popular e religioso que já se fazia no reino de
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Castela. Os temas pastoris, presentes nas éclogas dos dramaturgos castelhanos, Juan del
Encina e Lucas Fernández, vão influenciar fortemente sua primeira fase de produção teatral
e permanecerão esporadicamente em sua obra posterior. São muitos os elementos de
coincidência ou contato entre Gil Vicente e os dramaturgos castelhanos do seu tempo. A
proximidade cronológica, geográfica e cultural só possibilitou na contaminação de estilo. Os
jogos, as distrações, as relações familiares bem como as amorosas, as preocupações, o
modo de falar, as atividades com seus animais, são alguns dos assuntos explorados pelos
dramaturgos ibéricos para demonstrar nos palcos palacianos o dia-a-dia de um verdadeiro
rústico. Daí a adoção da relação rusticitas/urbanitas, um tema de larga presença na história
da literatura. Assim, numa perspectiva comparatista, buscar-se-á tecer considerações sobre
os elementos chaves de um sistema de valores construído efetivamente sobre uma relação/
oposição entre a cortesia e a vilania na obra desses dramaturgos.

Alternativas metodológicas selecionadas pelo PNLD: um retrato
do espanhol no Brasil
Janaína Aguiar Mendes Galvão – UFTM

A implantação da disciplina Língua Espanhola como integrante do currículo do Ensino
Médio da escola regular brasileira é ainda recente, se observamos sua trajetória nos currículos
escolares, as leis sobre educação que a ela dizem respeito, os documentos oficiais voltados
para sua especificidade, etc. (BARROS e COSTA, 2010) O PNLD é um exemplo de iniciativas
relacionadas ao ensino de Língua Estrangeira e, em particular, ao ensino do Espanhol, que
se concretizam em nosso presente (Brasil, 2011). Por conseguinte, as coleções selecionadas
pelo programa podem fornecer informações atualizadas sobre a produção de material didático
desta língua no Brasil.
Dessa forma, o presente trabalho pode configurar-se como uma tentativa de dar a
conhecer, entre os profissionais de educação de outras áreas de conhecimento, responsáveis
pelas demais disciplinas do ensino regular, como também entre os profissionais de espanhol
de outros países, interessados em compreender o cenário do ensino brasileiro de espanhol,
quais são as alternativas metodológicas que se afirmam nos livros escolhidos, como estes
refletem os fundamentos metodológicos revelados nos documentos oficiais nos quais estão
pautados, e ademais, quais são os caminhos que o ensino de espanhol pretende traçar e o
lugar pretendido por ele no ensino médio brasileiro.
A partir da análise das coleções, pretendemos verificar as estratégias metodológicas já
consolidadas e articuladas por elas, apontando semelhanças e diferenças entre as mesmas.
Paralelamente, nos interessa perscrutar o exercício efetivo da transdisciplinaridade (LEFFA,
2006) como também a superação do estereótipo elitista sobre o ensino/aprendizagem de
línguas estrangeiras no Brasil.
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La face fulgente de Rostros ocultos, de Salvador Dalí
Janaína de Azevedo Baladão – PG-UFRGS / Maria Otília Borba de Azevedo – PUC-RS

En este trabajo nos proponemos analizar la novela Rostros ocultos, de Salvador Dalí.
Redactada de manera frenética, en cuatro meses y catorce horas por día, en 1943, durante
la estadía y reclusión de Dalí en New Hampshire, la obra representa un epitafio de la Europa
preguerra de los años 1930 hasta el embate mismo de la Segunda Guerra Mundial,
culminando en la anticipación de la muerte de Hitler, bajo un fondo musical wagneriano. La
novela, que Dalí dedica a Gala, apareció primero en francés, en 1944. Diez años después,
fue publicada en España con diversas supresiones de pasajes eróticos. De hecho, solo vino
a luz en su íntegra en español, en 2004, por ocasión de la celebración del centenario del
artista. Al principio, sería, antes de la muerte de Lorca, una ópera que escribirían juntos.
Además, Dalí enumeró cuatro motivaciones para concebirla: 1) porque tenía tiempo para
hacerla y porque quería hacerla; 2) porque la historia contemporánea ofrece un único marco
para las narrativas que traten sobre el desarrollo y el conflicto de las pasiones humanas; en
suma, porque la historia de la guerra tenía que ser escrita inevitablemente; 3) porque si no
lo tomara para sí esa tarea otro la escribiría, pero de manera imperfecta; 4) porque a él le
parecía más importante anticiparse a la historia que copiarla. De esa forma, y teniendo en
cuenta sus motivaciones, las ilustraciones exclusivas de obra, el diálogo implícito con su
autobiografía Vida secreta de Salvador Dalí (1942) y sus cuadros, esta ponencia trata de
abarcar el estilo y el proyecto daliniano de mostrar con Rostros ocultos la madurez de su
obra. Este estudio se inscribe en la línea de investigación “Producción literaria de los artistas
plásticos y escritores Eugenio Granell, Salvador Dalí y Pablo Picasso”, del prof. Dr. R.D.
Castiglioni.

Viagens à roda de Dublin: a geografia literária de Enrique VilaMatas em Dublinesca
Janine Resende Rocha – PG-UFMG

A ficção de Enrique Vila-Matas estiliza o universo literário por meio da ênfase à literatura
e ao gesto da escrita, em uma articulação que inclui, por exemplo, o diálogo com livros,
autores e teóricos, anedotas literárias, reflexões sobre o processo criativo de escrita, a
experiência propiciada pela literatura e a relação entre ficção e realidade. Há, assim, um
halo em torno dos livros, manifesto através do efusivo destaque atribuído ao mundo
bibliográfico – mundo gerido, no caso, pelos recursos da citação, mis-en-abyme, metanarrativa
e metaficção: recursos que, entre outros, apontam para as instâncias do texto, da escrita,
autoria, leitura e para a potencial capacidade de a literatura interferir na realidade. Além de
a ficção desse autor evidenciar o universo literário, o espaço é outro elemento que também
recebe atenção privilegiada, seja nas acepções real ou geográfica, mental e literária. A partir
da análise crítica do livro Dublinesca, esta proposta de comunicação pretende observar
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como, no livro em questão, o destaque a tal universo é devedor da categoria espaço – nas
diversas acepções mencionadas. No estudo dessa conjugação, será necessário explorar o
dualismo entre o espaço real e o espaço imaginado construído em torno da cidade de Dublin
e do tema da viagem.

’La Colmena’, de Camilo José Cela: Conceitos de grotesco
Jany Alfaia de Oliveira – PG-UFAM

O presente artigo tem como objetivo analisar, discutir e comparar alguns conceitos de
grotesco. Para compreendê-los precisamos conhecer o tempo histórico, visto que desde a
antiguidade o grotesco já era estudado e continua sendo objeto de pesquisa na literatura.
Diante disso é necessário fazer um recorte, dando especial atenção ao grotesco na narrativa
La Colmena (1951), do escritor espanhol Camilo José Cela. Na obra em questão o autor
reflete a realidade histórica do período Pós-Guerra Civil Espanhola, em que seus personagens
padeciam em uma Madrid mutilada. Em La Colmena, Madrid não é vista como um conjunto
físico, ou seja, uma cidade, mas como personagem. O centro urbano das vidas que se
entrecruzam é o centro histórico da capital da dor, severamente afetada pela Guerra Civil
Espanhola. A obra nos revela os aspectos negativos do mundo, onde o autor não se preocupa
com a estética, no sentido tradicional atribuído ao termo, pois o grotesco está sempre presente
na narrativa. Busca-se neste artigo principalmente descrever e identificar o grotesco a partir
da perspectiva da feiúra e/ou deformação física das personagens e de alguns grupos sociais
considerados grotescos na trama. Para isso nos apoiaremos em algumas referências teóricas
como: Victor Hugo, Wolfgang Kaiser e Umberto Eco.

A loucura como estrutura narrativa: de Miguel de Cervantes a
Machado de Assis
Jean Pierre Chauvin – FATEC

Desde a publicação de O elogio da loucura, de Erasmo (século XVI), a sandice assumiu
a voz do discurso e serviu como ressalva aos desmandos e incoerências da humanidade.
Valendo-se da loucura como narradora e protagonista, Rotterdam mirava os usos e costumes
de uma Europa que oscilava da fé à ciência; do egoísmo à solidariedade possível. Daí a
loucura servir como expediente para se questionar a tradição e as políticas da igreja católica
e remendar certos costumes da sociedade europeia, no período.
No século XVII, a loucura ora caminha, ora galopa em companhia do cavaleiro da Mancha.
A dupla Quixote e Pança revelou um mundo do avesso, segundo a notável pena de Cervantes.
As duas partes do livro inauguram o que se convencionou chamar romance moderno. Um
dos recursos mais relevantes na obra cervantina foi introduzir o diálogo galhofeiro com seus
leitores.
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Ao final do século XIX, inspirado pelas diversas leituras da Bíblia , dos humanistas,
romancistas, racionalistas, moralistas e pensadores europeus, Machado de Assis mostrou a
perversidade de uma sociedade provinciana, arrivista e classista – absolutamente ciosa de
seu autoritarismo e dos mecanismos para exclusão dos outros – tendo legado uma galeria
de personagens cujo juízo mental não se adequava aos severos mecanismos de ascensão
social.
O propósito desta fala é apresentar um estudo comparativo entre algumas das
personagens de Dom Quixote (1605 e 1615) e as figuras dos romances machadianos escritos
a partir de 1880, especialmente Quincas Borba (1891). A hipótese em investigação concentrase em uma perspectiva múltipla a respeito da loucura: 1. como expediente narrativo; 2.
estatuto intermediário entre a vida e a morte; 3. condição que sugeriu a relativização dos
conceitos de Realidade, Realismo, Utopia e Fantasia, desde o final da Idade Média.

Affronting las Fronteras: Literaturas Spanglish/Espanglis nos
Estados Unidos da América
Jennifer Sarah Cooper – PG-UFRN

Por não estabelecerem exatamente uma rigorosa correspondência formal, as fronteiras
políticas e linguísticas entre os países representam, como se sabe, linhas de tensão onde o
trânsito intercultural suscita tradutibilidades múltiplas, convertendo-se em matéria temática
interdisciplinar para diversas áreas criativas, entre elas a Literatura. Atentos a essa
movimentação de alteridades várias no espaço fronteiriço estadunidense, e em particular
nas zonas de convergência entre culturas de matriz indígena, anglo-saxônica, africana,
asiática e hispânica que se superpõem a outras referências de pertencimento identitário e
étnico-cultural dentro de um mesmo território, a nossa comunicação propõe estabelecer
alguns pontos de observação em torno da emergência das literaturas na língua espanglis/
spanglish no espaço estadunidense desde os anos 30 do século passado, recortando poetas
nuyoricans e cubanos de Miami e focando, principalmente, escritoras e poetas chicanas do
Oeste e Sudeste do país. Objetivamos fazer um breve panorama dessa produção literária e
investigar como o uso de espanglis/spanglish evidencia um discurso positivo (MARTIN, 2009),
considerado apropriado na articulação de outro discurso, o libertador, sobretudo da
perspectiva feminista das poetas/escritoras chicanas. Para tanto, confrontando
posicionamentos ‘sólidos’ da concepção lingüística/literária, consideraremos projetos como
os do professor e pesquisador mexicano Ilan Stavans (2001) e também os que reforçam a
solidariedade entre grupos chicanos do Estado da Califórnia.
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Religión y alegoría en las narraciones intercaladas del Quijote
de Avellaneda
John Lionel O’Kuinghttons Rodríguez – PG-USP

Desde su publicación en 1605, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha ha
concitado interés, admiración y ha creado sus epígonos. El primero de sus continuadores
fue el escritor radicado en el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, que influyó en
no poca medida en la composición de la segunda parte de la novela de Cervantes. Avellaneda
sentía malquerencia por el hombre Cervantes, pero admiraba su obra. Concibió entonces la
prodigiosa tarea no solo de emularlo sino aun de superarlo. En el prólogo de su creación,
Avellaneda afirma que no es censurable tomar y usar materias literarias ajenas. Para llevar
a cabo su propia composición replicó personajes y elementos de la estructura textual del
Quijote cervantino, como las novelas intercaladas en la primera parte. Este trabajo busca
analizar las dos novelas interpoladas por Avellaneda: El rico desesperado y Los amantes
felices. Para tal examen me apoyo en el entendimiento neoaristotélico de la comedia divulgado
por preceptistas como Antonio López Pinciano. Reviso asimismo las preocupaciones religiosas
de Avellaneda (la justificación, la santidad, el libre albedrío, la culpa, la remisión de los
pecados, la salvación del alma por las obras) como indicios de su filiación a la preservación
ideológica en plenos tiempos del contrarreformismo y como componentes de expresión
alegórica.

A ficção argentina traduz a Guerra das Malvinas
Jorge Hernán Yerro – UFBA

Este trabalho analisa um conjunto de seis ficções argentinas que tratam, de forma direta
e indireta, da Guerra das Malvinas, conflito bélico entre a Argentina e a Inglaterra, em 1982.
O corpus é composto por três romances e três filmes, produzidos entre 1983 e 2008: Los
pichiciegos, de Rodolfo E. Fogwill; Las islas, de Carlos Gamerro; e Cuando te vi caer, de
Sebastián Basualdo; Los chicos de la guerra, dirigida por Bebe Kamin; Iluminados por el
fuego, de Tristán Bauer; e Fuckland, de José Luis Márques. A comunicação parte do princípio
de que toda narrativa histórica conforma um processo tradutório e, com base nesta premissa,
observa três elementos presentes nas seis obras: o relato testemunhal, o conceito de herói
e o tratamento da verdade. O estudo dos aspectos mencionados é feito com base nos
conceitos de domesticação e estrangeirização propostos pelo teórico Lawrence Venuti.
Portanto, a pesquisa se desenvolve no âmbito dos Estudos da Tradução, que orientam a
fundamentação teórica. O trabalho procura, tanto contribuir para a compreensão das
particularidades de um fato histórico recente, através de um olhar pouco explorado no estudo
das representações históricas, quanto promover o diálogo entre os Estudos da Tradução e
os estudos da História, da Literatura e do Cinema.
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História, estórias e histórias: representações ficcionais da
matéria de extração histórica nas narrativas de Delibes e de
Assis Brasil
Jorge Paulo de Oliveira Neres – UFF

Esta comunicação se propõe a analisar os mecanismos estruturais das narrativas de
Miguel Delibes, em sua obra Los santos inocentes, e de Luiz Antonio de Assis Brasil, em
Videiras de cristal , com destaque na técnica empregada por ambos no processo de
incorporação da matéria de extração histórica à elaboração ficcional. Se se entende a
literatura enquanto aventura semiótica, parte-se do princípio de que toda invenção literária
tem como ponto de partida os signos lingüísticos que compõem qualquer universo de
comunicação, cabendo ao criador da literatura, proceder aos arranjos técnicos a fim de
redimensionar o discurso referencial atribuindo-lhe um caráter plurissignificativo. Esta
comunicação, pelo exposto, pretende analisar os procedimentos empregados por Delibes e
Assis Brasil no rito de passagem de uma linguagem para outra, destacando as diferenças e
a permeabilidade de discursos histórico e ficcional. Não se deixa de lado o fato de que todas
as representações semióticas são discursos, mesmo quando no plano referencial, o que, de
alguma maneira, confere a todos eles uma relativa equivalência, isto, no entanto, conforme
se defende nesta proposta, não dilui, tampouco atenua o incisivo papel do discurso literário
na abordagem do fato histórico sob a lupa da metaficção, na medida em que a literatura, na
transcendência da linguagem que a consubstancia, conforme Aristóteles, narra o que poderia
ter acontecido. Neste trabalho, portanto, analisamos duas obras que trazem a história como
matéria de ficção, tentando-se discutir a capacidade da obra literária de redimensionar o
discurso histórico com a pluralidade da ficção.

Funcionamento discursivo de instrumentos linguísticos em
aulas de língua estrangeira: o caso do livro didático de espanhol
Jorge Rodrigues de Souza Junior – PG-USP

Neste trabalho discutiremos, à luz dos estudos discursivos sobre instrumentos linguísticos
(AUROUX, 1992 e DINIZ, 2008), o funcionamento discursivo de duas práticas propostas por
livros didáticos de espanhol para brasileiros, utilizados em contextos formais de
aprendizagem. Nossa proposta é a de analisar os efeitos de sentidos de transparência e de
evidência que nelas ressoam, ao apontar e legitimar sentidos únicos, projetando um efeitoleitor específico e determinado que silencia sentidos e interpretações possíveis.
Especificamente, a neutralização de conflitos e de temas sociais e culturais em exercícios e
seções específicas sobre cultura, recorrentes em livros didáticos que apresentam uma visão
homogênea e estereotipada deste tema (cf. nossa análise em SOUZA JUNIOR, 2010), será
foco de nossa apresentação. Como pontua Orlandi (2001) não pensaremos no papel do
livro didático na aula de língua estrangeira enquanto artefato, mas sim enquanto objeto
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histórico, que direciona dizeres e sentidos, determinados sócio-historicamente, e silencia
outros. Ademais, refletindo sobre o contexto em que são utilizados, há a importância de se
problematizar o papel que os instrumentos linguísticos desempenham em processos de ensino
e de aprendizagem de uma língua estrangeira, ao mesmo tempo que estabiliza e homogeniza
dizeres e sentidos e silencia outros, em abordagens tão essenciais como são as dos temas
culturais, porta de entrada a um olhar específico e sensível ao outro estrangeiro, processo
determinante na interpelação de sujeitos-aprendizes à memória de dizeres e sentidos que
constituem uma língua estrangeira.

Cuerpos indígenas en metamorfosis: un estudio del cuerpo a
partir de mitos y leyendas de indios de la Amazonía Brasileña y
Boliviana y sus representaciones en la actualidad
José Maria Lopes Júnior – PG-UFBA

Esta ponencia forma parte de una investigación en curso que estoy realizando en el
doctorado del Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Bahía
(UFBA). Desde 2008 soy profesor de la Universidad Federal de Rondônia (UNIR) en donde
tengo la oportunidad de trabajar con indígenas de 34 etnias de Rondônia-Brasil en un Proyecto
de Educación Básica Intercultural Indígena (Proyecto Açaí II y en el Curso de Licenciatura
Básica Intercultural Indígena). El presente trabajo se propone analizar aspectos literarios,
sociales, culturales e interculturales, partiendo de la construcción simbólica del
“cuerpo indígena” y sus distintas representaciones en mitos y leyendas. Los autores de estas
fuentes literarias analizadas son los propios indígenas de la Amazonía brasileña y boliviana
en zona de frontera y contacto. A partir de las leyendas indígenas “O Gavião Pikuri” (RondôniaBrasil) y “La leyenda del Guajojo” (Bolivia), entre otras, se analiza la representación del
cuerpo y sus metáforas. Por un lado, la metamorfosis del cuerpo en animales de la selva,
por otro lado de animales que se convierten en indígenas y por último, la manera de cómo
estos “cuerpos” son configurados en la actualidad. Teniendo como eje de investigación la
representación del cuerpo en los mitos, se busca hacer un análisis de la relación entre el
“cuerpo mítico”: Dios, Hombre, Mujer y Animales; y el “cuerpo real”: cuerpo que caza, trabaja,
lucha, se enferma, transforma, enamora, tienen relaciones sexuales, nacen, se reproducen
y mueren.

Praça Kantuta: espaço de contato, espaço de memória
José Mauricio da Conceição Rocha – PG-USP

Durante a pesquisa a que nos temos dedicado sobre o funcionamento da língua espanhola
no ambiente da Feira Kantuta – organizada pela Associação Gastronômica Cultural e
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Folclórica Boliviana Padre Bento aos domingos em São Paulo – pudemos observar algumas
marcas de seu contato com a língua portuguesa. Uma adequada análise dos dados recolhidos
na feira deve levar em consideração os fatores que antecedem a situação de contato atual.
Entram em jogo neste cenário fatores como a procedência dos imigrantes e as línguas que
compõem o complexo quadro linguístico boliviano.
O objetivo deste trabalho é indicar alguns dos fatores que se fazem presentes na
relação entre as línguas no ambiente da feira – especificamente, a influência anterior de
línguas como o quéchua e o aimará sobre o castelhano boliviano. Interessam-nos, em
especial, alguns traços apontados por Mendoza (2008) que poderiam levar a uma
interpretação equivocada de uma possível influência do português no espanhol em uso na
feira. Tais traços serão apresentados em comparação com alguns dos enunciados recolhidos
em nossa pesquisa na Praça Kantuta para que fiquem evidentes as marcas que poderiam
indicar efeitos de um contato recente, mas que têm sua origem em contatos anteriores que
não escapam à memória dos imigrantes em questão.

Quemar las naves: por uma análise do Diccionario de
Americanismos da Asociación de Academias de la Lengua
Española
José Mauricio da Conceição Rocha – PG-USP

Pesquisando o funcionamento do castelhano no ambiente da chamada Feira Kantuta,
evento dominical organizado pela Associação Gastronômica Cultural e Folclórica Boliviana
Padre Bento em São Paulo, nos deparamos com a necessidade de dispor de instrumentos
linguísticos que nos pudessem facilitar a compreensão de determinados enunciados. Ante a
indisponibilidade de um dicionário integral produzido na Bolívia, ou mesmo de um dicionário
de bolivianismos, decidimos lançar mão do Diccionario de Americanismos, apresentado em
2010 durante o “V Congreso Internacional de la Lengua Española” (V CILE) realizado em
Valparaíso, no Chile. A utilização desse instrumento, no entanto, foi precedida por algumas
reflexões que acreditamos ser oportuno compartilhar.
Assim, pretendemos, através deste artigo, realizar uma breve análise de alguns dos
elementos paratextuais do Diccionario de Americanismos, considerando que tais elementos
podem funcionar como disparadores de operações de antecipação, busca na memória,
seleção de informações e colocação destas em relação. A perspectiva teórica que adotamos
é a da Análise de Discurso (AD), conforme elaborada por Pechêux e desenvolvida no Brasil
por diversos pesquisadores. Destacamos o trabalho realizado por Eni Orlandi, que nos permite
realizar este gesto interpretativo por considerarmos o Diccionario de Americanismos como
um discurso, como um texto produzido em certas condições, tendo seu processo de produção
vinculado a uma determinada rede de memória diante da língua.
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‘La trama celeste’ y ‘El atajo’, de Bioy Casares: historias de
mundos posibles
José Ronaldo Batista de Luna – PG-UFPE

La obra de Adolfo Bioy Casares se erige, indudablemente, como renovadora del género
fantástico en el siglo XX, paralela a otros escritores, tales como Jorge Luis Borges o Franz
Kafka. El concepto de ese género debe sus más clásicos aportes al crítico Todorov, en los
70. Pero a él se suman las contribuciones de otros teóricos, que más bien adoptan
perspectivas disímiles que un pacto consensual. Acerca del tema, afirma Botton Burlá (1994,
p. 35): “De la misma manera en que no hay un objeto exclusivamente fantástico, parece ser
que tampoco existe uno que no pueda serlo”. En el caso de Bioy Casares la realidad cotidiana
subyace en la matriz de sus textos: es decir, lo fantástico literario se aleja de las historias
fantasmagóricas del XIX catalogadas como literatura fantástica. El objetivo de este trabajo
es analizar dos de las creaciones de Bioy, es decir, los cuentos La trama celeste (1948) y El
atajo (1967), ambos posteriormente reunidos en la antología personal Historias fantásticas
(1972). O sea, a partir de esos textos, como pilares de los artificios narrativos, se puede
pensar el concepto de lo fantástico en la obra de ese gran maestro de las letras
hispanoamericanas. En ese sentido, este artículo pretende reflexionar la construcción de lo
fantástico como texto que propone diferentes tipos posibles de respuestas frente a la realidad,
y el lector, en ejercicio de su libertad – si los acepta o no –, se ve por lo menos forzado a
tomarlos en cuenta, siquiera por un momento. Este estudio está basado, entre otros
investigadores, en Anderson Imbert (1996), Barcia (2003), Botton Burlá (1994), García Muñoz
(1994), Mignolo (1986), Roas (2001), Todorov (2008) y Trinidad Barrera (2006).

O homem universal no jardim de Emilio Prados
Josenildes da Conceição Freitas – PG-USP

A presente abordagem propõe uma reflexão sobre o exílio republicano espanhol como
uma experiência reveladora da condição de permanente vivência de contradições do homem
como circunstância para a conquista da clarividência, da sabedoria. Tal reflexão se constrói
a partir da análise do poema “Mi universo” encontrado no primeiro livro da obra Jardín Cerrado
(1946), intitulado “Jardín Perdido”, e de autoria do escritor espanhol Emilio Prados; poeta da
diáspora republicana espanhola, ou seja, da chamada “España Peregrina”, o qual se exilou
no México, país onde permaneceu até a data de sua morte. Essa análise dialoga com
discussões promovidas por estudiosos da referida diáspora e da questão do exílio na
modernidade. Aponta o exilado como um eterno peregrino, um ser errante e desprovido de
um lugar de origem, cujo destino é incerto e marcado pela inconstância e pela transitoriedade
do tempo. Esse ser errante aparece entregue à sorte dos acontecimentos que terminam por
despojá-lo de apegos nacionalistas, permitem-lhe transcender limites territoriais, não
acomodar-se à mera apreensão de realidades imediatas e alcançar a originalidade em sua
percepção de mundo. Nesse texto poético é possível reelaborar ou ressignificar a tragédia
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do exílio republicano espanhol que se configura como uma premissa ou requisito da própria
condição do homem moderno.

Aspectos urbanos y culturales en narrativas gráficas argentinas
Jozefh Fernando Soares Queiroz – UEPB

Este trabajo constituye un enfoque temático de elementos urbanos y culturales
encontrados en las obras de los historietistas argentinos Maitena (Mujeres Alteradas, Todo
Superadas), Quino (Mafalda, ¡Cuánta Bondad!) y Linniers (Macanudo). Su objetivo es mostrar,
además de la complejidad de un género híbrido, que mezcla palabra e imagen, los rasgos
de la gran ciudad que aparecen nítidamente en las narrativas, de manera a expresar nuevos
sentidos y significados que se traducen en la cultura de la sociedad argentina contemporánea.
Primeramente, se busca destacar los elementos urbanos que componen algunas obras de
esos autores, mostrando cómo la ciudad puede servir no solamente de escenario para las
historietas, sino como auténticos personajes, cuyas tramas se desarrollan esencialmente
en función de la existencia del espacio urbano. En ciertos momentos, la mención a la metrópoli
o su presencia son más relevantes para la trama que los propios protagonistas de dichas
obras. Enseguida, se pretende mostrar algunos rasgos característicos de la cultura argentina
y latinoamericana presentes en la obra de los tres autores, de manera que se pueda
reflexionar sobre la construcción de una identidad argentina, que se expresa a partir del
momento en que se observan las interacciones sociales y el contacto entre la gente y el
espacio urbano, retratando aspectos contemporáneos de dichas culturas, tales como el
consumismo, la economía, la política, etc. El objetivo principal de este trabajo es, pues,
realizar a través de un género rico en posibilidades de expresión, la lectura de una sociedad
que, aunque sea distinta de la nuestra, se acerca a ella, hecho que amplía nuestras
posibilidades de comprender la cultura del “otro”.

Livro didático de espanhol e uma aprendizagem intercultural: é
possível?
Joziane Ferraz de Assis – UFV

Esta comunicação apresenta resultados iniciais da pesquisa intitulada O diálogo cultural
nos livros didáticos de espanhol: uma presença marcante? realizada na Universidade Federal
de Viçosa, em Minas Gerais, onde leciono Língua Espanhola, e desenvolvida em conjunto
com alunos da graduação. A pesquisa está inserida no âmbito da Linguística Aplicada e se
relaciona ainda aos debates sobre o ensino de espanhol no Brasil, que passaram a ter
maior visibilidade nos últimos anos, como consequência, principalmente, da promulgação
da Lei 11.161, de 5 de agosto de 2005, cujo teor aponta para a obrigatoriedade da oferta
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dessa língua nas escolas brasileiras de nível médio. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
de caráter documental e descritivo, que visa a descobrir se os cinco livros didáticos mais
utilizados na 1ª série do ensino médio das escolas de Minas Gerais contemplam a abordagem
intercultural. Dessa forma, apresento inicialmente a base teórica de nossa pesquisa, sendo
a principal, os estudos de Mendes (2004, 2010) sobre a abordagem intercultural. A seguir,
descrevo a metodologia empregada. Posteriormente analiso os primeiros dados coletados,
entre as seguintes categorias: concepção de língua, concepção do sujeito (s) nativo (s) da
língua espanhola, concepção do aprendiz brasileiro de espanhol, concepção das diferenças
culturais e presença ou não de diálogo cultural entre os universos hispânico e brasileiro. E
finalmente, apresento as conclusões parciais da pesquisa.

Una identidad para los apátridas. Identidad y exilio en dos
novelas históricas latinoamericanas
Juan David González Betancur – PG-UFBA (coord.)

Este ponencia hace parte de los resultados de la investigación realizada por su autor
para obtener el título de Magíster en Literatura con la tesis Una identidad para los apátridas.
Con el interés de crear nexos entre las literaturas producidas en dos lenguas tan cercanas y
diferentes a la vez, como el portugués y el español, se explora la relación existente entre el
concepto de identidad y el de exilio en dos novelas históricas latinoamericanas. Después de
realizar un panorama teórico del asunto como ejercicio literario de la tradición de nuestro
continente, se estudia, en primera instancia, el tema de la identidad nacional brasilera en
relación con el exilio, a partir de la novela histórica de Nélida Piñon, La república de los
sueños. Posteriormente, la ponencia explora la novela de Tununa Mercado, Yo nunca te
prometí la eternidad , desde la pregunta constante por la identidad en relación con la
circunstancia del exilio de sus personajes. Esa pregunta por la identidad, que en la literatura
latinoamericana ha hallado respuestas en el concepto de nación, sigue estas pistas, pero da
un giro hacia una manera contemporánea de entender dicha cuestión. En ambas obras, la
ficción literaria se mezcla con el discurso histórico para dar respuesta a una idea de nación
que rompe con los cánones tradicionales.

O uso de Histórias em Quadrinhos como instrumento para a
formação intercultural do professor de espanhol
Juan Facundo Sarmiento – PG-UFBA

A língua espanhola se encontra num momento privilegiado em relação à sua expansão
no mundo. O Brasil, impulsionado por diferentes motivações, tem incorporado esta língua
como disciplina no seu currículo escolar, ampliando significativamente a demanda por um
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professorado que atenda à nova necessidade. Nesta situação tão importante para a educação
se faz necessária uma reflexão sobre o processo de formação deste profissional tão
significativo que se torna peça chave de um processo com várias facetas. Nesse sentido, na
área de ensino de idiomas, vêm sendo discutidas questões relacionadas com que tipo de
espanhol ensinar, com que objetivo ensiná-lo e de que maneira. Com o intuito de contribuir
para a discussão destes tópicos, a minha pesquisa de mestrado busca demonstrar de que
maneira o conhecimento de uma cultura como a argentina, através das suas produções
artísticas que incorporam suas tradições, cultura e variantes dialectais, pode contribuir para
a formação intercultural do aluno brasileiro. Para isso realizo um estudo sobre o conceito de
cultura, o status da variante dentro do panorama do ensino de espanhol, com o objetivo de
analisar um corpus composto por um gênero multimodal e polissêmico como as Histórias
em Quadrinhos. Estas produções pertencem a quatro autores argentinos de estilos, épocas
e temáticas diferentes: Quino, Maitena, Fontanarrosa e Liniers. Nesta comunicação
apresentarei os resultados parciais desta pesquisa.

Los Franciscanos y las lenguas nativas: aproximaciones al
sentimiento de comunidad en los albores de la colonia
Juan Ignacio Jurado – UFPB

Desde los primeros momentos de la colonización, una cuestión, que aparentemente no
revestía mayor gravedad, se convirtió en uno de los puntos más importantes en la
aproximación entre esos dos mundos que vendrían a encontrarse después del providencial
viaje colombino. La importancia de esta cuestión va mucho más allá de la necesidad que los
españoles tenían de entender y ser entendidos por las diferentes comunidades indígenas
que iban encontrando a su paso en su afán explorador. Sobre el argumento de la complejidad
de las lenguas nativas, de lo extraño de éstas se pretendió apoyar la tesis de la barbarie de
estos pueblos y por tanto la justificada dominación de las gentes y la implantación de una
nueva sociedad dentro de los padrones de la cultura europea. Sin embargo, como muchas
otras veces ocurrirá durante el proceso de colonización, será la voz de los religiosos, aquella
que ofrecerá los argumentos en defensa de la causa indígena. De esta vez la voz se alzará
en pro de las culturas locales, a través de un argumento de matiz lingüístico de Fray Domingo
de Santo Tomás en 1560. Este argumento encuentra eco en el pensamiento de Fray Pedro
de Gante quien ante la dificultad de entender las lenguas locales y considerando la necesidad
de adaptación frente a la tradicional imposición, dedica sus primeros años (1525-28) al estudio
de las culturas particulares con el objetivo de encontrar un nexo común entre ambas para
poder así doctrinar a los indígenas desde el más puro espíritu seráfico del contagio. Como
resultado de este trabajo será la edición de su catecismo, un pequeño volumen en el que el
religioso, en trabajo común con los indígenas, resume los puntos esenciales de la vida
religiosa y social de esa comunidad que se pretende edificar a dos manos y abrirá paso a
trabajos como el Códice Florentino de Sahagún o la Gramática náhuatl de Olmos (1547),
entre otras muchas obras. Este trabajo pretende realizar un análisis de los textos citados, a
la luz de la crítica más reciente, con el objetivo de constatar cómo estos ayudaron en la
construcción de la comunidad imaginada por los religiosos en los albores de la colonización
hispánica de las tierras americanas.
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De Borges a Roa Bastos: la ciudad en la narrativa paraguaya
reciente
Juan Manuel Marcos – Univ. del Norte, Paraguai

En esta ponencia se enfoca el paisaje urbano como espacio pictórico, social, verbal e
histórico.
La Buenos Aires monológica del nativo Borges y la dialógica del exiliado Roa Bastos se
cruzan como dos tácticas narrativas enfrentadas, no solo en el plano de la crónica sino de la
ideología. Mientras la escritura borgiana privilegia una mirada cerrada de la ciudad, con una
actitud narcisista, el “cervantismo” de Roa Bastos se abre a una pluralidad de ópticas, propias
de una extranjería multipolar, inspirada en Rulfo. Borges se ancla en lo pictórico, en el
cliché del compadrito. Roa Bastos despliega una visión humorística, a partir de la anécdota
histórica de Ana Díaz.
De esa discusión, y con la ayuda de teóricos como Lukács y Bajtin, e iluminaciones más
recientes como las de Sklodowska y Weldt-Basson, surge una mirada crítica sobre algunos
testimonios literarios del Paraguay actual, propios del postboom. El concepto de reificación
de Lukács, aplicado a Borges, y el de heteroglosia, aplicado a Roa Bastos, sirven para
exhibir divergencias y espacios contrapuestos. La obra de Helene Weld-Basson sobre Roa
Bastos y Elzbieta Sklodowska sobre la parodia y el postboom permiten ilustrar con imágenes
críticas actualizadas una perspectiva de renovación postborgiana.

Abreu e Lima: un libertador brasileño al servicio del ideal
bolivariano
Juan Pablo Martín Rodrigues – UFPE

Se pretende abordar los discursos producidos sobre Abreu e Lima como hombre fuerte
de Bolívar en las guerras de Independencia latinoamericanas del siglo XIX. Como introducción
se utilizará la biografía escrita por Vamireh Chacón y los trabajos de Amaro Quintas. Se
abarcará un periodo que va desde la incorporación de Abreu e Lima al contingente de Bolívar,
hasta la muerte del Libertador y nuevo exilio del “General de las Masas” a Rio de Janeiro. La
obra central de Abreu e Lima a estudiar será el Resumen histórico de La última dictadura de
Simón Bolívar; comprobada con documentos. (1820). El referencial teórico será el de los
estudios poscoloniales. Así, Mignolo (2003) cuando defiende el carácter global de las historias
locales, Doris Sommer (2004) en su defensa de las ficciones de fundación como elaboraciones
literario-políticas e Leslie Bethel (2004) en la descripción de la encrucijada entre la ilustración
y el romanticismo en que se encuadran las guerras de liberación del siglo XIX. Se relacionarán
los textos más conocidos de los Libertadores y del propio Abreu e Lima, que se reivindica
como un libertador más que incluye Brasil en el contexto latinoamericano plenamente. Se
tendrán en cuenta los periódicos en los que tuvo parte como escritor y sobre todo como
editor el General Abreu e Lima, en especial el Correo del Orinoco y la Torre de Babel, creados
ex profeso por este pernambucano para la construcción y divulgación del ideal bolivariano
del Libertador.
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Espaços biográficos, a performance e o lugar enunciativo na
escrita de Roberto Bolaño
Júlia Morena Silva da Costa – UFBA

Atualmente se percebem uma grande presença do biográfico na contemporaneidade e a
relevância das narrativas de si como sintomas da reconfiguração do literário e da teoria da
literatura. Os textos ficcionais do escritor chileno Roberto Bolaño também respondem a essa
tendência de deixar entrever alguns traços da vida de seu autor, como possibilidade de
leitura de seus personagens. Com um discurso fragmentado, não linear e repleto de indícios
de sua própria biografia que aflora em suas narrativas, observa-se, na obra de Roberto
Bolaño, uma ascensão do registro da memória, que é fragmentado e calcado na experiência
individual, apegado a locais e situações simbólicas.
Este trabalho pretende discutir como os dados biográficos do autor podem estar presentes
em sua literatura e de que forma isso pode ser analisado como um dado constitutivo da
escrita de Roberto Bolaño. Para tanto, é necessário discutir alguns conceitos relativos à
chamada ‘autoficção’, entendida aqui como uma estratégia da literatura contemporânea que
torna cada vez mais indistinguíveis e híbridas as tradicionais fronteiras entre o ficcional e o
biográfico. Também se pretende aproximar a escrita de Bolaño com o conceito de ‘narrativa
performática’, elaborado por Graciela Ravetti. Por isso, propõe-se também um estudo a
partir dos lugares de enunciação de seus personagens em contato com os lugares de fala
do próprio autor.

O discurso ficcional em Os rios profundos, de José María
Arguedas: as leituras críticas de Antonio Cornejo Polar e Mario
Vargas Llosa
Juliana Bevilacqua Maioli – UNIR

O trabalho se propõe a confrontar divergentes abordagens críticas elaboradas pelos
intelectuais Antonio Cornejo Polar e Mario Vargas Llosa acerca do romance Os rios profundos,
de José María Arguedas. Publicada em 1958, a obra relata os conflitos experimentados por
Ernesto, um jovem que, ao ingressar no internato de Albancay, descobre que a sua iniciação
ao universo adulto é um processo doloroso e carregado de frustrações. Por sua complexa e
plurissignificativa linguagem que nos conduz a repensar sobre os aspectos culturais do Peru
e, também, da América Latina, o romance suscita diferentes apreciações críticas. De um
lado, em Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas
andinas (1994), Antonio Cornejo Polar, ao analisar fragmentos de Os rios profundos, assinala
como é possível verificar na obra arguediana a emergência de sujeito migrante que internaliza
em sua própria constituição diferentes subjetividades, consciências, línguas e códigos
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culturais, resultando na configuração de um sujeito desestabilizado, difuso e heterogêneo,
capaz de refletir a pluralidade e a fragmentação não apenas da realidade sócio-cultural de
Peru, mas do homem peruano, cuja identidade provém de variadas fontes. De outro lado,
Mario Vargas Llosa no ensaio La utopia arcaica: José María Arguedas y las ficciones del
indigenismo (1996) nega que o romance arguediano reflita diretamente o mundo andino a
que referencia. Partindo da poética da “literatura como mentira”, considera que, apesar dos
traços autobiográficos, a obra transcende os limites espaço-temporais que lhes são exteriores
para viver a vida autônoma das ficções capazes de persuadir os leitores de suas mentiras e,
graças a sua magia, construída de verbo e sonho, ajuda-os a identificar e a suportar suas
verdades particulares. Logo, objetivamos demonstrar que fundamentos críticos defendidos
por cada um dos intelectuais condicionam as divergências que resultam em duas linhas
opostas de pensamentos sobre um mesmo corpus literário.

Errâncias narrativas em Nadie nada nunca, de Juan José Saer: a
performance na letra
Juliana Helena Gomes Leal – UFVJM

O romance Nadie nada nunca , publicado, pela primeira vez, em 1980, de autoria do
escritor argentino Juan José Saer, é um excelente exemplo do que chamo escrita
performática. Essa obra se constrói como uma prosa complexamente organizada entre a
sequencialidade narrativa e as suspensões que escandem o texto dando forma a uma
organicidade estrutural que reforça os sentidos. Texto orgânico cuja lógica se afasta do
legado da arte figurativa e representativa, cujo intuito é de apreensão, espécie de ambição
totalizadora, do real. A escrita performática saeriana, ao contrário, intenta uma tradução
interventiva no real, desejando ampliar as formas de percepção simbólica do mundo e das
coisas. Abordarei isso a partir das reflexões teóricas derivadas das noções de regime estético
das artes e revolução estética , propostas por Jacques Rancière (2005 e 2009,
respectivamente), por meio das quais ele faz uma defesa da potência caracteristicamente
heterogênea do constructo artístico resultante de uma partilha generosa e igualitária entre
variadas formas de pensabilidade e visibilidade estéticas.
O caráter errático da escrita saeriana, é resistente, portanto, à lógica dos enredos e da
representabilidade tradicional por se inclinar mais à ação e aos domínios sensitivos do que
às interpretações e aos produtos. Além disso, é adepta à heterogeneidade dos diferentes
sistemas de representação capazes de ampliar e intensificar as fronteiras da percepção,
por se deslocar pelos meandros do instável, do provisório, esforçando-se por dar conta
daquilo que sempre nos escapa. O resultado disso é o surgimento de outras formas de
inteligibilidade do texto literário resistente ao modelo aristotélico de causa e efeito ou à
monologia de um sistema único de pensabilidade e de visibilidade artística, nos termos de
Rancière, que revoga a política antagônica inerente à lógica representativa, cuja organização
é quase sempre hierárquica e opositiva.
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Lugares, espaços, memória: sobre as narrativas de Juan Rulfo e
Reni Adriano
Juliana Santini – UNESP

Em entrevista concedida em 2010, mesmo ano da publicação de seu romance de estreia,
Lugar, o escritor Reni Adriano afirma que a narrativa Pedro Páramo, de Juan Rulfo, seria
sua leitura de cabeceira. Mesmo que o autor mineiro não tenha apontado nenhuma relação
de parentesco entre as obras, ficam claros traços que unem os personagens das duas
narrativas, seja pela exploração de um espaço impregnado pela memória, seja pela
construção de figuras enigmáticas, tão fantasmagóricas quanto o passado plasmado a esse
espaço. Espaço e lugar são distinguidos por Michel De Certeau tomando por base as noções
de movimento e de prática, de modo que ao primeiro caberiam os traços da realização, do
trânsito e da experiência, enquanto ao segundo estaria reservada a ideia de estabilidade. A
se concordar com o historiador, o espaço seria o lugar posto em prática, ou seja, congrega
na sua definição a temporalidade da experiência, o que, no limite, significa dizer que ao
espaço é dada a vivência subjetiva que permanece apenas latente, como possibilidade, na
constituição de um lugar. Partindo desse pressuposto, este trabalho pretende analisar de
que modo as noções de espaço e de lugar colocam o romance mexicano da década de 50 e
a narrativa brasileira contemporânea lado a lado: enquanto o personagem de Rulfo explora
a cidade de seu pai e, em um tempo outro, descobre os sentidos daquele espaço, o título de
Lugar antecipa a tentativa de apagamento dessas marcas temporais em uma cidade sem
nome, esganiçada por uma linguagem que luta para revelar seus segredos. Nos dois casos,
é a relação do personagem com o passado que determina um jogo de revelações e
ocultamentos dependente das ruínas de um espaço/lugar que se refaz por palavras que
quebram silêncios, pela identidade que desfaz a morte.

Visiones de la escritura: intermedialidad y teoría cultural en
Jorge Eduardo Eielson
Julio Prieto – Universität Potsdam, Alemanha

La obra del poeta y artista plástico peruano Jorge Eduardo Eilson dialoga con concepciones
de la relación cultural que marcaron la teoría y las prácticas literarias y artísticas en
Latinoamérica en el último cuarto del siglo XX –”transculturación” (Rama 1982),
“heterogeneidad” (Cornejo Polar 1994)–, y en particular con influyentes figuras asociadas
asociadas a esas concepciones en el contexto peruano, como el narrador y antropólogo
José María Arguedas y el crítico literario Antonio Cornejo Polar. En esta ponencia propongo
examinar algunos aspectos de ese diálogo a partir de la figura topológica del “nudo” que
recorre la producción poética y plástica de Eielson. Para ello me enfocaré en algunas de las
obras de la serie Quipus –Alfabeto (1973), Códice sobre el vuelo de las aves y sobre los
anudamientos de Leonardo (1993)–, que trabajan la “visión de la escritura” poniendo en
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contacto discursos y prácticas del arte contemporáneo con la serie literaria y con una historia
latinoamericana marcada por la ideología colonial. La práctica intermedial y trans-semiótica
de Eielson propone una visión de la relación intercultural que se distancia de conceptos
como “mestizaje” o “transculturación” (visiones “eufóricas” que proponen una síntesis) o
como la “heterogeneidad” (visión “disfórica” que enfatiza el pathos de la división y la
contradicción) y se articula en torno a la figura del nudo, que implica una topología dinámica
abierta a distintas interacciones y modelaciones –el nudo se puede hacer y deshacer, dando
lugar a configuraciones y montajes polilógicos del espacio cultural, que no excluyen la ironía
ni lo que en términos del escritor antillano Édouard Glissant (1990) podríamos llamar la
“violencia contaminante de la relación”.

De tabúes y terrores: Costa Rica y Brasil o dos modalidades de
la literatura gótico-fantástica en Latinoamérica
Karen Alejandra Calvo Díaz – PG-Univ. De Costa Rica

Las nuevas tendencias críticas de la literatura contemporánea latinoamericana lanzan la
mirada sobre modalidades que, aunque presentes en el continente, no han sido estudiadas
en profundidad en ciertos países de la región; sea por razones históricas o ideológicas.
Sin embargo, teniendo claro que la ausencia de un abundante aparato crítico no es
sinónimo de la carencia de textos literarios, este artículo busca generar un debate en torno
a la marginalidad que representa el estudio de los temas gótico-fantásticos en la historiografía
literaria de Latinoamérica. En concreto, se analizará el caso de la producción de dos países
que poseen grandes similitudes respecto de la creación, crítica y recepción de los textos
góticos.
Costa Rica y Brasil, son solo dos de los países en los que la literatura fantástica y gótica
no ha ocupado un espacio relevante; tal desprecio originado por la supremacía de otras
literaturas de corte, si se quiere, más nacionalista e identitario. No obstante, algunos nombres
como los de Eduardo Calsamiglia, Alfredo Cardona Peña y José Ricardo Chaves para el
caso costarricense; y Humberto del Campo, Adelpho Poli Monjardim o Adriano Siqueira para
el sumario brasileño, lanzan inquietudes sobre si realmente esta modalidad tiene o no una
tradición en los países mencionados.
Así, a la luz de las clásicas y recientes teorías sobre lo gótico (Fred Botting, Miriam
López e Iris Zavala) y sus inevitables vínculos con lo fantástico, la exploración de tópicos
como la representación de lo siniestro, el monstruo y el cronotopo gótico, motivan la presente
disertación que tiene por objeto dar a conocer los perfiles del gótico latinoamericano y, mejor
aún, proponer un espacio de encuentro entre la literatura costarricense y la brasileña, rara
vez puestas en diálogo.
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Falar com Deus: estratégias de legitimação da mística feminina
na América Hispânica colonial
Karine da Rocha Oliveira – PG-UFPE

Durante os séculos XVII e XVIII, os conventos femininos hispano-americanos, à exemplo
do que ocorria na Espanha, são invadidos por uma onda de experiências místicas.
Consideradas seres mais propensos às fraquezas da carne por serem dominadas pela
emoção, as mulheres eram consideradas perigosas aos olhos da Igreja e uma mulher com
dons místicos representava um perigo duplo. Que tipo de ligação seres tão falhos, como as
mulheres, poderiam ter com o mundo invisível? Este contato era divino ou diabólico? A
solução encontrada pela Igreja Católica foi submeter às monjas a escritura diária de suas
vidas e de seus contatos extra-sensoriais para que fossem analisados por um confessor
ligado ao Santo Ofício. Tais relatos foram denominados, pela crítica especializada, de
autobiografia por mandato. Assim, os diários confessionais eram escritos de maneira vigiada
e em muitos casos o que se torna mais nítido é uma falta de liberdade para se entregar às
suas memórias e um medo constante da interpretação do leitor. Em todas as confissões
podemos encontrar palavras riscadas, escritas com letras diferentes e conselhos para alterar
determinadas passagens, dando para o leitor atual uma autobiografia cheia de contradições
e espaços vazios. Nos propomos neste trabalho a responder questionamentos tais como o
que seria ideal e pessoal nestas memórias? Quais as estratégias discursivas utilizadas por
estas mulheres para legitimarem seus momentos de êxtase e se salvaguardarem dos castigos
do Santo Ofício?

Percorrendo a trajetória da formação inicial do professor de E/
LE
Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho – UNESP /
Rozana Aparecida Lopes Messias – UNESP

Desde o ano de 2010, vimos desenvolvendo atividades de supervisão junto aos cursos
de espanhol oferecidos no Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores (CLDP),
um Projeto de Extensão que se configura como uma parceria entre os Departamentos de
Educação e de Letras Modernas da UNESP/Assis, com o apoio da PROEX – Pró-Reitoria de
Extensão da UNESP. Nesse contexto, objetivamos formar um espaço de formação inicial
assistida e de assessoria e, ao mesmo tempo, investigar as principais dificuldades linguísticas
e metodológicas que professores, em seu processo de formação inicial, apresentam em
relação ao processo de ensino-aprendizagem de E/LE, bem como observar as estratégias
que são utilizadas para superá-las e construir, com os participantes do projeto, algumas
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propostas de encaminhamentos. Para desenvolver essa investigação, são utilizados os
pressupostos da pesquisa qualitativa, em sua modalidade de pesquisa-ação. Os participantes
são alunos-professores (alunos da graduação em Letras – espanhol) que desenvolvem seus
estágios no CLDP, ministrando aulas de espanhol para a comunidade interna e externa ao
campus, como parte de seus estágios de regência. Como forma de implementar essas ações,
realizamos reuniões de orientação, as quais são gravadas em áudio. Subsequentemente,
as gravações são transcritas, gerando dados para o desenvolvimento da pesquisa. Nesta
comunicação, apresentamos uma breve análise dos resultados e discussões abstraídos dos
dados, até então coletados. De acordo com os relatos dos alunos-professores, a participação
no projeto proposto pelo CLDP tem cumprido com seu papel de formar um amplo espaço de
desenvolvimento profissional do professor de E/LE, uma vez que as atividades complementam
a qualidade da formação acadêmica.

O trabalho do professor: um olhar por meio da autoconfrontação
simples
Kelly Cristina da Silva Bandeira – PG-UFF

Esta pesquisa, fundamentada a partir dos estudos sobre a concepção dialógica de
linguagem (Bakhtin, 2003) e da abordagem ergológica da atividade (Schwartz, 2002),
considera a relação existente entre a linguagem e o trabalho, tendo em vista que “não há
linguagem fora de um campo de atividade humana” (Freitas, 2002). Nossa proposta tem
como objetivos analisar, a partir das falas geradas na situação de autoconfrontação, como o
professor de E/LE observa seu papel em sala de aula de leitura e apontar as possíveis
contribuições da autoconfrontação à prática docente. Para esta apresentação, analisaremos
de que maneira os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem o ensino de língua
estrangeira, e de que maneira, este professor por meio de suas experiências e valores,
estabelece a sua maneira de realizar o que foi prescrito, assim como analisar a atividade do
professor, a partir do método de autoconfrontação simples (Clot & Faïta: 2000), cujo princípio
é fazer de uma atividade passada de um indivíduo o objeto de sua atividade presente,
organizando o diálogo entre tais atividades. O marco teórico que orienta esta investigação
considera as seguintes noções: as normas antecedentes e as renormalizações em ergologia
(Schwartz, 2002) e a noção de “dialoguismo” no círculo de Bakhtin, estabelecendo assim
uma estreita relação entre as Ciências do Trabalho e a Linguística. Deste modo, esta
investigação pretende refletir sobre aspectos relevantes para o ensino/aprendizagem de
língua espanhola, tendo em vista os documentos prescritivos e autoprescritivos que regem
o trabalho do docente, e promover o conhecimento de questões relativas ao ensino de língua
espanhola pautado pelo viés da leitura na educação básica.
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A evasão em um curso de Letras Espanhol a distância
Kélvya Freitas Abreu – UFC / Sara de Paula Lima – UFC

Nos últimos anos, com a implementação da lei 11.161 que regulamenta a oferta do ensino
de espanhol nas redes públicas e privadas da educação brasileira, percebeu-se a necessidade
de formação específica para área. Uma vez que por meio de um gesto de política linguística,
teve-se impactos na realidade do contexto de ensino do espanhol como língua estrangeira,
vislumbrando a necessária e oportuna contratação de profissionais habilitados, além da
ampliação da oferta da formação desses profissionais (ABREU, 2011). Neste mesmo ínterim,
o MEC proporciona através da Universidade Aberta do Brasil (UAB) a formação a distância
de profissionais, quebrando barreiras de espaços, oportunizando a qualificação profissional
e atendendo a demanda. Para o presente estudo tem-se como objetivo identificar as causas
da evasão em um curso de graduação a distância, Letras Espanhol, ofertado por uma
universidade pública, Universidade Federal do Ceará, bem como propor estratégias de
prevenção. Assim sendo, nesta investigação emprega-se uma metodologia de pesquisa
descritivo-exploratória, aplica-se um questionário de pesquisa aos alunos desistentes nos
oito municípios do estado do Ceará em que a referida licenciatura é ofertada. Logo, a análise
dos dados trata-se de um viés quanti-qualitativo. Após a reflexão sobre os fatores que
determinam a evasão, pretende-se sugerir ações corretivas e preventivas para superar tal
quadro.

A autonomia na formação de professores-tutores de espanhol
como LE
Kélvya Freitas Abreu – UFC/ Raquel Santiago Freire – UFC / Priscila Barros David – UFC

Nos últimos anos tem-se lançado mão da Educação a Distância (EaD) como forma de
suprir a demanda por formações de professores. Em 2005, um gesto de política linguística
(Lei 11.161), responsável por implementar a oferta obrigatória do ensino de língua espanhola
(LE) na educação básica, vem reforçar o uso da EaD para a qualificação desses profissionais.
No entanto, como formar professores neste contexto de ensino? Este estudo pauta-se na
perspectiva de que formar cidadãos na sociedade em rede (CASTELLS, 1999) e no contexto
da cibercultura (LEMOS, 2002) requer dos profissionais envolvidos o desenvolvimento de
uma postura autônoma frente ao conhecimento, pois a constituição de ambientes
colaborativos de aprendizagem depende de experiências significativas que incluam posturas
de decisão, investigação e responsabilidade no processo de aquisição do conhecimento,
rompendo com abordagens tradicionais e bancárias (FREIRE, 2006), em que predominam
metodologias de simples verificação de habilidades linguísticas (ABREU, 2011), a exemplo
de turnos: iniciação, resposta e feedback (VAN LIER, 1999). Logo, o presente trabalho analisa
o discurso de professores-tutores de espanhol em fóruns do Curso de Formação Inicial de
Tutores a Distância ofertado por uma universidade federal brasileira. Na investigação das
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interações linguísticas foi possível construir um panorama da autonomia dos sujeitos, visto
que o procedimento de análise parte do conceito de diálogo freireano, que a contempla
como um dos elementos centrais ao desenvolvimento de uma abordagem educacional
progressista (DAVID, 2010; FREIRE et al , 2011). A análise de natureza qualitativointerpretativista investiga: 1) como as mensagens do tutor estimulam as contribuições dos
cursistas com o ato educativo (Valorização da Autonomia); e 2) como as mensagens dos
cursistas revelam o interesse pelo aprofundamento dos conteúdos, mediante uma postura
proativa no intuito de enriquecer o debate (Exercício da Autonomia). Assim, demonstra-se
que a autonomia torna-se aliada na formação acadêmica dos aprendizes (LE) para atuação
em EAD.

A caricata valentia e o enredo ‘casi como fue’: uma análise da
releitura ‘Don Juan Tenório’, de Chespirito
Larissa Daiane Pujol Corsino dos Santos – PG-UFRGS

O caminho do mito Don Juan se estende por diversos gêneros literários, dentre eles,
pela comédia lançada inicialmente por Molière em 1665, visando à contraditória aceitação
da personalidade vilã de Don Juan. Não diferente, no século XX, especificamente na década
de 70, Roberto Gómez Bolaños, conhecido Chespirito, apresenta sua proposta “Juanística”
com apreços às feições modernas da sociedade e ao caricato da valentia masculina.
As observações do comediante sobre a história de José Zorrilla foram colocadas em
prática nos anos de 1975, 1978, 1985 e 1994, tendo em todas as versões o mesmo roteiro.
No entanto, a presente análise, abordará a versão de 1978, cujo desenvolvimento do enredo
ocorre breve e sistematicamente “como poderia haver sido”. Embora tenha o mesmo texto,
este episódio foi o único a não ser gravado à parte dos personagens criados por Chespirito,
neste caso, El Chapulín Colorado, que faz a apresentação inicial do clássico e explica o
costume de se encenar a peça antes do dia de finados, na maioria dos países hispânicos.
Adaptar o drama ou a tragédia para a comédia é uma característica peculiar de Roberto
Gómez Bolaños. Outros clássicos como Fausto, de Goethe, Romeu e Julieta, de Shakespeare,
e Don Quijote, de Cervantes, também tiveram o parecer do autor, que, nunca se deteve no
julgamento parodiado da historia, mas, sim, procurou estabelecer que uma obra, se clássica
e universal, saberá discorrer sua proposta em qualquer gênero, seja em tom de melancolia
ou de pilhéria.
Para a consecução da pesquisa, as contribuições de Concetta D’Angeli, Guido Paduano,
Linda Hutcheon, e outros teóricos da comédia e da tradução buscarão interagir com o conceito
de Bolaños sobre o mito da valentia masculina, explicar sua visão para uma época de tabus,
e apontar possíveis pontos de ligação entre o trágico e o cômico provocados pelo autor.
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Mito da inocência? Notas sobre um ensaio de Gusmán e um
romance de Moyano
Larissa Fostinone Lecoselli – PG-USP

Em outubro de 1983, chegava ao fim na Argentina um governo militar que, iniciado sete
anos antes, ficou historicamente conhecido como a ditadura mais truculenta que o país
viveu. A repressão teve efeitos tão agudos que muitos consideram que, durante aqueles
anos, o campo cultural argentino se dividia entre “os que ficaram” e “os que saíram”. O exílio
forçado e “voluntário”, iniciado ainda na ditadura da década anterior – a de 1966 –, era
massivo e instaurou na vida artístico-cultural do país uma fratura. O exílio não interferia
apenas na identidade dos que deixaram o país, mas também dos que ficaram. Nesse contexto,
se instalou no campo cultural argentino uma tensão, um conflito. Foi no interior dele que, em
agosto de 1983, Luis Gusman elaborou, no ensaio “Del destierro al exilio: versiones e
inversiones”, uma leitura para o romance Libro de navíos y borrascas, publicado por Daniel
Moyano no mesmo ano. Gusman parte da ideia de que nessa narrativa vigora um mito da
inocência dos exilados. Nesta comunicação, partindo de uma reflexão sobre os aspectos da
configuração do campo literário argentino nos anos 80 que dizem respeito à tensão entre o
exílio e a permanência no país, pretendo expor um contraponto entre a leitura de Gusman e
uma passagem do romance de Moyano, em que o narrador discorre sobre como se deve
enunciar a inocência em um interrogatório policial.

Uma análise discursiva da mulher na sociedade através das
tirinhas da Mafalda
Larissa Zanetti Antas – PG-UFF

Esta comunicação tem como tema refletir sobre o perfil social da mulher nas tirinhas da
Mafalda, produzida por Quino entre 1964 a 1970, a partir do dialogismo em Bakhtin e da
análise do discurso de base enunciativa em Maingueneau. Busca-se analisar discursivamente
as tiras selecionadas a fim de refletir sobre a transição do papel feminino na sociedade
para, então refletir e contextualizar historicamente as questões de gênero/identidade para a
compreensão das mudanças e conflitos que ocorreram a partir da década de sessenta e
pensar no gênero discursivo no qual tais enunciados se materializam. Como base teórica,
lança-se mão de questões relativas à identidade da mulher no contexto familiar e social e da
construção das relações de gênero em um contexto histórico (Borsa e Feil, 2008; Nigro,
2010; Siqueira, 2008; Scott, 1990; 1994. Trata-se de um projeto de dissertação ainda em
desenvolvimento, em fase da seleção do corpus.
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Pedro Lemebel: Performance, recepción y lectura
Laura Janina Hosiasson – USP

La narrativa de Lemebel puede ser pensada como un esfuerzo por enfrentar la violencia
y la represión, neutralizándoles sus presupuestos y sus lógicas desde la palabra trabajada
como performance. Dentro de un universo textual que se ha pautado desde el inicio por la
transgresión, las funciones adjudicadas a la performance (entendida en el sentido que le
otorga Paul Zumthor al concepto) adquieren un sentido estético y político que desemboca
en un estilo cuya contundencia resulta ineludible. Ese estilo que como apunta Carlos
Monsiváis, encuentra eco en otros narradores latinoamericanos “de este tiempo”, como el
argentino Nestor Perlongher, el mexicano Joaquín Hurtado y los cubanos, Severo Sarduy,
Reinaldo Arenas y Manuel Puig. Revisaremos en este ensayo algunas de las crónicas/
ficciones de Lemebel en La esquina es mi corazón (1995) Loco Afán (1996), Zanjón de la
aguada (2003) y su novela Tengo miedo torero (2001), buscando el dibujo de esas tramas
generadas por una voz narrativa excesiva, desbordada, desviada hacia un lugar de privilegio
en donde la imaginación literaria puede establecer una distancia crítica entre la memoria
personal y la observación implacable del pasado y del presente.

Traducir desde el Sur: márgenes y relaciones de poder
Laura Masello – UdelaR, Uruguai

Los avances en el área de la Traductología y su consolidación como campo disciplinario,
han llevado a que la actividad traductora investigue su propio espacio como zona de relaciones
de poder y de fronteras de contacto y de conflicto. Desde esa perspectiva, ¿qué significa/
implica traducir en países del denominado “Sur”, en este caso del Río de la Plata? Para
sustentar esta reflexión y dada mi propia ubicación en los bordes entre la práctica traductora
y la academia como docente e investigadora, elegí la imagen y el concepto de márgenes.
Esta metáfora evoca inevitablemente dimensiones a menudo conflictivas, tales como las
asimetrías centro/periferia, las opciones del traductor acerca de variedades de la lengua, la
dependencia respecto al mundo editorial, entre otras. Pero también permite pensar no tanto
en fronteras infranqueables (lo cual podría llevarnos incluso al debate sobre la imposibilidad
de la traducción) sino, por el contrario, en tanto bordes permeables entre lo propio y lo
extranjero, orillas que acercan, entrelugares en que el traductor, asumiendo su función de
mediador entre culturas y dejando de lado toda postura ideológica homogeneizadora, no
solo no queda al margen sino que se da margen.
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‘Del dicho al hecho’: uma primeira aproximação ao libro
didático Gente
Laura Sokolowicz – PG-USP

Segundo Genette (2009), os paratextos editoriais constituem o limiar do texto, uma zona
indecisa entre o dentro e o fora, zona de transição e de transação: lugar privilegiado de uma
ação sobre o público. Representam, ao mesmo tempo, o lugar onde podem ser formuladas
as primeiras hipóteses a propósito do texto que será lido e onde a interpretação pode começar
a funcionar perante um sentido que é sempre aberto, opaco e por vezes contraditório. Neste
trabalho apresentaremos as primeiras análises dos paratextos de um livro didático para o
ensino de espanhol como língua estrangeira Gente, curso de espanhol para brasileiros
(Editora Difusión, Barcelona, España, 2007). Abordaremos algumas marcas que funcionariam
como indícios do que interpretamos como uma contradição entre o que se anuncia nos
elementos paratextuais e o que se realiza na materialidade do livro, e mostraremos as análises
que nos permitirão formular a hipótese de que estariam projetadas no livro as imagens de
uma “ideologia linguística” que apaga a ideia de língua local e língua nacional, trazendo
cada vez mais a noção de língua única, língua comum, “uma verdadeira hispanofonia” (Del
Valle: 2007). Del Valle refere-se a esta “ideologia linguística” como uma comunidade
imaginada, sob uma língua comum, na qual Espanha representa um papel central.
Realizamos este trabalho à luz do dispositivo teórico-analítico da Análise do Discurso de
linha francesa que vê o discurso na sua forma material (linguística e histórica) e as práticas
linguageiras como espaços onde o político e o ideológico ganham destaque.

O grotesco em Del sol naciente, de Griselda Gambaro
Laureny Aparecida Lourenço da Silva – UFAL

O presente artigo discute o conceito de grotesco na peça “Del sol naciente” (1984), da
dramaturga argentina Griselda Gambaro, sob duas perspectivas de análise: o teatro grotesco,
definido por Patrice Pavis e por alguns/mas estudiosos/as da obra da dramaturga e as
postulações sobre o corpo grotesco, definidas por Mikael Bakhtin e Mary Russo. No que diz
respeito à classificação estética da escrita dramática de Gambaro, a peça que analisarei
neste artigo não é classificada como pertencente ao teatro do absurdo ou ao teatro grotesco.
No campo dos estudos críticos sobre a arte dramática, as análises seguiram – e ainda
persistem – no uso de categorias do teatro europeu, porém pode-se observar um crescimento
na busca de visibilidade para a produção teatral latino-americana e suas categorizações. As
primeiras obras de Griselda Gambaro (anos 60 e 70 do século XX) são classificadas pela
crítica especializada, no que se refere ao estilo, como pertencentes ao teatro do absurdo,
pensadas como influências de Samuel Beckett (1952) e Eugene Ionesco (1959). Outros
estudos as associam com os postulados do teatro da crueldade de Antonin Artaud (1935), e
alguns encontram pontos de convergência entre o teatro de Gambaro e a estética do grotesco.
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Os desacordos quanto a sua delimitação a um estilo ou outro, não será o foco principal
deste artigo, porém faz-se necessário precisar as categorias de teatro que serão citadas
neste texto. A partir das postulações dos autores Peter Roster (1989), Ileana Azor (1994),
Marta Contreras (1994), Susana Tarantuviez (2007) e Patrice Pavis (2008) serão apresentadas
duas categorias de teatro com as quais Gambaro é associada % teatro do absurdo e teatro
grotesco % e posteriormente a análise da peça citada.

‘Esta mujer es su padre’: Almodóvar, desestabilizações de
gênero e a aula de ELE
Leandro da Silva Gomes Cristóvão – CEFET-RJ

São cada vez mais frequentes, na área dos estudos discursivos interessados no espaço
escolar, os trabalhos que refletem sobre as representações identitárias de gênero e
sexualidade em tal contexto. Esses trabalhos partem da premissa de que as identidades
sociais de gênero e de sexualidade são construídas via discurso e marcadas subjetiva e
ideologicamente. Vários desses estudos revelam que a histórica bipolaridade masculinofeminino ainda é orientadora das práticas discursivas no contexto escolar. Isto é, ainda se
acredita na ideia de que há modelos a serem incentivados, seguidos, compartilhados por
homens e mulheres no espaço social, de tal maneira que os indivíduos que não se espelham
nesses padrões são vistos como desvios e, por isso, posicionados à margem. Nesse sentido,
esta apresentação pretende mostrar de que forma algumas produções do cinema espanhol
contemporâneo podem funcionar como discursos de resistência (Foucault, 1979) no que se
refere à caracterização de perfis identitários não-hegemônicos no tocante à sexualidade. A
partir da análise de alguns personagens do filme Todo sobre mi madre (1999), de Pedro
Almodóvar, pretende-se observar como tal produção cinematográfica constrói perfis de
sexualidade que, ora se aproximam, ora se afastam de uma visão essencializada do sujeito
gay. Além disso, pretende-se refletir sobre a importância de que esse tipo de análise se faça
presente em aulas de espanhol língua estrangeira, posto que se acredita que, para além do
conhecimento do funcionamento da língua, a aula de língua estrangeira deve se revestir de
um caráter formador da construção cidadã (OCEM, 2006). A perspectiva de análise
foucaultiana, em especial as noções de verdade, discurso e ideologia (Foucault, 1979) é
utilizada como principal referencial para abordar o processo de construção das identidades
em questão.
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O corpo em confissão: um discurso sobre o universo feminino
simbolizado na obra de arte de Frida Kahlo
Leticia Gomes Montenegro – PG-UERJ

Marcada por fortes influências da cultura local; Coyoacán, México, Magdalena Carmen
Frida Kahlo Calderón nasceu em 06 de julho de 1907. Afirmava-se filha da revolução, nascida
em 1910, juntamente com o Novo México. Demarcou em seu diário suas lembranças da
Decena Trágica, oferecendo um mapa de sua formação política enquanto sujeito histórico.
Seguindo-se à era colonial e aos trinta anos de ditadura do general Porfirio Díaz, a Revolução
Mexicana buscava mudanças fundamentais na estrutura social deste país. A partir deste
contexto histórico, e das análises realizadas em sua obra, compreendemos Frida como a
artista da trangressão, uma mulher políticamente ativa, que deu visibilidade à mulher
(camponesa-indígena) mexicana.
Limitada por problemas de saúde, a profunda necessidade de manifestar dor é o que,
inicialmente, levou Frida a pintar a materialidade do – seu – corpo, por vezes, transpondo
barreiras e reinventando-se, por outras, apresentando-se”tal qual” em sua fragilidade e
deformação. O corpo em Frida é dilacerado e refeito por símbolos do universo feminino a
cada quadro pintado.
O mundo particular que se revela volta-se para a própria condição do corpo feminino,
proporcionando pensar, a partir da perspectiva teórica de Gilles Deleuze, os desejos, o
sexo, as formas e os devires negados a esse corpo, contudo intrínssecos a ele. Ao expressar
plasticamente fatos de vida dentro da condição feminina de (não)ser Frida reconsituiu sua
imagem, num processo de transformação de si mesma e simbolização do real, reverberando
transfigurações, mutações, formas animais, maternidade, dor e política.
Dessa forma, propomos (re)construir textualmente as confissões femininas que se
apresentam na obra de arte de Frida Kahlo, considerando o seu processo de constituição
histórica e empoderamento da mulher por meio de seu próprio corpo, tendo como horizonte
teórico principal, estudos de, Georges Bataille, Octávio Paz, Severo Sarduy, Tina Chanter e
Judith Butler.

O conceito da honra no Século de Ouro e seu uso como mola
dramática em El pintor de su deshonra, de Calderón de la Barca
Liège Rinaldi de Assis Pacheco – GRISO / ISAT

Em seu Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, Lope de Vega dissera que «Los
casos de la honra son mejores, / porque mueven con fuerza a toda gente». E, de fato, os
casos que envolvem a ofensa e a limpeza da honra estiveram presentes em muitas das
comédias do Século de Ouro, desde as de capa e espada até os dramas de honra –com
aspectos variados e desempenhando diferentes funções, de acordo com cada gênero–; e
comoveram os ânimos não apenas dos espectadores dos teatros populares áureos e das
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representações palacianas, mas também provocaram e continuam provocando o espanto, a
fascinação e a inquietação de uma série de críticos desde seu tempo até nossos dias.
Este trabalho tem por objetivo estudar criticamente o conceito da honra no Século de
Ouro: seu valor ontológico; a dicotomia fama x virtude; as leis vigentes; os principais
antecedentes históricos, ideológicos e religiosos que regiam o pensamento da época; e o
valor estético dramático que os casos de afronta e vingança desempenham nos dramas de
honra conjugal, como El pintor de su deshonra, de Calderón de la Barca, cujas personagens
submetem seus desejos pessoais em prol da ordem social, do que acreditam ser seu dever
perante a opinião pública e na tentativa de afirmar sua dignidade e sua posição social, à
custa de sua própria destruição.

El traductor en la obra de José María Arguedas
Ligia Karina Martins de Andrade – UFPB

Se tratará la tarea del traductor llevada adelante por el escritor y antropólogo peruano
José María Arguedas en su obra ficcional. Se analizará de qué modo el autor concibe una
teoría de la traducción a partir de la elaboración de las metáforas poéticas de la traducción,
las cuales de cierto modo buscan soluciones al dilema del autor de infundir la lengua quechua,
de carácter oral y encantado, en la escritura en castellano. Además de esto, se observarán
cuáles son las implicaciones de cada una de estas metáforas de la traducción en su búsqueda
por la lengua ideal o utópica que pudiera narrar “la esencia” del mundo vivido en quechua en
este embate entre las lenguas. El autor narra que su niñez “pasó quemada por el amor y el
fuego”, y esta vivencia en las comunidades indígenas y andinas influyen en su tarea de
autotraducción y en la “búsqueda de la palabra ideal o utópica” que pudiera contemplar
estos dos universos. Esta tarea asume a lo largo de su obra una serie de metáforas de la
traducción, y que también son metáforas poéticas, en una especie de batalla con la lengua,
la cual va cambiando y se perfilando en la medida en que su proyecto literario asume formas
variadas.

Exames de proficiência em espanhol como língua estrangeira
Lilian Reis dos Santos – PG-UFF

A avaliação é um tema presente em todas as modalidades de ensino existentes. Podemos
afirmar que a cultura de fazer a avaliação através de uma prova, preferencialmente escrita,
é inerente ao próprio processo da educação, da instrução formal. No momento de finalizar
um curso, um bimestre letivo ou até mesmo a leitura de um livro, é considerado necessário
ser avaliado para que se possa verificar o que foi aprendido ou compreendido de fato pelo
aluno. Nos últimos anos tivemos a oportunidade de observar e presenciar um aumento no
volume de avaliações feitas pelos alunos, pois, além das tradicionais provas escritas
elaboradas por professores, foram incorporadas ao calendário letivo as avaliações
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institucionais externas, sejam estaduais, nacionais ou internacionais. No caso das línguas
estrangeiras, temos, além das avaliações tradicionais de escolas e cursos livres, os exames
de proficiência. Esse tipo de exame tem como objetivo atestar o conhecimento do aluno no
idioma em questão. A aprovação nesses exames gera a concessão de um certificado, emitido
pela instituição (ou instituições) responsável pelo exame. Neste trabalho, fruto de nossa
dissertação de mestrado, discutiremos a natureza deste tipo de exame, bem como sua
importância no âmbito do ensino e da aprendizagem de espanhol como língua estrangeira
no Brasil. Para fazer nossa pesquisa utilizamos os estudos de Calvet (2007), Bordón (2004,
2006), Lado (1957, 1961), Bachman (1990, 1996), Shohamy (2001), Scaramucci (2000) e
Prati (2007), que tratam o tema da avaliação sob diversos aspectos.

Identidades em diálogo: mulher, sexualidade e família no livro
didático de espanhol
Liliene Maria Novaes Pereira da Silva – PG-UFF

Numa recente declaração, a atual presidente da República Dilma Roussef proibiu a
abordagem de temas relacionados à sexualidade em materiais didáticos. A partir desse
acontecimento, a presente comunicação busca apresentar um projeto de pesquisa, de cunho
discursivo, acerca dos livros didáticos de língua espanhola aprovados pelo Programa Nacional
do Livro Didático – PNLD 2012. O que se propõe é observar e analisar os fragmentos que
enfoquem questões relativas à sexualidade, ao papel da mulher na sociedade e aos modelos
de famílias que aparecem (ou que são silenciados) em tais coleções didáticas. Serão
buscadas representações sociais contidas em tais textos, pensar que setores são abordados
e que discursos são veiculados a fim de observar como dialogam entre si e com o outro
(para quem se direcionam) na produção de sentido. Para esta investigação, propõe-se um
marco teórico que alie as concepções enunciativas (BAKHTIN, 1997; MAINGUENEAU, 1987)
à sociologia (BOURDIEU, 1999) para possibilitar a recriação das noções de identidade
relacionadas às divisões de gênero e concepções de normatividade da conduta sexual do
indivíduo contemporâneo. Acredita-se que o LD possa difundir ideologias que entrarão em
constante diálogo com os conhecimentos prévios dos alunos, influenciando sua aprendizagem
e sua formação como futuros cidadãos modificadores de seu meio.

Nação idealizada em Aves sin nido
Lina Arão – UFRJ

A peruana Clorinda Matto de Turner foi intelectual atuante, escrevendo para periódicos
importantes, como El Recreo del Cuzco, El Correo del Perú e El Perú Ilustrado, e dedicandose também à criação literária, em que se destaca sua obra mais conhecida – o romance
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Aves sin nido (1889). A partir de seus textos, Matto de Turner abordou uma enorme gama de
questões que estava em ebulição em seu tempo: os recém-independentes Estados hispanoamericanos suscitavam inúmeras discussões acerca de seu passado e, sobretudo, dos rumos
políticos, econômicos e sociais que deveriam tomar, outorgando aos intelectuais (e a seus
textos literários) o papel importante de refletir sobre os projetos de construção da identidade
e sobre o futuro dessas novas nações. Nesse contexto, Aves sin nido revela um importante
(e inovador para o período) teor reivindicatório com relação aos índios e às mulheres e
busca encontrar, a partir dessa perspectiva, formas de incluí-los na sociedade peruana,
apontando, criticamente, os equívocos e os entraves sociopolíticos peruanos que “impediam
o progresso” satisfatório da nação. A proposta deste trabalho é, portanto, analisar de que
maneira, a partir do seu contexto histórico-literário, o romance concebe a inclusão das
camadas indígenas dentro da sociedade peruana, estruturando-a e forjando-a com base em
determinados eixos (como a educação, por exemplo) de modo a criar uma espécie de ideal
de nação.

Imagens do deserto na literatura de Roberto Bolaño
Lisa Carvalho Vasconcelos – UEMG

As terras inóspitas do semi-árido latino-americano, há muito, são fonte de mistério para
viajantes e motivo de fabulação para escritores. Mistura de terra ignota e terra desolada,
espaço habitado por índios, febres ou animais selvagens, o deserto assume, no imaginário
de iberoamericano, muitas faces. Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Juan Rulfo e, mais
recentemente, o escritor chileno Roberto Bolaño são alguns dos ficcionistas que tomam o
sertão, os pampas ou o deserto de Sonora como figurações desse espaço mítico – lugar da
violência, do encontro com o outro e, também, da descoberta de si. A respeito dos nossos
objetos de estudo no presente trabalho, os romances Os detetives selvagens e 2666, podese afirmar que ambos elegem as paisagens áridas do estado de Sonora, no México, como
ponto de convergência para os percursos errantes que norteiam suas muitas narrativas. Ali,
Ulisses Lima, Arturo Belano, García Madero e Cesarea Tinajero se encontram no embate de
morte, início da desagregação do incipiente grupo literário do qual faziam parte e ponto de
partida das viagens executadas pelos dois protagonistas ao longo do livro. É também para
lá que convergem as personagens de 2666, figuras ligadas de alguma maneira à literatura e
à cultura literária, que no deserto são chamadas a entrar em contato com a crua matéria da
vida, materializada principalmente em uma sequência de crimes que assola a região. Assim
sendo, pretendemos, nesse trabalho, discutir os múltiplos significados que a imagem do
deserto tem na obra de Roberto Bolaño, espécie de waste land em que a humanidade vive
sempre num estado limite.

131

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

Testemunhos, ensaios e identidade latino americana em Sangue
Latino
Livia Reis – UFF

Este trabalho pretende abordar a série “Sangue Latino” , programa dirigido e idealizado
pelo escritor Eric Nepomuceno, e levado ao ar em 2011, no Canal Brasil. Cada programa é
centrado na entrevista a um escritor, político ou artista brasileiro ou hispano-americano, que
discorre sobre política, literatura, artes etc., construindo um texto que além de visual, pode
ser lido como ensaístico ou confessional. Transitando entre diversos modalidades textuais,
os programas e os depoimentos de seus atores terminam por compor um diálogo sobre a
identidade na América Latina.

A novíssima narrativa argentina: Reestruturação do campo
literário e antologias de conto
Lívia Santos de Souza – PG-UFRJ

No ano de 2005, a publicação de uma antologia de contos dedicada a autores nascidos
a partir dos anos 70, La joven guardia, abriu caminho para uma série de outras obras com
proposta semelhante. Num momento em que o mercado editorial tradicional se tornava cada
vez mais restrito a obras de autores consagrados, esse tipo de publicação se tornou uma
alternativa viável para que jovens narradores fizessem a transição entre meios de publicação
virtual, como blogs e revistas eletrônicas e publicações em papel. Esse processo, responsável
por dar maior visibilidade a essa geração, foi possível, em certa medida, pelo surgimento de
pequenos grupos editoriais identificados com esses autores. Nomes como Interzona e
Entropia passaram a figurar nas estantes das livrarias, e em sites na web. Este trabalho,
partindo do caso específico de três antologias: Es lo que hay; Buenos Aires 1:1 e La joven
guardia, tem por objetivo levantar algumas das principais tendências estéticas e temáticas
dessa produção literária tão recente. Simultaneamente, pretende-se refletir sobre questões
como a reformulação das instâncias de consagração para esses autores, profundamente
alteradas pela revolução na difusão de informação provocada pela internet e pelo surgimento
das novas editoras já mencionadas. A fundamentação teórica do trabalho passa por conceitos
da sociologia literária como campo literário e autonomia do campo, de Pierre Bourdieu e da
teoria literária, como a idéia de literatura pós-autônoma, de Josefina Ludmer.
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Marcadores conversacionales en los manuales de español para
brasileños
Lívia Tosta dos Santos – PG-UEFS

Este trabajo propone mostrar cómo libros didácticos de español para brasileños
comprenden los marcadores conversacionales, los cuales constituyen uno de los recursos
empleados para establecer una interacción próxima a de los hablantes nativos en el proceso
de comunicación oral. El dominio de los marcadores conversacionales viabiliza una mayor
fluidez en el discurso, una línea tenue que por veces limita el proceso de comunicación de
aprendices de una Lengua Extranjera. Los marcadores aún son fácilmente confundidos con
algunas clases gramaticales invariables (interjecciones, conjunciones), que, a diferencia de
los marcadores, ejercen una función morfosintáctica dentro de la oración. El análisis fue
realizado con una muestra de diez manuales de español para estudiantes brasileños, y para
la sistematización de los marcadores conversacionales fue aplicada la clasificación
presentada por Martín Zaragoza y Portolés (1999). Los datos analizados revelan que los
marcadores conversacionales no son trabajados estructuralmente en los libros estudiados,
por esta razón, se exige una mayor intervención por parte del profesor para intervenir e
insistir en las estructuras conversacionales, trazando paradigmas reales, pues se cree que
los estudiantes requieren ser entrenados sobre el uso de los marcadores discursivos; en
caso contrario, no los adquirirán o lo harán de manera más lenta y tardía.

El método de estudio de casos y el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumno de ELE
Lorena Cynthia Muzzicato – UTN, Argentina

Existe un objetivo pedagógico común a los docentes ELE: maximizar la competencia
comunicativa de los alumnos. En esta presentación se sugiere cómo podemos lograrlo
incluyendo el estudio de casos como técnica de trabajo, diseñando actividades
complementarias acordes, valorando el aporte cultural y fomentando un entorno de
cooperación, autonomía y responsabilidad.
La implementación del método de casos se orienta a favorecer el desarrollo de la
competencia comunicativa de los estudiantes mediante el entrenamiento de estrategias de
aprendizaje y comunicación, la motivación permanente que despierta cada caso y la
explotación lingüística del material aportado.
En este trabajo se describe brevemente dicho método y se enumeran principios básicos
a considerar para el diseño y presentación de un caso con sus actividades integrando las
TICs a esta propuesta didáctica. Asimismo, se enfatiza el valor que representa el aporte
cultural de cada caso en el aprendizaje de una lengua extranjera. Finalmente, se reflexiona
sobre las ventajas que presenta el método de estudio de casos como técnica de trabajo en
el aula ELE y se analizan pautas para evaluar los resultados obtenidos.
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Las reflexiones y propuestas se centran en la colaboración e interacción entre pares,
pilares fundamentales en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Aquí, el método
de estudio de casos proporciona un contexto óptimo para la interacción negociada y el
desarrollo y fortalecimiento de las estrategias comunicativas de los alumnos.

La expresión de la contrafactualidad en español: ¿diferentes
variantes, diferentes interpretaciones?
Lorena Mariel Menón – PG-USP

En español, existe una gama de posibles construcciones para la expresión de la irrealidad
en el pasado con las condicionales introducidas por si. Tales construcciones se presentan
como alternativas semejantes en su valor básico de contrafactualidad, sin embargo no son
equivalentes y, en algunos casos, se hace imposible el traspaso de una formulación a otra
con el mismo efecto de sentido, ya que son asociables a efectos de sentido diferentes que
afectan directamente el distanciamiento entre el mundo real y el mundo alternativo creado
verbalmente.
En nuestro doctorado en curso, nos interesa observar la expresión de la contrafactualidad
considerando la dimensión de la enunciación en la que están insertadas las variantes que la
expresan y la especificidad de las discursividades en las que circulan, para poder observar
los factores que favorecen, posibilitan y/o determinan su aparición, así como también la
comparación entre tales observaciones.
En esta comunicación, presentaremos el análisis de algunas variantes en español
presentes en entrevistas de una revista argentina, y que son enunciados que focalizan la
vida íntima, a manera de estudios de caso. Bajo una perspectiva analítica semánticoenunciativa, basada en Ducrot, Guimarães, García Negroni y Tordesillas Colado, intentaremos
destacar los elementos que instauran la escena enunciativa y el lugar que los sujetos ocupan
en tal escena, puesto que están directamente relacionados con la forma del enunciado, y
consecuentemente a los efectos de sentido que producen y los caminos interpretativos que
permiten recorrer.

Trocas culturais entre o Magrebe e a Espanha em ‘El Último
Patriarca’ de Najat El Hachmi
Louise Áurea Oliva – PG-UFJF

Neste trabalho propomos analisar em quais medidas as trocas culturais entre o Magrebe
e a Espanha se fazem presentes na premiada obra “El Último Patriarca”, da escritora catalã
Najat El Hachmi. A obra traz a história de um pai de família, o patriarca, que sai do Marrocos
e emigra para a Catalunha. A história deste patriarca, o último segundo afirma a filha que é

134

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

a narradora da história, nos traz um relato das aventuras e desventuras que o choque entre
duas culturas tão próximas geograficamente e ao mesmo tempo tão distantes em alguns
costumes acarreta. A emigração até a Espanha é algo cotidiano na vida das pessoas do
norte africano e a recepção na Espanha nem sempre é acolhedora, mas o que nos interessa
é analisar como que viver entre estes dois mundos acaba por influenciar a percepção de si
mesmo dos envolvidos neste processo, abrindo-se novos horizontes. Focaremos nossa
análise nos personagens do último patriarca, Mimoun Driouch, e em sua filha, que não tem
nome na narrativa. O livro de 2008 recebeu o prêmio Ramon Llull e deu visibilidade a Najat
El Hachmi, escritora de origem marroquina, mas que vive na Catalunha há mais de vinte
anos. Há coincidências entre a obra e a biografia de El Hachmi, mas a obra não é
autobiográfica, talvez apenas uma tentativa de expor o que, em geral, acontece todos os
anos com os milhares de magrebinos que buscam melhores condições de vida indo para a
Espanha.

Considerações sobre a importância da carga cultural compartilhada de unidades fraseológicas no ensino/aprendizagem
intercultural de espanhol como língua estrangeira
Luana Ferreira Rodrigues – PG-UFBA

Muito tem se discutido sobre a indissociabilidade dos aspectos culturais do ensino/
aprendizagem de línguas e as contribuições da abordagem intercultural nesse processo.
Entre os teóricos que discutem essa questão estão Kramsch (1993 apud MENDES, 2011)
que afirma que o ensino intercultural demanda o estabelecimento de uma “esfera de
interculturalidade”, ou seja, a construção de uma “terceira cultura” pelo aprendiz a partir da
compreensão da sua cultura e da do outro, criando espaços de diálogos interculturais e
Mendes (2007) que também defende essa visão ao afirmar que o ensino/aprendizagem de
línguas requer uma reflexão “entre – culturas”.
Partindo dessa premissa, pretende-se aqui realizar algumas considerações sobre a
importância da abordagem intercultural para o ensino/aprendizagem de unidades
fraseológicas em espanhol como língua estrangeira.
Classificadas como estruturas pré-fabricadas da língua utilizadas pelos falantes em suas
produções lingüísticas (Corpas Pastor, 1996, p.14), essas combinações estáveis de palavras
(os fraseologismos ou unidades fraseológicas) estão carregadas das concepções e visões
de mundo de uma comunidade que conformam o que Galisson (1987) denomina carga cultural
compartilhada em seus estudos em Lexicultura.
Desta forma, tendo em conta, por um lado, os estudos interculturais de teóricos como
Kramsch (1993) e Mendes (2011) e, por outro, os conceitos da Lexicultura de Galisson
(1987), esta comunicação tem como objetivo apresentar algumas considerações sobre a
importância de se considerar a carga cultural presente nas unidades fraseológicas no
processo de ensino/aprendizagem de espanhol como língua estrangeira a aprendizes
brasileiros.
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Tecidos e tessituras: representação do feminino em El
Alférez y la Provisora e Tatuajes en el cielo y en la tierra, de
María Rosa Lojo
Luciana Carneiro Hernandes – UTFPR-CP

Interessa a todos – homens e mulheres – a possibilidade do estudo de uma literatura
sem adjetivos que a (des)qualifiquem. Para estudar a Literatura com maiúscula, que signifique
“apenas” o fazer artístico e o expressar poético, cuja literariedade permita/promova a fruição,
é imprescindível discutir o processo de construção da mulher como escritora e (re)criadora
de um espaço de resistência e de reescritura da cidadania – histórica e nacional, inclusive.
Como só é possível gostar do que se conhece, esta comunicação pretende explicitar/discutir
o tecido/tessitura urdido por María Rosa Lojo em El Alférez y la Provisora e Tatuajes en el
cielo y en la tierra, narrativas de extração histórica publicadas em Amores Insólitos de nuestra
história (2011), cuja análise, à luz da Crítica Feminista, reflete a conquista da identidade dos
personagens, reumanizados pela reconstrução histórica expressa no discurso da mulher
autora. Ao bordar os amores insólitos, María Rosa Lojo apodera-se de uma tradição
tipicamente feminina. Pela Palavra, Sheherazade salva as mulheres de seu povo e cura o
sultão, no “narrar e curar” de Walter Benjamin. Pela Palavra, María Rosa recria parte
significativa da História nacional argentina e, ao dessacralizar o herói, provoca a reflexão
sobre a Humanidade – a expurgação que pode promover a cura. María Rosa é a aranha, a
mulher tecelã, que ficcionaliza uma História que talvez não existisse sem ela. Os estudos de
Barthes, Duarte, Esteves, Hollanda, Hutcheon, Lojo, Meneses, Schmidt, Showalter, Xavier
e Zolin forneceram o aporte teórico utilizado para a elaboração do trabalho.

O ensino da cultura através dos livros didáticos de ELE. Que
cultura ensinamos?
Luciana Contreira Domingo – PG-UFPel

Nesta comunicação compartilharemos os resultados obtidos na análise das coleções
didáticas de Língua Espanhola selecionadas pelo PNLD 2011. A pesquisa foi realizada no
Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFBA e teve como objetivo averiguar
se as atividades propostas pelas coleções estimulam a formação da competência
comunicativa intercultural (CCI) e qual o conceito de cultura adotado em cada abordagem.
Fundamentam este trabalho as teorias sobre competência comunicativa, competência
comunicativa intercultural, educação intercultural e interculturalidade, além dos documentos
que orientam a educação nacional. Ao constatar a necessidade de discutir criticamente os
livros didáticos de Língua Espanhola elaboramos um questionário a partir das perspectivas
sociocultural, sociolinguística e curricular. Sob a perspectiva sociocultural, analisamos a
representação dos indivíduos/ personagens (e o tratamento intercultural entre os mesmos),
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o estímulo à reflexão sobre a cultura da língua meta e a própria, os temas mais frequentes,
a menção a fatores considerados tabus, etc.; sob a perspectiva sociolinguística avaliamos o
tratamento dispensado às variedades linguísticas (da língua meta e da materna), a variedade
de situações comunicativas, a representação dos falantes das diferentes variedades
linguísticas, etc., e finalmente, a partir da perspectiva curricular, analisamos a organização
e a coerência das e entre as unidades, a flexibilidade do material quanto ao seu uso pelo
professor, o estímulo à reflexão docente, etc. Os resultados obtidos apontam que as atividades
propostas, tal como são apresentadas, não contribuem para a formação da CCI.

Miguel Hernández, dramaturgo: hacia la traducción de Teatro de
Guerra
Luciana Montemezzo – UFSM

El escritor español Miguel Hernández (1910-1942) ha adquirido reconocimiento mundial
debido a su expresiva y largamente estudiada obra poética. Sin embargo, hay una parte
importante de su labor literaria que todavía no obtuvo el debido reconocimiento: la
dramaturgia. Aunque de hecho la poesía haya tenido destaque en su corta vida, Hernández
también produjo textos dramáticos, especialmente en el período de la Guerra Civil Española
(1936-1939). Cuatro de esos textos – La cola, El hombrecito, El refugiado y Los sentados –
están reunidos en obra Teatro de Guerra (1937). En todos ellos se destacan el tono político
y el objetivo de llamar la atención para la contienda que dividía el país, destacando las más
variadas reacciones ante la guerra. Tales reacciones conllevaban rasgos de la tragedia social
que produjo la fragmentación de las familias y de muchos individuos ante uno de los más
impresionantes hechos históricos del siglo XX. Considerando que la traducción es el primer
paso de la recepción de un autor extranjero en un nuevo sistema literario y que a partir de
ella se elaboran las críticas literarias (CARVALHAL, 2003: 129), y que la traducción es, a la
vez, proceso y resultado (GARCÍA YEBRA, 1983: 104) ese estudio pone de relieve la
traducción de la obra Teatro de Guerra, aún inédita en Brasil.

Multiculturalismo e o ensino da língua espanhola na fronteira
Brasil-Bolívia
Luciana Pitwak Machado Silva Prates – UNIR

Teve como objeto, a percepção dos professores de língua espanhola da rede pública
estadual, do município de Guajará Merim – Brasil – RO, quanto à situação do ensino dessa
língua na fronteira Brasil-Bolívia, considerando a existência de ambiente multicultural.
Observou-se ainda, como o professor de espanhol consegue adequar sua postura no
processo de ensino-aprendizagem, ao lidar com alunos com diferentes visões de mundo,
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em razão de sua origem e cultura, estando estes, em um mesmo ambiente de sala de aula.A
pesquisa decorreu em três etapas: a) Pesquisa Bibliográfica; b) Pesquisa de Campo, tendo
esta se subdividido em duas fases: 1) Grupo Focal; 2) Aplicação de questionário e; c) Análise
dos dados coletados. Considerando algumas questões relevantes para a contextualização
do presente trabalho, os assuntos abordados foram distribuídos em quatro seções que tratam
respectivamente: a) Relações Fronteiriças; b) Concepções de Língua e Ensino de Línguas;
c) Multiculturalismo e Ensino de Línguas na Fronteira Brasil-Bolívia e; d) Coleta e Análise de
Dados. Conclui-se com a confirmação da existência de preconceito social, que reflete no
(dês)interesse pelo estudo do espanhol, além da presença de ambiente multicultural em
sala de aula, na qual o professor precisa lidar com divergências entre culturas de pelo menos
quatro estilos: a) Brasileiros; b) Bolivianos; c) Indios e; d) Surdo-mudos. Acredita-se que os
resultados obtidos poderão contribuir futuramente com sugestões de metodologias eficientes
que possam nortear a prática docente nesse contexto.

A formação do professor de espanhol da Bahia e as variantes
culturais hispano-americanas
Luciana Vieira Mariano – UNEB

O resultado de minha pesquisa ‘Reações e Concepções dos professores de E/LE em
formação diante das culturas e representações culturais dos povos latino-americanos
hispânicos’, realizada durante o mestrado em Educação e Contemporaneidade na
Universidade do Estado da Bahia (UNEB, 2008-2010), demonstrou que estudantes dos
semestres finais do curso de Língua Espanhola e Literaturas da UNEB possuem uma visão
estereotipada acerca das culturas dos países latino-americanos hispânicos e não se sentem
preparados para trabalhar com temas relacionados às culturas desses povos em suas aulas.
Surgiu desse resultado o meu interesse em compreender se essa questão se estende a
outros cursos de Letras com habilitação em Língua Espanhola de nosso estado, o que me
levou à elaboração das perguntas norteadoras para minha atual pesquisa: Como está sendo
realizada a formação dos professores de E/LE na Bahia? Que espaço tem sido destinado ao
trabalho com as culturas dos povos hispânicos nesses cursos? Para respondê-las se faz
necessário realizar uma análise do currículo e do ementário do curso de Letras & Artes com
habilitação em Língua Espanhola da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC/Ilhéus) e
dos cursos de Língua Espanhola e Literaturas do Campus I (Salvador) e do Campus V
(Santo Antônio de Jesus) da UNEB, para observar como a falta de um espaço privilegiado
para temas relacionados às culturas dos povos hispânicos pode comprometer a formação
dos professores de E/LE. O resultado preliminar desta análise será apresentado nesta
comunicação.
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Representações sociais de futuros professores de espanhol sobre
o MERCOSUL
Lucielena Mendonça de Lima – UFG

Para Arnoux (2010, p. 34), “as línguas estão associadas com representações que implicam
dimensões valorativas e que se vinculam com diferentes representações do universo social”.
Afirma ainda que estas “intervêm na construção das identidades, já que configuram uma
parte dos imaginários sociais, necessários para reconhecer-se e reconhecer ao outro, e
fazer possíveis e legitimar as ações coletivas” (Arnoux, 2010, p. 17). Segundo Jodelet (1989,
p.36), a representação é uma “forma de conhecimento socialmente elaborada e
compartilhada, que tem uma meta prática e que coopera na construção de uma realidade
comum a um conjunto social”. Entende-se, portanto, que a reflexão crítica sobre as
representações destes futuros professores pode ajudar a fomentar essa nova identidade.
Esta comunicação pretende mostrar o que os futuros professores de espanhol formados
pela UFG sabem sobre o MERCOSUL. O levantamento das representações foi feito a partir
de um questionário que tinha o objetivo de saber o que os vinte respondentes conheciam
sobre este processo de integração, os países membros que o compõe e seus cidadãos. Os
dados apontam para a representação do MERCOSUL somente como um acordo econômico,
portanto sabem muito pouco sobre o MERCOSUL cultural, educativo e social, e é grande o
desconhecimento dos países membros e seus cidadãos, pois nunca viajaram, nem
participaram de intercâmbios estudantis e nem convivem com cidadãos destes países. O
que se percebe de forma muito evidente é que o pouco que sabem são as curiosidades
destacadas em livros didáticos e os estereótipos reforçados pelos meios de comunicação.

Análise das representações sociais nos cinco livros didáticos
escolhidos pelo PNLD para o ensino de espanhol a brasileiros
Lucielena Mendonça de Lima – UFG

No sistema educativo formal, no âmbito do MERCOSUL, a discussão sobre os conceitos
de cidadania e de identidade coloca em evidência a necessidade de reconhecimento,
aceitação e aproximação em termos culturais e sociais de nossos povos. A representação
social, segundo Jodelet (1989, p. 36) é uma “forma de conhecimento socialmente elaborada
e compartilhada, que tem uma meta prática e que coopera na construção de uma realidade
comum a um conjunto social”. Como considera esta autora, (2010, p. 34), “as línguas estão
associadas com representações que implicam dimensões valorativas e que se vinculam
com diferentes representações do universo social”. Neste sentido, Arnoux (2010, p.17) afirma
que as línguas “intervêm na construção das identidades, já que configuram uma parte dos
imaginários sociais, necessários para reconhecer-se e reconhecer ao outro, e fazer possíveis
e legitimar as ações coletivas”.
Considerando que de acordo com o Guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD,
MEC, 2011), a contribuição do livro didático de línguas estrangeiras deve levar a um ensino
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capaz de colaborar para a formação de cidadãos críticos e reflexivos que partindo da língua
do outro sejam capazes de respeitar a cultura do seu próprio país e a dos países da LE
estudada, nesta comunicação se propõe a analisar as representações sociais nos dois livros
didáticos escolhidos pelo PNLD 2011 para o Ensino Fundamental, Entérate (BRUNO; TONI;
ARRUDA, 2010) e Saludos (MARTÍN, 2010) e nos três escolhidos pelo PNLD 2012 para o
Ensino Médio, Enlaces (OSMAN; ELIAS; REIS; IZQUIERDO; VALVERDE, 2010), El arte de
leer en español (VILLALBA; PICANÇO, 2010) e Síntesis (MARTÍN, 2010) para o ensino de
espanhol no ensino médio.

Um copypaste de si mesmo: Mario Bellatin
Luciene Almeida de Azevedo – UFBA

Se já é quase um lugar comum arriscar que afinidades eletivas dos autores e os
comentários sobre suas leituras mostram um mapa de formação do próprio autor, Mario
Bellatin, escritor mexicano, leva isso ao extremo, construindo-se através de outros: outros
autores, outras estéticas, outras obras. Assim, o objetivo principal da comunicação é
empreender uma leitura de dois livros do autor, Jacobo el Mutante e Biografia Ilustrada
de Mishima, a fim de comentar o jogo que se estabelece entre a ambiguidade da
superexposição espetacularizada de suas aparições públicas e o desejo de desaparecer na
escrita, inscrevendo-se no campo literário através de outros autores e obras. O jogo entre a
performance pública e a encenação da escrita, entre o ventriloquismo biográfico de contarse através de outros e inscrever-se com um voz própria no cenário contemporâneo, podem
sugerir um debate sobre questões que aludem a um panorama mais amplo relacionado às
condições básicas da autoria e às possíveis mudanças nos regimes autorais da atualidade,
bem como a outras formas de legitimar-se como autor, inscrevendo uma assinatura.

Latinidade e representações em torno à América Latina: relações
entre língua, cultura e identidade
Lucineudo Machado Irineu – UFC

Este trabalho objetiva discutir, consoante com as ideias de Rouquié (1991), O’ Gorman
(1992), García Canclini (2008a, 2008b, 2009), Brandalise (2008), Irineu (2011), dentre outros,
o papel da latinidade na representação identitária da América Latina, enquanto pólo
aglutinador de identidades em torno à língua, à cultura e à identidade latinas. Igualmente,
objetivamos responder aos seguintes questionamentos, em nível de reflexão crítica advinda
de nossa dissertação de mestrado: que elementos compõem a “história própria” da América
Latina? Que trajeto seguiu esta denominação, desde o seu surgimento até os dias atuais,
para que hoje fosse possível problematizá-la como “autônoma” e como uma entidade “tão
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imbricada em nosso cotidiano a ponto de nos parecer algo imanente, atemporal”? Em que
termos se dá a construção de sua identidade? Haveria, assim, uma essência que sintetiza
em si a condição de ser da América Latina em termos culturais, ideológicos, políticos,
linguísticos, ou seja, em termos sociais? À medida que tais questionamentos serão discutidos,
objetivamos, por fim, tecer considerações sobre a história da América Latina e o papel da
língua espanhola como elemento central da representação de latinidade por latinoamericanos
de um modo geral, evidenciado a relação entre a tríade língua-cultura-identidade na
construção e disseminação de tal representação.

Formación de profesores de ELE: investigación sobre libros
didácticos
Ludmila Scarano Coimbra – UESC

El libro didáctico, tanto para el trabajo del profesor como para el estudio del alumno, es
una importante herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunque la
práctica pedagógica del profesor involucre diferentes dimensiones como puede ser su
investigación constante en el perfeccionamiento de su trabajo en clase, un libro didáctico
con textos adecuados, ilustraciones pertinentes, actividades contextualizadas e informaciones
actualizadas auxilia en la planificación de la enseñanza. Para que se aprovechen todas las
posibilidades de un libro didáctico, es necesario evaluarlo por medio de criterios específicos
que direccionen su uso pedagógico. Como es el profesor quien lo elige y actúa como eje en
la relación alumno/libro didáctico, creemos en la relevancia de comprender cuál es el sentido
que atribuyen los futuros docentes a ese material pedagógico, en especial si se considera la
actual política del libro didáctico (PNLD), que estimula a los profesores a conocer, discutir y
elegir el libro a adoptarse en la escuela. Bajo esta perspectiva, se propone presentar parte
de los resultados del proyecto de investigación “ Avaliação de Livro Didático de Língua
Espanhola em Ação” en desarrollo en la Universidade Estadual de Santa Cruz como profesora
visitante. En este proyecto se propuso junto a los alumnos de las asignaturas “Estágio
Supervisionado” y “Prática de Pesquisa” el análisis de los libros didácticos aprobados en el
PNLD de Ensino Fundamental (2011) y de Ensino Médio (2012). La metodología usada se
desarrolló en dos etapas: trabajo investigativo teórico a través de lecturas bibliográficas y
trabajo de análisis del libro didáctico con base en la ficha de evaluación de la Guia do Livro
Didático, del Ministério da Educação. En esta comunicación se focalizará el tratamiento de
la comprensión lectora y los géneros textuales, bajo las concepciones teóricas de Cassany
(2006), Goettenauer (2006), Kleiman (2002) y Marcuschi (2002).
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Tiempo verbal y discurso indirecto: diferentes abordajes
Luizete Guimarães Barros – UFSC

Ciertos estudios sobre la transposición discurso directo a indirecto no suelen explicar
formaciones como: “Pedro dijo que en setiembre del año que viene ya habrá vendido más
de lo que vendió este año.” La construcción con verbum dicendi en pasado seguido de
subordinada en futuro no está prevista en el discurso de algunas gramáticas. Es el caso de
un esquema divulgado en la Gramática de español para brasileños, de Masip (1999, p. 198),
de expresiones que se usan y otras que no se usan. El caso que nos interesa está en el
cuadro destinado a expresiones que no se usan, ya que se trata de referencia pasada,
seguida de verbo en forma futura. En esta obra se aconseja la adecuación en condicional, y
otro libro didático de español para secretariado trae también un cuadro semejante para la
transposición entre discurso directo e indirecto. Nuestro objetivo es demostrar cómo se da
la explicación de estas gramáticas de orientación sintáctica, y señalar la diferencia entre
este abordaje y otros, centrados en la enunciación, como: Benveniste (1976), Weinrich (1964),
Rojo-Veiga (1999) y Fiorin (1996). En As astúcias da enunciação – categorias de pessoa,
tempo e espaço, Fiorin sigue la línea teórica de Benveniste, y crea una interesante teoría
basada en la enunciación, que abarca éste y otros casos de estilo indirecto, cuya explicación
merece destaque.

A tradução e suas manifestações na tradição – Leituras e
releituras de Machado de Assis
Luz Adriana Sánchez Segura – PG-UFSC

As crescentes iniciativas, institucionais e privadas, de tradução de obras literárias de
autores brasileiros clássicos e contemporâneos, representam não só a abertura de um espaço
para as obras estrangeiras no âmbito da língua espanhola nas suas variantes latinoamericanas e peninsulares , mas também certa revisão das leituras tradicionalmente
associadas a elas no universo da sua cultura de origem. Esta proposta de comunicação
pretende aprofundar no fenômeno de recepção recente de alguns romances de Machado de
Assis (1839-1908) no universo hispanofalante, fenômeno observado por Paulo Moreira, no
caso da língua inglesa, no ensaio “O lugar de Machado de Assis na República Mundial das
Letras” (2009). Concentrar-me-ei, de maneira especial, em Memorial de Aires (1908), cujos
registros de reedições em português e de traduções para o espanhol, assim como das leituras
críticas produzidas recentemente no Brasil a propósito dele, dão evidências de um interesse
fundamentalmente acadêmico, por abordar de um modo totalizador a obra de Machado de
Assis. Cabe lembrar que essa obra conta hoje com três traduções para o espanhol, todas
publicadas em 2001, após mais de noventa anos da sua aparição. O interesse central desta
proposta consiste em analisar o modo em que ditas traduções se posicionam diante das
leituras mais consagradas desse romance, associadas à corroboração de aspectos
biográficos e históricos.
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O ensino do espanhol na perspectiva de professores que atuam
nos CES
Luziana de Magalhães Catta Preta – PG-UFF

A presente comunicação visa a apresentar um projeto de tese em desenvolvimento cujo
objetivo é analisar como se desenvolve o trabalho do professor de Língua Espanhola no
Ensino Médio nos Centros de Estudos Supletivos do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa
se fundamenta na concepção dialógica da linguagem de BAKTHIN (2003), na análise de
discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 2002) e no estudo da ergonomia (AMIGUES,
2007). A ergonomia se propõe a estudar o relacionamento do ser humano com o seu trabalho,
no intuito de apreender e entender a natureza de suas atividades (AMIGUES, 2007), fato
que justifica sua escolha para a investigação. Ainda em fase inicial, pretendemos com este
estudo analisar um corpus de entrevistas realizadas com professores e alunos que atuam
nesses centros de estudos, observando seu funcionamento através do trabalho dos
professores. A opção por essa abordagem deve-se à crescente importância de estudos
interdisciplinares que envolvem a linguística aplicada e a ergologia. Teoricamente, a
linguagem é entendida, neste trabalho, como resultado de uma atividade humana, de um
agir discursivo no mundo que nos situa, exercendo posição de destaque quanto à relevância
que detém nas abordagens interdisciplinares referentes ao mundo do trabalho e, mais
especificamente, às contribuições advindas da ergologia (SCHWARTZ, 2000). A investigação
se encontra em fase de realização de entrevistas, sinalizando dados para uma futura
apreciação.

Quedar espantado o Espantarse? Percurso diacrônico das
construções de mudança de estado no espanhol
Magda Batista de Sant’Anna – PG-UFF

Este trabalho visa a apresentar o uso das construções de mudança de estado na língua
espanhola durante os séculos XIII e XIX através de uma análise de dez tipos de construções
(types). Estes types são divididos em cinco tipos de construções verbais com os verbos
admirarse, alegrarse, espantarse, entristecerse e satisfacerse e em cinco tipos de construções
predicativas com o verbo quedar(se) e os adjetivos equivalentes aos types verbais. A pesquisa
foi realizada em 35 obras disponibilizadas no Corpus Diacrónico del Español (CORDE),
corpus eletrônico da Real Academia Española (RAE), foram obtidas 647 ocorrências dos
dez types analisados. Os dados foram subdivididos em dois períodos: período arcaico (entre
os séculos XIII e XV) e período moderno (entre os séculos XVI e XIX). Foi possível observar
que desde o período arcaico a língua espanhola apresenta um número superior de
construções de mudança de estado verbais em relação às construções predicativas. O uso
dos types predicativos varia entre 14,8% e 20,7% entre todas as ocorrências encontradas
(construções verbais e predicativas) nos períodos arcaico e moderno, exceto no século XIX.

143

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

Nota-se que somente no século XIX houve uma diminuição mais acentuada no uso das
construções predicativas nos corpora analisados, as construções de mudança de estado
predicativas foram usadas em menos de 10% das ocorrências. O uso mais elevado dos
types verbais no século XIX reforça os estudos sincrônicos de Correa (2007), pois mostra
que a opção pelas construções verbais se reflete até os dias atuais no espanhol
contemporâneo.

Uno de los cinco mil mejores escritores gallegos: Manuel Rivas
Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento – UFF

El escritor Manuel Rivas (Coruña, 1957) evoca a su lengua como “un hilo de leche” y a
ella no renuncia. Novelista, cuentista, periodista, ensaísta, poeta, ecologista entre otras
actividades, Rivas es un hombre consciente que Galicia es tierra de emigrantes que salieron,
especialmente en el siglo XX, en búsqueda “de pan y libertad”. Tiene mucho para contar y a
ello se dedica: cuenta aquellas historias que, según afirma, están escritas en el aire, historias
primero escuchadas en su casa, por la noche, en las conversaciones casi susurradas entre
los familiares, en un tiempo en que nadie quería/podía contar lo que sabía. De ellas, Rivas
captaba las historias que, según afirma, subían en espiral hasta lo alto de la escalera donde
se escondía para escuchar. Si en Galicia no se contabilizan batallas durante la guerra civil
española (1936-1939), sabemos que allí murió muchísima gente en aquellos tristemente
conocidos “paseos nocturnos” tan presentes en O lapis do carpinteiro (1998- título original),
una de las novelas más exitosas de Rivas. De otra parte, Galicia hoy en día integra el mundo
globalizado, “aunque sea como la periferia del pastel”, como afirma irónicamente Rivas en
Galicia contada a un extraterrestre (2001). Sobre Manuel Rivas, el narrador y poeta instigador,
coherente, fiel a su lengua y a su Galicia natal, el escritor que considera absurda la pregunta
si se siente más gallego o más español, cuya obra se multiplicó por el mundo aunque haya
sido escrita en un idioma poco conocido, queremos detener nuestra mirada, en esta ponencia,
para comentar algunos aspectos que nos interesan particularmente por expresivos, poéticos,
políticos, revolucionarios e intensamente humanos y traerlos a la mesa dedicada a discutir
su obra.

O uso do pronome relativo possessivo cuyo em língua
espanhola: considerações descritivo-analíticas
Mailson dos Santos Lopes – PG-UFBA

Tem-se aqui como escopo precípuo apresentar as principais considerações advindas de
um estudo monográfico que tencionou analisar, através de um corpus representativo de
dados, o uso do relativo possessivo cuyo no espanhol peninsular contemporâneo, bem como
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o funcionamento e a produtividade das estruturas substitutivas desse pronome. Através da
análise de uma amostra de dados empíricos sistematicamente extraídos do Corpus de
Referencia del Español Actual (CREA), abarcando registros orais ou escritos do espanhol
ibérico atinentes ao ano-base de 2004 (o mais recente que consta desse banco de dados) e
subsidiando-se no arcabouço teórico da Linguística de Corpus (SARDINHA, 2000; HASAN,
1992; LEECH, 1992) e em estudos sobre as construções relativas possessivas (GONZÁLEZBLANCO GARCÍA, 2005; SOLER MONREAL, 2002; HERNANDO CUADRADO, 1998; PENNY,
1993; CORTÉS RODRÍGUEZ, 1988; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1987), pretendeu-se fornecer
uma apreciação reflexiva sobre a configuração morfossintático-funcional dessas estruturas.
Após a observação de 2.463 averbações, pôde-se constatar que a produtividade do vocábulo
cuyo vem se enfraquecendo paulatinamente, na escrita e na oralidade, seja no registro culto
ou no popular, havendo, em contrapartida, a ascensão de construções diferenciadas que o
substituem na cadeia sintática ( que + su (s) ; que + artículo determinado ; de + artículo
determinado + que; de + artículo determinado + cual (es); que + tener). O estudo desenvolvido,
buscando perscrutar o funcionamento do relativo cuyo e das estruturas que, há certo tempo,
registram-se como formas concorrentes de tal pronome, teceu também considerações sobre
os usos de seu cognato português, cotejando-os ou associando-os ao espanhol, propondo
a ilação de que é a evolução diacrônica da língua, a deriva, a responsável pelo declínio da
forma canônica (visivelmente sintética) e a ascensão das construções inovadoras (claramente
analíticas).

A tradução da ironia na narrativa de María Rosa Lojo
Maira Angélica Pandolfi – UNESP

O propósito dessa comunicação consiste em abordar o tema da ironia nos contos históricos
de Maria Rosa Lojo e sua tradução ao português brasileiro. A teoria que serve de referencial
para nossa análise sobre a ironia compreende os pressupostos propagados por Linda
Hutcheon sobre a narrativa pós-moderna, assim como a concepção de Umberto Eco sobre
a ironia intertextual e níveis de leitura. A tradução, vista a partir da perspectiva da ironia,
implica uma leitura crítica da obra a ser traduzida, uma vez que essa figura literária tem
como característica principal o simulacro, ou seja, dizer exatamente o contrário daquilo que
se diz. Por essa razão, a leitura da ironia requer estudo e pesquisa do tradutor que se sente
desafiado diante da duplicidade do código com o qual está trabalhando e da carga cultural
que permeia esse código. Durante o ato tradutório, observamos que determinadas
expressões, facilmente compreensíveis ao leitor argentino, podem causar muito
estranhamento no leitor brasileiro quando traduzidas segundo seu equivalente semântico
imediato. Nesses casos, é necessário, portanto, recorrer a uma equivalência cultural capaz
de reproduzir no leitor da língua de chegada o mesmo impacto produzido no leitor da língua
de partida. Na narrativa lojiana de Historias ocultas en la Recoleta, por exemplo, o jogo
irônico está, muitas vezes, impregnado de lirismo, principalmente quando essa linguagem
irônica é revelada por meio das memórias da voz narrativa feminina.
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Roberto Bolaño: la geometría como ilusión de orden y sentido
Manuel Guedán Vidal – Univ. Autónoma de Madrid

Los detectives salvajes se cierra (¿se cierra?) con una serie de poemas visuales de
Césarea Tinarejo acompañados de otras viñetas y variaciones de estas que introducen los
personajes. En 2666 el profesor Amalfitano, imitando una instalación de de Duchamp, cuelga
de una cuerda de tender el Testamento geométrico de Rafael Dieste. Estos son los dos
ejemplos más evidentes y explícitos de un largo inventario de apariciones de la geometría
en la narrativa de Roberto Bolaño. Entre sus usos implícitos, fundamentales también para
esta aproximación crítica, se cuenta su recurrencia obsesiva de listas y enumeraciones como
creadoras de superficies.
Ciñendo el corpus a sus dos grandes novelas, se analizarán las fuerzas que desata en
ellas la geometría como parte de una cosmovisión sobre el mal, el caos y el azar. Pero la
inserción de dicha disciplina en el universo del escritor chileno exige una reinterpretación
irónica de la geometría. Para esta resemantización, el análisis se valdrá de algunos conceptos
de la teoría de Deleuze y de Derrida sobre el descentramiento de la estructura en oposición
a la estructura tradicional de la novela negra, que identificaba resolución del crimen verdad
y justicia.
Las conclusiones de este trabajo, alumbradas desde postulados del posestructuralismo
y la deconstrucción, pretenden reforzar aquellas a las que ha llegado la mayor parte de la
crítica sobre Bolaño desde una de las últimas ilusiones del orden, la razón y sentido que
proyectan sus novelas: la geometría.

Aire de las Colinas, Cartas a Clara. Cartas pessoais de Juan
Rulfo
Mara Gonzalez Bezerra – PGET-UFSC

O livro Aire de las Colinas, Cartas a Clara (2000) editado pela editora Areté no México e
organizado por Clara Aparício, esposa de Juan Rulfo, contêm uma coletânea de oitenta e
uma cartas selecionadas entre as escritas por ele para Clara e que são publicadas após
quatorze anos da morte do escritor. A coletânea da correspondência se organiza em apenas
um volume e o artigo destaca o período anterior à fama adquirida por Juan Rulfo em suas
publicações e discute algumas delas em que se vislumbram referências à sua escrita literária,
que falam das histórias e personagens encontrados posteriormente nos livros El Llano en
Llamas (1953) e em Pedro Páramo (1955) assim como algumas reflexões sobre algumas
questões sociais da época. Rulfo tem a marca da poesia na sua escrita pessoal, assim como
em sua obra literária e nisso reside uma de suas habilidades para encantar o leitor. A
organização cronológica epistolar data entre 1944 a 1950 e permite que possam ser
relacionadas com vários dos principais acontecimentos pessoais. A seleção das cartas
realizada por Clara é uma contribuição para que se conheça um pouco do pensamento e
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processo criador de um dos ícones da literatura mexicana e ainda se tenha acesso à alguns
dos aspectos pessoais ignorados, aproximando-o do seu público que o conhece mais pelo
silêncio e timidez confessa.

María Rosa Lojo: Una escritora de los bordes
Marcela Crespo Buiturón – Univ. Del Salvador, Argentina:

María Rosa Lojo es, actualmente, una de las escritoras argentinas más reconocidas.
Narradora, poeta e investigadora literaria, ha abordado diferentes problemáticas desde sus
ficciones y sus ensayos críticos, que van desde la reformulación de la historia en los textos
ficcionales hasta la disolución de las dicotomías clásicas: civilización/barbarie; lo propio/lo
ajeno; centro/periferia; sujeto/marginal, lo masculino/lo femenino, entre otras.
La propuesta de esta comunicación es la (re)construcción de un eje vertebrador que
parece subyacer a los planteos ficcionales y metaficcionales de Lojo: la búsqueda de la
identidad personal y nacional partiendo de un espacio intersticial, un borde, entendido este
como espacio de resistencia y creación, desde el que hablan sus personajes marginales, en
el marco de esa nación periférica, que es la República Argentina.
Esta ponencia se propone como introducción a la obra de María Rosa Lojo, para luego
dar lugar a las diferentes comunicaciones que presentarán investigadores de varios países,
que conformarán la mesa coordinada que se especifica a continuación.

Permeabilidade Gramatical: um processo operante no
desenvolvimento interlinguístico
Marcela Matos Maini – PG-UFF

Esta pesquisa consiste na busca de uma metodologia capaz de explicar de forma precisa
problemas concernentes à interlíngua de brasileiros aprendizes de espanhol como segunda
língua à luz dos pressupostos teóricos da Hipótese da Permeabilidade Gramatical (SilvaCorvalán 1994). Esta hipótese consiste em uma teoria de contato linguístico, inicialmente
aplicada a uma situação de bilinguismo em Los Angeles, que defende a noção da influência
indireta de um sistema linguístico sobre o outro que se traduz pela emergência nãoespontânea de estruturas previamente existentes no cerne de dado sistema linguístico que,
por influência da língua com a qual se entra em contato, nesse caso específico a língua
materna dos aprendizes, ganha status de não-marcadas, o que pode ocasionar uma maior
distribuição dessas estruturas nesse sistema.
Este trabalho propõe uma reanálise das construções de interlíngua de aprendizes
brasileiros de espanhol como segunda língua à luz dos pressupostos teóricos da Hipótese
da Permeabilidade Gramatical a fim de comprovar a eficácia da noção da influência indireta
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sem que seja necessário recorrer ao subterfúgio da influência direta sobre o inventário
estrutural da outra língua e, consequentemente, contribuir significativamente para um avanço
nos estudos na área de Aquisição de Segunda Língua, principalmente no par linguístico em
questão, Português brasileiro-Espanhol, um campo riquíssimo e pouco explorado no que se
refere às semelhanças e diferenças entre esses dois sistemas linguísticos.

Emma Zunz: por uma leitura do feminino em Jorge Luis Borges
Marcelle Ferreira Leal – PG-UERJ

El Aleph é o símbolo que materializa a origem e o infinito. Jorge Luís Borges nos remete,
através da forma dos signos entranhados em folhas de papel, ao mundo do fantástico. A
leitura se desdobra em direção ao absoluto inalcançável e aquele que se arrisca no
caleidoscópio do escritor argentino se enreda nas veredas dos contos que se bifurcam.
Contudo, entre as tantas vertentes do insólito, uma das histórias que o autor classifica como
fidedigna se apresenta no conto intitulado “Emma Zunz”, Emma, ao inscrever a ficção em si,
liberta-se do autor e ganha vida no processo da leitura. Seus atos gritam pelo direito da
veracidade, como se presa ao mundo do inalcançável quisesse tomar por si o curso da
própria história. A experiência relatada por Cecilia Ingenieros recebe de Jorge Luis Borges o
perfume do “como se” e envolve o leitor no jogo do ficcional. Ainda que materializada por um
homem, a narrativa é feminina. A partir da base teórica de Walter Benjamin (1999), oriunda
dos estudos do autor sobre os românticos alemães, tomam-se os conceitos de fragmento e
médium-de-reflexão para uma leitura feminina do conto de Borges, no qual o instante ficcional
finito que pulsa em significação pode se desdobrar e proporcionar uma reflexão sobre a
condição da mulher a partir da experiência da personagem. Jorge Luís Borges cede a palavra,
Emma Zunz o corpo e cabe ao leitor exercer a sua generosidade para, através do processo
reflexivo, pensar o feminino na literatura.

Versos e cores do Prado
Marcelo Maciel Cerigioli – PG-USP

O artigo analisará os seis poemas sobre cores (o “azul”, o “rojo”, o “amarillo”, o “verde”,
o “negro” e o “blanco”) presentes no livro A la pintura (1948), do poeta espanhol Rafael
Alberti, produzidos no pós-guerra em seu exílio na Argentina. A análise demonstrará como
cada poema explora a sua cor, fazendo uso de menções a pintores e também de descrições
espaciais, colorações, misturas e nuances, construindo metáforas visuais, relativas à
natureza, à pintura, entre outras, de acordo com suas particularidades na visão do “eu”.
Além de apresentar as particularidades de cada poema e, consequentemente, as simbologias
exploradas por cada um, o estudo também analisará os poemas em seu conjunto e sua
relação com o Museu do Prado. Ambos os poemas giram em torno do passado do “eu”,
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tanto no tempo, resgatando a infância ou a fase adulta anterior ao exílio, como no espaço,
evocando as pinturas do Museu do Prado, além de paisagens espanholas e mediterrâneas.
As pinturas e os pintores citados nos versos muitas vezes são apresentados em grupos, por
países e épocas, como escolas, do modo como o Museu do Prado divide a sua coleção.
Assim, os poemas dedicados às cores propõem um roteiro de passeio pelo Prado, como
uma revisita de Alberti ao Museu, possível através da literatura.

Literatura e Direito: o entrecruzar de fronteiras em Abel Posse
Márcia de Fátima Xavier – PG-UFMG

Esta proposta de comunicação tem como objetivo analisar as imbricações que permitem
compreender a relação entre Literatura e Direito, a partir de um diálogo de perspectiva
comparativista entre a obra literária; representada, aqui, pela trilogia do descobrimento do
escritor argentino Abel Posse e o texto jurídico que embaçou o direito europeu e a constituição
da lei no “Novo Mundo” em conflito com o estado de direito indígena pré-colombiano. Entender
a questão do direito das sociedades pré-colombianas é de suma importância para o contexto
de Abel Posse, pois no processo de conquista, exploração e colonização da América a questão
da regulamentação jurídica revestiu-se de importância inquestionável. Com a descoberta
das novas terras, adquire significado uma pluralidade normativa constituída por um leque
de direitos e obrigações que se entrecruzam: o velho e histórico Direito espanhol de matriz
castelhana e a emergente “legislação indiana” que se vai legitimando, como o chamado
Derecho Indiano. O estudo sistemático do entrelaçamento entre Direito e Literatura inicia-se
no século XX, por um lado, com a publicação, em 1900, de uma lista de romances judiciais,
a List of legal Novels, de John Henry Wigmore (1863-1943); e por outro, da publicação, em
1925, do artigo “Law and literature”, pelo então conhecido juiz da Suprema Corte NorteAmericana Benjamin Cardozo (1870-1938). Esses textos são os percussores de um estudo
que vem ganhando força desde os anos 70 do século XX no seio das universidades norteamericanas sob a denominação de “Law and Literature Movement”, sobretudo na divisão de
correntes entre os que vêem o direito na literatura e os que vêem o direito como literatura.
Ou seja, o estudo de temas jurídicos na Literatura e o estudo de práticas da crítica literária
para compreender e avaliar o Direito, as instituições jurídicas, os procedimentos jurisdicionais
e a justiça.

O papel da universidade na implantação do espanhol no Estado
da Bahia
Marcia Paraquett – UFBA

Com bastante atraso, o Conselho Estadual de Educação da Bahia aprovou a Resolução
Nº 173, que estabelece as normas para a oferta da língua espanhola no ensino médio,
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conforme determinação da Lei 11.161/2005. Apenas em setembro de 2011, pode-se, de
fato, considerar que a determinação legal estava iniciada, apesar de já se terem passados
os cinco anos previstos para sua implantação. Esse fato não pode ser visto isoladamente,
pois revela a situação bastante anacrônica na qual se encontra o ensino de espanhol na
educação regular do Estado da Bahia. Diante desse quadro, a Universidade Federal da
Bahia tem orientado os professores de espanhol em formação a participarem de projetos
que minimizem essa situação, disponibilizando pequenos cursos a estudantes de escolas
públicas nas quais não se ofertem o espanhol como disciplina regular. Esta comunicação
tem o objetivo, justamente, de discutir essa proposta, apresentando a base política, teórica
e metodológica que orienta a formação desses professores, no que tange, particularmente,
à sua autonomia e ao seu compromisso político como professor de espanhol. Parte-se da
compreensão de que cabe à universidade brasileira preparar o futuro professor de espanhol
para atuar no ensino fundamental ou médio, seja na educação pública ou privada, levandoo a dar atenção às orientações legais, assim como à realidade sociocultural onde
desenvolverá sua atividade profissional.

Representação da personagem do espanhol no teatro do século
XVI português
Márcio Ricardo Coelho Muniz – UFBA

No século XVI, em Portugal, já é corrente o dito popular que afirma “de Castela, nem
bom vento, nem bom casamento”, traduzindo as dificuldades históricas que marcaram as
relações políticas e humanas dos dois reinos. Imbricados geograficamente na Península
Ibérica, Portugal e Espanha viveram e parecem ainda viver uma relação de amor e ódio
eternos. A literatura, e particularmente o texto de dramaturgia, cuidaram de registrar e nos
legar diversas facetas dessa tensa e intensa relação, seja em seus aspectos dramáticos,
históricos ou cômicos. Na presente comunicação, pretendo estudar e discutir a representação
da personagem do espanhol no interior de um “corpus” literário ainda bem pouco estudado,
qual seja, um conjunto de quinze autos quinhentistas português, todos anônimos,
recentemente publicados pelo Centro de Estudo de Teatro da Universidade de Lisboa, sob a
responsabilidade do professor José Camões. Como termo de comparação, tomarei os estudos
já realizados, inclusive de minha autoria, na mesma perspectiva, sobre o teatro daquele que
é o mais importante dramaturgo português do século XVI, Gil Vicente. Se se pode dizer que
em Gil Vicente a representação do espanhol é ambivalente, penso que o mesmo poderei
afirmar sobre a configuração desta personagem naqueles autos anônimos. Conto poder
iluminar esta discussão e simultaneamente jogar luz sobre esses textos pouquíssimos
conhecidos, mesmo por especialistas da área.
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El sordo en la clase de Lengua Española como lengua extranjera
(E/LE): un desafío para maestros
Marcio Roberto Almeida Pina – PG-Univ. De Rosario, Argentina

La investigación “El Sordo en la clase de Lengua Española como lengua extranjera (E/
LE): un desafío para maestros” tuvo como objetivo describir la enseñanza y el aprendizaje
de la Lengua Española de alumnos sordos en una escuela pública inclusiva en el municipio
de Castanhal-Pará-Brasil. Los sujetos investigados fueron cinco alumnos sordos del tercer
año secundario y dos maestros de Lengua Española. Dos preguntas nortearon esta
investigación: ¿Cómo son impartidas las clases de Lengua Española en una escuela pública
inclusiva? ¿Hay inclusión de los sordos en las clases de español? La observación diaria, la
conversación informal y la aplicación de cuestionarios fueron instrumentos para recoger los
datos. Los resultados indican que la ubicación de los sordos en sala, la falta de comunicación
entre alumnos oyentes y sordos y el desconocimiento de la Lengua de Señas Brasileña
(LIBRAS) por los maestros; son evidencias del abismo que separa la ley (teoría) de la escuela
(práctica). El conocimiento de los sordos en relación a la Lengua Española durante los tres
años respectivamente: primero, segundo y tercer año secundario; es bajo. La metodología
utilizada por los maestros, atiende sólo a las necesidades de los alumnos oyentes, excluyendo
así a los sordos. En la escuela investigada había intérpretes, pero no dominaban el español,
dificultando de esta forma el aprendizaje de estos alumnos. Por lo tanto, existe “inclusión” y
al mismo tiempo exclusión.

La presencia del negro y sus representaciones en el teatro
cubano de Gerardo Fulleda León y Eugenio Hernández
Espinosa
Marcos Antonio Alexandre – UFMG

Pensar el negro a partir de su enunciación es uno de los elementos clave de los estudios
relacionados con la literatura negra y sus distintas conceptuaciones – literatura afro-brasileña,
literatura afro-caribeña o literatura afrodescendiente –, pues los marcos discriminatorios
relacionados con el negro y su cultura aún imperan en nuestras sociedades contemporáneas
latinoamericanas.
El objetivo de este trabajo es establecer algunas lecturas acerca de los personajes negros
que integran la dramaturgia cubana, buscando observar como ellos son marcados por rasgos
de la cultura africana: la presencia de los ritos, a través de recreación de historias míticas, y
de la religión; y por medio de las temáticas relacionadas con las identidades y las memorias
personales y colectivas. Para desarrollo de mis argumentos, utilizaré como soporte literario
piezas de Gerardo Fulleda León (Santiago de Cuba, 1942) y Eugenio Hernández Espinosa
(Havana, 1936), dos de los más importantes dramaturgos cubanos contemporáneos que
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trabajan con la temática negra en sus textos dramáticos y espectaculares. Ambos autores
son de gran importancia en el campo teatral cubano, ya que ellos son responsables por
traer no sólo los sujetos negros para el escenario artístico, sino también por invertir en una
dramaturgia en la que los negros y mestizos no sean puestos es la escena de forma
estereotipada, a través de la cual se les exaltarían, más que nada, por sus características
burlescas.

Usos amorosos do franquismo ou uma nota de rodapé num
poema de Angel González
Margareth Santos – USP

Em seu poema “Lecciones del buen amor”, Angel González, poeta espanhol da Geração
de 1950, lança mão de um curioso recurso na matéria poética: depois de descrever um
casal considerado como “exemplo” pelo franquismo, ou seja, católico, regrado no dizer e no
fazer e, sobretudo, de amor modelar, o poeta insere uma nota de rodapé no poema e nela
podemos ler as mazelas, o asco e o ódio recíproco do casal em questão. Essa articulação
inusitada para um poema nos remete a um intenso diálogo intertextual que vai desde a obra
que conecta com o título do poema do poeta ovetense, o El Libro del Buen Amor, do Arcipreste
de Hita, em que o autor da Idade Média supostamente nos alerta sobre os malefícios do
“louco amor”, passa pelo livro de Vicente Aleixandre, La destrucción o el amor, conjunto
poemático dos anos 1935, em que convivem de forma pendular os sentimentos avassaladores
e os edificantes e chega ao ensaio de Carmen Martín Gaite, Usos amorosos en la posguerra,
no qual, a autora (também da Geração de 1950) traça um percurso pelos anos imediatos da
pós-guerra civil espanhola a fim de retratar as relações amorosas sob o céu da ditadura
franquista. Portanto, o diálogo se estabelece com obras que tratam do amor em suas facetas
cotidianas e idílicas, reais e desejadas.
A partir da ideia de que Angel González trabalha nesse novelo intertextual sob o signo da
ironia e da constatação de uma sociedade pautada pelas aparências e pela rigidez nas
relações, esse artigo pretende discutir como o poeta contrapõe diversos tipos e níveis de
linguagem a fim de capturar e expor a hipocrisia latente e presente no trato amoroso e
social nos anos da ditadura franquista.

Descripción y análisis de preposiciones para la traducción
automática español-francés
María Andrea Butrón Torreblanca – PG-Univ. Autónoma de Barcelona

Este trabajo consiste en un estudio contrastivo de preposiciones en vista de la traducción
automática español-francés. Para ello, hemos procedido a la descripción y al análisis de
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preposiciones con la finalidad de resolver las dificultades de tipo semántico y sintáctico
observadas en la traducción automática efectuada por traductores en línea. También hemos
propuesto un sistema de formalización de reglas de gramática.
La preposición puede ser definida según su función, se habla entonces de una palabra
de enlace que establece una relación entre dos términos. Según su significado, se asocia el
sentido a diferentes nociones como espacio, duración, dirección, etc.
Las preposiciones que son poco numerosas, son muy polisémicas, una misma preposición
puede vehicular nociones diferentes según las palabras que pone en relación. Así, las
preposiciones constituyen una categoría compleja con la cual se enfrentan los aprendices
de lenguas extranjeras. Numerosas investigaciones muestran que ellas presentan también
un problema para la traducción automática. La ilegibilidad de las traducciones se debe a
varios factores, entre otros a los errores semánticos y sintácticos en el empleo de
preposiciones.
Esta investigación se inscribe en el marco del léxico-gramática puesto en marcha por
Maurice Gross (1975). Un léxico-gramática es pues una descripción de las propiedades
sintácticas, distribucionales y transformacionales de ciertos ítems lexicales (verbo, sustantivo,
adjetivo, preposiciones) en las oraciones simples de una lengua.
Asimismo la investigación se apoya en el análisis contrastivo para la comparación y la
gestión de equivalencias entre preposiciones en las lenguas románicas: español y francés.

Conversação e composição de relatos breves no Quixote II
Maria Augusta da Costa Vieira – USP

O presente trabalho tem a preocupação central de examinar a obra de Cervantes a partir
de algumas das estratégias de composição presentes na narrativa cervantina, tendo em
conta pressupostos poéticos e retóricos vigentes no mundo ibérico, durante os séculos XVI
e XVII. Ao mesmo tempo, será fundamental para a análise ter em conta algumas das
convenções que organizam a vida social e as práticas de representação nos referidos séculos.
Para tal, serão selecionados alguns episódios que se encontram na segunda parte da obra
– capítulos 18, 19 e 23 – com a perspectiva de analisar a estrutura discursiva presente na
conversação entre as personagens e as estratégias de composição dos relatos breves
inseridos nos diálogos e na armação dos capítulos. Além de se buscar a organização retórica
presente nesses episódios, o trabalho tem também a preocupação de destacar os elos sutis
que estabelecem o encadeamento narrativo.
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A escrita de si como uma tradução de si: o caso específico da
pintora Frida Kahlo
Maria Auxiliadora de Jesus Ferreira – UNEB

O presente trabalho, que se encontra inserido na linha dos Estudos de Tradução, propõese a fazer um estudo correlato da escrita de si como uma tradução de si, tendo como principal
objeto para o desenvolvimento desta pesquisa, e lema para se chegar à reflexão supracitada,
alguns dos quadros pintados pela artista mexicana Frida Kahlo, ou melhor, alguns dos seus
autorretratos. Para tal propósito, tomar-se-á como chave dois conceitos: o de escrita e o de
tradução. Este primeiro, mais precisamente voltado para o tema da escrita de si, tem sido
objeto de muitos estudos e, mais recentemente, de diversos trabalhos acadêmicos. Um dos
pioneiros (senão o primeiro entre todos) a tratar mais diretamente desse assunto foi Michel
Foucault, ao escrever, em 1992, A escrita de si, em sua obra já bastante difundida O que é
um autor? Não por acaso, esta referência servirá de norte para o desenvolvimento do presente
estudo ao seguir grande parte da linha de reflexão foucaultiana, ao pensar a escrita como
um retrato das ações e movimentos da nossa alma, o que de alguma forma também pode
ser considerado como uma tradução ou, melhor dito, uma tradução de si. Já o termo tradução
vem sofrendo ao longo dos anos uma grande evolução no que diz respeito à ampliação de
seus conceitos, deixando de ser apenas considerado como o ato de levar de uma língua
para outra o conteúdo de um texto. Como bem assinala Hurtado Albir (2001), toda
comunicação humana é, na verdade, uma tradução. Assim sendo, os autorretratos pintados
por Frida podem ser considerados como forma de expressão dos reflexos da sua alma, a
forma escolhida por ela para traduzir, através das telas e dos pinceis, os inúmeros problemas
pelos quais passou ao longo da sua vida, problemas estes que também podem ser conhecidos
através da leitura do diário pessoal da artista. Por esta razão, a realização deste trabalho
visa, sobretudo, contribuir com mais essa expansão de conceitos, ao pensar a escrita de si
(representada através do diário de Frida Kahlo) como uma tradução de si (seus autorretratos)
e fazer um estudo correlato (ou intersemiótico) entre ambos. Outros autores da linha dos
Estudos de Tradução, tais como, Octavio Paz, Julio Plaza também serão importantes para o
desenvolvimento deste trabalho.

El español de todo el mundo
María Cecilia Manzione Patrón – PG-UdelaR, Uruguai

Esta comunicación da cuenta de una lectura atenta al Prólogo de la Nueva Gramática de
la Lengua Española (NGLE) y a la Introducción de la Gramática Descriptiva de la Lengua
Española (NGLE), a la luz del concepto de José del Valle de “nacionalismo panhispánico”
(2007:31) abonado por el de “ocultamiento de la dimensión política de la promoción de la
lengua española desde las instituciones” (2007:35), como son la Real Academia Española
(RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (AALE).
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La nueva imagen de la unidad del español basada en tres pilares – concordia,
universalismo y rentabilidad (Del Valle 2007:41) – configura el ideologema de la lengua de
una posnación, la panhispánica.
La complejidad de la relación entre política y planeamiento lingüísticos hace que se
presenten y se enmarañen diferentes campos de la vida social: el administrativo, el
económico, el diplomático, el científico, el de las comunicaciones y, por supuesto, el educativo.
España y sus aliados (corporaciones estatales y privadas), fundamentalmente de Europa
y América luchan con brío por mantener y consolidar su poderío comenzado en la época de
la colonia y vigorizado con el lema El español de todo el mundo de la NGLE.
La hispanofonía o el español lengua común crea la representación social de la centralidad
de España ocultando la dimensión política que ello supone. Tanto la NGLE como la GD
comparten aspectos que las posicionan como instrumentos de poder donde se afianza el
proyecto panhispánico en cuyo meollo se encuentra la lengua española, verdadero baluarte
de la construcción de la identidad posnacional.

A aquisição do léxico na aprendizagem do espanhol como
língua estrangeira numa perspectiva ecológica
Maria da Graça Carvalho do Amaral – FURG

Este trabalho objetiva descrever o processo de aquisição do léxico na disciplina de
Espanhol para estudantes universitários do curso de Geografia. Nesse contexto, além dos
textos usualmente trabalhados no Espanhol instrumental, foram introduzidas as habilidades
de falar e escrever com base nos fundamentos da Abordagem Ecológica de ensino de línguas,
que, em sentido geral, quer dizer “estudo das coisas da casa”, ou seja, ela estuda as relações
do aluno com o seu meio ambiente. A Abordagem Ecológica abarca tanto a vertente
cognitivista como social de ensinar línguas e ainda acrescenta um terceiro elemento: o
“affordance”, as oportunidades que o ambiente proporciona para que a aprendizagem seja
concretizada. Essa abordagem considera a relação entre os vários organismos presentes
no meio ambiente. Por isso, a aprendizagem lexical, nesta perspectiva, resulta da relação
do indivíduo com o meio onde ele se encontra e dos diversos organismos disponíveis no
momento da interação. (Van Lier, 2000). Neste trabalho, essa abordagem foi operacionalizada
em quatro campos perceptuais: eu/meu lugar, eu/meu grupo social, eu/eu mesmo e eu/meu
mundo. Esses campos perceptuais foram introduzidos nas aulas através de textos e atividades
que levaram os estudantes a refletirem sobre os quatro campos perceptuais na língua
espanhola, integrando os conhecimentos adquiridos no decorrer do seu curso de geografia
na universidade, os conhecimentos adquiridos nas aulas de Espanhol e o conhecimento
empírico adquirido na sua trajetória de vida.
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Poéticas da memória nas narrativas de Alfons Cervera e
Vázquez Montalbán
Maria de Fátima Alves de Oliveira Marcari – UNESP

O tema da recuperação da memória da ditadura e da Guerra Civil espanhola (1936-1939)
passou a constituir-se um verdadeiro fenômeno na produção literária espanhola dos últimos
trinta anos. Dentre os romances, destacam-se aqueles que não se limitam ao revisionismo
histórico, ao apresentarem em suas narrativas uma rememoração subjetiva, nostálgica, de
um passado individual ou coletivo. Segundo Navajas (1996), essa espécie de “nostalgia
assertiva” implicaria uma posição diferente frente ao tempo passado, uma vez que tais
romances não se situam dentro de um programa ético rígido, assim como tampouco se
diluem em uma indeterminação axiológica. Dentro desta categoria, encontram-se escritores
como Manuel Vázquez Montalbán e Alfons Cervera. Em El pianista, Vázquez Montalbán
rememora o idealismo que prevalecia nos círculos intelectuais durante os anos de repressão,
dentre outros temas. Em El color del crepúsculo, de Alfons Cervera, a protagonista Sunta
recorda sua infância em Los Yesares, povoado fictício que representa a cidade natal do
autor, Gestalgar. Nesses romances, a memória nostálgica se converte em refúgio, quando a
opção de mudanças políticas foram defraudadas pela realidade presente. Assim, memória e
ficção constroem um imaginário ambivalente acerca dos acontecimentos da Guerra Civil e
da pós-guerra espanhola, apagando os limites entre a memória pessoal, a memória coletiva
e histórica.

Borges e Bolaño: aproximações às tradições literárias
Maria de Fátima de Queiroz – PG-USP

O gesto de reinterpretar o passado literário e histórico, cuja tradição se reconstitui por
meio de imagens e símbolos, propõe a reformulação da realidade e a releitura do presente.
A herança está inscrita em quem escreve no presente, tempo este que já foi o futuro de um
passado, de suas utopias e realizações, de seus projetos e fracassos. A crítica tem
caracterizado o escritor chileno Roberto Bolaño como inovador e contribuinte do patrimônio
literário latino-americano. É evidente em sua obra o diálogo com a história e a tradição
literária da América Latina, da qual o escritor argentino Jorge Luís Borges é talvez seu maior
precursor. Trata-se, contudo, de uma filiação complexa cuja problemática propomos discutir
neste trabalho. Com esta finalidade, escolhemos o livro La literatuara nazi de Roberto Bolaño
que, a primeira vista, estabelece um vínculo com História universal de la infamia, de Jorge
Luís Borges. Embora os contextos de produção e recepção das duas obras sejam distintos,
há inúmeras possibilidades de diálogos entre ambas. Interessam-nos, neste ensaio, os
aspectos formais que ligam uma obra a outra, passando por um a apropriação intertextual
de Marcel Schwob, mais especificamente do seu livro Vidas Imaginárias, para estabelecer
uma linha de aproximações que parte de tradições literárias comuns.
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De Marcela a Leandra: amor y antojo, libertad y destino en las
mujeres del primer Quijote
María de los Ángeles González Briz – PG-UDeLaR, Uruguai

Al comienzo del primer Quijote se presenta la indómita Marcela, reivindicando su derecho
a la libre elección amorosa y eligiendo no someterse a la ley del varón. Así se convierte en
pastora para vivir castamente en el campo, fuera de las obligaciones matrimoniales y la
distribución social del trabajo. Más allá de lo admirable que resulte la transgresión a las
prescripciones más extendidas, debe notarse que Marcela admite que “el cielo aún hasta
ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es
escusado”, con lo que se infiere que opta porque puede hacerlo, porque su voluntad no está
presa del rapto amoroso. De lo contrario, la elección no tendría cabida. O quizás sí, si nos
atenemos a otras modulaciones que Cervantes hace de la relación entre amor y libre albedrío
en la sucesión de casos amorosos que recorren el Quijote, hasta llegar a la fuga de otra
díscola, quien, al otro extremo del libro, representa otro extremo en el ejercicio de la libertad
femenina. La forma en que se cumple el deseo de Leandra enmienda algunas cláusulas del
Discurso de la Edad de Oro, que elogiaba los buenos tiempos en que las doncellas podían
seguir “su gusto y propia voluntad”, ajenas a la “maldita solicitud” y “ajena desenvoltura”. De
acuerdo a la lógica poética cervantina, la “antojadiza” Leandra no se equivoca en la entrega
amorosa, sino en la elección del enamorado; se deja llevar por la pasión sin acuerdo de
voluntades, con lo que transgrede las condiciones del amor purus en el sentido platónico. El
amor simple de Leandra no es verdadero rapto, sino “amorosa pestilencia”, puesto que no
hay reconocimiento de la esencia, sino “antojo” -según Covarrubias, deslumbramiento por
las falsas apariencias- con que brilla Vicente de la Rosa.

El caballo perdido de Felisberto Hernández, o el hallazgo de una
estética
María del Carmen González de León – IP Artigas, Uruguai

El presente trabajo se centrará en el estudio del relato El caballo perdido (1942) de
Felisberto Hernández (Uruguay, 1902-1964) que, hasta dónde he podido averiguar, en Brasil
cuenta con una traducción al portugués, O cavalo perdido e outras historias1, y desde el
lado de la crítica literaria y cultural la publicación Fragmentos. Revista de Língua e Literatura
estrangeiras,2 en una de sus ediciones, reunió varios estudios críticos que abordan la situación
del autor en el campo literario uruguayo. Considero que el texto elegido funda una estética
en el Uruguay de la década de 1940, no solo por el privilegio otorgado al asunto interior, en
oposición a la línea hegemónica, realista-criollista, sino porque el relato escenifica, reflexiona,
narra y tiene como tema central el hecho de la constitución de la escritura, y en especial la
conciencia de disentir con el canon realista dominante. En ese sentido y pensado desde un
orden histórico-social se inscribe dentro de los cambios, sacudimientos, rupturas que
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coadyuvaron a que la literatura se transformara en un motivo de reflexión acerca del lenguaje
y su naturaleza, de la literatura y su función. Entiendo que en el marco de la producción de
Felisberto Hernández es un texto en el que se interceptan la creación memorialista (propia
de la etapa central de su obra) con un metadiscurso narrativo; esto último estaría marcando
un punto de inflexión muy importante, pues queda comprendido en el tipo de escritura que
posee la antes dicha particularidad de reflexionar, volverse sobre el mismo acto de la escritura,
gesto propio de gran parte de la más innovadora narrativa del siglo XX.
1
2

Brasil, Editora Cosacnaify, 2006.
Florianópolis, Universidad Federal de Santa Catarina, 2002, Nº 19.

Mito, ficción e interculturalidad en La pasión de los nómades de
María Rosa Lojo
María del Carmen Tacconi – Univ. Nacional de Tucumán

Interpretar la confluencia intercultural que despliega el mundo representado en La pasión
de los nómades de María Rosa Lojo exige tomar como punto de partida la superficie textual
de la novela. En la alternancia de las voces emisoras encontramos las primeras claves para
la hermenéutica textual.
Tres mundos –dos espirituales, uno empírico– entraman en la configuración de la ficción
novelesca. Estos mundos se hacen anécdota en el desarrollo de tres viajes de diversa
condición de presencia en la trama: el histórico de Licio V. Mansilla hacia los indios ranqueles;
el ficticio de figuras míticas e históricas que llegan a reunirse; el histórico de la novelista, su
esposo y sus hijos, recordado desde la dedicatoria.
El viaje se instala con una fuerte significación simbólica y va construyendo un sugerentes
palimpsesto de relaciones intratextuales e intertextuales. El símbolo, como eje semántico
isotópico, va diseñando una trayectoria heroica que denuncia la búsqueda apasionada de
los nómades. Esa búsqueda es la de las raíces de la identidad en una tierra donde es
posible el encuentro de culturas y donde el sentimiento de pertenencia arraiga con naturalidad
y vigor. La conquista del tesoro –fruto de la trayectoria heroica de búsqueda– concede el
equilibrio y la armonía espirituales que hacen manifiesta la llegada al centro metafísico. La
expresión de estos significados resulta eficiente únicamente por la vía de las imágenes
simbólicas. María Rosa Lojo ha sabido entramarlas con singular sabiduría. Ha dejado
subyacente, asimismo, la presencia de la antinomia de civilización y barbarie en una
concepción que difiere de la mirada sarmientina.
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Comunidad según el uso
María del Pilar Roca Escalante – UFPB

La comprensión de lo que sea uso no es unánime en los medios lingüísticos del mapa
hispánico. Aunque diversos autores anteriores a los trabajos de la academia (Alemán, Valdés,
Correas y Anónimo de Lovaina) lo identificaron como la referencia sobre el cual establecer
la norma, las lecturas de la Academia a lo largo de la redacción de manuales, diccionarios y
ortografía ha ido entendido el término como la costumbre interiorizada que debe quedar en
el usuario tras años de alfabetización. Esta última visión de uso tiene una fuerte repercusión
en clase pues se instaura entre los docentes y discentes una tendencia a creer que el mismo
se adquiere por enseñanza, cuando en realidad se desarrolla por convivencia. El aprendizaje
por el uso implica sobre todo la inmersión en una comunidad con la cual el hablante establece
vínculos de pertenencia que permiten la elaboración de una identidad dentro de la misma y
activa el principio de relación que permite que el aprendiz identifique y elabore significados.
Por tanto, trabajar la enseñanza de una lengua según el uso implica tener en cuenta también
determinados valores que expliquen los procesos lingüísticos. Para ello creemos que debe
ser incorporado en clase el modo de acción de los elementos básicos del círculo hermenéutico,
como son, autoridad, confianza y memoria. Teniendo en mente ese objetivo, en este artículo
haremos algunas consideraciones sobre la conveniencia de entender las claves de esos
valores y sus funciones en el contexto comunitario y en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de la lengua en el ámbito formal.

A fronteira entre o formal e o coloquial no gênero discursivo
entrevista
Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques – UNIPAMPA

Neste estudo nos propomos a trabalhar com entrevistas na perspectiva de gêneros do
discurso. Para tanto, foram selecionadas duas entrevistas escritas retiradas de um jornal de
circulação diária no Uruguay. A escolha pelo jornal deu-se em virtude da proximidade que
temos com o Uruguay, já que a nossa Universidade está situada em zona de fronteira (BrasilUruguay). Uma das entrevistas selecionadas foi publicada na seção Espetáculos no dia 4
de dezembro de 2011 e a outra na seção Rurales no dia 18 de março de 2012. A primeira
entrevista se dirige a um público interessado por teatro, filmes, enfim por cultura geral; e a
segunda se destina a um público mais específico que são os interessados pela economia
rural do país vizinho. Temos como objetivo analisar essas duas entrevistas, enfatizando
aspectos temáticos, estilísticos e composicionais de tal gênero discursivo. Cremos que tais
aspectos constitutivos do gênero entrevista, auxiliam-nos a observar em que medida se dá
a fronteira entre o registro formal e o coloquial, já que a entrevista escrita pressupõe a
existência de um momento anterior, caracterizado pela oralidade, pelo registro coloquial.
Temos como aporte teórico os estudos de Bakhtin sobre gêneros discursivos, os estudos de
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Briz e Albeda sobre o espanhol coloquial e formal. Entendemos que a análise das entrevistas
pelo viés proposto pode contribuir na elaboração didática de materiais para o ensino de
Espanhol como língua estrangeira no Brasil.

Explicaciones de lo femenino en la narrativa de Marcela Serrano
María Esther Blanco Iglesias – IC

Nuestro trabajo se propone como una indagación en la narrativa de Marcela Serrano,
especialmente en su primera novela, Nosotras que nos queremos tanto (1991), en busca de
explicaciones de un denominador común femenino. Camilo Marks señala la capacidad de la
autora para convocar, con claridad y falta de afectación, algunos temas que hoy rodean al
acosado mundo de la mujer contemporánea y la propia Marcela Serrano define su primera
novela como un intento de explicar la idea de que todas las mujeres cuentan la misma
historia. Considera que lo que une a las mujeres es el extrañamiento de vivir en un mundo
que no ha sido hecho para ellas; de esa vivencia de la discriminación nace su hermanamiento.
A partir de la lectura de esta novela y de otras de la autora hemos ido recogiendo algunas
ideas que se desgranan en ellas sobre la percepción femenina del mundo, sobre el ser
mujer, ideas que van conformando un entramado narrativo que explica lo femenino desde la
diversidad de las voces y la solidaridad de las relaciones. ¿Todas las mujeres cuentan la
misma historia? ¿Qué tienen en común todas las mujeres? Son estas las preguntas que
queremos responder destacando algunos fragmentos donde la autora, a través de sus
personajes, comenta y explica la realidad con una clara marca de género. Esos comentarios
constituyen interesantísimas explicaciones de la condición femenina.

Las representaciones que los alumnos universitarios de E/LE
mantienen acerca de su relación con el español
María Hortensia Blanco García Murga – UFPB

Este estudio tiene como objetivo reflexionar sobre las representaciones que los alumnos
de licenciatura de Letras-Español mantienen con relación a este idioma, con el propio
concepto de comunidad de referencia (MAFFESOLI, 2001) y las consecuencias que ello
acarrea en lo relativo a la adquisición del idioma. En este sentido, por detrás de estas
representaciones se hallan posiciones ideológicas (VALLE, J., 2007) de diferente signo
presentes en el imaginario colectivo y que hacen mella no solo en el ámbito de la enseñanza
y del aprendizaje, sino también y muy especialmente en la configuración de los procesos
identitarios de los discentes (CORACINI, M.J., 2003; SERRANI-INFANTE, 1998). Esto
adquiere especial relevancia en los niveles iniciales de enseñanza de la lengua, ya que el
alumno llega teniendo como único referente a su propia comunidad de habla y los usos
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lingüísticos de la misma. De ahí nuestro interés por reflexionar acerca del impacto de estas
representaciones en la co-construcción de los procesos identitarios en ciernes dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera (E/LE). Para ello,
se procedió al análisis de diferentes prácticas discursivas en el contexto de la clase. Los
resultados de estas discusiones indican la necesidad de fomentar la participación en la
configuración de una comunidad referente en la clase de lengua española, de modo que
podamos no solo desarrollar la práctica discursiva en E/LE, sino también apostar en la propia
formación de los alumnos, que en su día serán educadores, a la vez que incentivadores de
estos procesos de identificación.

Epitalamio del Prieto Trinidad y Cambio de Armas, dos mundos
ficcionales tras las dictaduras argentina y española
María Isabel Andrés Llamero – PG-Univ. de Salamanca, Espanha

Escribir literatura, para Simone de Beauvoir, no era sino una actividad ejercida por los
hombres, para los hombres, a fin de revelarles el mundo. A las páginas de la ficción
recurriremos pues para escuchar a Luisa Valenzuela (1938 – Argentina) y a Ramón J. Sender
(1901-1982 – España), autores cuya vida se ve marcada por los largos procesos de violencia
sufridos durante las dictaduras de sus respectivos países de origen. Así, más allá de que la
creación literaria, como manifestación cultural representativa, sea fruto y producto inseparable
de su contexto, de la vida concreta del hombre, nos interesa la literatura y los procedimientos
ficcionales de transposición, conscientes o inconscientes, de un mundo en otro. Para ello
recurriremos al estudio de dos obras, Cambio de armas (1982) y Epitalamio del prieto Trinidad
(1942), textos ambos que, a uno y otro lado del océano, serán dos maneras de abordar una
misma problemática, de tomar y retomar las cuestiones a explorar, de configurar y refractar
el mundo de la violencia en contextos análogos, no a través de la copia de la realidad, sino
mediante la creación de mundos posibles.
El estudio de literatura comparada que bajo estos parámetros llevaremos a cabo no
buscará extraer relaciones directas, ni establecer necesarias similitudes, sino poner en
contacto, o tal vez en paralelo, los textos, confrontarlos, para que ellos mismos se comuniquen
con sus propias armas, para que nos expliquen su esencia, su diferencia, y su manera de
asumir y (re)transmitir la violencia.
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As mobilidades culturais na produção literária paraguaia
contemporânea: uma leitura da obra El invierno de Gunter, de
Juan Manuel Marcos
Maria Josele Bucco Coelho – PG-UFPR

Segundo Bauman, na sociedade contemporânea “as condições sob as quais agem seus
membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em
hábitos e rotinas, das formas de agir” (2005, p. 07). Nesse contexto, marcado pela flexibilidade
e pela instabilidade, a literatura emerge como um lugar privilegiado de observação, reflexão
e entendimento das questões que envolvem as mobilidades culturais, sejam elas territoriais
ou simbólicas. Tomando como base tais premissas, esse trabalho objetiva analisar o romance
paraguaio El invierno de Gunter, publicado em 1987. Trata-se de um romance marcado pelo
dialogismo e pela polifonia que retrata a paisagem social e política imposta ao Paraguai
durante a ditadura. Assim, a partir do delineamento da diluição de fronteiras interculturais e
intersubjetivas que se materializam textualmente, esse estudo busca elucidar o papel do
exílio e do trânsito na construção de um imaginário móvel, transgressor e insubmisso na
literatura das Américas.

Historias de valentía y honra: de la jácara poética española del
siglo XVII al folleto nordestino brasileño del siglo XX
María Luisa Lobato – Univ. de Burgos, Espanha

Historias de valentía y honra son el argumento de una parte de los folletos nordestinos
del Brasil que triunfaron a mediados del siglo XX. En la España del siglo XVII esta misma
temática llenó pliegos de cordel poéticos y trajo también um importante éxito de público. Se
plantea en esta comunicación discutir los rasgos que relacionan ambas manifestaciones
culturales y aquellos en que disienten. Serán objeto de nuestra presentación su posible
carácter de géneros populares, la idiosincrasia de sus autores, las variantes temáticas, los
fines que persiguieron, la relación con personajes y sucesos de su tiempo, el punto de vista,
la dialéctica de sus personajes con la sociedad de su tiempo, su poética y las implicaciones
de estos dos géneros con otras artes, como la música. Si bien no conocemos hasta el
momento estudios que relaciones ambos tipos de producción poética, parece conveniente
establecer un análisis comparado, no tanto para buscar influencias directas como para
observar ambas manifestaciones como parte de la corriente general de violencia y fatalismo
que recorre las literaturas en tiempos de crisis social.
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Contextos de ocorrência do imperfectivo habitual no espanhol
paraguaio
Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold – UFRJ /
Imara Cecília do Nascimento Silva – PG-UFRJ

Comrie (1976) afirma que aspecto é uma categoria definidora da composição temporal
interna de uma situação. O autor define dois aspectos básicos: o perfectivo, no qual o foco
de uma situação está no seu início e fim, e o imperfectivo, no qual o foco está essencialmente
numa parte do evento. E ainda, dentro desse último estão presentes as noções de
duratividade e de habitualidade. A primeira, segundo o autor, descreve uma situação que é
característica de um determinado período de tempo. Em contrapartida, a habitualidade seria
a sucessiva ocorrência de várias instâncias de uma dada situação. Verkuyl (1993) defende
que o aspecto seria composicional, isto é, as informações que trazem os outros constituintes
da sentença (sujeito, complemento e adjuntos) também influenciam na leitura aspectual. Na
representação lingüística do aspecto imperfectivo (Pretérito Imperfeito) e na sua composição
aspectual formal, este aspecto, baseado no conceito de neutralidade de Giorgi & Pianesi
(2002), apresentaria um traço aspectual neutro. Assim, o traço de imperfectividade seria
compatível tanto com leituras mais télicas quanto com menos télicas. Dessa forma, a proposta
do presente trabalho é analisar os contextos de ocorrência do Pretérito Imperfeito, com
marca de habitualidade (imperfectivo habitual) em entrevistas com informantes do Paraguai.
A partir desse corpus , será feita uma análise da realização desse aspecto e de suas
conjugações com outros constituintes da sentença, por tanto, um estudo de sua composição
aspectual.

Variação sobre o mesmo tema: acerca da memória em Sangra por
la herida
Maria Mirtis Caser – UFES

Objetiva-se, com este trabalho, identificar os recursos narrativos adotados por Mirta Yañez,
no romance Sangra por la herida, no qual a memória de cada uma das personagens registra,
de acordo com sua seleção, os fatos ocorridos na capital cubana dos anos aparentemente
dourados. Com a experiência pessoal, social e política vivida por um grupo de jovens na
década de 60 de uma Havana borbulhante de episódios culturais, políticos, históricos e
individuais, tendo como eixo o suicídio de uma estudante (La Difunta), urde-se a trama,
entretecida pelas reminiscências daqueles que partilharam o sonho de uma sociedade nova
e justa para todos. Em uma narrativa polifônica e auto-reflexiva, entrelaçam-se
acontecimentos (ir)reais, dúvidas existenciais, análises literárias, sentimentos íntimos e
questões de gênero, que, relatados por diferentes vozes e perspectivas, tecem um todo uno
e diverso, ao mesmo tempo. Com Gertrudis, por exemplo, em narrativa de 1a. pessoa, alterase o caráter exclusivamente masculino do cânone literário, nomeando em feminino autores
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e obras da história da literatura mundial. Os vários relatos são retomados, a modo
estribilho, pela interferência da voz da Mujer que habla sola en el parque, encarregada
comentar, sempre em tom pessimista, a realidade circundante. A leitura aqui proposta
pauta na teoria-crítica de gênero (Gilbert & Gubar e Nelly Richard) e na teoria-crítica
memória (Henri Bergson).

de
de
se
de

As nasais em português e em espanhol: aspectos fonéticos
comparativos
Maria Sílvia Rodrigues Alves – UNIFRAN

A presente pesquisa apresenta como tema a descrição das nasais em português e
espanhol. Devido a uma preocupação com o estudo das línguas naturais, tornou-se
necessário eleger um sistema linguístico específico como objeto de análise. Considerando
a fonética descritiva, no que diz respeito às nasais, propomos a realização de um estudo
comparativo entre o Português Brasileiro e o Espanhol, língua aprendida no Brasil como
língua estrangeira. Dentre os elementos da fonética, escolhemos examinar as nasais por
essas apresentarem algumas diferenças se comparadas em uma descrição entre o português
e o espanhol. Por ser uma pesquisa de cunho descritivo, nas considerações fonéticas das
nasais, entre as línguas portuguesa e espanhola, a presente proposta se faz concernente
por tratar de uma comparação entre as nasais das duas línguas. Sabemos da crescente
relação do brasileiro com a língua espanhola nos dias atuais. O convívio entre as duas
línguas provém de suas origens e, muitas vezes, falantes do português e do espanhol são
acompanhados por uma impressão de que compartilham semelhante sistema fonético devido
a grande proximidade entre as línguas. Nesse sentido, é necessário considerarmos o singular
caráter estrangeiro da língua espanhola para brasileiros, devido a sua expressiva semelhança
com o português. No que diz respeito às nasais da língua portuguesa faremos alusão aos
estudos de Cagliari (1977) e com relação às nasais em língua espanhola perpassaremos as
premissas de Quilis (2005), além de outros autores que apresentam considerações sobre o
mesmo tema.

Un modo predominante de significar la lengua española: acerca
de la materialización específica del borrado de lo político
María Teresa Celada – USP

En el espacio de enunciación del Cono Sur – marcado por “relaciones entre lenguas”
(Guimarães, s/f) que pueden ser pensadas a partir del acontecimiento emblemático por el
cual tres son oficiales en el Mercosur: el portugués, el español y el guaraní – se hace necesario
detectar el modo en que viene siendo significado e instrumentalizado el español (LE) como
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lengua extranjera en el marco del proceso de capitalización y de mercantilización lingüística
(Zoppi-Fontana, 2009) que caracteriza la política panhispánica. Para ello, pondremos la
mira en los libros didácticos, en los que se plasma una regularidad: ciertas marcas materializan
una contradicción en el proceso de significar la LE como vehicular si se piensa que, para
ello, sería necesario presentarla como neutra, como perteneciendo “a todos”, a una masa
de individuos despojados de sus especificidades étnicas (Gobard, 1972). Este funcionamiento
específico que pensamos que, en Brasil, termina alimentando una cierta proyección de la
LE como “de cultura”, se caracterizaría por establecer la relación del español con diversos
espacios (países hispanoamericanos, regiones de España) mediante operaciones que no
incluyen, de modo general, el trabajo con la materia de la lengua mediante un muestreo de
la heterogeneidad lingüística. Tomando como punto de partida formulaciones realizadas por
Rodríguez Alcalá (2000, 2004, 2011) en el campo del Análisis de Discurso materialista, en
nuestra interpretación trataremos de determinar cómo se da el borrado de lo político a partir
de un gesto que recurre a lo cultural. Este gesto, que ya ha sido caracterizado por autores
tales como Stockmans (2007, 2010), parecer someter el input lingüístico – en verdad, una
muestra de la diversidad que funciona en el lugar de “toda la lengua” pues se silencia su
relación con un determinado espacio de producción – a una cierta y determinada inflexión
que, dentro de esa discursividad, funciona de modo productivo y rentable.

Las animalias... como elementos constructores del discurso en el
Libro de buen amor
Maria Teresa Miaja de la Peña – Univ. Nacional Autónoma de México

Entre los múltiples elementos presentes en el Libro de buen amor, de Juan Ruiz, Arcipreste
de Hita, destaca una frecuente referencia a diversos animales, en ocasiones en estrecha
relación con los personajes de la obra y en otras como reflejo de una determinada conducta.
Los animales adquieren en la obra un fuerte sentido simbólico, propio de la literatura ejemplar
y de bestiarios y de la cultura de la época, el cual se asocia a una intención didáctica y/o
moralizante, en tanto suele connotar referencias previamente codificadas y por ello fácilmente
reconocibles, en especial como elementos recurrentes del ars praedicandi , es decir del
discurso sermonístico, el cual va aparejado al ars Amandi, discurso amoroso, con los que el
autor construye la obra.
Entre ambos se establece un lazo de similitud que suele apuntar a un determinado rasgo
de conducta, generalmente de fuerte connotación negativa, que queda, por ende,
ejemplificado en el texto, en especial cuando la mención de un animal cumple la función de
servir como elemento auxiliar en el desarrollo de la trama, en tanto apuntala una determinada
acción.
El propósito del trabajo es analizar la presencia de la fauna en la obra, su función y
sentido en la construcción de ambos discursos.
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Formas nominales de tratamiento: ¿una simple
complementación de fórmulas pronominales?
María Zulma M. Kulikowski – USP

El objetivo de este trabajo es analizar algunas formas pronominales en uso en el castellano
actual hablado en Argentina que acompañan los pronombres de tratamiento vos/usted y que
contribuyen por un lado a establecer relaciones de solidaridad o poder entre interlocutores
(Brown &Gilman 1960 ; Carricaburo 1997) y también refuerzan los mecanismos de
identificación (Ávarez Muro 2005; 2010). Los diferentes contextos de uso permiten observar
un grupo diversificado de esos elementos nominales que por lo general tienden a crear
lazos afiliativos (Bravo, 2003) importantes para la dinámica de las interacciones verbales.
Es en el aspecto nominal donde los elementos de referenciación y autoreferenciación de las
fórmulas de tratamiento se complejizan (Rigatuso, 2000; 2010) El corpus analizado desde
una perspectiva pragmática está formado por material obtenido en medios publicitarios y
cinematográficos argentinos actuales.

Idéias de Juan Luis Vives na composição da personagem
cervantina: a Duquesa
Mariana Barone Beauchamps – PG-USP

Este trabalho se insere em uma pesquisa mais ampla, que investiga a presença das
ideias humanistas na concepção das personagens cervantinas, particularmente de algumas
personagens quixotescas intrigantes por seu comportamento e educação. No presente caso,
se estuda como a criação da Duquesa (DQ, II, caps. XXX ao LXII) pauta-se em algumas
idéias humanistas de comportamento feminino, de discrição e prudência, de leituras e de
conveniências sociais, particularmente em algumas das defendidas por Juan Luis Vives e
mostra-se o interessante contraponto estabelecido entre alguns destes valores, que
transparecem em suas conversas com Sancho e Dom Quixote, e seu comportamento de
nobre entediada, que vive em função das diferenças das classes sociais e, muitas vezes
desrespeitando indivíduos que fazem parte dessas classes menos favorecidas. Sua própria
aproximação de Dom Quixote é um exemplo dessa ambiguidade, uma vez que todo o seu
comportamento delicado, atencioso e prudente será obscurecido pelo objetivo principal da
Duquesa e de seu marido, a diversão às custas das ilusões vividas pelo Cavaleiro da Triste
Figura.
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Estratégias de tradução de marcas identitárias nas legendas do
filme Uma onda no ar
Mariana Ferreira Ruas – CEFET-MG

Este trabalho visa a verificar as estratégias utilizadas pelo tradutor ao validar suas escolhas
linguísticas. O corpus utilizado está formado pelas legendas traduzidas para o espanhol da
produção fílmica brasileira Uma onda no ar (2002).
Em termos numéricos, a tradução audiovisual (TAV), tema deste trabalho, configura-se
como a atividade tradutória mais importante do nosso tempo, uma vez que, através
principalmente do cinema, da TV e do DVD, atinge um público bastante superior àquele de
qualquer outro tipo de tradução. Dentro da TAV está a legendagem aberta, caracterizada
pela inserção do texto traduzido em formato de legendas na tela de exibição. Tal modalidade
possui particularidades quanto aos aspectos linguísticos envolvidos, como o fato de
estabelecer um contato entre dois códigos distintos – oral e escrito.
A análise dos dados baseou-se inicialmente nos procedimentos técnicos da tradução
propostos por Barbosa (1990) e objetivou selecionar as marcas identitárias que caracterizam
um grupo social específico retratado no filme, para posteriormente observar como as mesmas
foram expressas nas legendas em espanhol. Considerando-se a noção de tradução adotada
que a vê como um fato da cultura que a recebe (Toury, 2004), concluiu-se que nas legendas
para o espanhol a identidade social do grupo representado não encontra um equivalente na
tradução proposta.
As hipóteses levantadas foram de que (1) o tradutor tentaria omitir marcas de oralidade
de um registro informal, preferindo formas da norma culta e do registro escrito e (2) buscaria
utilizar um espanhol mais homogêneo e sem marcas específicas.

Préstamos terminológicos para una memoria del franquismo.
Los niños encontrados de la literatura: una lectura de Mala
gente que camina, de Benjamín Prado
Mariela P. Sánchez – Univ. Nacional de La Plata

Es ampliamente conocida la sistematización del empleo del término “desaparecido” a
partir del discurso del dictador argentino Jorge Rafael Videla. Este término, pese a las
intenciones del discurso del dictador, sirvió para hacer extensiva y abordable desde el lenguaje
una realidad de crímenes de un Estado para cuyas prácticas de secuestro, tortura y asesinato
parecía no haber suficientes herramientas de vocabulario. El término ha servido también
para abordar, en la literatura española de la memoria, la narración de la dictadura franquista,
especialmente en lo que atañe a tematizar los años de la inmediata posguerra. Otra práctica
de la dictadura argentina que ha demandado, para dar algún nombre a lo inefable, la
instalación terminológica de alguna expresión que sintetizara una operación estatal, ha sido
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la “apropiación” de niños en tiempos de guerra y de dictadura. También para este crimen, la
narrativa española reciente abreva en una nefasta reiteración histórica que otorga material
para contar una serie de acciones derivadas de la Guerra Civil. La novela cuyo análisis aquí
se propone, considerando los ejes temáticos que se desprenden de los conceptos
mencionados, es Mala gente que camina, de Benjamín Prado (2006).
Se aspira a analizar este texto a partir de la modalidad de transmisión oral intergeneracional
sobre la que se estructura y, asimismo, teniendo en cuenta los guiños existentes hacia otros
materiales y soportes, como la literatura en la prensa gráfica.
A su vez se procurará advertir cómo, a partir del caso particular de la pesquisa en pos de
la obra de una ignota escritora, se impone un tema de inhabitual presencia en los abordajes
de la memoria de la Guerra Civil española y del franquismo, que a su vez, más allá de la
literatura, no ha tenido un desarrollo exhaustivo en los terrenos jurídico, histórico y
periodístico.

La investigación académica como sustrato de la narrativa
histórica de M. R. Lojo
Marina L. Guidotti – Univ. Del Salvador, Argentina

La producción de María Rosa Lojo presenta elementos discursivos que desdibujan la
separación tajante entre la especificidad del texto académico y del literario, tanto en el registro
poético como en el narrativo. Dentro de este último se inscriben varias de sus novelas que
tienen como sustento una rigurosa investigación y que, en definitiva, reflejan una problemática
común al ser iberoamericano, la búsqueda de la identidad, que en el caso de la escritora
está escindida entro lo argentino y lo español.
A partir del estudio exhaustivo del contexto histórico, de las costumbres y la sensibilidad
de cada época, de identificar los rasgos distintivos de los sujetos históricos que se
transformarán en sus personajes, reconstruye en sus universos ficcionales períodos de la
realidad argentina que tienen como marco temporal los siglos XIX y XX. Los sucesos
documentados de manera efectiva por el discurso de la historia, que también están
narrativizados (White), son transformados por el lenguaje de la literatura para producir un
sentido nuevo, “otro”, que permite una relectura del pasado no solo para reformular, completar,
imaginar los hechos sino para cuestionarlos (Pons).
En el presente trabajo se analizarán las relaciones entre algunos de sus textos ensayísticos
–La “barbarie” en la narrativa argentina (siglo XIX) (1994); la edición académica de Lucía
Miranda (1860) de Eduarda Mansilla, (2007); Los “gallegos” en el imaginario argentino.
Literatura, sainete, prensa, (2008)–, una selección de entre un centenar de artículos críticos
presentados en jornadas, congresos, conferencias plenarias, y las novelas La princesa federal
(1998), Una mujer de fin de siglo (1999) y Finisterre (2005). Las mismas se inscriben dentro
de la narrativa histórica (Kohut, Da Cunha, Grillo, Esteves) y dan cuenta del registro y
apropiación personal que realiza la autora de la historia de Argentina y de España, de su
tierra chica –Castelar– y de Galicia, de las raíces pampeanas y del exilio, del ámbito intelectual
y del familiar.
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La casa de Bernarda Alba, metáfora conventual
Mario Miguel González – USP

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, ha sido leída desde diversos ángulos
como una metonimia de algún segmento de la sociedad española tradicional. Entendemos
que cabe una lectura a la luz de sus analogías con los espacios y segmentos sociales
dominados por la religiosidad católica. Algunas de ellas ya han sido apuntadas por la crítica.
Pero pensamos que cabe reunirlas en una lectura de conjunto. De esa manera, es posible
considerar que Lorca se vale de la metáfora de un convento católico para crear su “drama
de mujeres en los pueblos de España”. Ese drama, a su vez, resulta una metonimia, no solo
de lo que sucedería en muchos pueblos españoles, sino de la sociedad como un todo,
española o no. Y las mujeres de esa casa equivalen así a los oprimidos y opresores de las
diversas realizaciones sociales. Para comprobarlo, analizamos las diferentes analogías que,
en el universo de ese drama lorquiano, remiten el lector a la imagen de un convento.

Las teorías salvajes: de la modernidad sólida al capitalismo
nerd
Mario René Rodríguez Torres – PG-UFRJ

Este trabajo tiene como punto de partida la pregunta ¿qué nos dice Las teorías salvajes
sobre nuestra modernidad líquida? Las teorías salvajes es la primera novela de Pola
Oloixarac, una joven escritora argentina que desde la publicación de esa novela, en 2010,
se convirtió en una especie de nueva estrella de la literatura latinoamericana, incluyendo a
Brasil, donde Pola fue la “musa” de la FLIP 2011. La pregunta planteada tiene dos
motivaciones. La primera es que uno de los temas de Las teorías salvajes es el de las
diferencias entre la Argentina de las décadas de 60 y 70, y la Argentina de finales del siglo
XX y comienzos del XXI. Es decir, en los términos de Zygmunt Bauman, las diferencias entre
las generaciones que crecieron en la modernidad líquida y las generaciones anteriores, que
lucharon por cambios en la modernidad sólida del referido país. Por supuesto, el paso de un
tipo de modernidad a otro en Argentina, así como en América Latina como un todo, tiene
algunas particularidades que es necesario no olvidar al adoptar la terminología propuesta
por Bauman a partir, principalmente, de los países de Europa occidental y de Estados Unidos.
Por eso la pregunta que aquí se formula no es ¿qué nos dice Las teorías salvajes sobre la
modernidad líquida?, sino ¿qué nos dice Las teorías salvajes sobre nuestra modernidad
líquida? La segunda razón que motiva esta pregunta es que Pola Oloixarac –desde mi punto
de vista– escribe conscientemente y de forma deliberada a partir de dicha modernidad, y su
posición en el escenario literario puede ser considerada reveladora del lugar que ocupa el
escritor hoy.
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Pedidos de informação e pedidos de ação em português do
Brasil e em espanhol Europeu: um estudo entonacional de
produção e percepção
Maristela da Silva Pinto – UFRRJ / Carolina Gomes da Silva (PG-UFRJ) /
Priscila Ferreira de Sá (PG-UFRJ)

Pretendemos com este trabalho descrever fonética e analisar fonologicamente pedidos
de informação (PI) e pedidos de ação (PA). Ambas as formas equivalem a atos ilocutórios
diretivos e correspondem a uma tentativa do falante de levar o ouvinte a fazer algo (SEARLE,
1995).
Segundo Moraes (2008), no português do Brasil (PB), fala carioca, PI e PA apresentam
um contorno melódico final circunflexo: L+H*L%, mas com diferença no alinhamento:
antecipado ou tardio, ou seja, são variantes entonacionais. Para o espanhol europeu (EE),
fala de Madri, Estevas & Prieto (2008) propõem dois padrões distintos: para o PI, um contorno
melódico final ascendente: L*HH%; para o PA, um contorno melódico final descendente:
H+L*L%.
Considerando as diferenças prosódicas já descritas entre o PB e o EE, nos perguntamos:
1) como os falantes cariocas produzem o acento tonal de tais pedidos em ELE?; 2) que
características prosódicas esses falantes transferem de sua LM para a LE?; 3) a transferência
prosódica da LM compromete a inteligibilidade e/ou gera um julgamento negativo da
competência prosódica do falante de LE, por parte de falantes de LM?
Nosso corpus consiste em 24 enunciados. Primeiramente, gravamos os enunciados com
2 professoras licenciadas em Letras/Espanhol. Em um segundo momento, descrevemos
esses enunciados a partir da análise fonética da F0 e da duração de sílabas através do
programa computacional Praat e os etiquetamos fonologicamente segundo o modelo Métrico
Autossegmental (Ladd, 1999). Por fim, selecionamos 12 enunciados para a realização de
um teste de percepção, com 6 falantes de ELM, de diferentes variedades dialetais.
Constatamos que o acento nuclear mais frequente produzido por falantes de PB, em
ELE, é o padrão circunflexo, tal como esperam Flege (2002) e Pinto (2009). E, ainda que os
falantes de ELM reconheçam, na maioria dos casos, os enunciados como PI e PA, atribuem
um conceito baixo à entoação.

A Narração do Gol no futebol do Brasil e da Argentina:
Algumas características do Enunciador ‘Locutor-Profissional’ e
do Enunciador ‘Locutor-Torcedor’ dentro desse recorte
Martín Ernesto Russo – PG-USP

Tomando como início a análise da narração dos gols de 40 jogos disputados entre si por
equipes de Brasil e Argentina, no contexto das edições que vão de 1999 até 2009 pela Taça
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Libertadores de América, nos deparamos com algumas marcas enunciativas e discursivas
que se manifestam, cada qual com suas características, nos relatos dos gols dos jogos
gravados nestes dois países. As narrações em que estão inseridos os gols analisados foram
colhidas de meios de comunicação radiais e televisivos tanto do Brasil como da Argentina.
Para a apresentação neste Congresso nosso foco estará colocado em mostrar de que
forma fica manifestado, dentro deste recorte que chamamos de “grito de gol”, o aparecimento
de duas “vozes” ou enunciadores, nos termos em que Oswald Ducrot denomina estes sujeitos
da enunciação ao tratar as noções de polifonia: uma voz “mais informativa”, que fornece
dados concretos e específicos sobre a anotação do gol em questão, identificada com o
enunciador que denominamos “Locutor-Profissional”, e outra voz “mais avaliativa” ou
“emotiva”, pela qual se externam opiniões, pontos de vista, marcas de desejo e até valorações
sobre os jogadores envolvidos ou a jogada que derivou no gol narrado, identificada com o
enunciador “Locutor-Torcedor”
Por outro lado, também buscaremos assinalar quais seriam os pontos de aproximação e
distanciamento que podem ser notados entre o enunciador “locutor-profissional de futebol”
e o enunciador “locutor-torcedor” a partir de suas manifestações em cada país.
Um dos pontos em comum analisado é o tipo de informação fornecida pelo “LocutorProfissional”. E uma das principais diferenças que está norteando nossa pesquisa está
baseada nos tipos e graus de avaliação dos enunciados manifestados pelo “Locutor-Torcedor”.

O différend indígena na narrativa do subcomandante Marcos
Mélanie Létocart Araujo – UFS

Este estudo tem por objetivo mostrar a presença subjacente do conceito lyotardiano de
différend como eixo estruturante do projeto narrativo indigenista do subcomandante Marcos
(México), o chefe militar, porta-voz do EZLN e escritor fortuito cuja produção textual significou,
nos anos noventa, um surpreendente e inédito fenômeno editorial. De fato, sem que esse
fosse o seu objetivo, sua escrita desencadeou rapidamente publicações e traduções em
diversos países, entrando, desta maneira, na esfera editorial por uma porta atípica.
Trata-se aqui de refletir sobre os tratamentos literários dados à questão do différend
maia e de questionar as representações do mundo indígena que aparecem nesta prática
indigenista contemporânea, entendida como posicionamento estético, cultural e político. Entre
outros elementos indicadores da presença do différend indígena, analisarei primeiro os dois
gêneros de discursos heterogêneos – ocidental e maia chiapaneco- que convivem no espaço
histórico e que se traduzem na esfera narrativa através de um duplo perspectivismo: este
faz alternar duas fórmulas genéricas identificadas como autoficção e etnoficção. Em seguida,
examinarei as repercussões de tais fórmulas genéricas no tratamento da história referencial,
uma vez que este é um dos temas utilizados pelo autor para testemunhar o différend maia.
Desta forma, pretende-se avaliar como se inscreve o escritor no campo do indigenismo
chiapaneco e em que medida ele adotaria, ou não, um novo posicionamento estético.

171

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

Literatura y Revolución : cotejando una novela de Garro
Mercedes R. P. Cavalcanti – UFPB

Las discusiones sobre el carácter literario y no literario de una obra han constituido y aún
constituyen, en los tiempos hodiernos, un tema apasionante por los cuestionamientos que
acarrea e igualmente pragmático por su importancia en el nivel didáctico y pedagógico, que
abarca todas las áreas relacionadas a los estudios de la literatura. Por otra parte, el fenómeno
de la intertextualidad involucra aspectos tan sutiles que impiden una precisión tanto conceptual
como práctica. El objetivo de esta ponencia es crear instancias que permitan reflexionar
sobre el proceso de “literarización” de las coordinadas a priori consideradas extraliterarias.
¿Dónde se encuentra la línea fronteriza, el punto limítrofe que separa la obra literaria – un
cuento, una novela, de la no literaria – un texto histórico o biográfico? ¿Sería coherente
afirmar que una realidad histórica y/o social de un país, a ejemplo de una revolución, puede
insertarse en un texto literario, plasmándose e integrándose a él como una amalgama, hasta
formar parte integrante de él? En este caso, tales elementos extrínsecos, al tornarse
intrínsecos, ¿perderían su autenticidad original y su carácter fidedigno al convertirse en un
elemento de especificidad literaria? Con objeto a tornar más palpables los planteamientos
que emergerán de nuestro trabajo, tomaremos como paradigma la revolución mexicana,
abordada en la obra Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro.

La traducción cultural en la literatura latinoamericana:
reflexiones a partir de la obra de Gamaliel Churata
Meritxell Hernando Marsal – UFSC

En la literatura latinoamericana encontramos expresiones literarias que evidencian en su
constitución formal la transición entre ámbitos culturales diversos, como la de José María
Arguedas o la de Gamaliel Churata. Estas obras implican una comprensión y re-escritura de
elementos culturales distintos e, incluso, el tránsito de una lengua a otra, buscando responder
a las tensiones provocadas por la condición colonial y comprometiéndose en el diálogo
cultural y lingüístico, en una dinámica de intercambios de matriz traductora.
En esta comunicación propongo considerar el proceso de traducción cultural como
procedimiento heurístico para comprender el proyecto literario y lingüístico ensayado por
Gamaliel Churata en El pez de Oro. La propuesta de una lengua híbrida que impone al
castellano las características del quechua y EL aymara, las referencias a la obra de Guaman
Poma como modelo o el polémico glosario final nos ofrecen elementos para pensar sobre el
funcionamiento y el objetivo de los mecanismos de mediación intercultural implicados en la
obra. La reflexión sobre Gamaliel Churata, autor que inserta explícitamente su proyecto en
el contexto de la literatura latinoamericana, permitirá una meditación más amplia sobre la
traducción cultural, entendida como una práctica asumida en diferentes grados en la literatura
latinoamericana y que explica algunas de sus especificidades. De esta manera, esta
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comunicación busca señalar como una parte significativa de la literatura latinoamericana se
forja en intensos procesos de traducción, en la búsqueda, a veces hasta el límite de la
comprensión, de una confluencia creativa entre las diversas realidades culturales de América
Latina.

A nomenclatura do Diccionario integral del español de la
Argentina: uma amostragem
Michele Costa – PG-USP

Por cerca de quatro séculos, a produção de dicionários monolíngues gerais de língua
espanhola esteve concentrada em obras realizadas e publicadas na Espanha. Assim, os
países hispânicos da América não viram surgir, até fins do século XX, seus primeiros projetos
de dicionários integrais, tendo sua produção lexicográfica limitada a obras parciais, de caráter
regional, complementares às produzidas na Península.
Neste trabalho, apresentamos, sob a perspectiva da Análise do Discurso e da História
das Ideias Linguísticas, um estudo da nomenclatura do Diccionario integral del español de
la Argentina (DIEA) – primeiro dicionário geral do espanhol da Argentina publicado no país.
Em nossa exposição, mobilizaremos parte de um recorte de 100 verbetes que efetuamos do
corpus e tomamos como amostragem do dicionário. Nas análises, e em conformidade com
a perspectiva teórico-metodológica adotada, colocaremos as entradas e os enunciados
definidores do DIEA em relações de sentido com outros dicionários que conformam suas
condições de produção, em especial o Diccionario de la Lengua Española da Real Academia
Española (DRAE) e o Diccionario del español de México (DEM). Com este estudo, objetivamos
compreender as relações que o DIEA mantém com outros dicionários na conjuntura
lexicográfica hispânica: em que medida sua nomenclatura se filia a uma determinada série
de sentidos ou rompe com certos saberes e instaura novas discursividades.

La Guerra Civil española bajo la mirada de dos escritores
aragoneses en el exilio: lectura de El cura de Almuniaced, de José
Ramón Arana y Réquiem por un campesino español, de Ramón J.
Sender
Michele Fonseca de Arruda – PG-UFF

La Guerra Civil española originó uno de los exilios más numerosos y complejos de todo
el siglo XX. Muchos escritores que habían apoyado la República y que proporcionaron al
país un período de bonanza cultural se vieron obligados a abandonar España para huir de
la represión de las tropas franquistas. Alejados en el tiempo y en el espacio, diversos artistas
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se dedicaron a escribir acerca de los acontecimientos que impulsaron su diáspora. José
Ramón Arana, autor de El cura de Almuniaced (1950) y Ramón J. Sender, autor de Réquiem
por un campesino español (1953), se han servido de los hilos de memoria para tejer dos
narrativas que cuentan/denuncian, desde el exílio en México, los horrores de la contienda
en un pequeño pueblo en Aragón, al norte de España. Esta ponencia pretende conjugar las
obras más importantes de los escritores aragoneses y destacar los elementos que las acercan
y/o diferencian.

As perífrases verbais na interlíngua de brasileiros aprendizes
de espanhol
Michelle de Oliveira – PG-UFF

Este trabalho tem por objetivo descrever as perífrases verbais presentes na interlíngua
de um grupo de brasileiros aprendizes de espanhol. Entendemos por perífrase “as
combinações sintáticas nas quais um verbo auxiliar incide sobre um verbo auxiliado, principal
ou pleno, construido em forma não pessoal (ou seja, no infinitivo, gerúndio ou participio)”
(RAE). Por interlingua, entendemos ser a língua do aprendiz, ou seja, o sistema de regras
lingüísticas que possui o aprendiz de uma segunda língua (SELINKER).
Neste trabalho, identificamos, ainda, quais são as perífrases mais recorrentes/
prototípicas na aquisição dos aprendizes, sendo estas as que irão conduzir esse processo.
Cremos que por meio do exemplar da perífrase descobriremos quais são as que norteiam a
aquisição do aprendiz.
Os resultados revelaram informações precisas sobre o comportamento das perífrases,
evidenciando, por meio da análise da frequência type , quais delas se revelaram mais
disponíveis na cognição do aprendiz. Da mesma maneira, a análise da freqüência token
apontou as construções específicas, de acordo com o corpus, que podem ter servido de
exemplares ou protótipos na aquisição dos diferentes tipos de perífrase encontrados.

Procesos interculturales en la obra de Josefina Plá
Miguel Ángel Fernández – Univ. Nacional de Asunción

El espacio literario paraguayo (un territorio acotado lingüísticamente por hablas de diverso
origen y experiencias estéticas en que predominan las formas del arte occidental en un
marco histórico complejo y problemático) ha dado lugar a obras y autores de particular interés
como experiencia semiótica de orden intercultural y transcultural.
En este aspecto, la producción literaria y artística de Josefina Plá, escritora nacida y
formada inicialmente en España, pero arraigada en el Paraguay, ejemplifica un proceso
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intercultural de rasgos particulares que ha dado ya muestras de notable valor literario y
cultural.
El enfoque de algunas de estas producciones (en una perspectiva que en principio parte
de líneas teóricas de la semiótica de la cultura y de los estudios culturales) permite valorar
y situar una producción que no ha sido suficientemente analizada en el ámbito de los estudios
hispánicos.
La obra de Josefina Plá abarca áreas que van desde la poesía lírica, la narrativa y la
dramaturgia, pasando por el ensayo, la crítica y la historia cultural, hasta la producción
artística en el campo de la cerámica y el grabado.
El aporte de esta autora a la consolidación de la modernidad cultural en el Paraguay
rebasa los límites nacionales y se proyecta a la esfera global de la escritura y el arte
hispánicos, donde se afirma como uno de los hechos más interesantes del proceso literario
del siglo XX.

El drama de Matos Fragoso sobre Martín Peláez: algunas
consideraciones
Miriam Palacios Larrosa – UFG

Como ya hemos puesto de manifiesto en anteriores trabajos (2008), el episodio
protagonizado por Martín Peláez, un caballero asturiano que acude al cerco de Valencia
para luchar junto a las huestes del Cid a la llamada de este, goza de singular popularidad en
el siglo XVII, a tenor de las cuatro adaptaciones dramáticas llevadas a cabo por diferentes
dramaturgos en un espacio de seis décadas. Los orígenes medievales de este episodio,
recogido, entre otras, por las muy difundidas Crónica particular del Cid y la Crónica General
Vulgata de Florián de Ocampo, lo harán merecedor de la atención de poetas dramáticos
interesados en la tradición medieval y la historia nacional, a lo que, como es sabido, contribuye
el Romancero tan prolíficamente.
En esta ocasión, nos asomaremos a una de las más tardías adaptaciones, firmada por el
autor de origen portugués pero asentado en Madrid Juan de Matos Fragoso, y que lleva por
título El amor hace valientes (1658). En relación con las dos versiones que la preceden, es
interesante observar el diálogo que se establece entre el modelo cómico lopesco y la evolución
del género a que se había llegado más de veinte años después de la muerte del Fénix, ya en
el entorno de las prácticas de Pedro Calderón de la Barca. Interesan asimismo el particular
tratamiento del argumento suministrado por la tradición medieval, especialmente en lo tocante
a la delineación del personaje protagonista, y la adición de elementos originales.
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Evidenciar el juego de la pantalla, escamotear el juego de la
letra
Miriam Viviana Gárate – UNICAMP

Los primeros intentos por comprender la nueva situación espectatorial asociada al
surgimiento del cine fueron obra en buena medida de hombres de letras: cronistas urbanos,
críticos teatrales, novelistas, cuentistas, poetas. Desde luego que los hombres de letras no
fueron los únicos, pero las primeras sistematizaciones teóricas, oriundas del campo de la
psicología, la historia del arte o el propio quehacer cinematográfico (pienso en
Munstenberguer, Arnheim o Béla Bálaz) no surgieron, grosso modo, antes de promediar los
años veinte. Lo que se pretende aquí no es reivindicar ningún tipo de prerrogativa o
precedencia sino destacar el papel desempeñado por toda una zona de la producción escrita,
vinculada en especial a la prensa periódica, que fue responsable por el tanteo de aspectos
inherentes a las nuevas condiciones espectatoriales. Una parte significativa de ese material,
constituida por crónicas o relatos breves, asume la doble función de desvelar el modus
operandi del dispositivo pero asimismo de escamotearlo, reinscribiéndolo en una escena
que aprovecha el ilusionismo del cine como materia prima de narrativas convencionales.
Esta maniobra posibilita establecer una interlocución con el público valiéndose del nuevo
espectáculo como combustible literario, como energía que da aliento a la escritura, y
sustraerse a la vez de la “consecuencia lógica” implícita en dicha evidenciación. La autoreflexividad raramente comparece y cuando lo hace suele hacerlo para reforzar la cercanía
imaginaria autor/lector, para favorecer la identificación proyectiva y perpetuar la ilusión
“realista”, no para desvelar las convenciones de la letra en la pantalla/página. Ese papel
será asumido por algunos textos de vanguardia entre los cuales cabría mencionar a título de
ejemplo Cagliostro, la novela-filme del chileno Vicente Huidobro.
Partiendo de estas consideraciones, la ponencia pretende examinar: a) notas y críticas
tempranas que aprenden el dispositivo cinematográfico y la situación espectatorial nacientes
bajo el signo de la doble relación con el teatro y la novela; b) crónicas y cuentos que exponen
el dispositivo y dramatizan sus efectos sin comprometer el pacto realista-ilusionista ni la
legibilidad de los textos. El corpus de análisis se compone de textos mexicanos, argentinos,
chilenos y brasileños.

Las miradas intelectuales. Los casos de Paul Groussac y Juan B.
Terán
Mirta Estela Assis – Univ. Nacional de Tucumán, Argentina /
Nilda Maria Flawiá de Fernandez – Univ. Nacional de Tucumán, Argentina

En Argentina, La búsqueda de un discurso de especificidad socio cultural que pudiera
homogeneizar Las diferencias prácticamente signa el quehacer literario de fines del siglo
XIX y comienzos del XX; búsqueda que puede retrotraerse aún más hasta los comienzos
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mismos de nuestra vida Independiente. Las miradas intelectuales sobre Argentina a partir
de 1880 y, por lo menos hasta la tercera década del siglo XX, que se realizan mediante los
escritos de viajes, tienen en común el deseo de interpretar aspectos de la identidad cultural
para lo cual el papel del ‘flaneur’ del observador cumple el rol de espejar una cultura en otra.
Si bien el siglo XIX argentino por razones histórico-políticas estuvo signado por un fuerte
rechazo a todo lo que significara español, son los escritores los que colaborarán desde
ambas orillas al restablecimiento y sobre todo a la revalorización de identidades y sus aportes
socio-culturales. Tanto Groussac como Terán llevan a cabo esta tarea si bien de manera
espontánea pero a la vez prolífica en este cambio de interpretaciones y de roles culturales.
El tema de los viajes es así un anclaje en reflexiones e interpretaciones de identidad literaria
y cultural, de acercamientos y de nuevas miradas. España y Argentina son pues ejes de
muchos de sus escritos tanto para enfatizar diferencias como reconocer improntas

Aprender e ensinar com tecnologias: desafios na formação do
professor de espanhol no/para o contexto virtual
Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons – USP

O contexto educacional brasileiro tem passado, nas últimas décadas, por um processo
dinâmico de reflexão e re-significação do papel das línguas estrangeiras no ensino e na
formação do cidadão. Soma-se a essa reflexão a discussão e busca por novas metodologias
condizentes com as necessidades educacionais que vão se apresentando, que, de um lado,
apontam para o uso de recursos tecnológicos integrados ao ensino presencial, e de outro,
se manifestam na forma de novas modalidades de ensino: o ensino semipresencial e o
ensino a distância. Nesse cenário, torna-se cada vez mais necessário pensar o processo de
ensino de forma articulada com as novas formas de aprender no mundo contemporâneo. O
preparo do docente para o uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) no ensino
de espanhol é urgente, visto que a demanda para o desenvolvimento de propostas
pedagógicas inovadoras cresce a passos largos. Nesta comunicação, discutirei os desafios
que se apresentam atualmente para a formação de professores de espanhol no/para o
contexto virtual, decorrentes de representações negativas ainda persistentes quanto ao uso
das TIC no ensino e da precariedade que ainda vivemos quanto à disponibilização de recursos
e preparo do docente para atuar nesse contexto. Refletirei, também, sobre a necessidade
dos cursos de Letras desenvolverem projetos de formação inicial e continuada que promovam
a articulação entre o aprender e o ensinar com o apoio das TIC, na perspectiva da simetria
invertida e da reflexão sobre a ação.
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Formação inicial do professor de espanhol no/para o contexto
virtual: articulações entre ensino e pesquisa
Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons – USP

O objetivo desta comunicação é refletir e discutir sobre os resultados alcançados pelo
projeto Elaboração de material didático digital para o ensino de espanhol: uso de ferramentas
da plataforma Moodle, desenvolvido com alunos de graduação em Letras – Espanhol, ao
longo de 2011, no âmbito do Programa Ensinar com Pesquisa, promovido pela Pró-Reitoria
de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Em um primeiro momento, descreverei
brevemente o percurso investigativo desenvolvido pelos bolsistas envolvidos e apresentarei
os resultados práticos decorrentes da análise que os alunos fizeram das ferramentas
disponibilizadas na plataforma Moodle, que culminou na elaboração de algumas atividades
para o ensino de língua espanhola a distância. Em um segundo momento, apresentarei a
análise dos diários reflexivos e do relatório final elaborados pelos alunos bolsistas, que
indicam que o projeto possibilitou a inserção dos participantes no contexto de investigação
teórica e prática relacionada ao uso de tecnologias na educação. Os dados sugerem, também,
que o projeto contribuiu para sua formação docente, ao propiciar, por um lado, o
desenvolvimento de uma postura reflexiva (Dewey, 1930; Schön, 1997, 1998) a respeito do
ensino a distância e, por outro, a compreensão de conceitos teóricos relacionados a
modalidades de ensino a distância (Valente, 2006) e a questões relacionadas à interação e
mediação (Almeida, 2006; Vygotsky, 1930/1998; Masetto, 2000).

Expresso, logo existo: linguagem e constituição do indivíduo em
Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías e Budapeste
de Chico Buarque
Mônica Gomes da Silva – PG-UFF

O estudo em tela estabelece algumas considerações acerca das obras Mañana en la
batalla piensa en mí (1994) do escritor espanhol Javier Marías (Madri, 1951) e Budapeste
(2003) do escritor brasileiro Francisco Buarque de Holanda (Rio de Janeiro, 1944) no que
diz respeito ao estatuto da linguagem como constituição do individuo e, em última instância,
seu lugar de existência primordial. A partir das profissões de seu protagonistas, ambos
escritores fantasmas, as obras se convertem em romances de aventura pela linguagem ao
discutir a solidão e o paradoxo gerados pelo esgotamento discursivo da atualidade. Os
inúmeros paralelos entre as obras, assim como a posição dos autores no cenário literário de
seus respectivos países, são examinados com o objetivo de ressaltar a recordação como
um dever de justiça, um recurso contra o sistemático esquecimento a que parecem
condenados os homens da contemporaneidade açambarcados por uma fragmentação
temporal que transforma a vida em fugazes presentes sucessivos, sem passado ou
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perspectiva de futuro. Após uma breve discussão inicial sobre a recepção dos romances
pela crítica, a análise se volta para o estudo de dois aspectos: a condição dos personagens
principais, que funciona mais do que um simples item do enredo, e os campos semânticos
construídos em ambos os romances como espaço de existência dos protagonistas e
resistência à dissolução decorrente da passagem do tempo e a efemeridade das relações
contemporâneas.

A Evidencialidade em textos jornalísticos: uma análise
funcionalista em espanhol
Nadja Paulino Pessoa Prata – UFC

O trabalho objetiva descrever e analisar as expressões linguísticas da Evidencialidade
em espanhol, com base em textos jornalísticos, a partir de uma perspectiva funcionalista.
Segundo Carioca (2009), a Evidencialidade é uma categoria linguística que diz respeito à
fonte das informações veiculadas no momento da interação verbal. Sabe-se que, no que
tange às formas de expressão dessa categoria, ela pode se manifestar gramatical ou
lexicalmente nas línguas. Em línguas européias, como o espanhol, a expressão da
Evidencialidade se dá muito mais por meios lexicais do que gramaticais e não constitui um
paradigma sistemático (FERNÁNDEZ, 2008). Além disso, percebe-se um continuum na
explicitação do tipo da fonte da informação, a fim de configurar uma estratégia de
(des)comprometimento em relação à proposição.
Acreditamos que o uso das expressões da categoria Evidencialidade em textos jornalísticos
escritos em espanhol peninsular pode estar relacionado ao grau de (des)comprometimento
do jornalista com as informações, o que demonstraria que as ‘escolhas’ que os falantes
fazem dependem em parte de um contexto mais amplo, bem como, servem como um meio
de marcar linguisticamente o compartilhamento ou não do falante com o teor de verdade
das mensagens, isentando o “periódico” das responsabilidades imputadas a cada tipo de
fonte. Para dar conta da categoria, optamos por uma abordagem que analise as estruturas
linguísticas em situação comunicativa, o que significa a opção pelo modelo de análise
funcionalista, uma vez que a língua é vista como um instrumento de interação social. O
trabalho está relacionado à descrição e à análise da língua espanhola usada na Europa, o
que poderá servir de subsídios para possíveis comparações entre as variedades peninsulares
e as hispano-americanas. Tais análises podem nortear a construção de materiais didáticos,
a compreensão do sistema linguístico e da construção de textos divulgados em periódicos
espanhóis e auxiliar o professor nas explicações em sala.
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Las emociones y sentimientos y su influencia en la formación
del profesorado de ELE: un estudio desde la percepción de los
participantes
Nair Floresta Andrade – UESC

La necesidad de prestar atención a la influencia de las emociones y sentimientos
(componentes esenciales de la dimensión afectiva) en la formación de profesores deriva,
especialmente, de la naturaleza de la profesión docente, que es eminentemente relacional.
Por eso, entender cómo las emociones y sentimientos influyen en los procesos de enseñanzaaprendizaje de ELE en el contexto de la formación inicial de profesores es un desafío al que
nos enfrentaremos tarde o temprano. En esta comunicación, presentaremos los resultados
de nuestra investigación doctoral, llevada a cabo en el programa de Didáctica de las Lenguas
y la Literatura, en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una investigación
educativa, de tipo cualitativo, de orientación comprensiva, centrada en el alumnado, que
tuvo como objetivo general evaluar la influencia de las emociones y sentimientos en la
formación inicial de profesores de ELE. Participaron 66 personas, distribuidas en tres
categorías de informantes: profesores en formación, profesores egresados y profesores
formadores de profesores, todos estaban vinculados al escenario de nuestro estudio, la
carrera de Letras-Español, de una universidad pública de Bahía. Los datos fueron recogidos
in situ, mediante la utilización de tres técnicas cualitativas: la observación cuasi participativa,
la entrevista focalizada de grupo y la entrevista individual. Para el análisis comprensivo de
los mismos, utilizamos un procedimiento simplificado del análisis de contenido. Para la
comprensión de las emociones, utilizamos como referenciales teóricos tanto contribuciones
filosóficas (Aristóteles, Renée Descartes y Baruch Spinoza), como las científicas provenientes
de la psicología y de la neurobiología (Antonio Damasio, Paul Ekman, Richards Lazarus,
Joseph LeDoux, entre otros). Nuestro objetivo general fue alcanzado y los resultados sugieren
la necesidad de introducir en el contexto investigado, espacios para el estudio y la
comprensión del papel de las emociones y sentimientos en los procesos de enseñanzaaprendizaje de ELE.

Transfigurações do Art Nouveau em solo americano e a busca da
modernidade: um estudo de caso
Nara Helena Naumann Machado – PUCRS

Colocando-se como uma rejeição ao vocabulário eclético historicista dominante em solo
europeu na segunda metade do século XIX, o chamado Art Nouveau correspondeu, na prática,
a uma ampla e heterogênea gama de proposições formais. No geral, suas formas de
expressão estiveram calcadas na valorização de linhas curvas, na convocação da natureza
como elemento decorativo, na utilização inovadora de materiais construtivos, no recurso
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freqüente à assimetria, na preocupação com os interiores, proporcionando resultados de
grande expressividade plástica. Ainda, mais além das motivações de ordem formal, tratavase, para muitos aderentes do novo estilo, de proporcionar espaços adequados à satisfação
das necessidades plenas do homem. O objetivo da presente comunicação é averiguar a
incidência dessas formulações na América Hispânica, mais precisamente em Montevidéu,
tentando identificar até onde a dimensão conceitual, no geral presente nas manifestações
européias, compareceu em solo americano.
Num primeiro momento, será efetuada uma breve análise e caracterização das principais
modalidades e expressões do Art Nouveau europeu. Após, no contexto da cidade de
Montevidéu dos inícios do século XX, serão abordadas as principais manifestações locais
com conotações art nouveau. Finalmente, será realizado um estudo de caso, tendo como
foco a antiga ótica Pablo Ferrando, na Cidade Velha, do arquiteto italiano Leopoldo Tosi,
construída em 1917, na qual são visíveis as recorrências a elementos estilísticos sintonizados
com o Art Nouveau. Atualmente restaurada, a edificação abriga a sede da livraria Puro Verso.
Além de investigar as influências, adequações e especificidades que a obra em si
apresenta, pretende-se identificar a modernidade que a utilização do vocabulário Art Nouveau
conferiu à região central da cidade de Montevidéu nos primeiros decênios do século XX.

Leitura graduada de textos literários em língua espanhola:
fronteiras incertas entre a reformulação explicativa e imitativa
Neide Elias – UNIFESP

O estudo pretende trabalhar com a reformulação de textos literários que no âmbito do
ensino de língua(s) estrangeira(s) se convencionou chamar leitura “graduada” ou também
leitura “simplificada”. Partimos de uma hipótese inicial que identifica, neste gênero, um sujeito
enunciador que busca expor, explicar e interpretar um conteúdo ao seu interlocutor, neste
caso, a obra literária, e deste modo restituí-lo de forma “inteligível” a partir de uma
reformulação explicativa (FUCHS, 1994). A reformulação seria a resposta ao “problema”,
que neste caso se coloca de modo implícito, já que não temos um interrogante formulado a
priori, mas a necessidade imposta por um demanda criada no ensino de línguas do acesso
aos clássicos da literatura que esta língua veicula. No entanto, trataremos de expor e
problematizar, a partir da análise da reformulação de alguns textos literários, traços na
retextualização da obra que a vinculam também com a reformulação imitativa (FUCHS, 1994)
na sua suposta tentativa de reproduzir o mundo criado dos textos fontes. Para dar conta dos
objetivos propostos trataremos de cotejar fragmentos das obras literárias com suas
respectivas reformulações, a fim de detectar operações explicativas e imitativas que
sustentam nossa hipótese.
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Espanhol e Português Brasileiro, línguas inversamente
assimétricas: retomada e releituras
Neide Therezinha Maia González – USP

González (1994) afirmava em sua tese e vem repetindo reiteradamente que o espanhol,
ainda que consideradas genericamente as suas muitas variedades cultas, e o português
brasileiro são línguas inversamente assimétricas no que se refere ao uso de pronomes
pessoais átonos e tônicos para a expressão dos argumentos do verbo (sujeito e complementos
verbais). No presente trabalho, serão retomados e devidamente exemplificados os casos
considerados como manifestações dessa inversa assimetria, levantados a partir de descrições
dessas línguas feitas por diferentes autores. Para adequar-se aos objetivos da mesa na
qual será apresentado, o foco da análise recairá fundamentalmente sobre os argumentos
sujeito e objeto, especialmente o direto. Igualmente, serão consideradas algumas hipóteses
já levantadas sobre o papel que essa tendência inversa, no que se refere ao maior ou menor
grau de preenchimento dessas categorias por formas pronominais, poderia ter sobre o
processo de aquisição da primeira (espanhol) por parte de falantes da segunda (português
brasileiro). Também para este caso serão apresentados alguns exemplos coletados numa
amostra de produção em espanhol de brasileiros adultos nos quais a força dessa tendência
parece operar. Por fim, trataremos de levantar uma hipótese em estudo: a de que essa
inversa assimetria entre o E e o PB se manifestaria, de um modo bastante mais geral, em
todos os processos de determinação que caracterizam essas duas línguas.

Las construcciones relativas: ¿parte de lo que consideramos
(1994) la inversa asimetría entre el portugués brasileño y el
español?
Neide Therezinha Maia González – USP

En nuestra tesis doctoral intitulada – Cadê o Pronome? – O gato comeu. Os pronomes
pessoais na aquisição/aprendizagem do espanhol por brasileiros adultos (GONZÁLEZ, 1994),
defendíamos (y seguimos defendiendo) que el español y el portugués brasileño
(considerándose la variación de ambas lenguas) son lenguas inversamente asimétricas en
lo que se refiere al uso de las formas pronominales tónicas y átonas para la expresión de los
argumentos verbales. En dicha tesis, seguida de otros trabajos en los que ampliamos o
reiteramos algunas de esas ideas, apuntábamos que esta inversa asimetría se proyecta en
un conjunto de construcciones, entre las que se incluyen algunos de los fenómenos que se
están dando en las construcciones relativas, según diferentes trabajos descriptivos de esas
dos lenguas. Así, se constata que en ambas lenguas tendríamos un fenómeno semejante en
lo que tiene que ver con la pérdida de función pronominal del relativo QUE, defendida por
Lope Blanch (1986), cuestionada o reinterpretada por algunos como un caso de reduplicación
pronominal (BRUCART, 1999; BORZI & MORANO, 2009); tendríamos, igualmente, la
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ampliación del empleo del relativo QUE en las dos lenguas, como una especie de comodín,
y la consecuente disminución del uso de otros relativos y de relativos acompañados de
preposiciones. Sin embargo, mientras en PB, como consecuencia, se consagran las llamadas
relativas cortadoras (TARALLO, 1983), en español se estaría ampliando el uso de las relativas
con duplicación (de sujetos y complementos) o, más bien, en las que aparece un pronombre
copia. Defendíamos, igualmente, que esa inversa asimetría tenía consecuencias las más
variadas en la producción extranjera de brasileños que aprenden el español.
En esta ponencia retomaremos esas ideas, que están apoyando una tesis de maestría
en elaboración (CASTALDO, 2012), que estamos dirigiendo, de las que se presentarán, en
otra ponencia, algunos datos que refuerzan esas ideas.

’Voces daba el bárbaro Corsicurvo’. Lenguas y mecanismos de
comunicación en el Persiles
Nieves Rodríguez Valle – El Colegio de México

El peregrinaje de Persiles y Sigismunda los lleva desde tierras septentrionales hasta
mediterráneas, en las cuales los protagonistas entran en contacto con bárbaros, corsarios,
príncipes, otros peregrinos, etc., personajes que provienen de diferentes regiones y que
hablan distintas lenguas, por lo que Cervantes pone en juego su capacidad narrativa para
mostrarnos cómo pueden darse los encuentros, la comunicación, el conocimiento y la
comprensión de otras culturas, mediante señas y gestos, o gracias a la mediación de
traductores, todo ello de nuestro conocimiento gracias a la voz del narrador que nos va
indicando la incomprensión de la lengua y los mecanismos de entendimiento. Los trabajos
de Persiles y Sigismunda, incluso, según nos asegura el narrador, es la traducción de la
historia que originalmente estaba escrita en otra lengua, que no se especifica, por lo que, el
problema de la traducción atañe a toda la obra. De este modo, en esta ponencia se analizarán
las distintas lenguas que se encuentran en la narrativa cervantina del Persiles y los
mecanismos de comunicación utilizados para lograr el entendimiento entre diversas culturas
y lenguas; comunicación que desea darse ya sea para obtener alguna certeza sobre la
suerte que correrán los protagonistas, ya por la permanente curiosidad por saber quién es el
otro, de dónde viene y hacia dónde va.

Curadoria de artes, micropolíticas culturais para América Latina
Nirlyn Karina Seijas Castillo – PG-UFBA

Este artigo pretende questionar as possibilidades de ação política envolvidas no trabalho
da curadoria de artes. Faz um percurso pelo entendimento da curadoria da contemporaneidade, suas funções, suas possibilidades de escolha e de influencia sobre determinados
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contextos e ambientes, apontando sua capacidade de dar visibilidade à produção artística e
de gerar discursos através das mostras artísticas que promove e organiza. Propõe e salienta a potência da Curadoria das artes para gerar políticas que contribuem ao desenvolvimento da qualidade de vida dos cidadãos, propondo formas de interação social que ampliam os
campos de visão e modificam formas de ação política. A partir desse raciocínio inicia uma
reflexão, na tentativa de construir cruzamentos sobre pensamentos críticos que convocam
sugestões e estratégias para dinamizar o desenvolvimento cultural em Latino America, sempre convocando uma discussão sobre a diversidade e complexidade que esta região compreende.

Traduções do Brasil na narrativa espanhola contemporânea
Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra – UFPR

Nos últimos anos o Brasil tem se configurado como um espaço literário possível nas
narrativas espanholas. Mais do que a composição de um mero cenário, os autores se
enfrentam à nem sempre fácil tarefa de transpor os elementos culturais do país a uma língua
e cultura diversas. Os resultados são múltiplos, mas convergem ora para uma aproximação
do Outro, ora para uma relação de estranhamento nem sempre transponível (Bhabha, 2003).
Tais questões se evidenciam nas descrições espaciais das obras e, também, de maneira
bastante singular, na apropriação de palavras e expressões culturalmente brasileiras. Durante
esta comunicação pretende-se problematizar o conceito de espaço literário (Dimas, 1994)
e, a partir dele, discutir o conceito de literatura sem morada fixa (Ette, 2001), com a análise
das obras El número del elefante, de Jorge Díaz e Calle Amazonas, de Bernardo Gutiérrez.
A aproximação às duas obras nos permite pensar na possibilidade de uma literatura em
trânsito, híbrida, configurada entre mundos, que descontrói os limites culturais e geográficos
apontando para a possibilidade de uma literatura transcultural e translingual, como defende
Ottmar Ette. Resumidamente, interessa-nos pensar o processo de escrita entre mundos,
marcado por transposições e deslocamentos que se evidenciam de forma singular no espaço
e na linguagem.

De metáforas y prosodia en la traducción al castellano de
poesías de Augusto dos Anjos
Pablo Daniel Andrada – UFPB

En este trabajo se pretende abordar la cuestión de la traducción de la metáfora en poesías
de Augusto dos Anjos. Para ello, será necesario primero sistematizar algunos de los conceptos
de metáfora y de la metáfora como representación del “sertão” en la propia lengua portuguesa,
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juntos a su definición histórico-social, geográfica y económica de los diversos “sertões”
concomitantes del Brasil, con todos sus desdoblamientos
culturales y de correspondencia idiosincrásica. El segundo y simultáneo tópico a ser
abordado es el de la traducción de la prosodia en las poesías del autor paraibano. La
heurística como método de resolución en los conflictos de traducción que genera la
conjugación rítmica, cuando en virtual combate con los presupuestos metafóricos y estéticos,
constituye uno de los misterios de la literatura (BORGES, 2007). Mientras la metáfora significa
por sí sola, se la resignifica a través de sus elementos de constitución prosódica. Una
interpretación de la poesía y el análisis de la relación rítmica con la musicalidad de las
palabras -la estética al servicio de las ambiguas comprensiones de una escritura fragmentada, se hace necesario realizar antes de ingresar a los territorios dispares de las lenguas en
contacto. Nuevamente, la desgastada antinomia forma vs. contenido, se encuentra presente
en el acto mismo de la traducción literaria.

Cómo se cuenta o contamos nuestra historia: historiografía
literaria latinoamericana y enseñanza de la literatura
Pablo Fernando Gasparini – USP

A partir del análisis del debate intelectual generado para la producción de América Latina:
Palabra, Literatura e Cultura (Pizarro, Ana, org., 3 tomos Memorial da América Latina /
Unicamp, 1995) el artículo señala algunos problemas historiográficos de la literatura
latinoamericana, y reflexiona –siempre a partir del caso especifico de la obra señaladasobre ciertas comprensiones o consensos teóricos, culturales y políticos que el tratamiento
de esos problemas han supuesto. Considerando que América Latina: Palabra, Literatura e
Cultura ha constituido un material de referencia básico para la enseñanza de la literatura
latinoamericana en el ámbito universitario, se buscará indagar también en los implícitos que
una clase universitaria sobre esta literatura generalmente involucra, especialmente cuando
se da en un contexto extranjero. El artículo busca así explicitar ciertos acuerdos que rodean
la lectura de un texto literario dentro del aparato institucional universitario (pautado casi
siempre por una estructuración historicista de la experiencia literaria) y se pregunta como
podrían resignificarse las soluciones historiográficas propuestas en América Latina: Palabra,
Literatura e Cultura en el campo teórico actual, signado por un discurso crítico –y a la vez
algo despolitizado- de las entidades culturales.
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Expressão de representações sobre o MERCOSUL em redes
sociais como blogs e facebook
Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado – UFG

Este estudo faz parte do desenvolvimento do projeto de pesquisa cujo título é “Relações
interculturais no ensino e formação de professores de espanhol e português no contexto do
MERCOSUL: cidadania, identidade e representações no processo de integração educativa”,
realizado entre a Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (FL da UFG) e a
Facultad de Lenguas da Universidad Nacional de Córdoba – Argentina (FL da UNC). Portanto,
seguindo a perspectiva dos estudos sobre representações sociais (JODELET, 2001) e
considerando a influência cultural na formação, manutenção e transformação de tais formas
de representação, nosso objetivo para o desenvolvimento específico deste trabalho é o de
observar, identificar, analisar e buscar compreender as diferentes formas de representação
social sobre o MERCOSUL, expressas tanto no blog “Formo parte” quanto em um grupo do
facebook, ambos criados para a discussão, entre os participantes da pesquisa, sobre o
MERCOSUL e sobre seus países membros, servindo também, essas redes sociais, como
um dos instrumentos utilizados para coleta de dados da referida pesquisa entre a FL da
UFG e a FL da UNC. Sendo que, nesse momento, os participantes do estudo que aqui
apresentamos se refere apenas aos estudantes dos cursos de Letras/Espanhol e Letras/
Português da FL da UFG, não sendo estendido aos estudantes da FL da UNC, posto que
eles participavam, simultaneamente, de interações em outro ambiente virtual organizado e
administrado pela parceria argentina. Em fim, como atualmente as redes sociais fazem parte
do cotidiano de muitas pessoas, incluindo pesquisadores e estudantes inseridos no
MERCOSUL, seja como participantes ativos ou passivos desse acordo estabelecido entre
países latino-americanos, elas também exercem influência na geração e divulgação de
diferentes representações tanto do próprio MERCOSUL quanto dos países que o compõem.
São estas representações que queremos identificar para buscar compreender a identidade
mercosulina que está sendo construída no cenário mundial.

O modernismo baiano e hispano-americano
Patrício Nunes Barreiros – UEFS/UNEB

Nesse trabalho, apresentam-se os primeiros resultados do projeto de pesquisa Bahia e
Hispano-América: diálogos interculturais na literatura do século XX , desenvolvido na
Universidade Estadual de Feira de Santana. A pesquisa tem como objetivo identificar
escritores, periódicos e grupos literários baianos do século XX que dialogaram com escritores
hispano-americanos. A partir dos resultados obtidos, pretende-se instrumentalizar professores
de língua espanhola para o uso de textos literários nas aulas de língua espanhola numa
perspectiva intercultural, explorando os múltiplos diálogos entre a literatura baiana e a
hispano-americana. Na primeira etapa do projeto foi identificada a relação entre o modernismo
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baiano (através das idéias defendidas pelo grupo que se constituiu em torno da revista Arco
& Flexa, principalmente do poeta feirense Eurico Alves Boaventura) e o modernismo hispanoamericano (através do projeto poético-ideológico do escritor colombiano José Asunción Silva
e do nicaragüense Rubén Darío). Os escritores modernistas baianos não se identificaram
com o movimento paulista de 1922, eles nem mesmo se diziam modernistas, designavamse como seguidores do “tradicionismo dinâmico”, termo criado por Carlos Chiacchio que
significa manter a tradição movimentando-a, agitando-a para não morrer ou não ser apenas
decorativa. Segundo Eurico Alves (1999), o “tradicionismo dinâmico” revela a identificação
com os escritores hispano-americanos Asunción Silva e Rubén Darío, reafirmando que o
modernismo baiano não tem suas origens nas idéias do movimento paulista, mas sim no
projeto poético de escritores hispano-americanos, revelando um profícuo diálogo intercultural.
Portanto, o presente artigo demonstra as primeiras observações feitas, a partir de obras
poéticas dos escritores mencionados, textos publicados em periódicos baianos da década
de 1920 e 1930 e entrevistas.

Recuerdos de Provincia, de Domingos F. Sarmiento: el sujeto
narrado y la creación de una identidad nacional argentina
Paula Antunes Sales de Melo – PG-UFPE

La escritura autobiográfica desde siempre ha ocupado diversos roles dentro de la literatura
hispanoamericana. Precisamente en el final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, este género,
que suele ser pensado como subjetivo y confesional, se ha convertido en un constituyente
de la identidad nacional, como señala Kingler (2006). Inserida en este contexto está en
Argentina la obra Recuerdos de Provincia , del político y escritor argentino Domingos F.
Sarmiento. La escritura de esta autobiografía, por ubicarse en un tiempo de búsqueda de la
identidad nacional en las colonias hispánicas, hace con que el libro de Sarmiento asuma
este valor social. Por la importancia del hombre para la cultura Argentina, por la influencia
de la creación de su auto imagen, el presente trabajo se propone a analizar la formación de
la imagen del autor en su obra autobiográfica, poniendo la luz en el proceso de generalización
de una historia individual. Para el análisis dialogamos el texto con trabajos de teóricos como
Foucault (2010), con las reflexiones sobre la escrita del yo; Lejeune (2006) y Colonna (2004)
con los conceptos de pacto autobiográfico y autoficción respectivamente; Mignolo (2001)
acerca de las nociones de literatura e historia; más allá de las reflexiones de Bauman (2005),
Hall (2003) y Pollak (1992), entre otros autores que trabajan la memoria, el sujeto narrado y
la construcción social de la identidad cultural. Como resultado del análisis encontramos que
Sarmiento, al narrar su historia particular, selecciona pasajes de su vida y de la historia
argentina, describiéndose como un héroe-personaje al centro de una trama histórica que a
veces asume el papel de protagonista de la autobiografía y de esta manera hace con que su
narrativa adquiera un papel social y contribuya para la formación de una identidad cultural
argentina.
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Discutindo o lugar do input na aquisição/aprendizagem de
línguas estrangeiras por adultos
Paulo Antonio Pinheiro Correa – UFF

Do ponto de vista cognitivo, há visões conflitantes sobre o papel que o input ou insumo –
ao qual o aprendiz é exposto – exerce sobre a aquisição/aprendizagem de línguas. Entre as
diferentes visões teóricas que podem ser entendidas como cognitivismo, vamos contrapor
duas: o inatismo, baseado em Chomsky (1981) e, especificamente para a aquisição de
segundas línguas, Liceras (1995) e o emergentismo, tal como o propõe N. Ellis (2006),
também dentro desse panorama. Dentro da dualidade inatista entre língua-I (interna,
intensional) e língua-E (externa, extensional) o input como dado de língua-E tem um lugar
restrito na representação lingüística de um adulto, uma vez que esta é fixa, e se discute se
há ou não possibilidade uma incorporação dos algoritmos de construção sintática da língua
nova na língua-I desse indivíduo.
Do outro lado da moeda, a hipótese emergentista entende a linguagem como um sistema
adaptativo complexo, que se desenvolve no bojo das demais habilidades cognitivas como
aprender a andar ou a dirigir. Nesta perspectiva, o produto resultante do processamento
lingüístico é regido pelos mesmos mecanismos que regem o comportamento humano em
geral: são resultado do acúmulo de experiência de um indivíduo, neste caso, a lingüística, e
as formas e construções lingüísticas que emergem em seus enunciados são determinadas
probabilisticamente por sua saliência perceptiva são formadas por mecanismos gerais de
processamento humano, como a formação de unidades de processamento (chunkings) e o
processamento paralelo em redes neuroniais.
Concluímos observando que, contrariamente à hipótese inatista, o emergentismo respalda
teoricamente várias hipóteses da Linguística Aplicada, como as de foco na forma (por
exemplo, Produção compreensível, Swain 1995), que supervalorizam o lugar do input e
consideram a produção como índice de conhecimento lingüístico, uma busca antiga dos
interessados no desenvolvimento de competências lingüísticas de aprendizes adultos, que
concilia a prática com a teoria.

Construções passivas e tópicos em textos jornalísticos no PB e
no espanhol da Argentina
Paulo Antonio Pinheiro Correa – UFF

A pesquisa analisa a relação entre voz passiva e a função informativa tópico em espanhol
e português brasileiro (PB) e o faz por meio da comparação entre dois gêneros discursivos
do domínio jornalístico: manchetes e notícias de jornal, com o intuito de mapear a dinâmica
da interação entre voz, funções informativas e ordem de palavras nas duas línguas, com
base nas leituras de Halliday (1985), Hidalgo Downing (2003) e Zubizarreta (1998), entre
outros autores.
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A metodologia foi a constituição de um corpus de manchetes e notícias de jornal coletadas
de dois jornais online do Rio de Janeiro e dois de Buenos Aires e o critério foi obter ao
menos uma das manchetes com a respectiva notícia de cada país sobre um mesmo tema. A
coleta foi realizada durante dois meses, no ano de 2010.
Os resultados preliminares apontam para uma diferença na relação entre tópico e status
informacional (Prince 1981) entre as duas línguas: enquanto no espanhol SN’s com função
de tópico eram todos [evocados] (velhos), no PB os SN’s nessa função informativa eram
[evocados], [disponíveis] e [inferíveis], os dois últimos tipos, pertencendo à categoria de
status informacional [novo]. Com isso, Acreditamos estar diante de uma evidência para uma
distribuição sintática desigual dos tipos de SN topicalizados nas construções passivas
analíticas entre as duas línguas.
Este trabalho se insere em um projeto mais amplo que se dedica a comparar pontos
gramaticais entre as duas línguas, em diferentes gêneros discursivos.

Vestigios de lo literario y campo de teorización de la escritura:
la poética narrativa de Sergio Chejfec
Paulo César Thomaz – UnB

En la contemporaneidad, como aquellas pesadillas que parecen recurrentes en la
historiografía literaria, se discute desde perspectivas estéticas, filosóficas, culturales y
económicas el vaciamiento de las matrices modernistas que sostienen y legitiman el concepto
de lo literario. Aunque poco se haya avanzado en el sentido de llegar a la sedimentación de
un concepto que corresponda a estos recientes planteamientos, no podemos ignorar la fuerza
que tienen en el sentido de delimitar una instancia de enunciación simbólica marginal a las
prácticas de escritura literarias. Como reacción, esta literatura, que en los últimos años, por
ejemplo, ha resistido a todos los cultos y prácticas nacionales, uno de los imperativos para
participar del mercado simbólico practicado pela industria cultural hegemónica, ha tomado
para si de modo transgresivo legados estéticos y literarios específicos y los ha convertido
en proyecto ficcional. El propósito de este trabajo es tomar las obras narrativas, ensayísticas
y poéticas del escritor argentino Sergio Chejfec, entre ellas Lenta Biografía, Boca de Lobo,
Los incompletos, Mis dos mundos, El punto vacilante y Gallos y huesos, como campo de
teorización de la escritura para discutir precisamente los principales elementos que conforman
estos cuestionamientos que quieren impugnar la validez de los enunciados estético-literarios
que no nacen de cierta ideología dominante.
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La luz de Cristina Bajo que ha tocado la historia y la memoria
cordobesa. Una lectura desde la obra Como vivido cien veces
Phelipe de Lima Cerdeira – UTP

Mezclando datos históricos y el discurso literario, Cristina Bajo ha logrado transformar a
su obra Como vivido cien veces (1995) en un importante manifiesto de la historia y de la
memoria cordobesa. El objetivo central de esa investigación es analizar como el personaje
protagónico Luz y la saga de la familia Osorio han permitido que la escritora construyera los
recuerdos de su ciudad, de su país en guerra civil, y, sobre todo, de su propio pueblo. Para
que eso sea posible, se fundamentan como marco teóricos las perspectivas de la memoria
individual, colectiva y del tiempo según Mauria Halbwacks; las recientes manifestaciones y
el mapa político argentino desde Córdoba, organizados por Marta Philp; la concepción
polifónica del texto bajtiniano; y, por último, los estudios de las nuevas novelas
hispanoamericanas, involucrando las ideas de Menton, Esteves y Ana Pizarro. Más allá de
un relato sencillo de una joven que lucha por su libertad o del desterramiento de las
costumbres y de lo tradicional, la novela de Cristina Bajo hunde los límites de lo real y de la
ficción, convirtiéndose en un documento para que uno conozca la historia de la Argentina a
través de la óptica de la gente. Pasión, derrotas, sangre y victorias recreadas para vivir cien
veces.

O clítico na variante paraguaia do espanhol e suas
particularidades
Priscila Gomes Santos – PG-UFRJ / Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold – UFRJ

Este trabalho orienta-se para o estudo do comportamento do pronome átono de objeto
direto [-animado] na variante paraguaia do espanhol através do quadro teórico da Gramática
Gerativa, que propõe que os princípios gramaticais subjacentes à linguagem de todas as
línguas são fixos e inatos. Uma das possibilidades disponíveis para a variante paraguaia é a
de apagamento do clítico de objeto direto, como descrito em Palacios (2001) entre outros.
Esta omissão do clítico é interessante, pois no espanhol peninsular e no espanhol
supostamente padrão, tal possibilidade não estaria disponível. O fenômeno do apagamento
foi descrito em outras variantes hispano-americanas do espanhol como Peru e Nicarágua e
essa possibilidade tem sido atribuída ao contato com as línguas indígenas destes países.
Proponho que para o apagamento também se considere que a mudança não é só externa,
mas também interna. Para isso, utilizo para análise do fenômeno um corpus composto por
testes de produção escrita aplicados a falantes de espanhol como língua materna de Assunção
e estudantes de nível universitário. O teste foi adaptado de Sebold (2005), pois a autora
tinha como objetivo a análise de falantes aprendizes de espanhol língua estrangeira. A partir
dos dados levantados neste trabalho, levantaremos os traços distintivos da variante paraguaia
no tocante às possibilidades de retomada do objeto direto [-animado].
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A trajetória dos manuais do professor de ELE no Brasil
Raabe Costa Alves Oliveira – IFRJ

Considerando que queríamos estudar os documentos que orientam o trabalho do professor,
elegemos o manual por acreditar que ele é um prescrito que sistematiza a atividade docente
junto ao LD. Observamos que o manual do professor na atualidade pouco tem sido objeto
de estudo, além disso, ainda há poucas informações sobre seu histórico. Assim, esta
investigação reúne informações históricas dos manuais do professor do ensino médio, assim
como dos livros didáticos, já que não podemos separá-los em seu contexto. Como marco
teórico, nossa investigação se baseia em preceitos teóricos da Análise do discurso de base
enunciativa, que se pauta no pressuposto de que a linguagem integra o conjunto das práticas
sociais por meio das quais se estabelecem sentidos e valores que circulam em nossa
sociedade. Pautamo-nos na perspectiva enunciativa, com ênfase nos conceitos de dialogismo
(BAKHTIN, 1979) e de polifonia (DUCROT, 1987). Em nossa análise, buscamos verificar
quais são as imagens do ensino de espanhol e do professor presentes nos manuais. Para a
eleição do material de análise, optamos pelos livros selecionados e distribuídos pelo MEC
aos professores de ELE da rede pública brasileira em função da lei 11161/05, que institui a
obrigatoriedade do ensino do espanhol para o ensino médio em todo o território nacional.

Manuel Rivas y Miguel Hernández: poesía hacia el porvenir
Rachel Coelho Coimbra – PG-UFF

Acreditamos que Manuel Rivas (1957) y Miguel Hernández (1910 – 1942) se encuentran
a través de sus poemas O Pan negro (1985) y El tren de los heridos (1937-1939) a partir de
la ruptura que provocan en el tiempo. Tanto en O Pan negro como en El tren de los heridos
el tiempo pasa a ser atemporal. La tragedia, la muerte y el miedo se transforman en una
memoria de todos los tiempos, de los que no están más aquí, así como de los que aún van
a llegar. En O Pan negro, la voz del poema recuerda una memoria que no es la suya, que
pertenece a un pasado, a los espectros. Sin embargo, el poeta gallego la transforma en una
memoria presente , una vez que está “[...] a debullar o negro pan dos cuarenta” (RIVAS,
2003, p. 127). Rivas rompe la relación pasado – presente, y se lanza al porvenir, “de cara ao
futuro”. En El tren de los heridos, Miguel Hernández realiza movimiento semejante con el
silencio que asola a los heridos de una guerra que nunca cesa. El tren que trae a los heridos
es un tren “que nunca acaba de cruzar la noche.” (HERNÁNDEZ, 1999, p. 66-67). Tal silencio
es el elemento que para el tiempo, pues “amordaza las ruedas, los relojes”. La tragedia
pasa a ser de toda la Humanidad. La voz del poema, al clamar para que algo o alguien pare
el tren agonizante, propone una alternativa, otro camino, que está en el porvenir y que se
realizará o no: una posibilidad futura, pero siempre una posibilidad otra.
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O pensamento selvagem na era da globalização
Rachel Esteves Lima – UFBA

O trabalho tem como objetivo discutir se conceitos como o de calibanismo e antropofagia
ainda se mostram rentáveis para a compreensão das questões atinentes às relações
interculturais, no contexto da mundialização. Concebido na década de 1920 por Oswald de
Andrade, a noção de antropofagia consistiu em um dispositivo que buscava romper com o
isolacionismo predominante nas ideologias em voga à época, mas, de certa forma, ainda se
submetia a uma perspectiva nacionalista que se mostra hoje bastante desgastada, diante
do fenômeno da globalização. A noção de calibanismo, por sua vez, vem sendo utilizada
num sentido muito próximo ao do conceito formulado pelo escritor paulista, desde a leitura
realizada por Roberto Fernández Retamar em 1971, e também se mostra discutível em
tempos de geração McOndo e de produção das literaturas ditas pós-autônomas (Josefina
Ludmer). Tomando como ponto de partida a contribuição do antropólogo brasileiro Eduardo
Viveiros de Castro, que em sua defesa do perspectivismo ameríndio promove uma releitura
dessa tradição, cuja principal característica é a afirmação da potência do “pensamento
selvagem”, o trabalho busca apresentar e discutir algumas das manifestações artísticas e
críticas contemporâneas que reinterpretam as relações estabelecidas entre o nacional e o
estrangeiro, o local e o global, com vistas à proposição de uma abordagem comparativista
capaz de compreender a complexidade e as ambiguidades inerentes aos processos de
aproximação entre as diversas culturas, num momento em que o capitalismo tardio tende a
esfacelar essas dicotomias.

Lendo ou decodificando? Uma análise de questões de
compreensão textual a partir de Histórias em Quadrinhos (HQs)
Rachel Monnier Ferreira – PG-UFRJ

Este trabalho tem como objetivo analisar e categorizar as questões de compreensão
leitora – propostas a partir do gênero História em Quadrinhos (HQs) – em livros didáticos de
Espanhol L2 e Língua Portuguesa selecionados para o Ensino Médio pelo Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD – 2012). A relevância deste trabalho se justifica ao considerarmos
que a compreensão leitora é uma habilidade que precisa ser desenvolvida não somente nas
línguas materna e estrangeira, mas também em outras áreas do saber, pois colabora para
que o aluno desenvolva sua capacidade para refletir e argumentar. Tal premissa é ressaltada
em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCN-EM, 2000) e as Organizações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006), uma
vez que ambos os documentos dialogam quanto à importância da leitura para a formação do
pensamento crítico e autônomo por parte do aluno. A fim de averiguarmos qual(is)
concepção(ões) de leitura está(ão) subjacente(s) às atividades propostas a partir das HQs,
a presente pesquisa considerou, para a análise dos dados, a taxonomia de questões de
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compreensão proposta por Marcuschi (2002), bem como o conceito de gênero discursivo
discutido por Bakhtin (1986) e os estudos de Kleyman (2008) e Coracini (2002) sobre a
leitura.

Hacia el fondo de sí mismos: los diarios de viaje de Rafael
Argullol y Sergio Pitol
Rafael Gutiérrez Giraldo – USP

Esta propuesta busca indagar en las formas, temas y estrategias narrativas usadas por
el escritor español Rafael Argullol en su libro “Visión desde el fondo del mar” (2010) y el
mexicano Sergio Pitol en “El viaje” (2000). Libros que escapan a una clasificación demasiado
rigurosa y que transitan por el diario de viajes, la autobiografía y el ensayo o la crítica literaria.
¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias con
la clásica literatura de viajes? ¿Cómo se inscriben estos libros en el marco de las llamadas
formas híbridas contemporáneas? Son algunas de las preguntas centrales que guian el
análisis.

Lecciones para una liebre muerta: transgressão ou renovação à
forma romance?
Rafaela Cássia Procknov – PG-USP

Na presente comunicação, proponho uma reflexão acerca da peculiar configuração
narrativa de Lecciones para una liebre muerta (2005) de Mario Bellatin. Noções teóricas do
pós estruturalismo francês, desenvolvidas pelos chamados “filósofos da linguagem” (Blanchot,
Barthes, Deleuze, Foucault), como a estética do fragmento, o desvio como transgressão e a
escritura são fundamentais para pensar a renovação que a referida obra instaura na forma
romanesca. Dialogarei, ainda, com a concepção de romance enquanto gênero planetário,
perfilada em de A cultura do romance (2009) que indaga, dentre muitos aspectos, acerca
dos contornos dessa forma na contemporaneidade. Dessa maneira, analisarei como
Lecciones para una liebre muerta opera uma descontrução da positividade do romance como
forma, ao apresentar-se por meio de mais de duzentos fragmentos, antecedidos todos por
uma numeração que parece supor uma unidade temática que, no entanto, não se efetiva, ao
instaurar as pegadas do autor no texto e ao sugerir a impossibilidade da representação.
Noutras palavras, a leitura da referida obra de Bellatin permitirá colocar a pergunta acerca
da existência de uma nova configuração do romance no contexto da contemporaneidade ou
da explicitação de sua ineficácia simbólica.
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Matrioska no varal: representação e realidade em ‘A parte do
Amalfitano’, de Roberto Bolaño
Raphaella Mendes Silva de Castro Lira – PG-UFRJ

A obra póstuma 2666, do escritor chileno Roberto Bolaño, se oferece, ao leitor como um
labirinto de múltiplas possibilidades, onde não há necessariamente entrada e saída. O próprio
título, à primeira vista, já parece aludir não apenas ao apocalíptico imaginário cristão, mas a
uma série de questões que, provavelmente, as páginas da obra não responderão. Em um
emaranhado de fios onde o estilo seco e objetivo do autor irá colocar em evidência como o
real serve de escopo para o o ficcional e como, por conseguinte, o transborda e ultrapassa.
Desde Platão e Aristóteles, a arte, em especial a literatura, sempre foi caracterizada por seu
jogo assumidamente enganoso com o real, sempre coube a ela a tarefa de inventar, falsear
ou apenas aumentar as referências que permeavam o mundo. Assim, o presente trabalho
tem como objetivo, a partir de um recorte tomado de um dos livros que integram 2666, mais
especificamente denominado “A parte do Amalfitano”, observar a maneira como se delineiam
os pactos representativos da (pós)modernidade. Logo, para que possamos tentar decifrar o
que Bolaño nos legou, através dos olhos de seu narrador-esfinge, Amalfitano, é necessário
que adentremos o labirinto da obra, observando cuidadosamente o que se encontra nas
entrelinhas de cada descrição, de cada acontecimento narrado, de modo a, enfim, tentar
responder à questão: existe alguma diferença substancial em como retratávamos a realidade
antes e na maneira como a retratamos agora? Teriam as regras do jogo mudado radicalmente?

O horizonte filosófico do espaço de La Grande de Juan José Saer
Raquel Alves Mota – PG-UFMG

La Grande (2005), romance que Saer deixou inconcluso, condensa, em certa medida, as
questões discutidas nos romances antecedentes, além de representar, literalmente, o não
cerceamento do pensamento saeriano. Não se observa no romance o monopólio do foco
narrativo em apenas uma personagem, como ocorre em alguns outros, porém, há uma
personagem que se sobressai no relato, e a discussão operada pelo seu discurso é
interessante para se visualizar o horizonte filosófico do espaço narrativo do romance. Esta
personagem é Nula, um ex-estudante de medicina que empreende a escrita de uma
“Ontología del devenir”: Nula perscruta o seu envolvimento com o mundo, tomando nota
também das situações que envolvem os seus comparsas. A relação de Nula com a filosofia,
o levantamento de teorizações sobre a experiência vivida, bem como o movimento do próprio
romance: “o estreitamento do tempo em espaço”, representam questões centrais para esta
discussão. Essa transmutação do tempo em espaço é representada no romance,
concretamente, pela divisão temporal das partes do romance, que se preenchem por uma
narrativa marcadamente espacial: cada uma das sete partes representa um dia da semana.
Na leitura se observa que a progressão dos acontecimentos, minuciosamente descritos,
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quase excede essa relação com um dia da semana. Ademais, tendo como núcleo as outras
personagens do romance notam-se discussões interessantes sobre a experiência perceptiva
ou como o espaço comunica com as personagens, por meio de transmutações e da própria
imobilidade. Aqui defende-se que esse prisma da imagem espacial pode esclarecer não
apenas a relação destas personagens com o espaço de La Grande, mas uma abertura para
o entendimento do processo de interação entre o sujeito e o mundo na narrativa ficcional
saeriana.

Las vidas que gritan desde la tumba viva
Raquel Cardoso de Faria e Custódio – PG-UFSC

O trabalho tem como objetivo discutir se conceitos como o de calibanismo e antropofagia
ainda se mostram rentáveis para a compreensão das questões atinentes às relações
interculturais, no contexto da mundialização. Concebido na década de 1920 por Oswald de
Andrade, a noção de antropofagia consistiu em um dispositivo que buscava romper com o
isolacionismo predominante nas ideologias em voga à época, mas, de certa forma, ainda se
submetia a uma perspectiva nacionalista que se mostra hoje bastante desgastada, diante
do fenômeno da globalização. A noção de calibanismo, por sua vez, vem sendo utilizada
num sentido muito próximo ao do conceito formulado pelo escritor paulista, desde a leitura
realizada por Roberto Fernández Retamar em 1971, e também se mostra discutível em
tempos de geração McOndo e de produção das literaturas ditas pós-autônomas (Josefina
Ludmer). Tomando como ponto de partida a contribuição do antropólogo brasileiro Eduardo
Viveiros de Castro, que em sua defesa do perspectivismo ameríndio promove uma releitura
dessa tradição, cuja principal característica é a afirmação da potência do “pensamento
selvagem”, o trabalho busca apresentar e discutir algumas das manifestações artísticas e
críticas contemporâneas que reinterpretam as relações estabelecidas entre o nacional e o
estrangeiro, o local e o global, com vistas à proposição de uma abordagem comparativista
capaz de compreender a complexidade e as ambiguidades inerentes aos processos de
aproximação entre as diversas culturas, num momento em que o capitalismo tardio tende a
esfacelar essas dicotomias.

Ensino superior e aprendizagem de espanhol no cenário da
cibercultura
Raquel La Corte dos Santos – UFS

O objetivo desta comunicação é apresentar reflexões que são fruto de pesquisas e ações
relacionadas com nosso projeto de pesquisa de doutorado em língua espanhola. Faz parte
dessas reflexões a consideração da relevância do acesso, conhecimento e uso de tecnologias
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vinculadas ao ciberespaço, como novo espaço de comunicação no qual se organizam novas
relações sociais (Levy, 1999), A metodologia utilizada é de base etnográfica e considera a
inserção do uso das tecnologias do ciberespaço no cotidiano de práticas pedagógicas –
etnografia digital (Hine,2005). Como parte de um procedimento metodológico, partiu-se do
uso de algumas ferramentas da internet, particularmente do blog, como um espaço
complementar de aprendizagem no qual transitariam postagens de atividades, vídeos, textos
e comentários de alunos e professor. No entanto, percebeu-se que o uso desses recursos
trazia consigo uma complexidade extra à complexidade que já representava por si só o
ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira: para integrar-se de fato a esses espaços,
era necessário um aluno minimamente letrado numa cultura digital, ou seja, que tivesse
passado por um processo de letramento digital (Soares,2003) já no ensino básico, no entanto,
a prática mostrou que nem todos os alunos participavam dessas novas práticas de leitura e
escrita e que, portanto, era necessário trabalhar considerando a heterogeneidade das
experiências desses alunos com ferramentas do ciberespaço e propor novas formas de
organização do fazer pedagógico que visassem o letramento digital com o objetivo de
potencializar a aprendizagem da língua estrangeira.

De la prensa periódica a la novela. Cara y ceca o del otro lado
del espejo. Manuel Vicent y Benjamín Prado
Raquel Macciuci – Univ. De La Plata, Argentina

A pesar de que el articulismo de creación acompañó a la prensa periódica desde sus
inicios, durante largos años ni las historias literarias –subordinadas a los géneros canónicos–
ni las indagaciones críticas –imbuidas de los prejuicios hacia la profesionalización del escritor
y los factores crematísticos asociados al oficio del articulista– dedicaron especial atención a
los autores y los textos que conforman la sólida tradición literaria las letras españolas surgida
en soporte prensa; del mismo modo, tampoco se ocuparon a abordar los problemas de
índole teórica que surgen del diálogo entre literatura y periodismo.
La situación ha cambiado sustantivamente en los últimos veinte años, favorecida sin
duda por el precedente que sentó en la agenda crítica la irrupción del nuevo periodismo y de
la ‘no ficción’, prácticas estrechamente vinculadas al fenómeno descripto, pero insuficientes
para abarcarlo en toda su génesis y complejidad.
Al mismo tiempo que este lenguaje literario alcanza legitimación y reconocimiento, cobra
singular relevancia un proceso de naturaleza semejante pero de orden inverso, esto es, el
trasvase y la gravitación de la prosa periodística en los géneros literarios canónicos,
particularmente visibles en la novela y en otras modalidades de prosa narrativa.
En esta dirección, así como el articulismo de creación se nutrió de recursos retóricos y
estilísticos propios de la literatura, en la narrativa española más reciente se puede observar
una progresiva presencia de formas mestizas y abiertas, ricas en discursos autoficcionales,
no ficcionales y factuales cercanos a las formas que estos adquieren bajo los géneros breves
de la prensa. Esta expansión del articulismo de creación y de la crónica en el campo de la
novela renueva los perfiles del género narrativo, da lugar a nuevos efectos de realidad y
modifica la figura clásica de narrador y de novelista, alterando, una vez más, sus divisorias.
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En esta ocasión describiré algunas modalidades del incremento de la novela con
préstamos, trasvases y ‘devoluciones’ de la escritura en prensa, a partir de dos autores
cuya obra muestra rostros dispares de la innovación objeto de análisis: en primer lugar,
Manuel Vicent, quien ha realizado personales operaciones en el género clásico mediante
materiales provenientes de un articulismo de acendradas raíces literarias; seguidamente,
Benjamín Prado, creador de efectos realidad emparentados con la crónica periodística y de
investigación (pero sin llegar a mudarse a la variante denominada ‘periodismo narrativo’ que
hoy se ha convertido en un éxito editorial).
Diversos y divergentes, ambos escritores no dejan de transitar por la senda de la novela
fiel al formato libro y el soporte papel, aunque avecindada en un territorio irrevocablemente
hipertextual.

Prólogos del Quijote: el caso de la edición madrileña de
Fernando de Castro de 1856 y de la primera edición chilena
realizada en 1863
Raquel Villalobos Lara – Universidad Andrés Bello, Chile

En 1856 Fernando de Castro publicada dos ediciones del Quijote. Una titulada El Quijote
para todos, abreviado y anotado por un entusiasta de su autor Miguel de Cervantes
Saavedra y, otra, El Quijote de los niños y para el pueblo, abreviado por un entusiasta
de su autor Miguel de Cervantes Saavedra, edición sobre la cual se basó íntegramente la
edición chilena a cargo de Santos Tornero: El injenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
por Miguel de Cervantes Saavedra abreviado por un entusiasta del autor para el uso
de los niños y de toda clase de personas (1863). El texto de Castro ve la luz a partir de
una Circular u Ordenanza Real que se publicó en España el 10 de diciembre de 1856 bajo el
reinado de Isabel II. Esta Circular contiene variados títulos de obras que podían ser leídos
en las escuelas de Instrucción Primaria y, entre estos, estaban las ediciones de Castro. La
importancia de las ediciones de Castro radica en que varias de las ediciones infantiles del
Quijote la han tomado como modelo. Esta intervención tiene como objetivo analizar las
características que expone Castro en la primera edición nombrada y cuáles de éstas se
respetan y se “acomodan” en la edición chilena. Se pretende, asimismo, analizar las relaciones
existentes entre ambas ediciones. Este estudio se enmarca dentro de la investigación de la
tesis doctoral.
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Narradoras encantadas da história de Carlos Magno no
Maranhão
Regina Célia de Lima e Silva – PG-UFF

Esta comunicação é uma pequena parte da tese de doutorado que está sendo desenvolvida
no Programa de Pós-Graduação da UFF em Estudos Literários. A pesquisa trata da
observação sobre como a narrativa de Carlos Magno e dos doze pares de França influenciou
a religião do tambor de mina maranhense e de como a voz das zeladoras de santo foram
importantes no encontro entre religião e literatura. A pesquisa vai buscar na poesia romance,
que teve origem na Idade Média, as pistas para comprovar que as aventuras de Carlos
Magno chegaram às mãos daquelas mulheres na forma atualizada de cordel, o que facilitaria
a divulgação e a memorização de dados, como nomes de personagens e alguns episódios,
pelos participantes do culto da mina. Dessa forma, tento desconstruir a hipótese de que o
único canal de informação sobre a narrativa teria vindo do livro encontrado no Terreiro da
Turquia escrito em prosa, mas que, a meu ver, não tem sua memorização facilitada pelo fato
de ser muito extenso e de difícil leitura, considerando as condições de escolaridade da
época e da região. Recorro a autores como Paul Zumthor e Walter Ong, na abordagem dos
tópicos relativos à oralidade e para as questões sobre o narrador busco subsídios nos textos
de Walter Benjamin e Silviano Santiago. Além destes autores não poderei deixar de citar
alguns pesquisadores, como Mundicarmo Ferretti e Reginaldo Prandi, que se dedicam aos
estudos sobre o tambor de mina.

Los Zorros de Arguedas: Chimbote entre a devastidão e a
construção
Regina Duarte Viana – PG-UFRJ/FAETEC

Este trabalho tem como objetivo observar a maneira como José María Arguedas (1911 –
1969), com a obra El Zorro de arriba y el Zorro de abajo (1971) oferece uma representação
de Chimbote, cidade da costa peruana, conhecida por haver sido um dos maiores portos
pesqueiros do mundo. O autor elabora nesta obra uma representação dos problemas
enfrentados, na década de 60, pelo Peru, como também as transformações ocorridas em
Chimbote. A migração dos serranos (indígenas) em direção às cidades costeiras peruanas e
as duras condições de vida: todo esse complexo atraiu a atenção do etnólogo, antropólogo,
escritor da cultura quéchua José María Arguedas. Chimbote simboliza a devastidão com
também a desagregação da sociedade peruana. Com esta obra, Arguedas expõe a costa e
a serra, onde o elemento migrante se sente descentrado, já que deixa um equilíbrio (serrazorro de arriba) e, ao chegar a outro espaço físico-cultural (costa- zorro de abajo) não
consegue um novo equilíbrio; paira uma sensação de não-pertencimento. Há uma
contraposição serra e costa, onde o primeiro é o espaço do sagrado, das tradições mágicas,
enquanto o segundo é o do científico, da modernização, do capitalismo. Para pensar o tema
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da cidade utilizaremos a obra A cidade letrada, de Ángel Rama, para tratar de nosso eixo
temático que é o estudo da cidade. A conflitividade ocorre em Chimbote, como um microcosmo do Peru, na última obra de Arguedas. Observaremos a Constituição peruana em
contraponto com o conceito de Estado de Exceção; de Violência Simbólica, a partir de Pierre
Bourdieu. Quanto à questão do Migrante nos apoiaremos em documentos relativos à
Comunidade Andina das Nações (CAN). Aproximar-nos à obra de José María Arguedas nos
possibilita refletir sobre questões de poder, alteridade, seres à margem.

A ficcionalização da teoría, da crítica e do processo de criação
literárias em La saga\fuga de J.B, de Gonzalo Torrente Ballester
Regina Kohlrausch – PUC-RS

As obras La saga-fuga de J. B.(1972), Fragmentos de Apocalipsis (1977) e La isla de los
Jacintos Cortados (1980) compõem a chamada “trilogia fantástica” e destacam-se no conjunto
da produção ficcional do escritor espanhol Gonzalo Torrente Ballester, cujo sucesso devese à utilização de variados procedimentos, dentre eles a retomada de mitos, a presença do
realismo fantástico e, principalmente, a presença do humor que caracteriza a obra como
fundamentalmente lúdica. Entre as várias possibilidades de interpretação de cada obra,
individualmente, e também da trilogia, a presente proposta volta-se para a apresentação
dos resultados da análise do romance La saga/fuga de J.B., objetivando destacar as vertentes
da teoria literária ficcionalizadas e explicitar o sentido e/ou significado desta ficcionalização.
Busca mostrar, também, a ficcionalização da crítica e do processo de criação literárias,
visando contribuir com a definição da poética narrativa torrentina, tendo como suporte teórico
as teorias da intertextualidade, na perspectiva do pensador russo Mikhail Bakhtin e dos
estudos de seus seguidores, assim como a teoria do lúdico de Johan Huizinga.

Ricardo Palma e Las tradiciones peruanas: literatura e formação
dos imaginários
Regina Simon da Silva – UFRN / Lucas Leonardo Palmieri – UFRN

Para o senso comum, nação é um território ou conjunto de habitantes de um país ou
pessoas ligadas por um território, origem, língua, interesses, sentimentos, tradições e
aspirações comuns, ou seja, ela é uma comunidade política imaginada, segundo Benedict
Anderson (1989). Portanto, é necessário que haja um elemento comum que os unam no
campo material e que todos reconheçam nesse objeto uma unicidade de ideias compartilhadas
por um povo e que satisfaça a exigência de identificação dos indivíduos que nela têm origem.
Objetiva-se, neste trabalho, analisar Las tradiciones peruanas, de Ricardo Palma, como
elemento formador dos imaginários nacionais, resgatando as notícias legendárias,
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descontínuas e não oficiais contidas no discurso oral latente na coletividade. Para tanto,
este estudo, baseado em pesquisa bibliográfica, apoia-se nos debates acerca do conceito
de nação de Octavio Ianni (1988) e José Gil (1989); na diversidade cultural das formações
sociais da América segundo Martín Lienhard (1990) e George Coulthard (1972), para proceder
a análise das crônicas. Foi possível observar que as crônicas de Palma recriam o passado
do povo andino nas suas diversas épocas, retratando os conflitos, lendas e episódios que
marcaram a formação da nação peruana em narrativas que estreitam os laços entre a literatura
e a história.

O Aguirre posseano: tirano ou libertador?
Regina Simon da Silva – UFRN

Daimón (1978) é o primeiro romance que compõe a trilogia do descobrimento do escritor
argentino Abel Posse e ficcionaliza o personagem histórico Lope de Aguirre. O relato descreve
uma viagem através do mundo dos mortos tendo as cartas escritas por Aguirre, em 1561,
como fonte de inspiração na caracterização do protagonista e na estrutura do romance.
Segundo Isabel Quintana (1997) “el jefe marañón ha experimentado un proceso de
descorporeización a partir de la primera carta. En ella, se constituye como espectro, una
idea tenebrosa que amenaza el orden”. Este trabalho tem por objetivo analisar o Aguirre
posseano sob dois vieses: a do tirano e a do libertador. Estudo baseado em fontes
bibliográficas utiliza como apoio o livro Lope de Aguirre descuartizado (1963), obra composta
por artigos que expressam a opinião pessoal de ilustres figuras de Guipúscoa, que se reúnem
para celebrar o IV Centenário da morte de Aguirre; Rosa Arciniega, segundo a ótica
apresentada no livro Dos rebeldes españoles en el Perú (1946) y Beatriz Pastor (1996),
entre outros. Da análise realizada foi possível observar que o Aguirre posseano tende à
imagem de libertador e lamenta que a história não o mencione como libertador do primeiro
território livre de América.

Edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2011:
para que e para quem?
Renato Pazos Vazquez – CTUR/UFRRJ – PGUFRJ

Esta comunicação visa a apresentar um projeto de tese que objetiva avaliar a importância
do Livro Didático (LD) de Língua Estrangeira/Espanhol dentro de sala de aula e as fronteiras
de seu papel em consonância com a atuação do professor no processo de ensino/
aprendizagem de Língua Estrangeira. Inicialmente, através de um percurso histórico das
políticas públicas que envolvem o LD – desde a primeira política de distribuição de livros no
período do ministro Capanema (1932) até as atuais políticas que envolvem o LD, englobando
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a criação do PNLD e a importância que lhes é dada (Fecchio, 2007; Gatti Junior, 2004) –
apontaremos os fatores históricos da trajetória que o levou a desempenhar o papel dentro
de sala de aula que lhe é conferido atualmente. Em seguida, abordaremos a relação do
professor com o LD (Batista & Rojo, 2005), discutindo o confronto presente entre o discurso
do docente e sua atuação pedagógica. Para isso, iremos discutir as fronteiras na função do
LD em relação à do professor, levantando a hipótese que é comum atualmente, entre os
profissionais de ensino, esconderem-se atrás da legitimidade e da autoridade dos LDs,
acarretando uma supervalorização do livro como instrumento essencial, como tecnologia
educacional básica, deslocando o professor para o papel de coadjuvante dentro do cenário
educacional. Como corpus, analisamos o Edital 2011 de seleção do PNLD, a partir de uma
perspectiva dialógica (Bakhtin, 1992), como um material que prescreve as especificações
jurídicas e didáticas do processo que envolve a escolha final das coleções.

La triste melodía de Tango de Luisa Valenzuela y la sombra
ofuscante de El árbol de María Luisa Bombal
Rhina Landos Martínez André – UFMT

La perpetuación del paradigma económico, sexual, representacional del que la mujer
aun en pleno siglo XXI paradójicamente está alejada, excluida como sujeto, es retomada
por la escritora argentina Luisa Valenzuela en la tercera década del siglo XX en varias
narrativas cortas muy peculiares, revolucionando formas de escribir sobre este tema aun no
aceptado plenamente por la crítica literaria patriarca. A pesar de que muchas narradoras
hicieron eco de esta problemática, desde inicios de siglo, y más prolíficamente en el primer
tercio de siglo, entre las que se impuso Maria Luisa Bombal, escritora chilena, con la
introducción de varias innovaciones genéricas y estructurales en la literatura femenina
Latinoamericana, está temática está distante de dejar el tapete de la ficción literaria. Ambas
escritoras, desde la ficción enfrentan el tema de género, las construcciones ideológicas y
lingüísticas de una sociedad paternalista y la marginación de la mujer en el arte y la cultura.
De hecho, desde tiempo atrás las mujeres han participado en el discurso acerca de sí mismas,
luchando por dar un significado suyo a las representaciones literarias y sociales. En esa
perspectiva este trabajo pretende mostrar los enfoques literarios en el abordaje del tema en
las obras Tango (1993) de Valenzuela, y El árbol de Bombal (1937), con las contribuciones
teóricas de Ricoeur, Gennete y Freud. Se pretende encontrar las similaridades y las
diferencias entre las dos obras, bien como las cuestiones de seducción, pues son dos formas
narrativas parecidas y al mismo tiempo diferentes para acercarse a la misma temática. En
cuanto Bombal usa una narrativa más extensa, el cuento, para dilucidar la intimidad femenina,
Valenzuela elabora un micro-relato como forma de acercarse sutilmente a la sexualidad.
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Provocações de um direito latino-americano que inclua os povos
vencidos: notas a partir da Antropofagia de Oswald de Andrade
e o surrealismo jurídico de Warat
Ricardo Baitz – FATEC (coord.)

As correntes vanguardistas desempenharam um potente papel na renovação dos
conteúdos acadêmicos e culturais dos diferentes países do globo. Tal expressão ultrapassa
a literatura, pois como se sabe, movimentos como o modernista brasileiro almejavam a mais
profunda alteração das relações sociais, algo que seus personagens admitiam como possível
pela literatura, dado o alcance que os escritos possuíam em sua época. Embora nem sempre
seja tomada como a devida seriedade, a utopia das vanguardas latino-americanas contém
em seu bojo reivindicações sabotadas na história, e face aos problemas diagnosticados,
ensejam um projeto de sociedade que ultrapassa as formações históricas calcadas na
economia capitalista. Longe da equivalência generalizada, o principal elemento fundante
dessas utopias é uma concepção diferencial voltada àquilo que foi subsumido no processo:
o elemento caipira, o indígena, as formas comunitárias que se dissolveram com a chegada
do Estado. Assim, por intermédio dos conteúdos da utopia antropofágica de Oswald de
Andrade e dos elementos do Manifesto do Surrealismo Jurídico do argentino Luis Alberto
Warat, traçaremos a possibilidade de um direito latino-americano que, diferentemente do
europeu, incluiria o diferencial, a saber, os povos e civilizações vencidos no processo histórico
modernizador.

Uma concepção dialógica no ensino de espanhol para fins
específicos
Rita de Cássia dos Santos Flores – PG-UFF

Este trabalho visa apresentar uma pesquisa de dissertação de mestrado, que se encontra
na fase de desenvolvimento, sobre Espanhol para Fins Específicos (EFE), cujo objetivo é
abordar questões teóricas com o propósito de iluminar aspectos relevantes dentro do ensino/
aprendizagem de EFE, para, dessa forma, poder contribuir não apenas com reflexões que
já vêm sendo empreendidas nesse âmbito, mas também para fomentar futuras discussões
sobre importantes pontos de vista de uma área que se evidencia a cada dia por conta de um
novo rumo do ensino/aprendizagem da língua espanhola no Brasil: a do mundo dos negócios.
Além disso, a pesquisa busca analisar a necessidade da aprendizagem de espanhol no
mundo corporativo. Optamos por privilegiar a realização de dois recortes teóricos que nos
permitirão refletir sobre questões relevantes em torno de temas que envolvem o ensino de
EFE. Para isso, por um lado, lançamos mão da teoria variacionista, (LABOV, 1960) para,
então, discutir os conceitos de ‘língua comum’ e de ‘língua para fins específicos’; por outro
lado, contamos com a noção de gênero do discurso (BAKHTIN, 2003) para analisarmos o
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ensino de EFE sob a perspectiva dialógica. A metodologia de pesquisa prevê visita a duas
empresas multinacionais espanholas instaladas no Rio de Janeiro, para a realização de
entrevistas ao responsável da área de Treinamentos de Recursos Humanos e também a
alguns empregados que fazem parte do Programa de Idiomas em suas respectivas empresas.
Nesse sentido, esperamos que a análise das respostas das entrevistas nos leve a uma
discussão sobre o que essas empresas querem e o que os seus empregados esperam do
curso de espanhol ministrado em seu ambiente de trabalho.

A ‘consciência desiludida frente ao subdesenvolvimento’: uma
aproximação à literatura e ao cinema chilenos atuais
Rita de Cássia M. Diogo – UERJ

A partir do conceito de “consciência catastrófica do subdesenvolvimento”, de Antônio
Cândido (1995), propomos neste trabalho a noção de “consciência desiludida frente ao
subdesenvolvimento” (DIOGO, 2010), por meio da qual pretendemos demonstrar a relação
entre a transformação do papel do intelectual latino-americano e as mudanças do contexto
social e político, que culminarão com a expansão mundial do capitalismo, mais comumente
conhecida pelo nome de globalização. Neste sentido, as evidências de que a divisão do
planeta entre ricos e pobres, centro e periferia, é na verdade inerente à estrutura do sistema
no qual vivemos (OLIVEIRA, 2003), transformará a antiga crença na superação da etapa de
subdesenvolvimento em uma postura desiludida diante desta possibilidade. Além disso, somase a dita evidência o domínio do mercado sobre as determinações políticas, resultando no
que Gonzalo Aguilar (2006) denomina de “fetichismo de la fatalidad”, responsável por uma
atitude caracteristicamente passiva diante dos dilemas da pobreza e das desigualdades
sociais. Segundo nossa hipótese, as transformações acima referidas se refletirão
esteticamente em construções, que vão além do engajamento, tal como este se manifestou
nos anos 60, resultando em novas formas de subjetividade política, que transitam entre a
cultura/memória nacional-popular e a cultura/ memória internacional-popular (ORTIZ, 2003),
entre a tradição e a modernidade, sem contudo, deixar de apostar na relação entre a arte e
a vida. Uma hipótese que pretendemos comprovar através do estudo da narrativa e do
cinema chilenos atuais.

Reflexões sobre o m-learning no ensino de E/LE ou ‘Que
espanhol aprendo por SMS’?
Rita de Cássia Rodrigues Oliveira – PG-UFRJ

A utilização de dispositivos móveis e sem fio em processos educacionais (mobile learning
ou m-learning) é crescente em algumas regiões do Brasil. Receber mensagens de texto
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curtas (SMS) diariamente, com conteúdo sobre a língua espanhola, sempre no mesmo horário,
tendo a possibilidade de tirar dúvidas e ter os exercícios corrigidos independente de lugar e
tempo, com um custo baixo, pode ser bastante atrativo. Reportagens e publicidades dão
conta do sucesso dessas novas práticas de ensino-aprendizagem de idiomas estrangeiros
via SMS de celulares. No entanto, pesquisadores empenhados em entender de modo crítico
o uso das tecnologias na educação problematizam os resultados dessa aprendizagem, bem
como os processos de ensino que se dão por meio de TDEs (Tecnologias Digitais
Emergentes). SCHLEMMER (2007) questiona se é possível aprender com mobilidade ou se
o m-learning pode ficar restrito ao nível meramente informacional; e aponta o caráter dúbio
do uso de TDEs com fins educacionais.
SILVA (2008) enfatiza que o uso de m-learning necessita de discussões por parte dos
profissionais envolvidos na área a ser ensinada. Nesse sentido, apresentamos aspectos
relacionados à estrutura e ao funcionamento de um curso de espanhol via TDEs (celular),
escolhido aleatoriamente, e problematizamos alguns pontos como conteúdo, avaliação,
correção, língua espanhola nas SMS, requisitos e método.
Teoricamente, recorremos principalmente aos autores LÉVY, CRYSTAL, SOTO,
SCHLEMMER, VERGNANO-JUNGER. A proposta metodológica segue os princípios da
abordagem exploratória de BABBIE (2008) e RAMPAZZO (2005). A organização da análise
se baseia no estudo de ARAÚJO, ARRUDA (2007). Ressaltamos que o princípio norteador
deste trabalho, assim como toda a investigação vinculada ao Laboratório de Espanhol Virtual
da UERJ (LabEV), é o estudo e o uso críticos das tecnologias para o ensino-aprendizagem
de espanhol como língua estrangeira (E/LE).

A teoria da paranoia crítica de Salvador Dalí: o ponto de vista
de André Breton
Robert Ponge – UFRGS

A presente comunicação versa sobre o artista catalão Salvador Dalí y Domènech (19041989). Situa-se na continuidade e complementação do trabalho apresentado no 6º Congresso
(2010) da Associação Brasileira de Hispanistas, que estudou o percurso de Dalí no surrealismo
(entre o final dos anos vinte e sua expulsão do movimento em 1936-1937) e a evolução de
suas relações (da admiração à ruptura e denúncia) entre André Breton e ele. Buscando
abordar um aspecto que ficou então intocado, a comunicação debruçar-se-á sobre a teoria
da paranóia crítica de Dalí, procurando entender e circunscrevê-la a partir das análises
desenvolvidas pelo poeta francês André Breton (1896-1966, o principal teórico do movimento
surrealista).
Inicialmente, a comunicação limitar-se-á a uma brevíssima apresentação da figura e
trajetória do controvertido artista e escritor surrealista catalão. Após o que centrará no “método
espontâneo de conhecimento irracional” inventado por ele, procurando compreendê-lo
teoricamente bem como relacioná-lo às obras plásticas (pinturas e “objetos de funcionamento
simbólico”) produzidas por ele. O enfoque repousará basicamente na análise de um conjunto
de textos de Breton dedicados parcial ou totalmente a Dalí, publicados em Point du jour, Le
Surréalisme et la peinture e Anthologie de l’humour noir. Procurar-se-á entender porque, em
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que medida e como Breton considerava que essa teoria e essas obras contribuíam aos
objetivos do surrealismo de mudar a vida, de questionar e subverter as formas de agir,
pensar, ver e sentir.

Ensino de E/LE e inclusão: reflexões sobre formação e trabalho
docente
Roberta Fraga de Mello – PG-UERJ

Recentemente, viveu-se um dos marcos históricos relativos à formação docente, a saber,
a reforma das licenciaturas que, fundamentada no Parecer CNE CP nº 9/2001, se propõe a
buscar soluções para o que se designa como “preparo inadequado dos professores”. Em
meio a este panorama, tem-se ainda o preparo do professor para atuação com alunos
especiais, considerando a necessidade de se romper com o paradoxo exclusão/inclusão
que se produziu e reproduziu nas escolas brasileiras durante longo período. Unindo as duas
pontas, vê-se que o trabalho do professor tem sido apontado como condição essencial para
a inclusão eficaz dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes regulares
de ensino. Assim, neste trabalho, partindo do referencial teórico da Análise do Discurso de
base enunciativa (MAINGUENEAU, 2005) e das contribuições dos estudos sobre o trabalho
(SCHWARTZ, 2002), buscaremos realizar aproximações entre formação e situações de
trabalho do docente em Língua Espanhola que não estão reguladas pelas normas existentes
e que participam da construção de sentidos acerca da atividade do professor. Para tanto, de
maneira a identificar os pontos de articulação entre a teoria (formação do professor) e a
prática (conhecimento necessário à atuação docente junto aos alunos com necessidades
educacionais especiais), analisaremos fluxogramas de universidades públicas do Rio de
Janeiro, no contexto pós-reforma, buscando possíveis diálogos com as atuais exigências
relacionadas ao exercício docente e tentanto refletir sobre que profissionais estão sendo
formados e para que tipo de inclusão.

Poesía en voz alta y la escena cultural mexicana: la experiencia
dramática de Octavio Paz
Robson Batista dos Santos Hasmann – PG-USP

En su libro Poesía en voz Alta en el teatro de México (2006), Roni Unger afirma que este
grupo, creado en 1956 en la Ciudad de México, fue una aventura estética que reunió diversos
intelectuales y artistas alrededor de una idea de crear un teatro experimental en México.
Nuestro trabajo, sin desconsiderar la idea de la reunión de personalidades de la cultura, se
propone a problematizar la idea de la aventura. La década de 1950 es muy significativa en
la escena cultural mexicana. Por ello, nos proponemos a discutir el surgimiento del grupo
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idealizado por Juan José Arreola como una cumbre de las transformaciones que se habían
iniciado años antes, por ejemplo, con el Teatro de Ulises (1928). Asimismo, entender la
creación del grupo Poesía en Voz Alta nos permite comprender no solamente la vida cultural
en el DF, sino reflexionar sobre una de la figuras centrales en aquel entonces: Octavio Paz.
Con efecto, se puede visualizar que el análisis de la participación del poeta en el grupo tiene
una importancia significativa para la comprensión de su obra. Para la comprensión de la
compleja relación entre los activistas culturales por la mitad del siglo XX en la Ciudad de
México, buscaremos conceptos de la historia de los intelectuales y de las élites culturales.

Cortés, Guatemotzin e Atzimba: da Conquista à ópera nacional
mexicana
Robson dos Santos Leitão – PG-UFF

Embora o México tenha sido o país que mais criou espetáculos operísticos em toda a
América durante o século XIX, poucos hoje têm conhecimento dessa vasta produção artística
e muito menos das óperas de cunho nacionalista, devido à reduzida quantidade de trabalhos
teóricos e pesquisas científicas sérias que aprofundem os estudos sobre o fenômeno
conhecido como “ópera nacional”, comum a muitos países, incluindo o México, a Espanha e
o Brasil. Uma das causas para isso, e talvez a principal, foi a não preservação de libretos e
partituras de muitas dessas óperas. Entretanto, não podemos ignorar o trabalho empreendido
por escritores, poetas e compositores mexicanos, durante o século XIX, desejosos do
reconhecimento nacional das óperas que criaram, resgatando temas caros à história da
Conquista Espanhola.
Nesta comunicação, apresentaremos duas óperas que evocam o espírito nacionalista,
utilizando-se ambas do idioma castelhano e de personagens extraídas da literatura hispânica,
calcadas em fatos ou lendas. São elas, Guatemotzin (1871), do compositor e libretista Aniceto
Ortega, e Atzimba (1900), do compositor Ricardo Castro e dos libretistas Alberto Michel e
Alejandro Cuevas, que buscavam encontrar sentido nacionalista, de formação identitária,
nas origens da história do país que representam. A primeira, Guatemotzin, tem paralelos
diretos com o romance histórico Guatimozín, último emperador de Méjico, escrito pela cubana
Gertrudis Gómez de Avellaneda e publicado, pela primeira vez no México, em 1853. Já
Atzimba foi baseada na lenda Atzimba y el español Villadiego, compilada pelo historiador
Eduardo Ruiz e publicada, pela primeira vez, em seu livro Michoacán. Paisajes, tradiciones
y leyendas, de 1891.
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Ler jornais populares hispânicos e brasileiros na aula de E/LE:
uma proposta orientada à formação de cidadãos críticos
Rodrigo da Silva Campos – PG-UERJ

Nossa comunicação é um desdobramento de pesquisa que está sendo desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras (área de concentração: Linguística)
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sobre a construção discursiva da
imagem do leitor de dois jornais populares da cidade do Rio de Janeiro: o Meia-Hora de
Notícias e o Expresso da Informação. A presente proposta, no entanto, propõe o trabalho
com o texto jornalístico de viés popular (AMARAL, 2006) dentro das aulas de espanhol
como língua estrangeira (doravante E/LE). Propomos uma exploração didática da “primeira
página” de alguns jornais populares do mundo hispânico, vislumbrando-a como um gênero
de discurso (BAKHTIN, 2011), em comparação com a “primeira página” dos jornais populares
veiculados na cidade do Rio de Janeiro (Meia-Hora e Expresso). Acreditamos que o uso do
jornal popular na sala de aula dialoga com a proposta de ensino de E/LE apresentada pelas
Orientações Curriculares Nacionais (OCN), nas quais constam que o ensino não pode ser
um fim em si mesmo e deve “contemplar a reflexão (...) sobre o “estrangeiro” e suas
(inter)relações com o “nacional”, de forma a tornar (mais) conscientes as noções de cidadania,
de identidade, de plurilinguismo e de multiculturalismo, conceitos esses relacionados tanto
à língua materna quanto à língua estrangeira (OCN, 2006, p. 149)”. Pretende-se, portanto,
com tal proposta didática, explorar a competência enciclopédica (MAINGUENEAU, 2004)
dos alunos, tal como vislumbrar a leitura sob um viés discursivo, no qual dever-se-á considerar
as condições de produção dos enunciados. Acreditamos que a leitura de jornais populares
em LE poderá levar o aluno a refletir também sobre os jornais populares escritos em sua
língua materna e suas implicações, tornando o processo de aprendizagem de E/LE orientado
à formação de cidadãos críticos.

Desencuentros con Guimarães Rosa: la polémica de Vargas
Llosa y Crespo por la traducción de Gran Sertón: Veredas
Rodrigo Labriola – UFF

La novela Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa fue traducida al castellano
dos veces. La primera, por el poeta español Angel Crespo, en 1967, en medio del fenómeno
llamado Boom. La segunda, en 2009, por Florencia Garramuño y Gonzalo Aguilar, dos
argentinos que desde hace tiempo vienen estrechando lazos intelectuales con el Brasil. Lo
curioso es que la creciente fama internacional del escritor brasileño en los últimos cuarenta
años sea inversamente proporcional a la cantidad de traducciones de su obra principal.
Para intentar explicar ese silencio de la traducción, suelen invocarse hasta el hartazgo las
dificultades proverbiales del lenguaje roseano; hay, sin embargo, un dato más interesante
que podría encaminarnos para repensar los lugares comunes que suelen atribuirse al papel
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de la traducción en tanto mediación cultural. Se trata de la crítica feroz que Mario Vargas
Llosa hizo al Gran Sertón: Veredas de Crespo, publicada en la Revista Amaru, Lima, en
1967. El presente trabajo, entonces, analiza los argumentos del rechazo de Vargas Llosa a
esa primera traducción, proponiéndolos como formaciones discursivas de una poética-política
intelectual de la cultura en América Latina que, aunque iniciada durante el Boom, perduró
en las décadas siguientes sostenida por la crítica de vertiente sociológica encabezada por
Angel Rama, Antonio Candido y Ana Pizarro, entre otros. En el horizonte de esta investigación
se encuentra la hipótesis de que la mediación cultural de la traducción literaria (en su vertiente
más común y políticamente correcta de aproximación fundamentalmente lingüística a la
alteridad), descuida o, inclusive, busca destruir la heterogeneidad cultural inherente a la
presencia del Otro dentro de la propia literatura a la cual es vertida la obra traducida. Esta
paradoja, por tanto, acabaría ensanchando el hiato entre literatura e cultura en nuestro
continente e alejando al texto ficcional (en cualquier lengua) de su destino crítico.

O escritor segundo Pedro Almodóvar
Rodrigo Santos de Oliveira – PG-UFMG

A obra de Pedro Almodóvar apresenta instigantes comparações entre a arte
metacinematográfica e a literatura. Desde os filmes iniciais, em especial “Maus hábitos”
(1983), ou em narrativas em que este personagem é o foco da trama, “A flor do meu segredo”
(1995), a figura do escritor – exposta de forma cotidiana, clandestina, fracassada, amadora,
passional e realista – é algo recorrente. Este trabalho pretende analisar a representação
funcional e metafórica do escritor nos filmes de Pedro Almodóvar, a partir do embaralhamento
e compartilhamento entre as atividades criativas do escritor literário e do roteirista, também
personificado em filmes como: “Ata-me” (1989), “Má educação” (2004) e “Abraços partidos”
(2009). Pretende-se discutir como as obras literárias escritas pelo cineasta espanhol – Fogo
nas entranhas e Patty Diphusa – podem ser articuladas ao projeto do diretor, numa perspectiva
da autobiografia e de uma conexão intratextual. Para isso, serão utilizadas entrevistas
concedidas por Pedro Almodóvar, concedidas a Frédéric Strauss; as acepções teóricas em
torno crítica biográfica, segundo Eneida Maria de Souza; o conceito de “urdidura de sigilos”,
aplicado por Eduardo Peñuela Cañizal ao cinema de Almodóvar; o conceito de autor e escrita
de si, segundo Michel Foucault e as concepções sobre os diversos perfis do escritor
contemporâneo, segundo Sérgio Sá.
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El ensayo: prolegómenos para una nueva historiografía
ensaística iberoamericana
Rodrigo Vasconcelos Machado – UFPR

La problemática del ensayo como género tiene una larga historia. Las definiciones de
susodicho género son distintas, ya que para muchos críticos, el ensayo es un género que
toca las fronteras de lo estético y de lo científico. La escritura del ensayo en Iberoamérica
conlleva a pensar en una posible historiografía, puesto que el género desarrolló problemáticas
comunes al pensamiento latinoamericano. Esta investigación propone la discusión de los
puntos de intersección en la producción ensaística iberoamericana para estabelecer posibles
diálogos críticos a partir del análisis del texto de Antonio Candido, Os brasileiros e a nossa
América, de 1993.

El cuerpo mutilado en algunos cuentos de Virgilio Piñera
Rogelio Castro Rocha – Univ. de Guanajuato, México

En la narrativa del escritor cubano Virgilio Piñera (1912-1979), se aprecia una
problematización constante del cuerpo. En varios de sus relatos que conforman el libro
Cuentos fríos (1956), la reflexión sobre la corporeidad ocupa un lugar central, por la forma
en cómo se pone en juego la fisicidad. Se trata de una corporalidad expuesta a la mutilación,
al desmembramiento y la crueldad, acciones acordes con el entorno del microcosmos ficcional:
en ocasiones caracterizado por el absurdo y el humor negro. Así, en los relatos “La caída”,
“Las partes” y “La carne” –todos de 1944– sólo por mencionar algunos, se observa la
configuración de un cuerpo mutilado. El propósito de esta ponencia, es analizar la forma en
cómo se configura el cuerpo mutilado en estos tres relatos pertenecientes al libro Cuentos
fríos. Se analizará cómo esta mutilación es posible desde la perspectiva de un cuerpo no
jerarquizado, que transgrede la unidad. Es importante hacer notar que estos cuentos no
subrayan la puesta en juego del paradigma placer-dolor. Por tanto, los cuentos que se
analizarán permanecen en esa suspensión de códigos como forma de cuestionamiento a la
experiencia de la corporalidad, es decir, como mecanismo de construcción de un cuerpo
transgredido mediante la mutilación.
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Para qué se enseña-aprende lenguas extranjeras en Brasil y en
Europa: estudio comparativo entre documentos curriculares
brasileños y el Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas (MCER)
Rogério Soares de Oliveira – UESC

Definir la finalidad de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras (en adelante LE)
en el sistema educativo brasileño ha sido un punto clave en las reflexiones que plantean los
Parâmetros Currciulares Nacionais para o Ensino Fundamental y Médio (PCN-EF, PCN-EM,
respectivamente) y las Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). En Europa,
las políticas lingüísticas llevadas a cabo por el Consejo de Europa reflejan el papel importante
que juega la ensenanza-aprendizaje de LE en este continente, que se caracteriza por su
realidad plurilingüe y multicultural. Ante lo expuesto, hemos desarrollado en el Programa de
Doctorado en Didáctica de las Lenguas y la Literatura, en la Universidad Complutense de
Madrid, una investigación que, entre otros objetivos propone identificar los puntos de
convergencia y divergencia entre los documentos brasileños mencionados y el MCER. Para
ello, consideramos dos categorías: para qué se enseña-aprende LE; y qué se enseña-aprende
sobre la LE. En esta comunicación nos centramos en los resultados parciales del análisis
comparativo entre los documentos brasileños y europeo en lo que concierne a la finalidad
de la enseñanza-aprendizaje de LE. Desde el punto de vista teórico, esta investigación se
apoya en tres pilares: el concepto de política (Aristóteles, Max Weber y Carl Schmitt), de
política y planificación lingüísticas (Calvet, Varela, Bastardas Boada y Escoriza-Morera) y
de políticas educativas y curriculares (Gimeno Sacristán, Beech, Kemmis, Stenhouse y otros).
Sobre el planteamiento y los procedimientos metodológicos, la investigación se enmarca
dentro de las bases de la investigación documental y utiliza el análisis de contenido como
técnica para la recogida y el análisis de los datos.

Uso de MDs na interlíngua de brasileiros aprendizes do
espanhol como língua estrangeira
Romilda Mochiuti – UNICAMP

Nas línguas neolatinas, os Marcadores Discursivos (MDs) – em especial na língua
portuguesa, variante brasileira, e na espanhola -, além de pertencer a diversas categorias
gramaticais e ter diferentes funções pragmático-discursivas, é muito utilizada em locuções
conjuntivas. Essa versatilidade de uso, entretanto, não apresenta necessariamente
correspondência em ambas as línguas. O presente trabalho tem como objetivo principal
contribuir para o estudo das especificidades da aquisição/ aprendizagem da língua espanhola
por falantes do português, variante brasileira. Em especial, neste estudo nos preocupamos
em observar, compreender e explicar, sob a perspectiva da interlíngua, em que medida
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ocorre a interferência dos usos da palavra de alguns MDs, do português, na produção escrita
de alunos de espanhol como língua estrangeira, em disciplinas regulares de graduação de
uma universidade pública paulista.
Para tanto, em um primeiro momento e sob o ponto de vista semântico-discursivo,
apresentamos um breve estudo contrastivo de usos desses MDs no português, e em língua
espanhola, buscando estabelecer aproximações e distanciamentos característicos de cada
língua. A partir desse estudo, procuramos apresentar, observar, compreender e analisar de
que maneira os aprendizes articulam esses MDs com diferentes elementos discursivos, que
intervêm na co-construção de significados, ao redigir um texto de opinião a partir de um
estímulo oral ou escrito em língua espanhola.
As amostras coletadas revelam que: 1) há um padrão comum de uso de MDs no contexto
da interlíngua, 2) o significado e a forma como alguns aprendizes articulam e re-significam
esses MDs indicam uma clara e persistente interferência da língua materna.
O trabalho reflete, ainda, sobre algumas estratégias que podem contribuir para o
desenvolvimento de uma maior competência pragmático-discursiva, a fim de superar o
fenômeno observado durante a aquisição/ aprendizagem do espanhol como língua estrangeira
no referido contexto.

Tradução de La ciudad y los perros: análise da domesticação dos
termos militares
Roosevelt Vicente Ferreira – PG-Colégio Militar de Campo Grande

Este trabalho objetivou de forma modesta e construtiva realizar uma análise da
tradução da Obra de Mario Vargas Llosa La ciudad y los Perros pelo tradutor Samuel de
Vasconcelos Titan Junior, com o intuito de diagnosticar se houve a preocupação por parte
do tradutor em relação à domesticação das expressões e aos jargões militares utilizados na
obra. Realizou-se uma leitura analítica da obra em questão na língua fonte, oportunidade
em que foram levantados os termos militares que poderiam necessitar de uma atenção maior
em relação à domesticação e acareou-se com a leitura do livro na língua alvo. Como
embasamento teórico, foram empregados os conceitos de estrangeirização e domesticação
(VENUTI, 2002; BARROS, 2004; e CAMPOS, 2009), passeou-se pelas entranhas dos
conceitos científicos da terminologia (AUBERT, 1992; PAVEL & NOLET, 2002; e ARROJO,
2007). Também nos valemos de nosso conhecimento de mundo e experiências vividas no
campo militar. Concluiu-se que houve pouca preocupação por parte do tradutor quanto à
domesticação das expressões e dos jargões militares na tradução da referida obra, e
propomos a necessidade de se criar um glossário bilíngue específico desses termos que
correspondam a um discurso presente em uma cultura castrense consolidada histórica e
socialmente em nosso país. Como forma de exemplificação, foram sugeridas traduções mais
domesticadas para os termos cuja tradução considerávamos inadequada.
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O pronome tônico na produção não nativa de brasileiros
falando espanhol e de argentinos falando português
Rosa Yokota – UFSCar

Este trabalho apresentará algumas reflexões a partir das constatações sobre o uso de
pronomes tônicos “ele(s)/ela(s)” e “él(los)/ella(s)” em contexto de Objeto Direto (OD) na
produção não nativa em espanhol e português. Como já foi constatado em pesquisas
anteriores, entre as quais destacamos González ( 1994) e Groppi (1997), a forma de
preenchimento do OD anafórica e do sujeito tiveram uma evolução diferente em Português
Brasileiro (PB) e em Espanhol (E). Sabe-se que o OD anafórico apresenta variação na
evolução e uso tanto do PB quanto do E. Além disso, não estão presentes no PB as restrições
presentes em outras línguas latinas no que se refere ao uso do pronome tônico (Galves,
2001): (i) o referente do pronome tônico de 3ª pessoa é necessariamente [+humano] e (ii) o
pronome tônico não faz referência a um tópico, pois é interpretado como foco, informação
nova ou contrastiva. O uso dos pronomes é um item que apresenta instabilidade e
permeabilidade que, na aprendizagem de língua estrangeira, poderá gerar estruturas
idiossincráticas reveladoras. A partir de produções orais coletadas junto a estudantes adultos
de espanhol/LE no Brasil e de português/LE na Argentina de cursos de licenciatura, pretendese apresentar algumas reflexões sobre o uso dos pronomes tônicos “ele/ela” e “él/ella” no
lugar dos pronomes átonos anafóricos “o/a” e “lo/la” com o objetivo de contribuir para a
compreensão do processo de aprendizagem do português e do espanhol como línguas
estrangeiras.

O que dizem os (ex) estudantes de um curso de licenciatura em
letras-espanhol?
Rosa Yokota – UFSCar

Este trabalho apresentará algumas reflexões sobre o perfil do estudante de licenciatura
e a formação de professores a partir de informações e de breves relatos escritos por egressos
e por estudantes que estão no final do curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em
Língua Espanhola de uma universidade pública do interior do Estado de São Paulo. Para
obter os dados, vários grupos de egressos do curso e de estudantes que estão no último
ano do mesmo responderam um questionário. Trata-se de um estudo indicial de uma realidade
particular, visto que o corpus coletado restringe-se a questionários respondidos pelos
egressos dos anos de 2009 a 2011 e pelos que finalizarão o curso em 2012 e 2013. As
respostas ao questionário da pesquisa foram dadas voluntariamente somente por uma parte
dos estudantes e professores contactados (39 informantes). Além das informações pontuais
sobre o próprio entrevistado e sua carreira profissional, foram feitas perguntas sobre suas
expectativas ao ingressar no curso, sua formação em língua espanhola, seu imaginário sobre
a língua espanhola e as (des)motivações da carreira de professor. Através da análise
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qualitativa das informações coletadas, é possível identificar modificações no perfil dos
ingressantes no curso no decorrer dos anos, a necessidade de se repensar o ensino da
língua estrangeira na universidade e a importância de projetos integrados ao curso
universitário que possibilitem a aproximação dos licenciandos à realidade da escola e da
sala de aula, como os projetos de extensão universitária – primeira experiência docente de
grande parte dos (ex) estudantes.

Una lectura espacial de Armonía Somers
Rosana Guardalá – Univ. Nacional de Rosario, Argentina

El siguiente trabajo pretende analizar una selección de cuentos de Armonía Somers a la
luz del espacio, una de las categorías matrices de los estudios geográficos. Considerar que
herramientas teóricas de disciplinas en apariencia inconciliables puedan dialogar, implica
un gesto ambicioso que ahonda en los Estudios Culturas y enriquece el análisis literario.
Haciéndonos eco de este gesto, nos proponemos abordar el espacio desde una
perspectiva relacional, lo que conlleva a pensar que las cartografías espaciales se configuran
en el entretejido continúo con otras variables como el género. De este modo, analizaremos
cómo los personajes, sus percepciones y sus discursos no sólo crean espacios sino también,
los perpetúan o intentan anular aquellos que están consolidados culturalmente. Estos
movimientos afectan a las identidades que se muestran como fijas e incuestionables,
poniéndolas en crisis. Por ello, en el desarrollo de este artículo revisaremos la conocida
tensión adentro/afuera-femenino/masculino a los fines de repensar estas nuevas
representaciones sociales de lo espacial, producto de una indagación que tiene mucho por
andar, sobre cómo constituimos los espacios y a su vez, cómo estos nos construyen sobre
quiénes somos y cómo constituimos y nos constituyen los espacios.

Sobre o não esquecer: Violência e subjetividade em La hora
azul, de Alonso Cueto
Rosane Maria Cardoso – UNIVATES / UNISC-RS

Esta comunicação versa sobre a violência na literatura e, mais especificamente, sobre a
percepção da violência presente em La hora azul, do premiado escritor peruano Alonso
Cueto. O narrado provém da memória das personagens que, ao mesmo tempo em que
descortinam os horrores da Guerra suja entre o Estado e o grupo terrorista Sendero Luminoso,
também identificam aqueles que ainda se encontram sob o jugo da tradição da implacabilidade
do ódio, mesmo passados 20 anos do conflito. O medo constante articulou a vida peruana
durante o período e mesmo após: medo dos terroristas que buscavam aniquilar ao que
chamavam de velho estado; medo das forças militares e de seus métodos para garantir o
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poder; medo de não saber quem eram seus verdadeiros inimigos, considerando que o uso
da violência sexual, dos sequestros e de tratamento vexatório e degradantes eram armas
igualmente utilizadas pelo exército e pelos senderistas; medo da indefinição quanto ao futuro
do massacre. Por fim, restou ainda o pasmo diante da dúvida daqueles que não sabiam se
poderiam crer no desaparecimento tanto daquele Estado quanto do terrorismo. É desses
rostos pasmos que se constitui a obra de Alonso Cueto que fala de uma guerra que não
acabou e de mortos que não foram embora, apesar do fim do conflito. Desse modo,
estabelece-se uma espécie de limbo no qual submergem não apenas as vítimas diretas,
mas também aqueles que se mantiveram, de algum modo protegidos da violência direta.
Sair desse limbo exigirá que a memória reconsidere o movimento de esquecer e que se
exponha para poder recomeçar a viver para além da lembrança do mal. Para a análise
sobre a violência e a memória são considerados os estudos de René Girard e de Paul Ricoeur,
respectivamente.

Projetos com o uso das TIC no ensino de E/LE na educação
básica: transposição, adaptação ou (re)criação?
Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira – UNIFESP

A facilidade com que nos últimos anos incorporamos os recursos das TIC à nossa vida
cotidiana pode originar a falsa crença de que levá-los para o âmbito escolar é igualmente
simples, que se trata apenas de passar a usar certas ferramentas e ter as facilidades da
tecnologia a nosso favor. Como bem indica Kenski (2007), no entanto, incorporar as
tecnologias de uso cotidiano às situações de ensino-aprendizagem do ensino regular envolve
critérios de planejamento específicos e de forma alguma isso pode ser visto como uma
mera transposição de atividades. Tendo como premissa uma visão do uso da tecnologia
como auxiliar no desenvolvimento da mediação pedagógica (Masetto, 2000), participamos
da criação, implementação, análise e reformulação de um projeto envolvendo o uso das TIC
no ensino de E/LE no 9º ano em um colégio particular na cidade de São Paulo. Esse trabalho
foi levado a cabo ao longo de dois anos, durante os quais as reuniões periódicas entre as
responsáveis se configuraram em sessões de reflexão crítica que redundaram não só em
alterações no projeto, como em mudanças efetivas na prática dos docentes envolvidos. O
objetivo desta comunicação é apresentar os resultados desse processo, realizado na
perspectiva da reflexão na ação e reflexão sobre a ação (Schön, 1983;1987) e lançar luzes
sobre as especificades de projetos envolvendo o uso das TIC por estudantes do Ensino
Fundamental, abordando desde questões didáticas até as implicações dessas especificidades
sobre o planejamento, a avaliação e as tarefas docentes e discentes.
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Viagem e jornada interior. Incursões ao tema a partir de
Elizabeth Gilbert (s. XXI) e Jacinta (s. XVII)
Rosangela Schardong – UEPG

A partir da aproximação da experiência de Elizabeth Gilbert, narrada em Comer rezar
amar (2006), e de Jacinta, protagonista do conto “Aventurarse perdiendo” (1637), de María
de Zayas y Sotomayor, este artigo debruça-se sobre a concepção da viagem como
deslocamento e conjunto de experiências que promovem uma jornada interior de
autoconhecimento, de cura emocional e amadurecimento que permitem ao viajante mudar
seu modo de pensar, sentir e agir. Especialmente, o artigo pretende apontar as fontes
filosóficas, religiosas e literárias que consagraram o modelo do peregrino de amor como
uma tópica das letras espanholas dos séculos XVI e XVII. Para tanto, indica a atualização
do clássico enredo da epopéia e da doutrina dos afetos expressa nas obras de Ovídio. Este
estudo apóia-se em obras de Cecília Meireles e Maruja Torres para ilustrar a fluidez do
tema, bem como para destacar o raro protagonismo feminino. Tem como principal referente
teórico textos de Antonio Vilanova (1989), Tzvetan Todorov (1995), Baltasar Gracián (1646)
e Ovídio (s. I).

Palabra y poder en ‘El sueño del pongo’ de José María Arguedas
Roseli Barros Cunha – UFC

En los últimos años la producción del antropólogo y escritor peruano José María Arguedas
viene, progresivamente, siendo recuperada. Sin embargo, mucho antes su obra era estudiada
por varios intelectuales de relieve, entre ellos Ángel Rama, que desde los años 1970
destacaba su producción y en Transculturación narrativa en América Latina (1982) trata de
Los ríos profundos (1958) reconociéndolos como el caso ejemplar de su teoría. También
deben ser recordadas las investigaciones igualmente importantes de Antonio Cornejo Polar
y Martín Lienhard.
El autor peruano insertaba en su obra literaria elementos de la cultura indígena y mestiza
de la región andina adquiridos tanto en sus investigaciones como, principalmente, en su
experiencia personal entre esas comunidades. En el cuento “El sueño del pongo”, de tradición
oral quechua, recopilado, recreado y publicado por Arguedas en 1965, es notable cómo el
subalterno pongo adquiere voz – y por lo tanto cierto grado de poder – delante del patrón de
la hacienda, construyendo su discurso por medio de la metáfora del sueño.
El objetivo de este trabajo es pensar “El sueño del pongo” dentro de la producción literaria
y antropológica del autor, especialmente con relación a la obra Formación de una cultura
nacional indoamericana (1989), y discutir cómo se establece esa tomada de la palabra y del
poder por parte del individuo subyugado por su condición social. Para llevar a cabo esa
propuesta, el cuento será estudiado a la luz de varios otros aportes teóricos sobre literatura
y cultura, algunos contemporáneos a su realización y otros más recientes, tales como Rama
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(1982), Cornejo Polar (1996; 2008), Lienhard (1996), Moraña (2000), Sales (2002; 2009),
Franco (2006), Tarica (2006) y Cunha (2012).

Marcas del portugués de Brasil. El uso de los adjetivos
posesivos en producciones de estudiantes brasileños
Rosimeire da Silva – Colégio Bandeirantes

Este trabajo tiene el objetivo de analizar los usos de los adjetivos posesivos tu y su del
español en producciones escritas por estudiantes adolescentes brasileños. Se parte del
principio de que los posesivos presentan formas y usos similares en portugués y en español
y que, sin embargo, existen también importantes diferencias, en particular en la utilización
de los posesivos correspondientes a la segunda y tercera personas singular. En las
interlocuciones directas se emplea actualmente en la mayor parte de Brasil el pronombre de
tratamiento “você”, cuya correspondencia se hace con la tercera persona gramatical. No
obstante, las formas correspondientes al “tu”, segunda persona gramatical, se utilizan
indistintamente con el pronombre “você”, lo cual ocasiona una mezcla frecuente entre ambas
personas, sin que ello produzca ambigüedad o problemas de confusión de sentido a los
hablantes brasileños. En vista de que este fenómeno no ocurre en español, se propone
observar dichas influencias de la lengua materna, el portugués, y las consecuencias
lingüísticas y discursivas que pueden ocasionar la elección de una u otra forma en español
en producciones escritas de estudiantes brasileños. Para identificar y explicar los errores,
se emplean elementos de la lingüística contrastiva, concretamente los conceptos de análisis
contrastivo, análisis de errores e interlengua. Se discuten además las confusiones
relacionadas con el aspecto formalidad/informalidad que pueden ocasionar esta mezcla de
diferentes personas gramaticales.

Linguística Aplicada: estudos interdisciplinares e multiculturais
na formação docente
Rosineide Guilherme da Silva – UFRRJ / Sara Araújo Brito Fazollo – UFRRJ

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados de pesquisas que visam contribuir
com o aprimoramento da prática de ensinoD aprendizagem de espanhol como língua
estrangeira. Para tanto, apoiamo-nos em estudos recentes da Lingüística Aplicada, disciplina
científica estruturada entre as ciências que se ocupam do uso da linguagem (Moita Lopes,
2006 e Pennycook 1998, 2006), e cuja preocupação é a de atuar para transformar a realidade
social, na medida em que propõe pesquisas e práticas pedagógicas que dialoguem
diretamente com as necessidades sociais dos sujeitos envolvidos.
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Professores e pesquisadores possuem um papel relevante nesse sentido desde que, em
seus contextos de atuação docente e investigativa, busquem, entre outras coisas, promover
debates e reflexões sobre as múltiplas identidades culturais e sua relação com o cumprimento
da cidadania, entendendo a identidade cultural (Hall, 2003 e 2006) a partir de uma perspectiva
heterogênea e híbrida. E sob um olhar mais pedagógico, destacamos como recurso e
orientação nessa linha, o uso das variadas tipologias e gêneros textuais (Marcuschi, 2008)
como sendo estratégias didático-metodológicas imprescindíveis dentro do contexto de sala
de aula de ED LE, sempre observando o critério da Interdisciplinaridade (Fazenda, 1991,
Kleiman & Moraes, 1999) com conceitos que favorecem uma reflexão aprofundada e crítica
sobre temas e conteúdos, em geral. Como metodologia e procedimentos para concretizar
as teorias em questão, na prática da formação docente, utilizamo-nos de estudos dirigidos,
debates, exposições, seminários e atividades multidisciplinares de compreensão, reflexão e
construção de textos (Koch, 2001), que se apliquem aos objetivos inicialmente mencionados.
Também desenvolvemos projetos de pesquisa, de iniciação à docência e de atividades de
extensão, a fim de colocar ditas práticas a serviço das transformações sociais defendidas
pela Linguística Aplicada. As atividades até então desenvolvidas, e baseadas nessas
perspectivas, têm apresentado resultados satisfatórios e contribuído para o desenvolvimento
acadêmico dos discentes que tem apresentado autonomia na apresentação de suas tarefas.
Além disso, os licenciandos, seguindo essa linha de atuação teórico/prática e sob nossa
orientação, já produzem, com qualidade relevante, seus próprios trabalhos de pesquisa,
com apresentações em eventos científicos realizados dentro e fora da nossa IES.

Dalí y su contribución al surrealismo: el cine
Ruben Daniel Méndez Castiglioni – UFRGS

Ernesto Sábato festejaría sus 100 años en junio de 2011. Se había olvidado de morir dijo
su hijo Mario. Amado y admirado por muchos, y posiblemente rechazado casi en la misma
proporción Sábato vivía, como siempre, en Santos Lugares, Província de Buenos Aires.
Pero ya no caminaba por las calles del barrio. Estaba recluído en su casa. Decían que
pasaba las noches de claro en claro, siendo atendido por dos enfermeras y dos asistentes
que se alternaban para satisfazer su mayor deseo: quería que le leyesen lo que él había
escrito, principalmente su libro preferido: Sobre Héroes y Tumbas. En este texto se hará
referencia a un encuentro con Sábato, ocurrido en 1994, en su casa. Aunque ese episodio
personal no refleje la dimensión del escritor, sirve como pretexto para estas líneas de
despedida. Por lo tanto, el texto trata acerca del encuentro y la entrevista a un joven estudiante
que pretendía hacer su memoria de investigación sobre el escritor Ernesto Sábato y el
movimiento surrealista, y de los consejos que éste recibió. Considerando el carácter de
investigación que debe estar presente, se abordarán datos acerca de su vida y obra, se
dará énfasis al encuentro de Sábato con los surrealistas, en París, en los años 30, cuando
trabajaba en el laboratorio Joliot-Curie, así como también a algunos de sus escritos con
referencia al surrealismo y al movimiento surrealista.
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Sobre Ernesto Sábato, el surrealismo y la entrevista a un
desconocido muchacho
Ruben Daniel Méndez Castiglioni – UFRGS

El filósofo y poeta surrealista André Breton escribió un artículo sobre el cine al que le dio
el título “Como en un bosque”. Los surrealistas siempre habían tenido un cierto encanto por
el cine pues era visto como un medio para expresar el mundo del subconsciente, con sus
deseos e instintos, capaz de evocar la poesía o el azar, entre tantas otras posibilidades y,
principalmente, denunciar la llamada “moral burguesa”. Breton reflexiona en el artículo
mencionado (que fue escrito en la posguerra), acerca de los caminos y evolución del cine.
Recuerda las películas de vanguardia de los años 1920 y 30. Como es sabido, la llegada de
Salvador Dalí y Luis Buñuel al grupo surrealista de París trajo nuevos aires y las películas
surrealistas por excelencia son de estos dos personajes, que contaron con el apoyo y la
admiración de Breton en esos años heroicos. Uno, con el tiempo, se convertiría en un pintor
de suceso internacional, el otro, uno de los más importantes directores de cine. Este texto
tiene como propuesta tratar de la trayectoria de Dalí y Buñuel y de la realización en conjunto
de una de esas películas: “Un perro andaluz”. También se propone hacer referencia a “La
edad de oro”, el film maldito, satanizado y tabú del siglo XX.

Lin Calel, dos versiones contrapuestas: el poema épico de
Eduardo L. Holmberg y la ópera de Víctor Mercante y Arnaldo
D’Espósito
Rubén Dellarciprete – Univ. de La Plata, Argentina

Eduardo L. Holmberg que había iniciado la escritura de Lin Calel en 1885, bajo la impronta
del darwinismo social, la concluyó en 1910 –Centenario de la Argentina-cuando la ciencia,
en parte, había comenzado un proceso de reconocimiento y reivindicación del “otro”. Una
lectura que podría explicar el proceso ideológico protagonizado por Eduardo Holmberg, se
relaciona con una revisión de la episteme darwinista, según la cual el principio que domina
la arena donde se dirime el choque de razas es la adaptación evolutiva y no la filosofía de la
exclusión, que habían sostenido Spencer, Malthus y el mismo Holmberg durante su juventud.
De este modo, el mestizaje significaría una etapa superadora del tipo original.
Nuestra investigación, a través de una metodología comparativa-contrastiva, analiza cómo
Víctor Mercante -guionista de la ópera– leyó el texto base, qué cosas modificó y por qué,
cómo trabajó los personajes y sus roles, cómo trasladó los contenidos, qué significados
elidió o agregó y por qué. Mercante, si bien por la determinación del nuevo formato redujo
comprensiblemente la complejidad y extensión del texto original, operó también sobre la
significación. Tomó del texto épico la trama y modificó algunos datos esenciales de la obra
en función de su propia orientación ideológica, que no era, precisamente, la propuesta por
Eduardo Holmberg.
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Musicalmente hablando, las óperas de carácter indigenista son obras de estructura y
concepción europeas. La música compuesta por Arnaldo D’ Espósito tiene rasgos
modernistas, yuxtapuestos con otros lenguajes, de una manera no-sintética. Si bien Lin
Calel es indigenista en cuanto a su contenido argumental, la música presenta motivos
melódicos de configuración pentatónica. No renuncia a las reminiscencias musicales, a la
melodía coloreada, a la vocalidad italiana y utiliza mayoritariamente el “airoso”. La musicalidad
del autor se canaliza, entonces, en un moderado modernismo, sin caer en movimientos de
vanguardia.

José de Anchieta: o Barroco na poesia espanhola
Samuel Anderson de Oliveira Lima – UFRN

O século XVI foi um século de muitas transformações para uma sociedade que estava
em formação – a sociedade brasileira. E nesse contexto, um jovem jesuíta, vindo das
Canárias, participa ativamente desse processo de formação, trazendo nos seus versos a
cultura do colonizador emoldurada no projeto de resgate do cristão católico empreendido
pela Companhia de Jesus. O jovem Anchieta, de descendência espanhola, vai promover
esse amálgama cultural por meio de sua poesia. Isto é, traz na bagagem a cultura hispânica
que deveria ser incutida no seio brasileiro, e foi através desse choque cultural que se formou
a nova cultura. Na catequese da Contrarreforma, o jesuíta tinha como missão “converter” o
índio, para isso, precisava conhecer sua língua, seus costumes, suas crenças, seus desejos,
enfim, conhecer a fundo seu “objeto” de trabalho. E Anchieta foi o que mais perto chegou do
índio. Neste trabalho, que é resultado de uma pesquisa de mestrado, objetivamos apresentar
o processo de aglutinação cultural realizado pelo jesuíta espanhol por meio de sua poesia e
mostrar a importância que a cultura hispânica, com suas crenças, seus costumes, sua língua,
sua religião, sua economia, etc., teve no processo de formação dessa nova cultura, no
século XVI. Ou seja, o jesuíta uniu o mundo hispânico ao mundo americano via texto poético
espanhol. Para isso, tomamos como pressupostos teóricos as visões de, entre outros, Severo
Sarduy, Octavio Paz, Lezama Lima, Haroldo de Campos, Alfredo Bosi. Unindo canções
profanas, ritos indígenas, ao texto sagrado, Anchieta, como poeta, consegue construir, como
numa moldura, o universo barroco, um universo antitético, elíptico. Seus poemas em língua
espanhola, portanto, promovem esse amálgama: santo/profano, céu/inferno, pecado/
absolvição – pares antitéticos que ecoam nos altares do nosso Barroco.
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Contribuições de Jorge Amado para a Literatura Hispânica no
Brasil
Sandra Mara Mendes da Silva Bassani – IIF-ES

Jorge Amado teve seus livros publicados em mais de quarenta idiomas e amplamente
estudados por pesquisadores e pela crítica. Mas, ele também atuou como tradutor, de forma
esporádica e sem caráter profissional, e traduziu, entre outros, o romance Doña Bárbara, de
Rómulo Gallegos. A tradução dessa obra foi derivada de uma viagem que ele empreendeu
pela América Latina, às vésperas do Estado Novo, provavelmente com o objetivo de
estabelecer traços identitários – homogêneos ou não – que pudessem criar um rosto para a
América Latina, em contraste com o que ele conhecia do Brasil. Essa viagem despertou em
Amado a vontade de divulgar algumas obras hispânicas em solo brasileiro. A esse respeito,
em artigo publicado no Jornal do Brasil (1974), ele questiona: Rómulo Gallegos, há algo de
comum entre os romancistas da América? Jorge Amado, algumas vezes, declarava-se
ressentido do fato de o Brasil e os demais países da América Hispânica, principalmente os
da América do Sul, viver uma condição de intercâmbio cultural e literário inexpressivo, quando
não inexistente. Com base nisso, este trabalho investiga a tarefa de Amado como tradutor
desse romance e como, a partir dessa tradução, ele conseguiu que obras de autores
hispânicos ganhassem repercussão no Brasil em uma época em que se liam no País
praticamente só obras de origem francesa. Assim, delineou-se qual foi a contribuição de
Amado para que ocorresse uma espécie de “boom” literário hispânico frente à tradicional
literatura francesa.

Parâmetros de Qualidade na escolha dos Livros Didáticos de
ELE: o PNLD nas escolas de Aracaju – SE
Sandro Márcío Drumond Alves – UFS

De acordo com as informações veiculadas na página da internet do Ministério de Educação
do Brasil (MEC), é tarefa dos professores, conjuntamente com a equipe pedagógica, analisar
as resenhas e as indicações contidas no Guia do PNLD para escolher adequadamente os
livros didáticos. É igualmente importante saber que o material adotado deve ser, minimamente,
adequado ao projeto político-pedagógico da escola, ao aluno e professor, e à realidade
sociocultural das instituições. Partindo-se dessas premissas, levantamos os seguintes
questionamentos: Como esta escolha, efetivamente, ocorre na cidade de Aracaju e quais os
critérios utilizados para a adoção de um dado material frente às outras possibilidades
apresentadas? Assim sendo, este trabalho tem como objetivos: a) Verificar, de modo
quantitativo, os livros que foram selecionados para a língua espanhola no Ensino Médio nas
Escolas Públicas Estaduais da cidade de Aracaju; b) Descrever e analisar os critérios que
usaram os professores e as equipes pedagógicas dessas escolas para chegar à escolha do
material didático de Espanhol; e c) (Re)Construir a proposta de Parâmetro de Qualidade

220

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

(RITCHER, 2005), levando-se em consideração os critérios utilizados pela equipe responsável
pela seleção dos livros e as indicações conteudísticas previstas no Guia do PNLD 2012, nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e nas Orientações Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (OCEM). A partir de questionários escritos e entrevistas orais (gravadas e
transcritas), mapeamos os livros de espanhol adotados nas escolas públicas estaduais da
cidade de Aracaju, bem como realizamos a descrição e análise dos critérios usados para o
estabelecimento desse material. As informações colhidas nos permitiram, com auxílio das
bases teóricas, chegar à possibilidade de (re)construção de um possível Parâmetro de
Qualidade utilizado nesse processo. Nosso alicerce teórico básico está centrado nas leituras
de Gérard & Roegiers (1998), Ritcher (2005), Mantovani (2009) e Costa (2011).

El cine brasileño y España: El caso de Carlota Joaquina, princesa
do Brasil (1994)
Santiago de Pablo Contreras – Univ. del País Vasco, Espanha

El cine producido en Brasil no tiene excesiva distribución en España. Salvo las
coproducciones hispano-brasileñas y las películas de los cineastas más conocidos a nivel
internacional (como Bruno Barreto, Fernando Meirelles o Walter Salles), es difícil que otros
filmes brasileños consigan distribución en España. Tras plantear los datos generales de la
difusión del cine brasileño en las pantallas españolas, en esta ponencia me centraré en el
caso del largometraje “Carlota Joaquina, princesa do Brasil” (1994), de Carla Camurati, que
tuvo un gran éxito en Brasil. En teoría, el hecho de que el protagonista principal de esta
película histórica fuera Carlota Joaquina de Borbón, miembro de la familia real española,
podía haber ayudado a su difusión en España. Sin embargo, no fue así y la película sólo se
difundió en sesiones especiales, actos culturales, etc. Aquí analizaré cuál fue el alcance de
esa difusión, la escasa recepción de la película en la opinión española y las causas que
explican que apenas se proyectara. Partiendo de la metodología de las relaciones entre la
historia y el cine, estudiaré cómo se representa a la infanta Carlota en el filme y hasta qué
punto este enfoque –junto al peculiar estilo cinematográfico de Camurati– pudieron
condicionar su difusión. Desde una perspectiva interdisciplinar, no me centraré tanto en los
aspectos artísticos de la película sino en análisis de historia, cultura y sociedad, que permiten
entender por qué un producto cultural brasileño, incluso teniendo puntos de contacto con la
historia de España, apenas logró ser conocido aquí. En cuanto al marco teórico, parto de los
estudios sobre recepción del cine (iniciados por J. Staiger, cuyos frutos más recientes se
deben a E. Ethis). En el análisis de “Carlota Joaquina” aplico básicamente las teorías de R.
Rosenstone, para el que el cine, siendo ficción, nos hace reflexionar sobre nuestra relación
con el pasado.
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23 capítulos com Carmen
Sara de Paula Lima – UFC

Pretendemos refletir neste trabalho sobre a personagem Carmen do romance Cinco horas
con Mario, importante obra de Miguel Delibes, no intuito de desvelar e justificar seu caráter.
Nesta empreitada, além da apresentação deste grande romancista espanhol, visitaremos os
valores sociais de uma época identificados no monólogo: a sociedade espanhola de 1960, a
religião, o casamento, a sexualidade, a Guerra Civil. Trataremos de apresentar a personagem
para além do estereótipo de mulher burguesa e conservadora, aliando a construção de sua
personalidade à frustração de desejos consolidada na figura do marido morto. Destacaremos
também técnicas empregadas pelo autor na construção do conflito das personagens Carmen
e Mario, como, por exemplo, o fluxo de consciência, que permite a percepção do processo
de pensamento como não-linear, isto é, repleto de rupturas. Esta técnica mostra o ponto de
vista de uma personagem através da fusão da realidade e do desejo, em que os limites
entre o consciente e o inconsciente, as lembranças e a situação atual não são facilmente
identificados. A complexidade temática e estrutural é habilmente construída por Delibes por
meio de repetições, jogos de palavras, provérbios, associações de ideias e ausência de
pontuação. Desejamos, portanto, apresentar de forma singela uma defesa a Carmen e suas
intensidades.

Língua, espaço e ostensão na Cidade do México e em Belo
Horizonte
Sara Stradioto – PG-UFMG

A relação entre a linguagem humana e o mundo exterior tem sido objeto de estudo em
diferentes áreas de pesquisa e sob diferentes perspectivas. No campo da dêixis, verifica-se
que diferentes culturas dividem, analisam e classificam o espaço de maneiras distintas. O
propósito desta comunicação é analisar os mecanismos de referência dêitica no português
falado em Belo Horizonte e no espanhol falado na Cidade do México, com especial atenção
à produtividade da construção demonstrativo + locativo. Essa construção origina-se de duas
tendências comuns no sistema de demonstrativos das línguas românicas: a redução de
uma das formas de demonstrativo e a consequente adjunção de locativo.
Um experimento inspirado nas díades de Jungbluth (2005) e desenvolvido especialmente
para esta pesquisa foi aplicado a 14 informantes nativos de cada variedade considerada. Os
dados confirmaram a já referida perda de este no sistema dos demonstrativos do português
de Belo Horizonte e constataram que no espanhol da Cidade do México a forma em desuso é
aquel. Observou-se, além disso, que a tendência ao desaparecimento de uma forma de
demonstrativo tem levado à fixação, como centro dêitico no português de Belo Horizonte, do
espaço em que falante e ouvinte se encontram (representado indistintamente por esse) e, no
espanhol da Cidade do México, do espaço do falante (representado indistintamente por este).
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No entanto, a adjunção de locativos não se mostrou igualmente produtiva nas duas
variedades. Enquanto nos dados do português de Belo Horizonte houve uma alta ocorrência
de demonstrativos acompanhados de locativo em um mesmo sintagma nominal, essa
estratégia não se manifestou significativamente no espanhol da Cidade do México.
Por último, verificou-se que o gesto de apontar, ato intrinsecamente dêitico, não constitui
um mecanismo compensador da perda de forma de demonstrativos, conforme se hipotetizou.
Ao contrário: essa estratégia está profundamente entrelaçada na produção linguística de
forma geral.

El proyecto literário de José María Arguedas
Sarah Munck Vieira – PG-UFJF

En el presente trabajo serán estudiados los cuentos “Warma Kuyay (Amor de niño)” y “El
sueño del pongo”, así como la novela Los ríos profundos con el propósito de observar y
comprender la trayectoria literaria del escritor peruano José María Arguedas asociada a la
búsqueda de un lenguaje transculturado – conforme Angél Rama (1987) – en el cual las
memorias del escritor y su condición migrante (CORNEJO POLAR, 2000) y diglósica se
expresan a través de la escritura de un castellano transformado por las experiencias afectivas
con la lengua quechua. De modo semejante, serán adoptadas las posiciones de Haesbaert
(2007) concernientes a territorio y a territorialidad para examinar el proceso de la
multiterritorialidad presente en las obras arguedianas y que, según el geógrafo, debe ser
visto a partir de la óptica político-económica y simbólico-cultural. La creación del castellano
quechuizado idealizado por Arguedas se caracterizará por una territorialidad política y
simbólica ya que involucrará tanto el ideario de unificación lingüística-cultural, como la
posibilidad de inserción social de aquellos que fueron silenciados a lo largo de la historia de
la colonización del Perú. El lenguaje literario arguediano manifestará los desordenamientos
entre el quechua – lengua legítima de los Andes y el castellano – lengua de toda la expresión
literaria, pero también expresará en su estructura la íntima sintaxis del quechua y revelará la
esencia andina (JONH C. LANDREAU, 2004).

’Zonas de penumbra’ e ‘vacios’: ficção e História em Manuel
Rivas.
Sebastião Ferreira Leste – PG-UFMG

Nas narrativas El lápis del carpintero (1998) e Los libros arden mal (2006) o escritor,
jornalista e poeta galego Manuel Rivas, tomando como pano de fundo a Guerra Civil
Espanhola (1936-1939) demonstra, como já havia manifestado no conto “La lengua de las
mariposas” (1995), toda a sua potência criativa, sua poética e o seu engajamento político-
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social em prol do não esquecimento de um passado traumático. Com teor ficcional
rememorativo, os relatos exploram eventos históricos, mas trazendo à tona, com a licença
poética que o discurso literário se permite, o “penumbramento” e o esvaziamento promovidos
pela História oficial. Permeada pela memória coletiva e mediada pela memória individual
adquirida e cultivada no âmbito da tradição oral de uma Galícia, cujas feridas bélicas ainda
continuam hemorrágicas, a ficção rivasiana emerge, agora, de um conflito memorialístico.
Ao contrário da pretensa isenção do historiador, os narradores, em Rivas, se apresentam a
partir de uma perspectiva polifônica e dialógica: vencedores e vencidos enunciam, cada
qual, a partir do seu lugar, sem o policiamento da “verdade” e sem a censura ao fingimento.
No rastro escritural de Rivas, perscruto a coexistência ambivalente das linguagens erudita e
coloquial de certos personagens como Daniel da Barca e Herbal, (El lápis del carpintero),
buscando localizá-los nos seus lugares de enunciação. Para tal, o conceito de História é
tomado de Walter Benjamin; o de memória, ancorado em Maurice Halbwachs e Paul Ricœur;
o de ficção – segue as postulações de Juan José Saer e Wolfgang Iser. Recorro, ainda,
entre outros, a Mikhail Bakhtin e Isabel Castro Vázquez para investigar as questões relativas
à polifonia e aos fatores concernentes aos espaços dos narradores. Com essas armas
defendo a hipótese de que há, de fato, como adverte o autor, “zonas de penumbra” e “vacíos”
na História oficial sobre a Guerra Civil Espanhola.

O ensaio de Rafael Sánchez Ferlosio: narração e História
Silvia Cárcamo – UFRJ

A partir da década de setenta, os ensaios de Rafael Sánchez Ferlosio propõem reflexões
no campo da narratologia que entram em consonância com a preocupação central dos seus
textos ensaísticos: a crítica radical ao modelo civilizatório ocidental. A visão da História e a
organização dos discursos fazem parte de uma mesma lógica da civilização. Podemos pensar
que esse questionamento radical à narração de Sánchez Ferlosio, coerente com as propostas
anti-realistas da geração de 50, também encontrava antecedentes na tradição espanhola do
século XX, começando por escritores da geração de 98 (Azorín, Unamuno). Selecionamos
dois ensaios que se apresentam especialmente significativos por aquilo que eles dizem a
respeito da narração e da história: La predestinación y la narratividad e Carácter y Destino.
Os raciocínios dos ensaios pretendem percorrer esse campo do fazer e do dizer coletivos
que Ferlosio cerca e ilumina (e por vezes obscurece) com a sua prosa demorada, mediante
minuciosas análises de situações concretas. Diante das posições radicais que defende, o
leitor é obrigado a reparar na própria figura do ensaísta, uma espécie de outsider paradoxal
que fez do cansaço melancólico, dos gestos anticuados e da preguiça a sua marca pessoal.
Simultaneamente familiarizado e distanciado dos meios de comunicação, crítico das
instituições e favorecido por distinções oficiais, o escritor erudito observa com exaustão o
mundo que o circunda como se fosse necessário se escandalizar, resignadamente, diante
do que nele acontece. Inspirado na observação de Antoine Compagnon, quando se refere
“a modernidade dos anti-modernos” dos franceses, José-Carlos Mainer propõe que a
modernidade espanhola também acenaria com gestos anti-modernos. Insinuamos a
possibilidade de situar nessa perspectiva crítica o ensaio de Sánchez Ferlosio. As suas
ideias dialogam, igualmente, com perspectivas críticas atuais, como a do historiador Hayden
White.
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Conhecendo Urganda
Silvia Cobelo – PG-USP / co-autoria: Giselle Cristina Gonçalves Migliari

No primeiro poema do grupo preliminar, “Al libro de don Quijote de La Mancha, Urganda
la Desconocida”, a voz da feiticeira e protetora de Amadis de Gaula destina seus conselhos
ao livro Dom Quixote, em uma linguagem considerada “indiscreta”. A partir de versos de
“cabo roto”, as sérias recomendações de Urganda demonstram estar em dissonância com a
forma como são proferidas. Em um jogo poético de revelação e encobrimento – devido à
supressão das últimas sílabas dos versos – e por meio de refrões e “frases feitas”, as
advertências da feiticeira ao Quixote emergem no poema de “cabo roto”, o que exige, do
tradutor, além de sua técnica tradutória, uma postura analítica diante do texto em questão.
Nesta comunicação, cotejamos os versos de Urganda nas seis traduções disponíveis no
Brasil, de modo a evidenciar as escolhas dos tradutores e as possibilidades que a tradução
poética logra abarcar. A primeira, dos portugueses Viscondes /Chagas, não apresenta
tradução dos poemas preliminares, tornando a tradução publicada pela José Olympio a
primeira tradução brasileira e Milton Amado o primeiro poeta a traduzir os versos da obra.
No início dos anos sessenta, surge a tradução do escritor português Aquilino Ribeiro, uma
nacionalização do Quixote, segundo ele mesmo. Em 1983, Eugênio Amado publica uma
nova tradução da obra pela Itatiaia, texto revisitado em 2005. Sérgio Molina assina uma
tradução bilíngue da obra pela Editora 34. Em 2005 surge outra tradução (apenas primeiro
livro) da obra, publicada pela Record, com o brasileiro Carlos Nougué e o espanhol José
Luís Sánchez.

Multi-territórios humanos: as línguas dos escritores
Silvina Carrizo – UFJF

Na dialética do “home/no home”, expressa pela geógrafa Teano Terkenli (1995), pode ser
observada a possibilidade constante, em certos casos particulares, de construção de
territórios afetivos, neles a exposição a várias línguas e seus respectivos capitais literários
(CASANOVA, 2002) contribuem para recriar, a partir de formas diversas de escritas de si
(LEJEUNE, 2008; ARFUCH, 2010), a memória da “cena de iniciação” do escritor perante a
língua que lhes dará acolhida ou que lhes será hostil ou precária. Nesse sentido, esse trabalho
tem como objetivo analisar, de forma comparativa, diferentes textualidades de um grupo
escolhido de escritores latino-americanos que constroem essa “cena” e que a problematizam
nas suas obras. Do exemplo paradigmático dos escritores peruanos, Arguedas e Churata,
passaremos também a refletir sobre modalidades mais contemporâneas como podem
representar: Douglas Diegues, Wilson Bueno, Paloma Vidal, Sylvia Molloy e Héctor Bianciotti.
Dessa forma, pretendemos discutir as relações afetivas e políticas entre língua, linguagens
artísticas e literatura apontando para as problemáticas das subjetividades em relação às
multi-territorialidades (HAESBAERT, 2009) e como estas se apresentam a partir de poéticas
que se nutrem dessa complexidade humana. Assim como procuraremos reavaliar, a partir
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do exposto, as problemáticas da noção de campo literário (BOURDIEU, 1996) quando
pensado exclusivamente por um viés político como é o de nação/literatura/língua oficial.

Para enegrecer os modos de saber: histórias da negramérica
contadas na arte literária de afrolatinos(as)
Simone de Jesus Santos – PG-UFBA

O presente trabalho visa à análise crítica de textos literários escritos por afrolatinos(as) e
que apresentam diálogos com aspectos da história. A pretensão é discutir os modos através
dos quais escritores(as) negros(as) – especialmente Manuel Zapata Olivella e Ana Maria
Gonçalves –, no contexto latino americano, apresentam as suas memórias na escrita artística
por eles(as) engendrada. Diante da colonização europeia por que passou a América Latina
e as histórias hegemônicas construídas naquele contexto, torna-se pertinente atentar para
a (re)construção de memórias diferenciadas, tecidas por indivíduos subjugados no processo
e que ainda hoje vivenciam as drásticas consequências do mesmo.Considerando “todo lugar
de enunciação” um “lugar concreto [...] um lugar teórico e desejado”1, entendo a literatura
elaborada por escritores (as) negros(as) como lugar de criação de imagens positivas sobre
si mesmos, de recuperação de suas memórias silenciadas e de releituras da história
hegemônica.Para tanto, a ferramenta teórica empregada consiste de base bibliográfica acerca
do diálogo entre literatura e história: Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, Linda Hutcheon,
Walter Mignolo, dentre tantos outros, indicam essa interação. A partir de análise preliminar
de escritos artísticos de autores(as) negros(as) da América Latina, foi possível concluir que
há distintos modos de diálogos com a história que demonstram como o texto literário
elaborado por negros(as) “pode enegrecer os modos de saber, isto é, constitui uma das
possibilidades de alterar conhecimentos já instituídos, como a história e a literatura oficiais.”2
1

ACHUGAR, Hugo. Planetas sem boca: escritos efêmeros sobre arte, cultura e literatura. Belo Horizonte:

2

SANTOS, Simone de Jesus. Textos e Metatextos: escritos de Oswaldo de Camargo, Luiz Silva - Cuti e

Editora UFMG,2006, p.19.
Márcio Barbosa. 161 folhas. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
Universidade Federal da Bahia, 2010, p.15.

Mania de escrever poesia: a prosa poética nas cartas de Emilio
Prados
Solange Munhoz – CEETEPS-SP

Em sua reconstituição histórica sobre a escritura de cartas, Massaud Moisés (2004, p.
160) afirma que o gênero assumiu importância maior ou menor ao longo dos diferentes
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séculos, sendo que, enquanto no século XVII a carta literária atingiu seu auge – favorecida
pelo desenvolvimento dos serviços postais –, no século XX, o destaque está no intercâmbio
de cartas reais entre escritores. Durante a ditadura de Franco, a comunicação por meio de
cartas entre os escritores de fora e de dentro da Espanha foi fundamental para construir
diferentes tipos de intercâmbios e laços, como os de negócios ou de amizade. Um dos
escritores a utilizar esta forma de contato é Emilio Prados. Sua mania de escrever cartas –
que não se restringiu às interlocuções com os membros da Geração de 27, como indica a
troca de correspondência com Camilo José Cela ou com José Luis Cano – assumiu condição
especial quando se tratou do diálogo com os amigos a ponto desse território textual se
transformar em uma segunda pátria. A tal compromisso, se uniu sua dedicação à poesia. Na
nossa comunicação, pretendemos apresentar uma aproximação às cartas que Prados
escreveu a Camilo José Cela desde seu exílio no México, e que estão reunidas no livro
Correspondencia con el exilio (2009), destacando os aspectos poéticos que identificamos
nelas.

Genealogías imposibles: variaciones de un relato fundante
Sonia Jostic – Univ. Del Salvador, Argentina

La producción más reciente de María Rosa Lojo (Árbol de familia, El libro de las Siniguales
y del único Sinigual, “Historias del Cielo” perteneciente a Bosque de ojos; textos aparecidos
–de uno y del otro lado del Atlántico- en 2010) parece estar diseñando una personal mutación
tendiente a incursionar de peculiar modo en el espacio autobiográfico: explicitando marcos
architextuales (“novela”, “microficciones”) cuya voluntad consiste en apartarse del registro
referencial; resistiéndose a explicitar el nombre propio como mediador entre el texto y el
mundo; evitando comprometerse a dar cuenta pormenorizada de la propia vida para privilegiar
las de los otros (básicamente la familia). A pesar de tales estrategias obliterantes del género,
los textos de Lojo podrían ser pensados desde el pacto fantasmático (Lejeune) en virtud del
cual “el lector es invitado a leer las novelas no solamente como ficciones que remiten a una
verdad sobre la ‘naturaleza humana’ sino también como fantasmas reveladores de un
individuo.” En este caso, la primera persona de la narradora comparte con la autora ciertas
circunstancias (nacionalidad, edad, sucesos biográficos) y/o se presenta como testigo o
confidente de relatos ajenos.
En este sentido, El libro de las Siniguales y del único Sinigual parece constituir un clivaje
fecundo para el análisis. Tras partir de la consideración del texto en su materialidad (Chartier),
se recortará la naturaleza del vínculo que articulan palabras e imágenes (Mitchell; Marin) a
la hora de construir el relato personal-familiar. Podría arriesgarse que las palabras sobre
“siniguales” –seres maravillosos que no son ni hadas ni brujas, y de los cuales la narradora
puede ensayar sólo una “definición improbable”- arman el relato paterno (dada la resonancia
de cierta mitología gallega y la publicación en dicho idioma) mientras que las imágenes
“siniguales” montan el relato materno (parapetado en el costurero que alberga a estas criaturas
hechas de lanas e hilos).
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A ‘escolha de retórica’ em Andrés Bello (1847)
Stela Maris Detregiacchi Gabriel Danna PG-USP

Nesta comunicação será tratada a “escolha de retórica” na obra Gramática de la lengua
castellana destinada al uso de los americanos (1847), de Andrés Bello (1781 – 1865). Para
tanto, parte-se das idéias de Murray (1993: p. 23), que considera a existência de duas retóricas
distintas: 1) a que indicia uma continuidade de “paradigma” (cf. Kuhn 1962), isto é, aquela
em que um autor apoia ou segue certas ideias consolidadas na comunidade de estudiosos
de que faz parte; e 2) a que instaura uma perspectiva revolucionária, por meio da crítica e
recusa dessas ideias. Ainda segundo o mesmo teórico, a “escolha de retórica” pode decorrer
de complexos aspectos sócio-institucionais, como a “condição de elite”, a “idade profissional”
e o “reconhecimento” do pesquisador e/ou de seu “grupo”. Para reconstruí-los durante a
apresentação, partimos de um levantamento de informações contextuais. A “escolha de
retórica” em Bello (1919, 1931) também será verificada em um âmbito interno, a partir da
análise dos conceitos e empregos de metatermos vinculados à denominação da línguaobjeto, isto é, à língua que está sendo descrita. Examinar-se-á o uso e as definições de
termos como “lengua castellana”, “español”, etc. que aparecem na obra mencionada. Será
contemplado, para tanto, o que Bello também entendia por “lengua” de forma geral, e como
este conceito se constrói na relação com a tradição ibérica precedente. Esta comunicação
traz resultados parciais de uma pesquisa mais ampla, voltada para o exame da “escolha de
retórica” não só em obras de Bello (1847), mas também em Said Ali (1919; 1931).

La corrección del error y el feedback en la clase de lengua
extranjera. Un análisis desde los estudios de la afectividad
Stella Maris Baygorria – PG-Univ. Nacional de La Plata, Argentina

El objetivo de esta ponencia es presentar un breve análisis, en el marco de los estudios
sobre la afectividad, de la visión de profesores y alumnos sobre la corrección de errores en
las clases de Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE), así como sobre el valor
de las instancias de feedback entre los diferentes sujetos de la corrección.
Varios autores han estudiado la cuestión de la afectividad en la enseñanza de lenguas,
entre los más destacados se encuentran J. Arnold y E. Stevick. Por otra parte, se ha estudiado
bastante la corrección del error y sus técnicas más apropiadas. Lo que sería necesario
desarrollar es la combinación de ambos campos (afectividad y tratamiento del error) para
ordenar la práctica docente de acuerdo con estas teorías.
En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras es sabido que los enfoques
comunicativos revalorizan el concepto de error para definirlo como signo de progreso sin el
cual el aprendizaje no es posible.
Entendemos que la aplicación de diferentes estrategias de corrección oral que tomen en
cuenta factores afectivos, pueden constituir un instrumento didáctico y consideramos que si
se demuestran efectivas pueden representar un avance en la enseñanza de ELSE.
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Para llevar a cabo el análisis, reunimos un corpus de entrevistas a profesores de español.
Por otro lado, para acceder a la visión de los alumnos de ELSE sobre la corrección, el
feedback y la afectividad, acudimos a un breve cuestionario.
La investigación está en curso. Más allá de las conclusiones a las que lleguemos a partir
de este trabajo, lo hacemos con la claridad del lugar que cada participante del proceso de
enseñanza – aprendizaje debería ocupar. “El éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera
depende menos de los materiales, técnicas y análisis lingüísticos y más de lo que sucede
dentro de y entre las personas en el aula” (Stevick).

As relações de poder e o simbolismo em Fando e Lis, de
Fernando Arrabal
Stéphanie Soares Girão – PG-UFAM

O presente artigo pretende identificar as relações de poder existentes entre as
personagens da peça Fando e Lis (1955), de autoria do dramaturgo espanhol Fernando
Arrabal, e as suas formas de manifestação a partir das teorias preexistentes sobre o tema e
sua relação com a sexualidade, explicitadas por Pierre Bourdieu no livro O Poder Simbólico
e Michel Foucault em História da Sexualidade I – a vontade de saber. As teorias citadas
serão norteadas pelo método de análise de texto teatral utilizado por Anne Ubersfeld em
seu livro Para ler o teatro. Segundo a autora, são os elementos descritos no texto teatral
(compreendidos não apenas das falas das personagens, mas também das indicações
deixadas pelo autor – didascálias) que comporão a presente análise. É importante afirmar
que ao se analisar uma obra dramática, não apenas as falas das personagens, mas também
os objetos têm significância na totalidade da obra. A partir desse pressuposto o presente
artigo busca também analisar os objetos que apontam para as relações de poder manifestadas
na obra. Aqui apenas dois objetos serão analisados, quais sejam o próprio corpo da
personagem Lis (a partir da concepção de coisificação proposta por Ubersfeld) e o tambor
da personagem Fando, cujos valores simbólicos expressam de forma mais clara essas
relações.

A palavra no Livro das mil e uma noites e em O lápis do
carpinteiro, de Manuel Rivas
Susana Álvarez Martínez – UFF

O ser humano só se manifesta plenamente pela palavra, seja ela pronunciada ou não.
Independentemente do lugar e do tempo, as palavras que pronunciamos e aquelas que
utilizamos para criar realidades de ficção contêm um poço de sabedoria acumulada e
constituem nossa experiência cultural. Foram as histórias escritas no ar que chegaram e
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ainda chegam até nós, que nos deram o conhecimento da vida. Em O Livro das mil e uma
noites, anônimo e O lapis do carpinteiro, Manuel Rivas encontramos exemplos dessas
manifestações plenas do ser. Esses discursos, que hoje temos como registros escritos,
representam a transformação do contar como algo que parte da voz e chega à forma escrita.
São obras muito distantes no tempo, mas muito próximas no momento em que as utilizamos
para entender o conceito de enunciação como o conjunto complexo de relações que ligam o
falante e o ouvinte, o escritor e o leitor. O ato de contar é vital para a constituição tanto de
quem fala como de quem escuta. A palavra, em O Livro das mil e uma noites, e O lápis do
carpinteiro, assim como a água nas profundidades da terra, penetra em nosso interior, instalase na nossa imaginação, realiza uma viagem através da nossa memória e não só modifica o
entorno, mas também lhe dá sentido, o constrói.

Tradição e memória: um diálogo possível entre contos de Borges
e Cem anos de solidão
Suziane Carla Fonseca – PG-UFMG

A proposta do artigo é analisar dois entre os vários aspectos que têm evidente presença
na obra do escritor argentino Jorge Luis Borges, quais sejam: a tradição e a memória. Sem
a pretensão de esgotar tais temas, o objetivo é verificar como um escritor da envergadura
de Borges trabalha (ou deixa transparecer em seus textos) esses temas e quais as suas
possíveis ressonâncias no contexto da América Latina e, especificamente, na obra Cem
anos de solidão, do escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Partindo do princípio de que Jorge Luis Borges se vale da mescla entre ficção e realidade
na construção de sua obra, pode-se dizer que as relações que se estabelecem entre seus
contos e o romance assinalado anteriormente são próprias do diálogo possível entre distintos
espaços e tempos (re)criados/encenados na literatura de um modo geral.
Para efeito da análise, os contos “As ruínas circulares” e “A biblioteca de Babel” (ambos
publicados no livro Ficções) serão tomados em contraponto ao romance de García Márquez.
Além disso, o presente trabalho deverá incorporar algumas questões desenvolvidas por
outros autores e críticos, no sentido de embasar teoricamente o recorte aqui proposto.
Não necessariamente será estabelecida uma relação direta (uma confrontação) entre os
contos e o romance, mas uma espécie de acercamento, às vezes labiríntico, no sentido de
identificar como o romance colombiano pode ser lido à luz dos contos de Borges, e, por sua
vez, como os textos do próprio Borges podem ser mais bem compreendidos após a leitura
do principal romance de García Márquez.
Em suma, o foco principal deste trabalho é discutir como os temas da tradição e da
memória se revelam na arquitetônica de Borges. Em segundo lugar, examinar as relações
dialógicas entre os contos do autor argentino e o romance colombiano em questão.
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A formação profissional nos Cursos de Letras
Talita Barreto – UFF

Esta comunicação apresenta nosso projeto de pesquisa, em fase inicial, sobre o diálogo
entre a formação de docentes de língua estrangeira (LE) e outras formações profissionais
proporcionadas pelo Curso de Letras, sendo um desdobramento de nossa tese de doutorado
sobre a atividade de trabalho dos professores formadores de docentes de espanhol como
língua estrangeira (PFP-E/LE). Privilegia-se, entre outros, a formação do profissional de
Letras como tradutor. Como fundamentação teórica, seguimos a concepção dialógica de
linguagem (BAHKTIN, 2003) e a perspectiva ergológica de trabalho (SCHWARTZ, 1997). O
estudo tem como objetivo (a) identificar o panorama atual da formação profissional nos
Cursos de Letras em universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro; (b) verificar se é
estabelecido um diálogo entre a formação docente e as outras formações profissionais; (c)
identificar aspectos que necessitam ser discutidos sobre a formação profissional em nível
de bacharelado e licenciatura nos cursos de Letras no Estado do Rio de Janeiro. Como
metodologia de pesquisa, adota-se a entrevista, possibilitando situações de fala nas quais
se discute o trabalho. Entende-se a entrevista como dispositivo de produção de textos, a
partir de uma ótica discursiva (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2005; DAHER, 1998). Como
recorte, pretende-se entrevistar a professores de línguas estrangeiras de quatro universidades
públicas do Estado do Rio de Janeiro.

Representações acerca do MERCOSUL nos documentos oficiais
e na mídia impressa
Tânia Ferreira Rezende – UFG / Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva – UFG

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) nasce, em 26 de março de 1991, com a
assinatura do Tratado de Assunção pelos governos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
O propósito é promover o desenvolvimento econômico da região, integrando os países
membros e permitindo uma “livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os
países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não
tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente”1.
Contudo, ao longo do tempo, o MERCOSUL se amplia e passa a contemplar, também,
questões ligadas ao âmbito social (MERCOSUL Social e Participativo), cultural (MERCOSUL
cultural) e educativo (MERCOSUL educacional). Nesse cenário, nos propomos, nesta
comunicação, a analisar as representações que circulam tanto nos documentos oficiais sobre
o MERCOSUL quanto na mídia impressa por meio de jornais como Folha de São Paulo, O
Globo, O Correio Brasiliense e O Popular. Nossa perspectiva é tratar essas representações
como socioculturais, pois têm estreita relação com a construção cultural do conhecimento a
partir de ideias, comportamentos e atitudes dos povos e nações mercossulinas. Este trabalho
integra o Programa de Parcerias Universitárias de Graduação em Língua Espanhola e
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Portuguesa do MERCOSUL (CAPES/PGPE 002/2011) entre a Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Goiás e a Facultad de Lenguas da Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) e é uma das ações propostas para contemplar um dos objetivos do projeto de
pesquisa intitulado “Relações interculturais no ensino e formação de professores de espanhol
e português no âmbito do MERCOSUL: cidadania, identidade e representações sociais no
processo de integração educativa”.
1

Informação disponível em: <http://www.mercosul.gov.br>. Acesso em: 3 fev. 2012.

O dispêndio dos bens para a composição da narrativa – A
representação da criança em Cuadernos de Infancia de Norah
Lange
Tatiane Silva Santos – PG-USP

O objetivo deste trabalho é analisar as estratégias utilizadas para a recuperação do
passado no livro Cuadernos de infancia (1937) da escritora argentina Norah Lange. Neste
relato, a memorialista concentra a sua narrativa em um espaço fortemente delimitado – sua
casa – para recuperar os detalhes de seus primeiros anos. A objetividade dos capítulos,
lograda pelo direcionamento do foco narrativo essencialmente no acontecimento evocado e
com o mínimo de interferências da adulta, acentua o efeito de cada evento apresentado,
pois a narradora se isenta de elementos canônicos da literatura memorialística, como a
descrição de sua genealogia e os resquícios de caráter confessional para inovar, trazendo
uma escrita incisiva; o que não está expresso no texto por explicações da adulta e conexões
entre os capítulos, aparece no elo entre o olhar da narradora e o da criança representada.
Partimos da hipótese de que, na construção das memórias de infância, quanto mais o
adulto se aproxima da época retratada, deixando de lado suas considerações do presente
da escrita, melhor realiza a representação de sua subjetividade. Destacamos neste texto
dois movimentos realizados pela narradora – o de deixar a adulta – para a concentração da
narrativa nos interesses que motivaram a criança nas experiências selecionadas – e o de
deixar a herança, onde observamos as implicações do difícil ato de se desvencilhar da
genealogia.

(Re)Construção de Chico Buarque: Analisando a tradução do
português para o espanhol em canções de protesto
Thais Marçal Passos Sarmento – PG-USP

É extensa a discussão a respeito dos diferentes desafios nos processos de tradução,
devido às várias dificuldades enfrentadas pelo tradutor a cada texto. Segundo Low (2005:
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185), “fazer traduções de canções é uma tarefa complexa, pois o texto de chegada precisa
‘se encaixar’ na música pré-existente” (tradução nossa). Traduzir canções é uma tarefa que
apresenta dificuldades específicas e segundo Cintrão (2009: 813), dentre tantas que
permeiam os processos tradutórios, podemos destacar pelo menos duas que estão ligadas
à tradução desse tipo de texto: (1) o fato de se tratar de tradução subordinada, na qual o
texto está diretamente subordinado a outro elemento extralinguístico (HURTADO, 2011: 51),
e (2) das letras de canções apresentarem características compartilhadas do fazer poético,
como forma, ritmo e rima (LOW, 2003: 105-106). O disco compacto (CD) “Chico en Español”
do cantor Chico Buarque, gravado em 1982, apresenta traduções das canções, do português
para o espanhol, feitas pelo cantor e compositor uruguaio Daniel Viglietti. Ambos compartilham
a experiência de compor canções no período da ditadura militar como forma de protesto ao
regime vigente, além de serem artistas de nomes expressivos no cenário musical no Brasil,
Uruguai e, de maneira ampla, na América Latina, o que motiva a hipótese de que as canções
foram traduzidas considerando afinidades artísticas e aspectos políticos do texto de partida.
Neste trabalho, propomos a análise das canções traduzidas “Construcción” e “Dios le pague”
a partir de uma comparação com as cancões compostas em português “Construção” e “Deus
lhe pague” de modo a levantar algumas observações sobre a forma como o tradutor
empreendeu o desafio linguístico de verter para o espanhol as canções brasileiras
mencionadas.

Educação intercultural e ensino de E/LE
Thaísa Alves Brandão – PG-UFBA

Este trabalho proporá uma reflexão acerca do ensino de LE com vistas à educação
intercultural. Haja vista o modelo de sociedade hibrida que se constitui na contemporaneidade,
na qual as informações se processam com a quebra de barreiras das identidades de nação,
e se constitui pela herança cultural e o rompimento de barreiras também culturais, o ensino
de língua estrangeira, que tem como foco a comunicação, precisa ser intercultural. Na
sociedade da comunicação em que o contato entre o eu e o outro é constante, as trocas
culturais são permanentes e demanda que o diálogo entre culturas exista porque já não há
lugar para centrismos ou estereótipos. Na modernidade a busca de uma cultura específica e
exclusivamente nacional deve ser substituída pela identificação dos usos culturalmente
diferenciados de materiais comuns. No caso específico da língua espanhola, é imperioso que
se desfaçam os estereótipos que atribuem às variantes hispano-americanas, seus povos e
culturas algo de exotismo, o que traz ao ensino e aprendizagem desse idioma um prejuízo
significativo. Dessa forma, não se valoriza os aspectos socioculturais e sociolinguísticos dos
povos anteriormente mencionados, indo de encontro ao que se propõe para o ensino de línguas
na contemporaneidade em não há espaço para centrismos senão para o inter e o multi.
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Processos de formação de palavras na gíria juvenil do Peru: o
caso do ‘floreo verbal’
Thayssa Taranto Ramirez – PG-UFF

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e caracterizar o chamado “floreo verbal”,
fenômeno linguístico de caráter gírio que, apesar de pouco comentado na literatura, é hoje
bastante difundido entre os jovens hispano-falantes, especialmente entre aqueles
pertencentes aos setores populares.
Denomina-se “floreo verbal” o ato de substituir uma palavra por outra com a mesma
sonoridade, produzindo, com isso, falsos referentes (ou “pseudo-apelativos”, segundo
CARRIÓN, 1978), a exemplo de “Roberto”, “trampolín” e “celofán”, empregadas no lugar de
“robo” (roubo), “celoso” (ciumento) e “tramposo” (mentiroso, enganador), respectivamente.
Trata-se de um fenômeno de mascaramento lexical, cuja intenção costuma ser ocultar o
sentido de algum vocábulo frente aos não iniciados (função críptica) ou simplesmente brincar
com a forma das palavras (função lúdica) (CALVET, 1994).
De modo geral, o produto do “floreo” corresponde a nomes próprios (como “Roberto”) ou
formas da língua corrente (como “trampolín” e “celofán”). Quanto a seus padrões de formação,
observa-se que o material acrescentado à palavra original tem estrutura e valor de um sufixo
(Ex.: “robo” > “Roberto”, em que “erto” se assemelha a um sufixo) e o material aproveitado
da mesma possui as propriedades de um radical (Ex.: “tramposo” > “trampolín”, em que
“tramp” se constitui no radical), embora nem sempre o sejam do ponto de vista canônico.
A fim de ilustrar como este fenômeno ocorre na língua, e em especial na variedade de
espanhol peruano, procuramos utilizar palavras extraídas da coluna de fofocas “Ya fuiste”, a
qual é diariamente publicada no jornal “Ajá”, tabloide de caráter popular amplamente difundido
na capital peruana. A fim de registrar a ocorrência de “floreo” nesse material, utilizamos
como amostra palavras coletadas da edição on-line do referido jornal durante o intervalo de
30 dias (entre 08/06 e 08/07/10).

Quando as luzes se acendem: a cumbia sob os holofotes, em
‘Noites vazias’ de Cucurto
Thiago José Moraes Carvalhal – PG-UFRJ

Entre vigília, devaneios surrealistas e surtos assassinos, a narrativa “Noites vazias”, do
conto que integra a obra de Washington Cucurto Coisa de Negros (2003), processa-se através
do depoimento, em uma delegacia policial, de um personagem que fala de seu frenético
itinerário na noite de uma danceteria de cumbia. Ali o narrador conhece sua “loura guarani”,
e para lá retorna sempre na tentativa de reencontrá-la. Obcecado, alucinado, o paraguaio
alterna estados de lucidez e delírio alcoólico enquanto dança e faz sexo com outras mulheres,
ignorando os outros aspectos da realidade
Nesse relato esquizofrênico, a construção do testemunho de Eugênio encena a
representação do subalterno por ele mesmo, que engendra uma percepção da realidade em
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dissonância com os discursos hegemônicos sobre si e sobre o meio em que transita,
colocando em vigor o espaço do baile enquanto lugar do lazer e, principalmente, do processo
de socialização da juventude. O que antes se processava no interior das instituições
tradicionais e seus aparatos ideológicos, agora é feito no espaço externo das ruas, e nesse
outro lugar, com seus atos de fala, expressam-se os impactos dos novos valores referentes
à cultura popular e jovem, híbrida de categorias, entre o público e o privado, entre o violento
e o lúdico, entre o rural e o urbano.
Para a investigação dos diálogos que o texto estabelece com o contexto cultural em que
se realiza a narrativa de Cucurto, serão fundamentais, no contar empreendido por uma
personagem-sujeito diaspórico, um cabecita negra, e em sua produção simbólica e ethos,
aportes teóricos como os de Stuart Hall acerca da identidade e da diáspora, de Néstor García
Canclini e noções de hibridização cultural, de Gayatri Spivak e da aquisição de voz do
subalterno, de Pierre Bourdieu e fundamentos sobre campo cultural e negociação e de Michel
De Certeau e o conceito de braconagem.

Utopias antihispánicas: lengua y literatura en el romanticismo
argentino
Uruguay Cortazzo – UFPel

El romanticismo ha sido tradicionalmente visto como un movimiento meramente imitativo
del europeo que no consiguió alcanzar el objetivo de producir un arte auténticamente
hispanoamericano. Sin embargo, ese fracaso es propio más bien de la narrativa y la poesía.
No parece tan evidente en el ensayo. Los románticos platenses plantearon problemas teóricos
que surgieron por primera vez frente a la experiencia _inédita para la modernidad_ de la
descolonización. Echeverría ,Sarmiento y Bello se envolvieron en polémicas donde se discutió
la importancia de generar una revolución cultural como consecuencia de la lucha
antiimperialista para producir una descolonización mental. Ese proyecto fue entendido
básicamente como un antihispanismo. Este trabajo procura reflexionar sobre las
consecuencias que esta idea significó para las concepciones de la lengua y la literatura . Así
, mientras Bello proponía una continuidad cultural , los argentinos abogaron por un programa
rupturista donde cuestionaron las autoridades lingüísticas, propusieron un nuevo futuro para
la lengua y diseñaron las necesarias transformaciones que debería sufrir el arte en un mundo
democrático y republicano.

A transitividade em narrativas escritas por alunos brasileiros
aprendizes de espanhol
Valdecy de Oliveira – UFC

Este trabalho tem como objetivo analisar a transitividade e os planos discursivos (figura
e fundo) em narrativas escritas por alunos brasileiros em formação docente universitária. A
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pesquisa fundamenta-se na proposta de Hopper &Thompson, Transitivity in grammar and
discourse (1980), que utiliza 10 parâmetros sintático-semânticos que indicam o grau de
transitividade de orações e possibilitam a identificação dos relevos discursivos figura e fundo.
Neste trabalho, pretende-se verificar o funcionamento dos planos discursivos em narrativas
escritas por alunos brasileiros aprendizes de espanhol. O corpus da pesquisa é constituído
de 42 produções escritas. No processo de escritura dessas produções, foi gerada uma
reflexão acerca de cada tema proposto, o que auxiliou cada aluno na sua produção; seguimos,
assim, a metodologia para o ensino da escrita em Espanhol, proposta por Alonso (2003),
que trabalha a partir de uma perspectiva pragmático-discursiva, ou seja, leva em consideração
o contexto comunicativo, bem como o destinatário e o objetivo de cada produção. Para a
coleta de dados desta investigação, foi escolhido um grupo formado por 14 alunos do sexto
semestre do Curso de Letras, habilitação em Língua Espanhola e Literaturas de Língua
Espanhola da UERN – Campus Maria Elisa de Albuquerque Maia. A análise realizada
possibilitou-nos verificar que os alunos apresentaram conhecimento em relação aos usos
dos pretéritos, no que diz respeito: a) ao grau de transitividade (o perfeito é perfectivo,
volitivo, agentivo, cinético e pontual; o imperfeito é imperfectivo, estático, paciente e contínuo);
b) aos traços aspectuais, tais como: dinamicidade, duratividade e delimitação no eixo
temporal; e c) à distinção discursiva entre informação principal e secundária.

O ensino de espanhol e a formação cidadã: um olhar para a
questão social do consumo
Valdiney da Costa Lobo – PG-UFF

Esta comunicação é o recorte de uma investigação em andamento desenvolvida numa
escola pública municipal, localizada no Estado do Rio de Janeiro. Temos dois objetivos
fundamentais: o primeiro é compreender se a expectativa predominante nos estudantes em
relação à aprendizagem da língua espanhola na escola pública vincula-se à proposta de
formação cidadã (BRASIL, 1998); o segundo é desenvolver atividades de leitura, na
perspectiva dos PCN-LE (BRASIL, 1998), facilitadoras de um olhar crítico e reflexivo sobre
os aspectos sociais do consumo.
Nossa pesquisa-ação (MOITA LOPES, 1996; FRANCO, 2005) foi realizada com 20 alunos
do 9o ano de escolaridade. Apoiamo-nos nas respostas apresentadas em três questões, de
um total de dez, presentes no questionário aplicado. Em relação aos instrumentos de análise,
também usamos a entrevista semiestruturada a fim de problematizar os posicionamentos
apresentados pelos participantes.
De acordo com os resultados preliminares, inerentes ao questionário, observamos que
uma parcela considerável de estudantes justifica a aprendizagem de espanhol ancorada em
uma vertente mercadológica, onde a importância do idioma relaciona-se ao fato de conseguir
um bom emprego ou viajar para a Espanha. Dessa forma, a maioria se posiciona de acordo
com o que o mercado da língua (BERDUGO, 2001) dissemina.
Advogamos pela formação cidadã dos estudantes e por um professor que atue como
mediador do processo pedagógico. Nesse contexto, defendemos o ensino de espanhol
perpassado pela problemática social (MOITA LOPES, 1996; PARAQUETT, 2009) do consumo.
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Sob tal cenário, nos alinhamos ao posicionamento de Moita Lopes (1996), que defende o
processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras como um ato político. Em
consonância com o que foi exposto, esperamos que as atividades elaboradas contribuam
para o alcance de uma postura autônoma e crítica dos alunos-participantes, a fim de
significarem e ressignificarem os seus posicionamentos acerca da importância da presença
da língua espanhola na escola pública.

Entre dois Quixotes: Cervantes e Avellaneda às voltas com o
cômico
Valéria da Silva Moraes PG-USP

No século XVII, os Quixotes de Cervantes e Avellaneda foram publicados com o mesmo
objetivo: destituir a autoridade que os livros de cavalaria possuíam junto ao público vulgar.
Nesse sentido, o surgimento da obra dita apócrifa, em 1614, como continuação da novela
cervantina evidencia a preocupação do falso escritor de criar, assim como Cervantes, uma
obra de entretenimento para os leitores de seu tempo.
Ao que se refere ao elemento cômico, as personagens Dom Quixote e Sancho Pança
delineadas pela pena de Avellaneda são formuladas de modo diferente do que compusera
Miguel de Cervantes na primeira parte da obra, publicada em 1605, e do que ele viria a
publicar em 1615 como continuação autêntica de sua obra
Nesse sentido, este estudo pretende abordar diferenças entre os Quixotes cervantino e o
apócrifo a fim de evidenciar como o cômico é racionalmente construído de diferentes formas
por Cervantes e Avellaneda. No primeiro, notamos que o cavaleiro andante Dom Quixote é
constituído por pares antagônicos (loucura e racionalidade) que o transformam num “louco
lúcido” (VIEIRA, 2005), pois a personagem profere, muitas vezes, discursos discretos e
realiza ações disparatadas produzindo o riso de outras personagens e do leitor. Por outro
lado, a personagem avellanedesca é um louco que profere discursos livrescos e promove
ações desatinadas sendo oferecido como espetáculo para divertimento de outras
personagens e do leitor.
Os discursos proferidos pelo Dom Quixote de Cervantes e pelo de Avellaneda demonstram
a erudição de ambas as personagens. Entretanto, o cavaleiro cervantino alia loucura e
discrição como elemento de mescla estilística que atua na produção do cômico enquanto a
personagem apócrifa tem em seus discursos letrados a comprovação de sua loucura.
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Drummond e Neruda: poesia em meio ao caos. Uma leitura dos
poemas ‘Carta a Stalingrado’ de Carlos Drummond de Andrade
e ‘Nuevo Canto de Amor a Stalingrado’ de Pablo Neruda
Valéria Daiane Soares Rodrigues – PG-UNIMONTES

Objetiva-se, por meio desse artigo, analisar os poemas “Carta a Stalingrado” de Carlos
Drumonnd de Andrade e “Nuevo Canto de Amor a Stalingrado”, do poeta chileno Pablo
Neruda. Contemporâneos de um tempo de guerra, ambos conseguiram, utilizando a poesia
como instrumento de contestação política e social, falar de um tempo, de um espaço, de
uma história. Nos poemas, o espaço é Stalingrado, cidade que serviu de palco para
significativos desdobramentos da 2ª guerra mundial; o tempo e a história dizem respeito a
acontecimentos de todo um período em que o mundo vivia direta ou indiretamente sob os
efeitos dessa guerra. Em geral, trata-se de poesia de guerra, marcada, entretanto, por uma
linguagem de amor, pelo lirismo e pela angustia de quem utiliza a palavra como “arma de
combate”. Drumonnd e Neruda fizeram refletir em sua poesia o sentimento de homens
comuns, representando, no entanto, suas concepções por meio de atributos estéticos típicos
de grandes poetas. Os poemas, de forma geral, apresentam um sentimento de exaltação à
cidade destruída. Sob os seus escombros de Stalingrado os poetas observam um lampejo
de vida, de paz, de renovação, em meio aos caos. Nesse sentido, qualidade estética e
consciência política são, entre outros, traços que podem ser observados nos poemas
analisados.

Revistas de um único autor: espaço de dissonâncias do exílio
republicano de 1939
Valeria De Marco – USP

Um gesto inusitado do amplo e variado campo dos projetos editoriais e da produção
literária e cultural constituído pelos intelectuais banidos da Espanha ao final da guerra civil
merece destaque e convida estudiosos do tema a interpretá-lo. Trata-se das revistas de
autor criadas por escritores espanhóis durante os primeiros anos de exílio. São elas:
Atentamente, de Manuel Altolaguirre, cujos dois números saíram em Havana, em junho e
julho de 1940; ElPasajero.Peregrino Español en América, de José Bergamín, que teve três
encorpados números editados no México, na primavera, no verão e no outono de 1943,
e Sala de Espera, de Max Aub, que também circulou no México, mensalmente, de junho de
1948 a dezembro de 1951. Nos três casos eram autores já reconhecidos e que, no mesmo
período em que publicaram essas revistas com textos exclusivamente seus, estavam
envolvidos em outras iniciativas editoriais e eram colaboradores de outros periódicos. Como
interpretar esse gesto? Para propor uma possível resposta à questão, o trabalho descreve a
composição de cada conjunto de revistas; examina-as nas circunstâncias em que foram
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produzidas; situa-as na produção dos autores para outros periódicos e, finalmente, tenta
formular hipóteses de interpretação. Procura-se caracterizar a criação de um espaço editorial
para uma primeira pessoa e analisar as dissonâncias estéticas e políticas que ele põe em
circulação

Tesouras da memória: a fragmentação na obra de Jorge Franco
Valéria de Vasconcelos Santana – PG-UERJ/ Viviane da Silva Santos – PG-UERJ

A linha divisória entre a modernidade e a pós-modernidade ainda é muito difícil de ser
percebida e demarcada, no entanto, cada uma delas possui características que contribuem
numa tentativa de delimitação desta linha divisória, tal como a fragmentação, do tempo, do
espaço e do homem. Baseado nisso, o presente trabalho se propõe a analisar a obra Rosario
Tijeras, do autor colombiano Jorge Franco, e mais especificadamente, como se realiza, o
caráter fragmentário, na condução e construção da narrativa na obra. Rosario narra a história
de uma jovem sicaria, cuja vida é marcada pela violência e pelo crime. Desde seu apelido,
Tijeras, ao seu espaço de vivência, e aos relatos de memória, há marcas de fragmentação.
A obra é caracterizada principalmente por seu caráter memorialístico e pelo rompimento
com o tempo cronológico, uma vez que a memória é seletiva e seu tempo distingue do
tempo físico/real . Verificamos isso, devido, principalmente, à vivência na sociedade pósmoderna e pela fragmentação do tempo e da vida em tal sociedade. Trataremos da sociedade
pós-moderna com Jameson (1993) e Sarlo (2006), e sobre a questão do tempo na narrativa
com Nunes (1995) e buscaremos observar como a própria construção da narrativa já é
característica de uma sociedade aos pedaços.

O gênero textual digital blog: o diário virtual eletrônico na
aquisição de E/LE
Valéria Jane Siqueira Loureiro – UFS

Este trabalho tem como ponto de partida o surgimento do uso da internet na vida social e
o aparecimento do gênero textual digital blog que se transformou em prática de linguagem
diária na vida moderna. Damos enfoque ao blog que surgiu primeiramente como um diário
virtual ou eletrônico, como uma releitura de um gênero já esquecido, o diário, tinha como
objetivo a edição, atualização e manutenção dos textos em rede. Estas características foram
e são os principais atributos para o sucesso e a difusão dessa chamada ferramenta de
autoexpressão. Entretanto, se observa que a cada dia este novo gênero sai da internet, da
função de um simples “diário virtual” e migra para a educação, para a sala de aula, passando
de diário intimo da rede para se tornar uma ferramenta a mais utilizada para os professores
no processo de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. Baseando-nos em Marcuschi
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(2004), Koch e Elias (2007), Xavier (2007) e Coscarelli (2002) trataremos de como se dá a
interação e a comunicação dos monitores de língua espanhola do Curso de Idiomas para a
Comunidade (CLIC) da UFS com os estudantes a través do blog criado pelos monitores
para os seus grupos de estudantes como um espaço virtual onde os estudantes possam
expor suas ideias, sentimentos e opiniões. Analisa-se, desde a perspectiva dos monitores
de língua espanhola, como acorre à utilização do blog pelos monitores quando passa a ser
tratado como recurso de aquisição de ELE se transformando em uma ferramenta didática e
proporcionando a continuidade ao processo de aquisição de ELE fora de sala de aula para
os estudantes do CLIC.

Os trabalhadores e o impasse do MERCOSUR social
Valter de Almeida Freitas – Unisc

A nossa análise tem como pressuposto teórico a reflexão desenvolvida por François
Chesnais. Este autor ressalta que a mundialização do capital possibilitava que as empresas
transnacionais imponham, através da OMC e dos governos, a desregulamentação do
comércio e das legislações sociais nacionais. Neste contexto de neoliberalismo e
mundialização do capital, o MERCOSUL social encontra-se num impasse pós-aprovação da
Declaração Sociolaboral de 1998.
A origem deste impasse remonta a proposição de Carta Social apresentada, em 1997, ao
Grupo ad hoc sobre a Dimensão Social, pelo Ministério do Trabalho da Argentina. Os
representantes das centrais sindicais, através da Coordenação das Centrais Sindicais do
Cone Sul (CCSCS) também apresentaram uma proposta de Carta Social que preservasse e
ampliasse as conquistas sociais nacionais e que fossem autoaplicáveis.
Adotarei uma abordagem de análise qualitativa do problema através de uma pesquisa
documental. Esta se efetivará a partir de um levantamento dos documentos elaboras pelos
representantes sindicais sobre as posições defendidas pelos mesmos no âmbito da Comissão
Sociolaboral. Está Comissão é tripartite com caráter promocional, não sancionador e foi
criada com o objetivo de “fomentar e acompanhar a aplicação da Declaração Sociolaboral
do MERCOSUL”.
A metodologia que orienta a pesquisa prevê as seguintes etapas:
1 – Levantamento dos litígios na aplicação da Carta Social tratados pela Comissão
Sociolaboral do MERCOSUL.
2 – Entrevistas com representantes dos trabalhadores a respeito das dificuldades
atribuídas por eles para a institucionalização do MERCOSUL social.
3 – Análise dos documentos e entrevistas a partir dos seguintes aspectos: – posições
adotadas pelos atores sindicais dos quatro países; – estratégias da questão social face ao
surgimento do mercado comum; – táticas e estratégias para garantir a manutenção e
ampliação das conquistas sociais.
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Olhares desde o exílio: El Adefesio entre o clássico e o moderno
Vanessa Lavrador – PG-USP

Um dos fenômenos mais impactantes do século XX, a Guerra Civil Espanhola, parte
integrante do período intitulado por Hobsbawn (2011) como a Era da Catástrofe, produziu,
sem dúvida alguma, marcos e consequências irreparáveis para o mundo moderno.
A partida para o exílio, opcional ou forçada, de grande parte dos intelectuais espanhóis
faz nascer uma nova literatura. Rafael Alberti, um desses exilados, rompe com o teatro de
urgência que vinha escrevendo durante os anos da guerra e de sua primeira fase teatral,
por meio da qual buscava por uma arte pura, segundo o conceito elaborado por Ortega y
Gasset (2008).
A partir dessas premissas, este trabalho tem como objetivo apresentar, ainda que
brevemente, os recursos estéticos utilizados pelo autor em sua peça de teatro El Adefesio,
que compõe uma trilogia com El trébol florido e La Gallarda, escrita e encenada durante os
primeiros anos do seu exílio em Buenos Aires, em 1944.
Ademais dos recursos estéticos, proporemos relações partindo do ponto de vista do
pensamento do intelectual exilado e de como ele, agora distante de sua terra, recupera tais
elementos, reelaborando-os de forma crítica.
Trabalharemos a partir dos ensaios propostos por Vicente Llorens, para entendermos o
pensamento do exilado, da teoria sobre o elemento grotesco, de Wolfgang Kayser, e do
gênero esperpêntico iniciado a partir dos anos de 1920 por Ramón María del Valle-Inclán.
A partir da reunião desses elementos de análise, tentaremos comprovar que El Adefesio
é uma obra clássica do teatro mundial, fazendo uso de elementos modernos como a sátira e
o grotesco. Acreditamos que Rafael Alberti, estando exilado, precisa olhar para o seu
sofrimento, expressá-lo de maneira reflexiva e, dessa maneira, contestá-lo, já que não
consegue projetar seu futuro.

La dificultad del uso de la preposición en las oraciones relativas
de ELE
Vanessa Nogueira PG-USP

Los alumnos brasileños de español como lengua extranjera (ELE) pueden sentir algunas
dificultades en la producción de las oraciones relativas, definidas por BRUCART (1999)
como “oraciones subordinadas encabezadas por un pronombre, adjetivo o adverbio relativo
que actúan como complementos modificadores de un elemento llamado antecedente”. Estas
dificultades pueden surgir principalmente cuando una preposición precede el nexo relativo
que, como ocurre en el ejemplo de BRUCART (1999:491):
El escritor al que premiaron anoche vendrá a nuestra tertulia próximamente.
Cuando los alumnos son formalmente presentados a estas estructuras, generalmente
después de 100 horas de exposición a la lengua, ya las producen equivocadamente sin
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saberlo y sólo a partir de este momento comienzan a darse cuenta de las dudas con relación
al uso de dichas estructuras.
Nuestro objetivo es analizar las oraciones relativas producidas por aprendices de ELE y
observar las dificultades que pueden tener estos aprendices en el uso de las relativas en la
comunicación. Para esto, nos dedicamos a analizar un corpus compuesto por muestras
escritas y orales de las oraciones relativas con preposición. Estas muestras fueron producidas
por alumnos brasileños adultos de curso regular de ELE en institutos de idiomas, expuestos
a por lo menos 150 horas de la lengua y que ya habían sido presentados formalmente a este
tipo de estructura.

Ementas e programas como práticas discursivas institucionais
de formação do professor de E/LE
Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna – UERJ

Esta comunicação tem como objeto de estudo ementas e programas que registram
reformas curriculares do curso de Letras da UERJ. Esses documentos são abordados como
práticas discursivas que criam prescrição para a formação e para o trabalho de professor.
Nosso propósito é aproximar práticas institucionais, práticas discursivas e contexto histórico,
de modo que se possam observar discursividades que definem redes de sentido do que é
construído como formação do profissional professor de língua, num certo espaço e tempo.
Essa rede aponta o que se valoriza como perfil profissional e delineia expectativas de atuação
desse professor na escola de ensino básico. A pesquisa toma como referencial teórico estudos
em Análise do Discurso (MAINGUENEAU, [1985] 2005), contribuições de Bakhtin e seu
círculo ([1979], 1992), estudos sobre currículo (SILVA, 2007; LOPES; MACEDO, 2002;
GALLO, s/d; VEIGA NETO, 2010) e história da Educação (SAVIANI, 1997; AROUCA, 2003),
bem como propostas da Ergologia (SCHWARTZ, 1998, 2000, 2010). Para esta apresentação,
analisamos ementas e programas registrados nos processos administrativos institucionais
que encaminham mudanças curriculares da habilitação em Português-Espanhol, com a
finalidade de identificar linhas de discursividades que são fundamento da formação
profissional de professor de espanhol como língua estrangeira. Esta comunicação inclui
ementas e programas de 1976 e de 2006; para a realização das análises, buscamos localizar
orientações teóricas e fundamentos das ementas, a fim de observar o que se mantém, o que
se apaga, nesses documentos prescritivos da formação do professor de línguas, e identificar
traços do perfil privilegiado para esse profissional. Dentre os resultados obtidos, a análise
realizada revelou-se produtiva no que concerne às discussões sobre o papel do curso de
Letras na formação do professor de língua para o ensino básico e sobre os ajustes a que as
reformas curriculares precisam ser submetidas, tanto no processo em curso como ao longo
do tempo.
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Do Orinoco a São Paulo: Canaima e Macunaíma
Victoria Saramago Pádua – PG-Stanford University, E.U.

A proposta desta comunicação é a de comparar os romances Macunaíma (1928), de
Mário de Andrade, e Canaima (1935), de Rómulo Gallegos. Além das datas de publicação
próximas, as duas novelas possuem diversos elementos de contato. Por exemplo, o fato de
os relatos de Koch-Grünberg, declaradamente influentes na composição de Macunaíma,
tratarem precisamente da região venezuelana do rio Orinoco, onde se passa Canaima.
Ademais, as duas obras propõem novos caminhos para o romance latino-americano, devido
à agenda modernista no caso de Macunaíma, e no âmbito dos chamados “romances da
selva” no caso de Canaima.
Meu trabalho, assim, abordará pontos de aproximação e afastamento nas duas obras
a partir de três eixos. Em primeiro lugar, pensarei o pano de fundo mítico e folclórico das
duas obras, sobretudo no que diz respeito às figuras do trickster Macunaíma e do demônio
Canaima. Enquanto este é apresentado no romance de Gallegos como uma força incontrolável
e destrutiva da selva, aquele é integrado a uma mescla de distintas tradições culturais. Em
segundo lugar, abordarei o trânsito entre os espaços da selva e da cidade nas narrativas,
tanto no que concerne as continuidades entre ambos, principalmente em Macunaíma, quanto
no caráter disjuntivo e perturbador da selva, em especial no caso de Canaima. Por fim,
discutirei o caráter inovador das obras, mais frequentemente apontado no caso de Macunaíma
do que em Canaima, mas que neste último se manifesta nitidamente, a meu ver, através do
desmonte de um enredo linear após a entrada do protagonista nos domínios de Canaima.
Através da análise das duas obras, portanto, pretendo pensar alguns diálogos culturais,
discussões sobre espaço e narrativa, impasses e inovações na narrativa latino-americana
nas primeiras décadas do século XX.

A Tradução do dialeto ‘gaucho’ em ‘Don Segundo Sombra’
Vinicius Martins – PG-USP

O objetivo do presente estudo é analisar a tradução do romance regionalista de Ricardo
Güiraldes, Don Segundo Sombra (1926), para o português (Dom Segundo Sombra – 1997,
tradução de Augusto Meyer), verificando que tipo de técnicas foram utilizadas pelo tradutor
para representar o dialeto gaucho que permeia grande parte da obra original.
Investigaremos que tipo de conotações as técnicas tradutórias utilizadas implicam no
texto-meta; que tipo de vantagem ou de empecilho a natureza da língua portuguesa e da
linguagem literária brasileira, interpretada segundo Hochel (1991: 42-43), oferecem para a
tradução dialetal e de que forma o processo pelo qual a literatura regionalista hispanoamericana foi inserida no Brasil reflete na tradução.
Baseado nos estudos precedentes sobre tradução dialetal, concluímos que poderemos
nos deparar com os seguintes tipos de tradução: (1) para o dialeto padrão ou neutro, (2)
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para um dialeto específico e tido pelo tradutor como equivalente na língua-meta, (3) para
vários dialetos da língua-meta e (4) para formas que descaracterizam o dialeto padrão, mas
que não buscam nenhum tipo de equivalência com um dialeto específico da língua-meta.
A primeira fase da pesquisa consistirá na coleta de trechos do corpus original marcados
pelo dialeto gaucho . À semelhança do poema épico de José Hernández, Matín Fierro ,
Güiraldes empregou em Don Segundo Sombra uma variedade de marcadores para
representar a linguagem gauchesca. Após a coleta no corpus original, será iniciada a
comparação de seus equivalentes no corpus português. A tradução será analisada seguindo
o modelo proposto por House (1997). A escolha desse modelo deve-se ao fato de que ele
abarca as variantes diatópica, diastrática e diacrônica, sendo, portanto, bastante adequado
para a presente pesquisa.

Das Unheimliche, de Freud, e Así que pasen cinco años, Leyenda
del tiempo en tres actos y cinco cuadros, de García Lorca
Virginia de Sousa Bonfim – PG-USP

O objetivo deste estudo é observar a questão do unheimlich na peça Así que pasen cinco
años, Leyenda del tiempo en tres actos y cinco cuadros (1930), de Federico García Lorca.
As traduções O Estranho (1976) e O Inquietante (2010), de Sigmund Freud, serão a base
deste estudo que tem como propósito observar, na obra teatral de García Lorca, algumas
questões psicanalíticas trabalhadas no texto freudiano.
Em Das unheimliche, Freud trabalha com a sensação de ‘estranheza, inquietação’ que o
inconsciente gera. Em Así que pasen cinco años , a questão do tempo cronológico e do
psicológico pode ser apontado como um dos causadores da sensação do unheimlich, uma
vez que esses tempos se confundem, levando o leitor a (possivelmente) não conseguir
discernir sobre o momento que as ações ocorrem.
As acepções que o termo unheimlich admite serão consideradas quanto à possibilidade
de serem usadas para descrever o ‘ambiente’ criado por García Lorca em Así que pasen
cinco años, Leyenda del tiempo en tres actos y cinco cuadros: à medida que fazemos a
leitura da peça, percebemos a existência de uma atmosfera que nos causa inquietação e a
sensação de que estamos diante de uma “realidade” sinistra, lúgubre perdura toda a obra. A
situação em que se encontram as personagens, os símbolos que aparecem ao longo da
peça, seus diálogos, etc., causam algum tipo de estranheza ao leitor.
Se nos detivermos no leitor dos anos 1930, não acostumado a certos temas desenvolvidos
por García Lorca em suas obras teatrais, o estranhamento causado por sua produção fica
ainda mais latente pois sua dramaturgia rompeu com o tradicionalismo da época e passou a
explorar temas não confrontados pela sociedade burguesa.
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La rosa de piedra, de Manuel Rivas: el cuento de nunca acabar
Virginia Videira Casco – PG-UFF

La rosa de piedra , uno de los cuentos que componen el libro Ella, maldita alma , del
escritor gallego Manuel Rivas, presenta temas actuales, sencillos, sorprendentes y
enigmáticos, como el concepto de alma o la historia de una ciudad, fin de peregrinación,
como lo es Santiago de Compostela. Y lo hace con innovadores aspectos técnicos y
expresivos, que crean un gran espacio artístico en forma de espiral, con historias y recuerdos
presentes en la memoria de cada uno de sus personajes, que describen un espacio existente
entre la consciencia y el sentido, a través de un recuerdo, un pensamiento, una realidad o
un sueño. Esos relatos, y principalmente el de uno de sus protagonistas, el ciego Bastián,
hacen de este cuento contemporáneo, o tal vez podríamos llamar de novela corta, debido a
algunas de sus características, un excelente ejemplo de cómo narrar las principales
situaciones que enfrenta el ser humano hoy en día y que quizá, a través de la lectura de La
rosa de piedra nos ofrezca personajes a imagen y semejanza de personas, ya que los relatos
no difieren mucho de aquellos con los cuales convivimos diariamente. Vidas y situaciones
reflejadas en un papel que parecen estar tan lejanas o cercanas como el propio lector quiera,
es lo que hace de este cuento un relato infinito.

Entre cóndores y murciélagos. La propaganda montonera en
Brasil
Viviana Drivet – PG-UBA

El trabajo es un análisis de discursos argentinos y brasileños que continuaban siendo
combativos al finalizar los años 1970 y comienzo de los ’80, que tuvieron influencia en su
entorno pero que parecen haber quedado sin lugar en la recuperación democrática. Es de
nuestra atención la influencia y cooperación entre grupos de ambos países en la elaboración
y edición de los mismos. Analizaremos la publicación Nueva Alianza Constituyente para la
República Argentina del Movimiento Peronista Montonero publicada en San Pablo, Brasil,
en 1981 bajo la dirección y responsabilidad editorial del diario Hora do Povo, con el sello
Quilombo . Organismo brasileño, este último, con influencia revolucionaria durante los
enfrentamientos civiles y militares, con el Movimiento Revolucionario 8 de octubre y con el
partido político MDP.
En primer lugar, nos resulta de interés el estudio de esta publicación argentina en
castellano en territorio brasileño, en vigencia de la dictadura militar en ambos países y con
el despliegue no solo de una operación Cóndor, que comprometía a los gobiernos de los
países americanos a la cooperación conjunta para la aprensión de personas identificadas
como “subversivos”; sino también con la presencia en San Pablo del operativo Murciélago,
tratándose de la implantación de bases militares argentinas en la ciudad para la búsqueda

245

VII CONGRESSO B R A S I L E I R O DE HISPANISTAS

–

CADERNO DE RESUMOS

de este grupo, del cual ya contaban con la alarma, desde hacía tiempo, de su permanencia,
preparación y propaganda en el territorio paulista.
Ese aspecto exterior del discurso mismo nos parece de importancia para comprender
las complejidades que se desarrollan intrínsecamente en los enunciados de ambos grupos
y, también las críticas recibidas.

Arturo A. Schomburg: un capítulo poscolonial en la historia de
las culturas afrolatinoamericanas
Viviana Gelado – UFF

El presente trabajo pretende analizar las líneas fundamentales relativas a la constitución
de la colección del autodidacta puertorriqueño Arturo A. Schomburg (1874-1938) en lo que
atañe a las culturas afrolatinoamericanas. Constituída por manuscritos, objetos artísticos,
libros, folletos, periódicos, etc., esta colección y la correspondencia previa a la adquisición
de los componentes de su acervo permiten trazar un mapa privilegiado de los intercambios
culturales del continente en las décadas de 1920 y 1930. En efecto, el análisis de la
correspondencia sostenida por Schomburg con intelectuales caribeños, brasileños,
rioplatenses, mexicanos, centroamericanos y estadounidenses permite apreciar no solo el
repertorio de intereses individuales, sino también conocer la constitución de redes sociales
cuyo interés común es la promoción y el estudio de las culturas afrolatinoamericanas. Primero
como estudioso y coleccionador y luego también como curador de su colección (comprada
por la New York Public Library en 1926, en pleno auge del Harlem Renaissance ), la trayectoria
de Schomburg y el acervo que inició y ayudó a reunir permiten percibir (desde un ámbito
institucional diferente del exclusivamente académico) la historia del diseño moderno de un
campo de conocimiento y un capítulo de la historia cultural del continente. Paradójicamente
poco explorado por los estudiosos de las culturas afrolatinoamericanas aún hoy, este acervo
permite, no obstante, entender aspectos importantes relativos a modos poscoloniales de
vincularse productivamente a lo afrolatinoamericano como objeto de estudio.

Casos de reinterpretação dativa na área geoletal mexicana
Viviane Conceição Antunes Lima – UFRRJ

No espanhol falado no México, há um uso inovador que concorre com o padrão
estabelecido pela norma de prestígio: a perda de designação referencial do átono ‘le’. Neste
caso, ‘le’ não se refere especificamente a nenhum elemento do enunciado, mas é relevante
a sua construção em termos pragmáticos. É nosso intuito mostrar que este tipo de
debilitamento pronominal é um dos casos de reinterpretação da forma dativa na área geoletal
mexicana. Orientando-nos pela corrente funcionalista, nossa hipótese principal é de que ‘le’
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se gramaticalizou, isto é, foi reanalisado em termos semântico-funcionais e passou a ser
recorrente no registro de sua nova atribuição pragmática. Esta nova atribuição foi fixada, é
reconhecida nos eventos comunicativos nos quais se inserem os falantes mexicanos e sua
função prototípica – a referencial – convive com o mencionado uso inovador. Evidenciamos
realizações mexicanas do átono ‘le’ funcionando como marca intensivo-pragmática e também
como um sufixo verbal de caráter conativo. Na fala de indivíduos de outras áreas do mundo
hispânico, a forma ‘le’ é prescindível tanto em “¿Cómo le va a hacer?”, em “No / (...) / ya
báñate/córrele “ como em “Órale chavos, jueguen futbol” . Atentos à linha de pesquisa
“Processos interculturais lingüísticos e identitários”, alicerçada pela Profa.Dra. Consuelo
Alfaro (UFRRJ), destacaremos que ‘le’ traçou um movimento de mudança, deslocando-se
do nível textual ao nível interpessoal, do escopo sintático-semântico ao pragmático.

La traducción como práctica social en el curso de Secretariado
Ejecutivo
Viviane Cristina Poletto Lugli – UEM:

El interaccionismo sociodiscursivo propuesto por el grupo de Ginebra (BRONCKART,1999;
DOLZ Y SCHNEUWLY, 2004) concibe los textos como unidad de trabajo y los géneros como
objeto de enseñanza. En esta perspectiva de enseñanza, los géneros son considerados
herramientas que pueden permitir al aprendiente de lengua apropiarse de las características
relativamente típicas de los enunciados, a lo que Bajtín (2005) denomina géneros discursivos.
Entendiendo que la apropiación sólo tiene lugar si el sujeto lector/ traductor interacciona por
el lenguaje, invitamos a los alumnos del curso de Secretariado Ejecutivo de la Universidad
Estadual de Maringá a hacer su pasantía en el sector de traducción y revisión de textos
(STR) de la Universidad, en el cual tenían la oportunidad de traducir textos que forman parte
de las prácticas sociales reales propuestas por el grupo de investigadores del estudio de
géneros en el Sur de Brasil (CRISTOVÃO; NASCIMENTO, 2004, 2005 y MEURER; BONINI
y MOTHA ROTH, 2005) . Así el objetivo de esta ponencia es relatar cómo este trabajo con la
traducción de textos permitió el aprendizaje de la lengua española de un modo significativo,
una vez que dicha práctica contribuyó para el aprendizaje responsable que involucró tanto
la mirada necesaria hacia los diccionarios como las opciones al poner en práctica las teorías
de traducción tradicional (NIDA, 1964; THEODOR, 1983; RÓNAI, 1981) o contemporánea
(AUBERT, 1989; VENUTI, 1992, HERMANS, 1998), permitiendo así la interacción entre teoría
y práctica en el aprendizaje de lengua española para el profesional de secretariado.
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Leitura na internet: a leitura literária no espaço virtual
Viviane da Silva Santos PG-UERJ

Com a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação, TICs, a internet está
funcionando como suporte para um novo espaço de interação: o virtual. Este espaço possibilita
ao ser humano executar, por meio da internet, ações as quais executavam apenas em seu
espaço físico, como: fazer compras, enviar email (em detrimento da carta, por exemplo),
comunicar-se através de mensagens instantâneas, escritas ou orais com transmissão de
imagem, escrever blogs, ler jornal, revista eletrônica, desfrutar/criar literatura. Estas ações
ocorrem, neste caso, nesse novo ambiente de interação. Tem-se discutido na academia que
ato de ler, por exemplo, exige posicionamentos e atitudes diversificados no ambiente físico
e no virtual. Se assumimos isso para a leitura de modo geral, o mesmo valeria para ler um
texto de ficção literária, com características específicas.
Com base nessas considerações, nosso objetivo de estudo concentra-se em estabelecer
quais são as diferenças entre a leitura literária nos ambientes mencionados anteriormente,
físico e virtual, e como o leitor hoje consome ou lê literatura multimidiática e hipertextual,
levando em contra as peculiaridades do gênero literário. A leitura do texto literário no espaço
virtual será analisada a partir da ótica cognitivista da linguagem e se sustentará na analise
de dados coletados junto a informantes selecionados, dentro da metodologia de
monitoramento desenvolvida no âmbito do Laboratório de Espanhol Virtual. Visa-se, dessa
forma, não somente descrever este processo, mas expor a importância de seu entendimento
para a área da educação, uma vez que as TICs têm sido inseridas nas escolas e instituições
universitárias como suporte e meio de construção do conhecimento.

A literatura e a vida: tradição e mestiçagem em Douglas Diegues
Waldyr Imbroisi Rocha – PG-UFJF

A literatura brasileira e hispanoamericana desde muito cedo vem sendo marcada pela
mestiçagem e pelo hibridismo cultural e linguístico, em um contexto em que as línguas do
colonizador e do colonizado são combinadas na composição da literatura do continente.
Recentemente, escritores como Néstor Perlongher, Wilson Bueno e Douglas Diegues
intensificaram essa mestiçagem com o uso estético de modalidades de Portunhol literário.
Em um contexto em que se torna cada vez mais notória a porosidade das fronteiras
(APPADURAI, 2004) e a fragmentação e hibridação da identidade, que a torna “desalojada”
(HALL, 2006, p.75), Diegues constrói uma uma sorte de identidade literária marcada pelo
uso particular do que denominou de Portunhol Selvagem , língua literária que conjuga
português, espanhol e guarani. Tal desterritorialização dos territórios nacionais e linguísticos
prefixados permite agenciamentos novos e uma reterritorialização linguística e estética da
obra do escritor (HAESBAERT, 2004), dando a ela vigor novo. Buscamos, neste trabalho,
analisar a obra de Diegues, com foco no livro de sonetos selvagens Dá gusto andar desnudo
por estas selvas (2002) sob o ponto de vista do uso estético e político do portunhol selvagem,
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bem como da forma como Diegues se arrola entre outros escritores de língua portuguesa a
partir de sua postura anti-hegemônica (WILLIAMS, 2000), tentando compreender os possíveis
diálogos com contenporâneos como Roberto Piva e Glauco Mattoso e retomando, em certa
medida, propostas e temas dos marginais da década de 70 e da antropofagia de Oswald de
Andrade.

La novela melodramática de orientación musical en el postboom: consideraciones a partir de La importancia de llamarse
Daniel Santos, de Luis Rafael Sánchez
Wanderlan da Silva Alves – PG-UNESP/UEPB

Desde de fines de la década de los 60 se ha desarrollado una vertiente literaria netamente
vinculada a los medios de comunicación masivos, marcada por la hibridación (CANCLINI,
1990, CHIAMPI, 1996, RAMA, 2005) y el experimentalismo en sus artificios constructivos
(TOMACHEVSKI, 2004) en el ámbito hispanoamericano. En uno de sus despliegues el
melodrama cumple un importante rol en tanto matriz escritural y, además, se asocia a otros
elementos temáticos y formales importantes en la cultura y la narrativa hispanoamericanas,
como la música, especialmente la canción romántica (bolero, tango), el cine de tintes
románticos y melodramático y los ritmos típicamente latinos. La importancia de llamarse
Daniel Santos (1989), del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, se destaca en cuanto a ello,
pues presenta un conjunto de situaciones melodramáticas en el nivel diegético y un intenso
diálogo con la música, a la vez que desarrolla un discurso metalingüístico crítico en torno a
la relación del arte literario y del individuo latinoamericanos con el melodrama no sólo en
tanto género artístico musical y literario, sino como manifestación cultural cuyos códigos y
valores simbólicos (BROOK, 1985; GEAR et al., 1988; HERLINGHAUS, 2002) pueden ser
expresivos de las condiciones culturales y sociales que están presentes en los procesos
modernizadores heterogéneos del continente (BHABHA, 1998). A partir de ello, proponemos
una ponencia que trate de describir y analizar los artificios temáticos y formales que sostienen
el diálogo de lo literario con lo musical, en dicha novela de L. R. Sánchez, con el objetivo de
debatir las consecuencias expresivas de dicha apertura formal hacia lo melodramático y lo
musical y el carácter crítico que dicha perspectiva escritural ofrece a la narrativa
hispanoamericana del post-boom.
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Literatura e sociedade no entre-lugar do discurso pós-moderno:
Respiración Artificial e Em liberdade
Wellington Ricardo Fioruci – UTPR-Pato Branco

A presente comunicação parte do princípio da análise comparativista para colocar em
diálogo dois romances latino-americanos, a saber, Respiración Artificial (1980), do escritor
argentino Ricardo Piglia, e Em liberdade (1981), do autor brasileiro Silviano Santiago. Partindo
da perspectiva dos estudos relativos à pós-modernidade, o trabalho objetiva aproximar as
estratégias narrativas dos romances, as quais, guardadas suas especificidades, reconstroem
momentos do passado argentino e brasileiro sob o viés da literatura pós-moderna. Por tratarse de uma vertente teórica, bem como estilística, que se confunde com a contemporaneidade,
ainda há poucas certezas acerca de suas fronteiras. A falta de distanciamento histórico gera
uma série de conflitos ideológicos, com propensão a transformar quaisquer aproximações
ao fenômeno da pós-modernidade em discussões polêmicas, mas não menos profícuas.
Dada a complexidade do tema, motivada pela questão histórica comentada anteriormente,
mas fomentada também pelas contradições que o enfrentamento entre os conceitos de
modernidade e pós-modernidade suscitam, o estudo proposto vem ao encontro de uma
necessária reavaliação desta linguagem. Pretende-se, assim, iluminar a discussão acerca
da pós-modernidade no campo literário com esta leitura comparativista dos romances, os
quais pertencem à primeira metade da década de oitenta do século passado. A escolha
diacrônica desencadeará uma reflexão mais ampla e dialética, de caráter sincrônico, e tem
por princípio histórico a publicação do romance O nome da rosa (1980), de Umberto Eco,
considerado pela crítica um marco significativo da pós-modernidade.

El Brasil Intelectual, de García Mérou, una mirada argentina
sobre la formación de la literatura brasileña
Weslei Roberto Cândido – UEM

En general se hace la afirmación de que la intelectualidad brasileña y la argentina casi no
dialogan, principalmente cuando se refiere al siglo XIX e inicio del siglo XX. Sin embargo,
Martín García Mérou en el tiempo que llevó en Brasil se aprovechó para echar una mirada
hacia la literatura brasileña, que había pasado a mediados del siglo XIX por un proceso de
legitimación literaria y cultural frente a su antigua metrópolis. De sus estudios publica en el
año de 1900 El Brasil intelectual: impresiones y notas literarias, libro que busca estudiar el
proceso de formación de una primera intelectualidad brasileña en contrapunto, muchas veces,
con autores argentinos, lo que ayuda a reconocer la formación de estudios literarios
latinoamericanos al principio del siglo XX. A partir de la afirmación de que: “De todas las
literaturas sudamericanas, ninguna es tan poco conocida entre nosotros como la del
Brasil”(MÉROU, 1900, p.1), el autor argentino, en sus notas, empieza a presentar la literatura
brasileña para su pueblo. Por lo tanto, en esta ponencia el objetivo es demostrar como
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Mérou construye su visión extranjera sobre el fenómeno literario brasileño, tejiendo
comentarios sobre el silencio intelectual que hay entre los pueblos americanos, llegando a
llamarlos de secciones de tan aislados que se encuentran. Mérou hace una lista de autores
brasileños como Alencar, Nabuco, Machado de Assis, Ruy Barbosa, José Veríssimo y Silvio
Romero para ejemplificar que mismo éstos exitosos novelistas y críticos brasileños no son
conocidos del lado argentino, lamentando el hecho de que sus hermanos no conozcan estas
contribuciones para la formación de un archivo cultural sudamericano. Así que debatiremos
en esta ponencia la contribución de García Mérou en la divulgación de la literatura brasileña
para los pueblos de lengua española.

Un viaje por las memorias en Arde el monte de noche de Juan
Tomás Ávila Laurel
Wodisney Cordeiro dos Santos – UNEB

Las memorias nos remiten a momentos muy significativos de nuestras vidas. En “Arde el
monte de noche” el narrador nos conduce a su infancia y así también nos desloca hacia un
lugar donde las tradiciones culturales significan sobrevivencia. “Arde el monte de noche”,
obra del escritor africano, de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel, señala un momento
distinto en la literatura, pues nos permite romper las fronteras continentales y nos lleva a
conocer un mundo tan diferente, y a la vez, tan nuestro. Esta novela es un viaje hacia el
interior del lector y le da a éste la oportunidad de reflejar sobre su juventud, su gente, su
vida, su hogar, su comunidad. Luego, este trabajo tiene como objetivo la reflexión y la
profundización en los estudios de la literatura hispanoafricana. Con la metodología utilizada
basada en la investigación bibliográfica, se ve que la obra ultrapasa el Atlante y dialoga con
otras obras, otras culturas, contribuyendo para que el lector pueda verse no sólo en su
propio mundo, sino como parte de un universo mayor, un mundo en que todos pueden
insertarse. Aunque sea considerado por algunos críticos como una persona prolífica y
polifacética Juán Tomás Ávila Laurel se presenta también como un autor que busca, a través
del pasado, discutir el presente. En “Arde el monte de noche” una sencilla canción es capaz
de iniciar toda una discusión relacionada a una gente tan alejada y tan cercana. Hay en esta
obra una gran posibilidad que el lector pueda sentirse dentro de ella y recurrir cada rincón
como si cada espacio recurrido formara parte de su mundo. “Arde el monte de noche” es un
viaje al interior de sí mismo.

Vicente Huidobro y el cine
Wolfgang Bongers – PUC-Chile

En 1914, año del manifiesto creacionista y todavía con residencia en Chile, Huidobro
publica crónicas y comentarios en el libro Pasando y pasando. Allí lanza una crítica tajante
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e irónica contra las censuras morales de la Liga de Damas de Chile, institución que vigilaba
sobre los buenos modales de un país marcado por estructuras oligárquicas y conservadoras,
amenazados principalmente por el teatro moderno y el cine: se burla Huidobro de que son
ellas mismas las que acuden al cine, ávidas de pedirle al operador las cintas con escenas
crudas de París que luego censurarán. Desde 1916, ya en París, el poeta incorpora
sistemáticamente el cine, esa experiencia insolayablemente moderna, como matriz estética
y técnica en su producción literaria, primero en algunos poemas, y después en su narrativa
y sus críticas. En 1921, escribe en L´esprit nouveau, la revista de Guillaume Apollinaire, que
el cine “es el pensamiento mecánico”. Unos años después, escribe un guión premiado en
Nueva York con el título de Cagliostro, proyecto nunca terminado, pero convertido en novela
en 1934. En el mismo año publica La próxima, novela apocalíptica sobre los hombres y las
máquinas, entre ellas el cine. Varias crónicas publicadas en revistas y diarios argentinos y
chilenos durante los años treinta versan sobre los avances del arte cinematográfico, sobre
el genio de Charles Chaplin, sobre algunas películas americanas. El trabajo se propone
indagar en esa relación tan fecunda entre Huidobro y el cine, tomando en cuenta los estudios
realizados sobre el tema, por ejemplo los ensayos de Valeria de los Ríos, Edmundo Paz
Soldán y Francisca Noguerol, pero considerando también otros textos y contextos.

París, Lima, Hollywood: tensiones vanguardistas y
cinematográficas en la escritura de Xavier Abril
Ximena Vergara Versluys – PG-PUC Chile

Xavier Abril (1905-1980), poeta vanguardista peruano y uno de los principales introductores
del surrealismo en Latinoamérica, viaja y vive, entre otros lugares, en Madrid y París.
Particularmente, estos y otros países vividos fáctica u oníricamente, se encuentran en
Hollywood. Relatos contemporáneos (1931) texto que conjuga –bajo la consigna de
«autobiografía o invención»– aforismos poéticos, relatos de prostíbulo, y viajes mentales.
La pregunta que surge a raíz de este dislocamiento escritural por lugares no-vistos, es
específicamente, cuál es el rol que juega en el texto el vínculo entre el cine y el cosmopolitismo
en boga en las décadas de 1920 y 1930, esto, partiendo de la premisa de que el cine es per
se un medio que posibilita el acceso a mundos-otros. A su vez, al considerar fragmentos
como “Para mí la vida sigue siendo un continuado film de sueño”, surge la interrogante por
el vínculo existente entre el surrealismo al cual se adhiere Abril y la sintonía entre su texto y
la teorización del mundo onírico que se ve trasvasijada en tendencias cinematográficas y
escritos sobre cine, como es el caso del film-ensayo La concha y el reverendo (ArtaudDulac, 1927). Además, teniendo en cuenta el epicentro parisino, como espacio en donde
Abril interactúa con los movimientos de vanguardia, el regreso a Lima, marca un cambio
radical. Esto, porque ensayos como “Autopsia del superrealismo” (1930) de Vallejo, o “Balance
del suprarrealismo” de Mariátegui, problematizan desde la territorialidad política de
Latinoamérica, la vigencia del movimiento. En este contexto, veremos cómo el sujeto
cosmopolita Xavier Abril, y su escritura de tendencia cinemática-onírica, ve despertar lo
político: “Asistí al debate del Surrealisme , pero a mi vuelta al Perú (1928) me ganó la
Revolución, el marxismo, en la prédica de Mariátegui.”
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Língua espanhola: um ativo econômico imensurável, intangível
e que não se deteriora?
Xoán Carlos Lagares – UFF / Rita de Cássia dos Santos Flores

Este trabalho visa refletir sobre a concepção de língua que atribui ao espanhol um valor
econômico dentro do universo dos negócios. O espanhol como ‘ativo econômico’ reflete os
interesses glotopolíticos do Estado espanhol, país que apesar de está vivendo uma das
piores crises financeiras de toda sua história, tem investido bastante no espanhol como
língua de comunicação internacional ou como ‘recurso econômico’ (Davó Cabra 2002,
Berdugo 2010, García Delgado 2010).
Atualmente, há uma internacionalização da empresa espanhola e hispano-americana. E
o número de empresas transnacionais de origem social hispanófona no Brasil contribui para
reforçar o papel global do espanhol como língua de negócio. O fato é que a língua espanhola
vem sendo instrumento de governos espanhóis (PSOE ou PP), em parceria com um notável
grupo de empresariado, objetivando a entrada no mundo global de um projeto de expansão
econômica. E, de acordo com diversos estudos dedicados ao espanhol e seu valor econômico,
tudo isso vem a reforçar as justificativas de não apenas pesquisas, mas também de seminários
conduzidos e patrocinados por renomadas multinacionais espanholas, ou ensino de formação
continuada para docentes de letras, entre outros recursos que servem de ferramenta de
difusão do valor econômico do espanhol.
Baseados no anteriormente exposto, pretendemos lançar um olhar crítico para todo esse
panorama atual, concebendo as ações políticas empreendidas pelo Estado Espanhol e pelas
empresas associadas a esse projeto como um processo de criação de novos mercados, que
se materializa no lançamento de novos produtos, como cursos e materiais didáticos para
fins específicos. Pretendemos, ainda, analisar a noção de língua, enquanto produto, que
essas ações e discursos constroem e veiculam, a partir de uma abordagem glotopolítica
(Arnoux 1998, Del Valle / Villa 2005, Lagares 2010).

Sobre a escritura pictural de Alejandro Xul Solar
Yara dos Santos Augusto – PG-UFMG

Esta investigação examina o diálogo estabelecido entre as artes do texto e da imagem, a
partir da inserção da escritura na obra pictórica do artista argentino Alejandro Xul Solar
(1887-1963). Criador inveterado, atraído por diferentes artes, disciplinas e mecanismos de
significação, Xul Solar elaborou uma singular obra artística, considerada uma das mais
destacadas produções da modernidade argentina e da arte latino-americana do século XX.
No interstício entre diferentes linguagens, ele desenvolve trabalhos que nos estimulam quanto
às possibilidades expressivas inerentes à aproximação entre distintos sistemas semióticos.
Motivado pela procura de novas formas expressivas, Xul Solar se empenha na criação de
duas línguas artificiais, o neocriollo e a panlingua, que constituem componentes relevantes
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de um projeto artístico fundamentado, sobretudo, em pintura e escritura. Neste estudo de
caráter transdisciplinar, objetiva-se discutir a evolução do arrolamento entre o visual e o
pictórico, ao longo do processo criativo de Xul Solar. Para tanto, analisa-se, em termos de
legibilidade e visibilidade, um corpus composto de obras em têmpera e aquarela,
representativas de cada período em que pintura e escritura estabeleceram um contato. Dessa
maneira, a partir do exame do jogo de linguagens operado na criação artística de Xul Solar,
averigua-se como a correspondência entre pintura e escritura conduz o artista de uma
produção de pintura legendada à feitura de imagens artísticas que se conformam um singular
mecanismo de escritura pictural. Ao promover a confluência entre os sistemas de significação
que maneja, Xul Solar concebe obras surgidas em um domínio interartístico, que podem ser
compreendidas como poesia visual.

Avatares de la historia en el ensayo ‘Paralelos. La pintura y la
poesía en Cuba (en los siglos XVIII y XIX)’ de José Lezama Lima
Yolanda Mariana Sierra Aponte – PG-USP

Un ensayo como “Paralelos. La pintura y la poesía en Cuba (en los siglos XVIII y XIX)”
plantea varios cuestionamientos alrededor de cómo se articula la historia de estas dos artes
según José Lezama Lima. Con un constante contrapunto entre ambas disciplinas, este ensayo
se construye a partir del diálogo con la poética lezamiana y algunas de sus principales
formulaciones, como es el caso del vínculo entre la imagen y la historia presente en ensayos
como Las eras imaginarias. En este grupo de textos donde este lazo es omnipresente es
configurada una visión histórica transgresora de la tradicional noción de avance progresivo
heredada fundamentalmente de la visión ilustrada. La concepción moderna de la escritura
histórica es suspendida y el desarrollo lineal es reemplazado por una espiral donde se mezclan
alternadamente elementos propios de civilizaciones antiguas y observaciones sobre pintores
y poetas. Esta original percepción de la historia y su presencia en un ensayo que recrea un
recorrido por la poesía y de la pintura plantea algunos interrogantes como su forma misma
de inserción en la modernidad y la posibilidad de un acercamiento a la forma posmoderna
de escritura histórica. El presente texto propone brevemente una aproximación a estos dos
cuestionamientos desde la perspectiva lezamiana de la escritura de la historia como ficción.
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